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 Resumo 

Cardillo GM. Comprimento telomérico no sistema nervoso central de um 

modelo de doença de Alzheimer tratado com lítio [dissertação]. São Paulo: 

Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo; 2018. 

 

Telômeros são complexos DNA-proteína presentes nas extremidades dos 

cromossomos. Os telômeros se encurtam a cada divisão celular, sendo o 

comprimento telomérico, portanto, considerado um biomarcador do 

envelhecimento celular. Esse encurtamento é vinculado a diversas doenças 

relacionadas à idade avançada. Na doença de Alzheimer (DA), têm sido 

associados com diversas vias fisiopatológicas, como a neuroinflamação e o 

estresse oxidativo, porém seus mecanismos ainda são pouco conhecidos. A 

maioria dos estudos sobre comprimento telomérico na DA é realizada em DNA 

leucocitário, pouco se sabendo sobre seu estado no sistema nervoso central. O 

lítio é um importante estabilizador de humor, com efeitos neuroprotetores 

amplamente evidenciados, mas pouco se sabe sobre seu efeito na manutenção 

do comprimento telomérico. O objetivo do presente estudo foi avaliar o efeito 

do tratamento crônico com lítio no comprimento telomérico em diferentes 

regiões cerebrais (córtex parietal, hipocampo e epitélio olfatório) de 

camundongos triplo transgênicos para DA (3xTg-AD) e selvagens. Dezoito 

animais transgênicos e 22 selvagens foram tratados por oito meses com ração 

contendo 1,0 g (Li1) ou 2,0 g (Li2) de carbonato de lítio/kg, ou ração padrão 

(Li0). O comprimento telomérico do DNA extraído destes tecidos foi 

quantificado por PCR em tempo real. O tratamento crônico com lítio foi 

associado a telômeros mais longos no córtex parietal (Li1, p=0,04) e 



 
 

hipocampo (Li2, p=0,02) dos camundongos 3xTg-AD comparados com os 

respectivos selvagens. Nossos achados sugerem que o tratamento crônico 

com lítio afeta a manutenção do comprimento telomérico, mas que a magnitude 

desse efeito depende da concentração de lítio ministrada e das características 

do tecido envolvido. Esse efeito foi apenas observado quando comparando os 

animais triplo transgênicos com os selvagens, indicando que a presença da 

patologia, no caso a DA, se faz necessária para a modulação do comprimento 

telomérico promovida pelo lítio. 

 

Descritores: telômeros; doença de Alzheimer; camundongos transgênicos; lítio; 

hipocampo; logo parietal; mucosa olfatória  



 
 

Summary 

Cardillo GM. Telomere length in the central nervous system of a model for 

Alzheimer’s disease treated with lithium [dissertation]. São Paulo: “Faculdade 

de Medicina, Universidade de São Paulo”; 2018. 

 

Telomeres are DNA-protein complexes present in the extremities of 

chromosomes. Telomeres shorten at each cell division, being the telomere 

length, therefore, considered a cell aging biomarker. This telomere shortening is 

associated to several age-related diseases. In Alzheimer’s disease (AD), 

telomere length has been linked to several pathophysiological pathways, such 

as neuroinflammation and oxidative stress, though its mechanism are still poorly 

understood. Majority of studies regarding telomere length in AD are based in 

leucocyte DNA, with little information about its status in the central nervous 

system. Lithium is an important mood stabilizer, with neuroprotective effects 

widely evidenced, but little is known about its effects in telomere length 

maintenance. The objective of this present study was to evaluate the effect of 

chronical lithium treatment on telomere length in different brain regions (parietal 

cortex, hippocampus and olfactory epithelium) of wild type and triple transgenic 

mice model for AD (3xTg-AD). Eighteen transgenic and 22 wild type male mice 

were treated for eight months with chow containing 1.0g (Li1) or 2.0g (Li2) of 

lithium carbonate/kg, or standard chow (Li0). Telomere length of extracted DNA 

from theses tissues was quantified by real-time PCR. Chronic lithium treatment 

was associated with longer telomeres in the parietal cortex (Li1, p=0.04) and in 

the hippocampus (Li2, p=0.02)of 3xTg-AD compared with the respective wild 

type.Our findings suggest that chronic lithium treatment does affect telomere 



 
 

maintenance, but the magnitude of this effect depends on the working 

concentrations of lithium and characteristics of the involved tissue. This effect 

was only observed when comparing triple transgenic with wild type mice, 

suggesting that the presence of AD pathology was required for the lithium 

modulation of telomere length. 

 

Descriptors: telomere; Alzheimer’s disease; mice, transgenic; lithium; 

hippocampus; parietal lobe; olfactory mucosa.
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1 INTRODUÇÃO 

 

1.1. Telômeros 

1.1.1. Histórico 

Em 1938, o geneticista Herman Muller observou que os cromossomos 

de moscas de frutas (Drosophila melanogaster), depois de irradiados com 

raios-X, não produziam rearranjos com deleção de suas estruturas terminais. 

Muller então supôs que essas estruturas deveriam ser importantes para a 

estabilidade cromossômica, cunhando o termo “telômero” (das palavras gregas 

“telos” – τέλος – “fim”; e “meros” – μέρος – “‘parte ou porção”) para nomeá-las 

(apud BOUKAMP; MIRANCEA, 2007). Posteriormente o mesmo foi observado 

por McClintock em cromossomos de milho (Zea mays), que deduziu que uma 

das funções essenciais dos telômeros era a proteção contra a função intra- e 

inter-cromossômicas (McCLINTOCK, 1941). 

A descrição da estrutura em dupla-hélice do DNA por Watson e Crick em 

1953 permitiu a formulação do mecanismo da duplicação do DNA. Nela, cada 

fita age como um “molde” para a síntese de sua fita complementar. No entanto, 

a caracterização da DNA polimerase nos anos 70 por Watson trouxe um 

paradigma para o que poderia ocorrer nos terminais da dupla fita, uma vez que 

ela só é capaz de sintetizar na direção 5’ - 3’, e não é capaz de iniciar a 

replicação de novo (WATSON, 1972). Dessa forma, a síntese da fita contínua, 

que tem sentido 5’-3’, é feita de forma ininterrupta. Por outro lado, a fita 

descontínua - que consiste de fragmentos de Okazaki - é sintetizada também 

no sentido 5’-3’, porém contra o sentido de abertura da dupla-hélice (Figura 1). 

Após o término da síntese das fitas, os oligonucleotídeos de RNA iniciadores 

da síntese (primers de RNA) são degradados e os espaços internos formados 

são preenchidos por sequências de DNA pela enzima DNA ligase. Nota-se, no 

entanto, que não é possível preencher o espaço deixado no final dos 

cromossomos após a remoção dos primers, levando a uma replicação 

incompleta. Esse fato é conhecido como “problema de replicação final”, e 
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determina a progressiva perda de DNA cromossômico a cada divisão celular. 

E, dessa forma, uma das funções mais importantes dos telômeros é fornecer 

substrato para suportar essa progressiva perda e evitar danos ao material 

genético. 

 

Figura 1 –Duplicação do DNA. Esquema representando a duplicação do DNA. O 

DNA mãe (azul) serve como molde para a síntese das fitas complementares 

(vermelho). A favor da abertura da forquilha de replicação, tem-se a síntese da fita 

contínua (a partir da inserção de um primer de RNA – verde). Contra o sentido da 

abertura, tem-se a síntese da fita descontínua, com progressivas inserções de primers 

e síntese em fragmentos (fragmentos de Okazaki). 

 

Em 1965, Hayflick observou que a proliferação de fibroblastos limitava-

se a um determinado número em cultura celular (HAYFLICK, 1965). O termo 

“limite de Hayflick” determina o número máximo de divisões que uma célula 

pode atingir in vitro. Após atingir esse limite, as células passam por mudanças 

bioquímicas e morfológicas, que culminam na cessão de suas capacidades 

proliferativas, processo denominado “senescência celular”. 
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Então, em 1973, Olonikov juntou os conceitos de senescência celular 

com o problema de replicação final, propondo que o encurtamento progressivo 

do material telomérico funcionaria como um relógio intrínseco de 

envelhecimento celular, que marcaria o número de divisões celulares antes do 

términodo seu crescimento e o estabelecimento da senescência (OLOVNIKOV, 

1973).  

Com o advento do sequenciamento do DNA, deu-se início a era 

molecular da biologia telomérica. Em 1978, Blackburn e Gall sequenciaram a 

estrutura molecular dos telômeros do protozoário ciliado Tetrahymena 

thermophila, encontrando longas unidades repetitivas ricas em timina e guanina 

(BLACKBURN; GALL, 1978). A estrutura foi então sequenciada em diversas 

outras espécies, que, embora diferentes, apresentavam unidades similares 

(KLOBUTCHER et al., 1981). Finalmente, em 1984, Blackburn e Szostak 

isolaram a telomerase, enzima responsável pela manutenção e aumento do 

comprimento telomérico (BLACKBURN; SZOSTAK, 1984). Em 1996, Greider e 

Blackburn reportaram que a enzima telomerase encontrava-se quase ausente 

em células somáticas (GREIDER; BLACKBURN, 1996). O trabalho de 

caracterização da sequência telomérica, juntamente com a descoberta da 

telomerase e seus mecanismos de manutenção do comprimento telomérico 

renderam à Blackburn, Greider e Szostak o Prêmio Nobel de Fisiologia ou 

Medicina em 2009. 

 

1.1.2. Estrutura dos telômeros 

Telômeros são sequências repetitivas em tandem do hexanucleotídeo 

TTAGGG, na maioria dos vertebrados, associados a diversas proteínas que 

formam um complexo denominado “shelterina”. Em microscopia eletrônica, 

observa-se que a fita 3’, rica em guanina, insere-se nas repetições 

complementares da fita dupla, formando um laço denominado volta-T 

(GRIFFITH et al., 1999; STEWART; WEINBERG, 2006; Figura 2).  
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Em humanos, essa conformação de laço é estabilizada pelas proteínas 

TRF1 (Telomeric Repeat-Binding Protein Factor), TRF2, POT1 (Protection Of 

Telomeres 1), TIN2 (TRF1-Interactin Nuclear Factor 2), TPP1 (Tripeptidyl 

Peptidase 1) e Rap1 (Ras-Proximate-1) (LIN et al., 2014). As proteínas TRF1 e 

TRF2 ligam-se às repetições teloméricas formando homodímeros, enquanto a 

proteína POT1 liga-se à extremidade 3’ de fita simples. A TIN2 liga-se à TRF1 

e TRF2, estabilizando-as, enquanto a TPP1 une a POT1 ao complexo 

TRF1/TRF2/TIN2. Por fim, a Rap1 associa-se ao telômero por interação com a 

TRF2 (DE LANGE, 2005; LIN et al., 2014). 

Essa conformação estrutural impede que a extremidade telomérica seja 

reconhecida como quebra da dupla fita, inibindo a ativação da cascata de 

sinalização dos pontos de checagem de danos ao DNA e, por fim, evitando 

fusões intra- e inter-cromossômicas (DE LANGE, 2005; QI et al., 2005).  

Ainda, as proteínas do complexo shelterina estão envolvidas na 

manutenção do comprimento telomérico, restringindo ou permitindo a ação da 

enzima telomerase (DE LANGE, 2005; Figura 2). A inibição in vitro da proteína 

TRF1 ou TPP1, redução dos níveis de TIN2 e Rap1, ou ainda distúrbios na 

interação TPP1-POT1 mostraram aumentar o comprimento telomérico, 

enquanto a hiperexpressão de TRF1 e TRF2 promovem o encurtamento 

telomérico, ambos os processos ocorrendo sem alteração na expressão ou 

atividade da telomerase (VAN STEENSEL; DE LANGE, 1997; DE LANGE, 

2005; HUG; LINGNER, 2006).  
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Figura 2 - Relação entre o complexo shelterina e telômero. [A] Representação da 

volta-T. [B] Shelterinas envolvidas na formação da volta-T e suas interações. [C] 

Interação entre a volta-T e a telomerase (adaptado de DE LANGE, 2005). 

 

 

1.1.3. Encurtamento telomérico 

Os telômeros encurtam-se a cada divisão celular devido à síntese 

incompleta da fita que sofre replicação descontínua (VON ZGLINICKI, 2002). 

Após extinguir seu potencial de replicação, momento em que os telômeros 

encontram-se no máximo de seu encurtamento, perde-se a estrutura da volta-

T, provocando o recrutamento de diversos sensores de dano ao DNA 

(HERBIG; SEDIVY, 2006) e a célula entra em senescência (ZHOU et al., 2006; 

GUPTA et al., 2007; TSOLOU et al., 2008). Hayflick (HAYFLICK, 1965) 

mostrou que esse limite de encurtamento em humanos ocorre após 50-70 
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divisões celulares. Quando entram em senescência, as células perdem de 

modo irreversível a sua capacidade proliferativa (SHAY; WRIGHT, 2007), 

passam a sintetizar proteínas específicas (diferentes das produzidas por 

células quiescentes, mas não-senescentes), e apresentam mudanças 

morfofuncionais (FICHTMAN; HAREL, 2014; MAN; GICHEVA; NICOLETTI, 

2014). Portanto, quando as células se tornam senescentes em um tecido, elas 

podem mudar sua homeostase, levando ao processo que conhecemos como 

envelhecimento. 

Devido às consequências da senescência e sua correlação com a idade 

avançada,começou-se a estudar o envolvimento dos telômeros em doenças 

relacionadas à idade. De fato, a presença de telômeros encurtados foi 

evidenciada em leucócitos de humanos e de animais que apresentavam 

patologias como diabetes relacionada à idade (ASTRUP et al., 2010; 

MURILLO-ORTIZ et al., 2012), doenças cardiovasculares (CHIU et al., 2016; 

YEH; WANG, 2016), e em indivíduos com elevado risco de doenças 

neurodegenerativas (HONIG et al., 2006, 2012; KOTA et al., 2015), incluindo a 

doença de Alzheimer (DA) (LIU et al., 2016). 

 

1.1.4. Manutenção do comprimento telomérico: Telomerase 

 A telomerase é uma DNA polimerase dependente de RNA, capaz de 

sintetizar sequências de DNA telomérico, promovendo a manutenção e 

alongamento de seu comprimento, preservando, assim, as capacidades 

proliferativas da célula. A telomerase é composta por dois componentes 

essenciais: o componente de RNA, denominado TERC (do inglês Telomerase 

RNA Component), e que funciona como molde para a síntese do DNA 

telomérico (FENG et al., 1995); e a unidade catalítica, TERT (do inglês 

Telomerase Reverse Transcriptase), que possui atividade de transcriptase 

reversa, sendo a unidade determinante para a atividade da enzima (LINGNER 

et al., 1997; MEYERSON et al., 1997). 

 Sabe-se que o TERC é altamente expresso em todos os tecidos, 

independentemente da atividade da telomerase (AVILION et al., 1996), sendo 
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especialmente presente em células tumorais (YI et al., 1999). Por outro lado, a 

expressão de TERT encontra-se reduzida ou mesmo ausente em células pós-

mitóticas (incapazes de sofrer novas mitoses), porém altamente presente em 

células germinativas, progenitoras, linfócitos T e B e células tumorais 

(HULTDIN et al., 2003). Ainda, evidências sugerem que, mesmo em tecidos 

pós-mitóticos como o tecido cerebral, injúrias podem induzir a expressão de 

TERT, estabelecendo-se uma função protetora da telomerase (FU; LU; 

MATTSON, 2002; BAEK et al., 2004; KANG et al., 2004). 

 

1.2. Doença de Alzheimer 

1.2.1. Epidemiologia e Fisiopatologia 

Demência é uma condição de progressiva perda de memória e declínio 

das funções cognitivas causando impacto funcional. De acordo com o Manual 

Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais (DSM-V), é definida como um 

declínio significativo dos níveis prévios de performance em um ou mais 

domínios cognitivos, com importante interferência na independência e 

execução de tarefas rotineiras. Aproximadamente 46,8 milhões de pessoas 

vivem com demência, totalizando um custo global de cuidados de cerca de 818 

bilhões de dólares (ALZHEIMER’S ASSOCIATION, 2015). Estima-se que esse 

número chegará a 74,7 milhões de pessoas em 2030 e 131,5 milhões em 2050 

(ALZHEIMER’S ASSOCIATION, 2015).  

A DA é a forma mais comum de demência na população acima de 65 

anos, constituindo cerca de 55% dos casos (HERRERA et al., 2002). O 

aumento da expectativa de vida aparece como a principal causa do aumento 

da incidência da DA, uma vez que, ao atingir idades mais avançadas, aumenta-

se a vulnerabilidade a doenças neurodegenerativas (Selkoe, 2001).  

A DA é uma doença de etiologia complexa, dependendo da interação de 

diversos fatores genéticos e ambientais (SU et al., 2008; TRAMUTOLA et al., 

2017). Ela é caracterizada pela presença no cérebro de placas senis 

extracelulares contendo peptídeos β-amiloide (Aβ), derivados da proteína 
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precursora do amiloide (APP), e de emaranhados neurofibrilares intracelulares 

contendo proteína tau hiperfosforilada, que serão abordados posteriormente. 

Essas alteraçõescorrelacionam-secom disfunção e degeneração neuronal 

progressivas, resultando em dano tecidual e déficits cognitivos (SELKOE, 

2003).  

Existem duas formas de DA: uma de cunho genético e padrão de 

herança autossômica dominante, denominada doença de Alzheimer familiar 

(FAD, do inglês Familial Alzheimer’s Disease); e outra esporádica, idiopática e 

de início mais tardio que a FAD, cujo risco é modificado por múltiplos fatores 

genéticos. A FAD atinge de 5 a 15% dos pacientes com DA, tendo o seu início 

antes dos 60 anos de idade, enquanto a forma esporádica da doença tem início 

a partirdesta faixa etária (CREWS; MASLIAH, 2010). 

 

1.2.2. Histórico 

Em 1906, o médico alemão Alois Alzheimer descreveu uma série de 

sintomas em uma paciente acometida por um grave transtorno neuropsíquico: 

falhas na memória, declínio na linguagem, funções cognitivas comprometidas, 

comportamento alterado e psicose. Na análise post mortem do tecido cerebral 

dessa paciente, Alzheimer identificou a presença de placas senis e 

emaranhados neurofibrilares (ENF). A doença foi considerada uma rara forma 

pré-senil de demência. Então, em 1910, Kraepelin utilizou pela primeira vez o 

termo “doença de Alzheimer” para descrever esse tipo de demência. 

Décadas se passaram até que novos progressos substanciais fossem 

feitos em relação à doença descrita por Alzheimer. Em 1960, com o uso de 

microscopia eletrônica, Michael Kidd e Robert Terry puderam descrever 

detalhadamente as estruturas das placas senis e os ENF (apud SELKOE, 

2001). Nos anos 70, os primeiros relatos de acentuada degeneração de 

neurônios colinérgicos e sua relação com a demência foram documentados 

(SELKOE, 2001). Tais estudos deram início à intensa pesquisa farmacológica 
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de substâncias capazes de aumentar os níveis de acetilcolina nas fendas 

sinápticas (SELKOE, 2001). 

Foi notável, porém, a falta de resultados clínicos significativos da maioria 

dos pacientes tratados com fármacos colinérgicos (SELKOE, 2001). No final 

dos anos 70 e início dos 80 o motivo foi parcialmente explicado com achados 

de déficits de outros sistemas de neurotransmissores, conferindo alta 

heterogeneidade de classes de neurônios envolvidos na patogenia da DA. 

Dessa forma, os estudos voltaram-se para as duas principais lesões 

neuropatológicas da DA. 

Em 1984, Glenner e Wong isolaram um peptídeo a partir dos vasos da 

meninge de um paciente com DA e o nomearam peptídeo Aβ (GLENNER; 

WONG, 1984a). Esse mesmo peptídeo foi observado em lesões cerebrais de 

um indivíduo com síndrome de Down (GLENNER; WONG, 1984b). Tal 

semelhança levou à hipótese do envolvimento de algum gene presente no 

cromossomo 21 na fisiopatologia da DA (GLENNER; WONG, 1984b). No final 

dos anos 80 a hipótese se concretizou com a identificação do precursor da Aβ, 

denominada proteína precursora do amiloide (do inglês amyloid precursor 

protein ou APP) codificado por um gene localizado no cromossomo 21 

(ROBAKIS et al., 1987). Não obstante, na década de 90, diversas mutações no 

gene da APP mostraram aumentar os depósitos de Aβ em casos de FAD 

(LEVY et al., 1990; ST GEORGE-HYSLOP et al., 1990). Ademais, mutações 

nos genes envolvidos no processamento da APP, como presenilina1 (PSEN1) 

e presenilina 2 (PSEN2), localizados nos cromossomos 14 e 1 

(respectivamente), também se mostraram importantes em casos de FAD (VAN 

BROECKHOVEN et al., 1990; GALIMBERTI; SCARPINI, 2011). 

Em 1993, Corder e colaboradores identificaram relação entre 

polimorfismos do gene que codifica a apolipoproteína E e o desenvolvimento 

da DA esporádica. O alelo ε4 desse gene aumenta significativamente o risco do 

desenvolvimento da DA, bem como diminui a idade para o aparecimento dos 

sintomas clínicos (CORDER et al., 1993). Por outro lado, o alelo ε2 parece 

promover proteção contra a DA (CORDER et al., 1994). De fato, as diferentes 
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isoformas da apolipoproteína E afetam de maneiras distintas o clearance da 

Aβ, favorecendo seu depósito (ε4) ou facilitando sua retirada (ε2) 

(CASTELLANO et al., 2011).  

A presença de Aβ no tecido cerebral de pacientes com DA,  mutações 

na APP e presenilinas, e alterações no clearance do peptídeo promovido pelo 

alelo ε4 como importantes fatores de risco para o desenvolvimento da DA 

culminaram na proposição da hipótese da cascata do amiloide (HARDY; 

HIGGINS, 1992;HARDY; SELKOE, 2002). De acordo com essa hipótese, 

primeiramente ocorreria a clivagem da APP, aumentando a produção do 

peptídeo Aβ. Esses peptídeos se acumulariam e se depositariam em 

agregados insolúveis, as placas, lesionando sinapses e neurônios. Essas 

lesões acabariam por alterar a homeostase neuronal, ativando fosfatases e 

quinases intracelulares, que culminariam na hiperfosforilação da proteína tau e 

consequente formação dos ENF. Concomitantemente ocorreria, ainda, ativação 

das células da glia em resposta à deposição de Aβ, ocasionando a produção 

de citocinas inflamatórias e mediadores de inflamação, instalando-se um 

importante quadro de neuroinflamação. Tais alterações resultariam em déficits 

sinápticos, perda neuronal e consequente atrofia cerebral, bem como 

alterações neuroquímicas e déficits de diversas classes de neurotransmissores. 

Essas lesões, por fim, se manifestariam clinicamente com o déficit cognitivo e 

demência (HARDY; HIGGINS, 1992;HARDY; SELKOE, 2002). 

 

1.2.3. Aspectos moleculares da DA 

Como previamente mencionado, os dois principais achados 

fisiopatológicos envolvidos da DA são os depósitos extracelulares de placas 

amiloides (placas senis) e os ENF intracelulares de proteína tau (SELKOE, 

MANDELKOW;  HOLTZMAN, 2012). 

As placas amiloides consistem em depósitos do peptídeo Aβ. Podem se 

apresentar associadas à neuritos distróficos, recebendo o nome de placas 

neuríticas (DICKSON; SAUNDERS; VICKERS, 1997; Figura 3). Neuritos 
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distróficos são neurônios dilatados, tortuosos e com aberrações ultra-

estruturais, como lisossomos aumentados e maior número de mitocôndrias, 

além de poderem estar associados com microglias ativadas. Essas placas 

neuríticas são majoritariamente encontradas no córtex associativo e límbico 

(DICKSON; SAUNDERS; VICKERS, 1997). Nas placas neuríticas, os 

peptídeos de Aβ se apresentam em forma filamentosa, formando fibrilas. As 

fibrilas são constituídas principalmente pelas espécies terminando no 

aminoácido 42 (Aβ1-42), forma mais longa e hidrofóbica, sendo mais propensa à 

formação de agregados. Observa-se também a presença das formas Aβ1-40 e 

Aβ1-43, colocalizada com a Aβ1-42 na placa. 

As placas amiloides também se apresentam em padrão menos fibrilar, 

amorfo e granular. Essa forma é denominada placa difusa ou pré-amiloide. 

Considera-se que as placas difusas consistam em lesões precursoras das 

placas neuríticas (SELKOE et al., 2012).  

Os ENF intracelulares, por sua vez, consistem em agregados da 

proteína tau em estado hiperfosforilado. A proteína tau é um componente 

estrutural de microtúbulos, e esse processo leva à dissociação dos polímeros 

de alfa- e beta-tubulina e, consequentemente, ao colapso dos microtúbulos, 

levando à formação de fibras insolúveis denominadas “filamentos helicoidais 

pareados” (GRUNDKE-IQBAL et al., 1986). Esses filamentos acumulam-se no 

citoplasma neuronal, formando, então, os ENF (BRAAK; BRAAK, 1997; Figura 

3). A hiperfosforilação da proteína tau também provoca a desestabilização dos 

microtúbulos, ocasionando declínio funcional dos neurônios devido ao prejuízo 

do transporte axonal e consequente disfunção sináptica e neurodegeneração 

(LAU et al., 2016). 
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Figura 3 - Marcos fisiopatológicos da doença de Alzheimer. [A] Atrofia cerebral. À 

esquerda um hemisfério de um paciente com DA, e à direita o hemisfério de um 

controle saudável pareado por idade. Nota-se no cérebro com DA severa atrofia, 

dilatação do ventrículo lateral e redução do volume hipocampal. [B] [C] Emaranhados 

neurofibrilares (N) e placas neuríticas (P) no hipocampo [B] e córtex frontal 

[C](adaptado de WIPPOLD et al., 2008). 

 

O Aβ compreende uma família de peptídeos, com tamanhos variando de 

39 a 43 aminoácidos, e que têm origem na clivagem da APP, uma proteína 

transmembrana estrutural. A APP pode sofrer duas vias de clivagem distintas: 

a via não-amiloidogênica e a amiloidogênica (O’BRIEN; WONG, 2011; Figura 

4). A via não-amiloidogênica ocorre na membrana celular e tem início com a 

ação da α-secretase, originando dois fragmentos: um com terminal α-carboxila, 

que permanece na membrana; e um fragmento solúvel com α-amino terminal, 

que é liberado para o meio extracelular. Na via amiloidogênica, por sua vez, a 

APP é internalizada em endossomos, onde sofre a clivagem pela β-secretase, 

originando dois fragmentos: o fragmento solúvel com β-amino terminal; e um 
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fragmento com terminal β-carboxila, que permanece na membrana do 

endossomo. Esse último fragmento sofre uma posterior clivagem por γ-

secretase, que é um complexo de proteínas composto por PSEN1, entre outras 

enzimas, liberando, por fim, o peptídeo Aβ. Esse peptídeo pode permanecer no 

meio intracelular ou ser secretado para o meio extracelular, onde se agrega 

com outros peptídeos Aβ formando depósitos insolúveis (O’BRIEN; WONG, 

2011). 

 

Figura 4- Processamento da proteína precursora de amiloide (APP). 

Representação das vias de processamento da APP (proteína precursora de amiloide). 

A via não amiloidogênica é apresentada à esquerda, onde sofre clivagem pela α-

secretase. A via amiloidogênica segue à direita, após a clivagem da APP pela β-

secretase e, posteriormente, pela γ-secretase, gerando o fragmento Aβ(adaptado de 

SPIES et al., 2012). 

 

A inflamação também exerce papel importante na fisiopatologia da DA 

(MARCHESI, 2011; VIEL; BUCK, 2011). Trabalhos relacionam a importância da 
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inflamação na DA através da apoptose mediada por inflamação (SU et al., 

2008; CALISSANO; MATRONE; AMADORO, 2009), diminuição do clearance 

de Aβ através da barreira hematoencefálica induzida por neuroinflamação 

crônica e regulada pelo LRP-1 (do inglês Low Density Lipoprotein Receptor-

Related Protein 1) e RAGE (do inglês Receptor for Advanced Glycation 

Endproducts) (DEANE; WU; ZLOKOVIC, 2004; DONAHUE et al., 2006; 

JEYNES; PROVIAS, 2008; YAN; ZHENG; ZHAO, 2008), bem como 

neuroinflamação ativada pelos ENF ou depósito de Aβ (BUTTERFIELD et al., 

2007, 2010; METCALFE; FIGUEIREDO-PEREIRA, 2010). A neuroinflamção 

também pode ser desencadeada pelo estresse oxidativo (EO), proposto como 

fator secundário, porém importante, na fisiopatologia da DA (ALUISE et al., 

2010; SINGH et al., 2010; BUTTERFIELD, 2011). Tal processo, após 

engatilhado, pode ativar um ciclo auto-perpétuo de neuroinflamação crônica, 

que, por sua vez, volta a aumentar o EO e pode contribuir para uma disfunção 

neuronal irreversível e morte celular (MACCIONI et al., 2009) 

 

1.3. Telômeros na doença de Alzheimer 

Diversos trabalhos indicam que a inflamação e EO podem acelerar o 

encurtamento telomérico em leucócitos do sangue periférico (GRODSTEIN et 

al., 2008; RAGNO et al., 2011). Estudos in vivo e in vitro têm estabelecido uma 

relação entre o encurtamento telomérico e a DA (ZHAN et al., 2015; FORERO 

et al., 2016). De fato, o encurtamento dos telômeros e a DA podem ser 

ocasionadas por fatores semelhantes, como o EO, elementos inflamatórios, 

estilo de vida, entre outros (D’INTRONO et al., 2006; DAMJANOVIC et al., 

2007; THOMAS; FENECH, 2007; JENKINS et al., 2008). 

Outros estudos ainda sugerem que o encurtamento dos telômeros em 

linfócitos-T está correlacionado com a gravidade da DA (LIU et al., 2016). O 

tamanho dos telômeros também é inversamente proporcional aos níveis de 

fator de necrose tumoral α, sugerindo o envolvimento do sistema imune na 

neuropatologia da DA (PANOSSIAN et al., 2003). Zhang e colaboradores 

(2003) observaram uma maior atividade da telomerase em linfócitos de 
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pacientes com DA, em relação aos indivíduos sadios, sendo que em alguns 

pacientes houve também uma redução da atividade proliferativa dessas 

células. Esses resultados sugerem que a disfunção telomérica que induz uma 

maior atividade reflexa da telomerase e também uma queda na taxa 

proliferativa, resulta em déficit na função imune de pacientes com DA. 

Como exposto acima, a maioria dos resultados associando 

encurtamento telomérico e DA foram obtidos por medidas em DNA periférico 

(PANOSSIAN et al., 2003; HOCHSTRASSER; MARKSTEINER; HUMPEL, 

2012; MOVÉRARE-SKRTIC et al., 2012). Entretanto, é conhecido que mesmo 

em estágios iniciais da doença, a neurodegeneração se estabelece em 

intensidades diferentes na região CA1 do hipocampo, no córtex entorrinal 

(CSERNANSKY et al., 2000, 2005; KRIL; HODGES; HALLIDAY, 2004; 

GUNTEN et al., 2006) e no neocórtex de associação (córtex parietotemporal, 

córtex temporal ínfero lateral, córtex pré-frontal) (KANTARCI et al., 2000; 

CHANTAL et al., 2002), resultando em prejuízo da memória. Também há 

relatos da perda de olfato associada com características fisiopatológicas da DA 

no epitélio olfatório (ARNOLD et al., 2010; HU et al., 2016; LACHÉN-MONTES 

et al., 2016). 

A relação entre neurodegeneração e variações do comprimento de 

telômeros em diferentes regiões cerebrais ainda precisa ser elucidada. Lukens 

e colaboradores (2009), em um estudo post-mortem, mostrou uma redução do 

comprimento telomérico no cerebelo de pacientes com DA, comparado aos 

controles, enquanto outro estudo de Thomas e colaboradores (2008) encontrou 

aumento dos telômeros no hipocampo. Além disso, sabe-se que ratos expostos 

a estresse durante o desenvolvimento apresentam telômeros mais curtos no 

hipocampo, mas não no córtex pré-frontal (BOTHA et al., 2012). 
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1.4. Lítio 

1.4.1. Aspectos neuroprotetores 

Em 1949, Cade descreveu o papel terapêutico do lítio em doenças 

psiquiátricas, sobretudo a mania (CADE, 1949). A primeira desordem 

psiquiátrica em que o lítio foi testado foi o transtorno afetivo bipolar 

(BALDESSARINI; TONDO; HENNEN, 2006), seguido de doença de Parkinson 

e da DA. O tratamento farmacológico com lítio traz evidências do seu 

envolvimento direto com alvos farmacológicos relacionados à neuroproteção e 

transdução de sinal. O lítio parece estabilizar as atividades neurais e promover 

plasticidade neural e neuroproteção (CHIU; CHUAG, 2011), porém seus 

mecanismos de ação permanecem pouco compreendidos.  

O lítio também tem sido sugerido como um possível tratamento para 

pacientes com déficit cognitivo (FORLENZA et al., 2011) e espera-se que seus 

efeitos neuroprotetores e neurotróficos (CAMINS et al., 2009; DE-PAULA et al., 

2015) possam prevenir a progressão para DA (FORLENZA et al., 2012; 

MORRIS; BERK, 2016). É importante ressaltar que os trabalhos com lítio no 

tratamento de demências apontam para a importância da intervenção precoce 

(FORLENZA et al., 2012) e do uso de doses mais baixas (NUNES; VIEL; 

BUCK, 2013; DE-PAULA et al., 2015; DE-PAULA; GATTAZ; FORLENZA, 2016; 

MORRIS; BERK, 2016). Nesta linha, Nunes e colaboradores (2013) mostraram 

que doses sub-terapêuticas de lítio podem ser efetivas em atenuar 

significativamente o declínio cognitivo em pacientes com DA acompanhados ao 

longo de 15 meses. 

 

1.4.2. Lítio e telômeros 

Trabalhos sugerem que o número de episódios depressivos está 

relacionado ao tamanho reduzido dos telômeros em leucócitos e que o 

tratamento farmacológico com antidepressivos exerce proteção contra esse 

encurtamento (WOLKOWITZ et al., 2011, 2012). O encurtamento telomérico 

também foi associado com menor resposta ao tratamento farmacológico em 
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pacientes com esquizofrenia (YU et al., 2008). Martinsson e colaboradores 

(2013) demonstraram um maior tamanho telomérico em leucócitos de 

pacientes bipolares tratados com lítio por dois anos. Esse mesmo estudo 

também reporta um aumento na resposta ao tratamento com lítio relacionado 

ao maior comprimento dos telômeros. 

Tem sido demonstrado também que o lítio é capaz de promover 

proliferação e sobrevivência neuronal em modelos animais de 

neurodegeneração (CHEN et al., 2002; SENATOROV et al., 2004; YAN et al., 

2007).  

O lítio pode ter uma influência importante na modulação da atividade da 

telomerase. Zhang e colaboradores (ZHANG et al., 2012) documentam que a 

hTERT, subunidade catalítica que influencia a atividade enzimática da 

telomerase, é o fator limitante da atividade da telomerase em humanos 

(HARTWIG et al., 2012). A regulação da hTERT ocorre primariamente no nível 

da transcrição e é dependente de β-catenina,cuja degradação é modulada pela 

proteína GSK-3β (glicogênio sintase kinase 3 beta).O lítio inibe aGSK-3β por 

vias direta e indireta, levando à retenção de β-catenina que ativa a transcrição 

da hTERT (CHUANG; WANG; CHIU, 2011; Figura 5). 
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Figura 5- Mecanismo indireto de influência do lítio sobre a telomerase.O lítio inibe 

a atividade da GSK3-β, responsável pela degradação da β-catenina. Aumenta-se, 

então, a concentração de β-catenina, que se liga ao fator TCF4. Uma vez ativo, o 

TCF4 promove a transcrição de hTERT, subunidade catalítica da telomerase, 

promovendo a manutenção e/ou aumento do comprimento telomérico. Li: lítio; TCF4: 

transcription factor 4; hTERT: human telomerase reverse transcriptase.Adaptado de 

POLHO et al., 2015. 
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1.5. Modelos animais no estudo da doença de Alzheimer 

1.5.1. Histórico 

Estudos em pacientes com DA geralmente se deparam com uma 

importante dificuldade que é o estabelecimento de um grupo controle eficaz, 

uma vez que a idade é um fator importante para o decurso da doença e, 

mesmo em idosos sem alterações cognitivas, por vezes é possível observar 

achados fisiopatológicos semelhantes aos encontrados na DA, como as placas 

de Aβ. Também, destaca-se a difícil detecção da DA em estágios iniciais, 

momento em que possivelmente os tratamentos apresentariam maior eficácia. 

Sendo assim, o uso de modelos animais apresenta-se como uma importante 

estratégia para o estudo da doença. 

Modelos animais para doenças neurodegenerativas, como a DA, 

buscam replicar os sintomas, lesões e/ou causas da doença (DUYCKAERTS; 

POTIER; DELATOUR, 2007). Os sintomas são, em geral, muito mais 

relacionados ao local da lesão, porém apresentam pouca relação com os 

mecanismos patogênicos que a causa. Por exemplo, Murray e Fibiger 

(MURRAY; FIBIGER, 1985) demonstraram que danos ao sistema colinérgico 

de ratos com uso de injeções de ácido ibotênico geram sintomas 

comportamentais semelhantes aos da DA, porém não se evidencia a presença 

das características histopatológicas da doença. Por sua vez, modelos animais 

que visam a reproduzir a natureza fisiopatológica da DA se utilizam de 

modificações genéticas dos mesmos, através da inserção de mutações 

humanas no genoma desse animal (DUYCKAERTS; POTIER; DELATOUR, 

2007). 

Dentre estas mutações, as mais prevalentes são nos genes da APP e 

das presenilinas, sendo que os animais transgênicos para a DA apresentam 

hiperexpressão desses genes. Dessa forma, os animais manifestam achados 

de β-amiloidose semelhantes aos encontrados em humanos, tais como 

acúmulo do peptídeo em placas no tecido cerebral e também na parede dos 

vasos sanguíneos (angiopatia por β-amiloide), (JUCKER, 2010).  
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1.5.2. Modelo triplo-transgênico (3xTg-AD) 

Em 2003, Oddo e colaboradores integraram mutações de genes 

humanos que codificam a presenilina1 (PS1M146V), a APP (APPswe) e a proteína 

tau (tauP301L) em um camundongo, denominado modelo triplo transgênico 

(3xTg-AD). Para tanto, coinjetaram transgenes codificando as APPswe e tauP301L 

humanas (sob controle do promotor regulatório Thy1.2, de forma a induzir a 

expressão desses genes predominantemente no sistema nervoso), em 

embriões de camundongos knockin homozigotos para a mutação 

PS1M146V(ODDO et al., 2003b). O desenvolvimento desse modelo cobriu uma 

lacuna deixada por outros, como o duplo transgênico para os genes da PSEN1 

e APP, que acabavam por não manifestar os emaranhados neurofibrilares, 

alteração importante ao se considerar a hipótese da cascata amiloide. 

 Os achados fisiopatológicos do modelo 3xTg-AD se apresentam de 

forma progressiva. Primeiramente foi observada imunorreatividade intraneural 

para Aβ no neocórtex entre três e quatro meses de idade, seguida pelo 

hipocampo aos seis meses. A presença no hipocampo correlaciona-se com 

déficits de potenciação de longa duração, importante para o processo de 

aprendizado e memória. Aos seis e doze meses observa-se deposição de Aβ 

extracelular no neocórtex e hipocampo respectivamente. Aos doze meses 

também é relatado o aparecimento dos ENF (ODDO et al., 2003a; Figura 6). 

Em questões comportamentais observa-se déficit na retenção de memória a 

longo prazo aos quatro meses de idade (BILLINGS et al., 2005). Aos dez 

meses observou-se redução da atividade exploratória (HALAGAPPA et al., 

2007). Aos doze meses os animais apresentam reatividade aumentada a 

estímulos aversivos, bem como hiperatividade e redução da habituação motora 

(PIETROPAOLO; FELDON; YEE, 2008).  

Tais alterações fisiopatológicas e comportamentais, bem como a 

progressão dos achados, assemelham-se às apresentadas por pacientes com 

DA, tornando o camundongo triplo transgênico um modelo de grande potencial 

para o estudo dessa doença. 
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Figura 6- Linha do tempo dos achados fisiopatológicos do modelo triplo 

transgênico para a DA (3xTg-AD).PLD: potencial de longa duração; m: meses de 

idade. Adaptado de 3xTg | ALZFORUM. 
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2 JUSTIFICATIVA  

 

Os telômeros, embora muito estudados em câncer, têm sido 

relacionados apenas recentemente às doenças psiquiátricas e 

neurodegenerativas como a DA. Diversos estudos apontam para seu tamanho 

reduzido nessas condições principalmente em leucócitos. Associado a DA 

existe um processo neurodegenerativo que afeta de maneira diferente diversas 

regiões do sistema nervoso. 

Sabe-se do papel neuroprotetor do lítio, embora suas vias de atuação 

sejam pouco compreendidas. O lítio é o principal estabilizador de humor para 

transtornos psiquiátricos, além de diversos estudos o relacionarem ao aumento 

da neurogênese. Porém, apenas dois trabalhos relacionam o efeito do lítio 

sobre os telômeros (MARTINSSON et al., 2013; SOEIRO-DE-SOUZA et al., 

2014). 

Sendo assim, com este estudo esperamos contribuir para o 

entendimento de como diferentes regiões do sistema nervoso central são 

afetadas pela DA e como respondem ao tratamento crônico com lítio. 
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3 OBJETIVOS 

 

3.1. Objetivo Geral 

 Avaliar o comprimento telomérico em diferentes regiões cerebrais em 

camundongos triplos transgênicos para DA (3xTg-AD) tratados cronicamente 

com diferentes doses de carbonato de lítio. 

 

3.2. Objetivos Específicos 

 1) Comparar o tamanho telomérico de diferentes estruturas em estado 

basal (sem tratamento) entre camundongos transgênicos (3xTg-AD) e 

selvagens (wild type); 

 2) Avaliar o efeito do tratamento crônico com carbonato de lítio em 

diferentes doses sobre o tamanho telomérico em diferentes estruturas (córtex 

parietal, hipocampo e epitélio olfatório) desses camundongos; 

 3) Comparar o tamanho telomérico de diferentes estruturas cerebrais de 

um mesmo camundongo visando a elucidar diferentes padrões de 

envelhecimento celular; 

  



24 
 

4 MÉTODOS 

 

4.1. Tratamento dos Animais. 

 Para o presente projeto, foram utilizados 40 camundongos machos 

importados do The Jackson Laboratory ® (EUA). Esses animais foram tratados 

e seus tecidos coletados e estocados como parte do projeto temático 

Neurobiologia da Doença de Alzheimer que possui aprovação do comitê de 

ética da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (protocolo: 

1293/09). As linhagens e protocolo de tratamento estão apresentados a seguir.  

Dos 40 camundongos, 22 eram B6129SF2/J (selvagem, wild type; WT) e 

18B6;129-Psen1tm1MpmTg(APPSwe,tauP301L)1Lfa/Mmjax (3xTg-AD; Tg). No 

início dos experimentos, esses animais tinham aproximadamente 12 semanas 

de idade, e foram mantidos no Biotério Central da Faculdade de Medicina da 

USP durante todo o tratamento, em condições controladas de temperatura 

(22±1°C) e umidade relativa (50-60%), sob um ciclo de 12h declaro/12h de 

escuro, e com acesso à comida e água fresca ad libitum ao longo do estudo.  

Os animais (WT e Tg) foram divididos em três subgrupos: Li0 (ração 

padrão); Li1 (1,0 g de Li2CO3/Kg de ração); e Li2 (2,0 g de Li2CO3/Kg de ração). 

O tratamento teve duração de 8 meses. Após o término desse período, os 

animais foram submetidos a decapitação por guilhotina. O tecido cerebral foi 

removido da caixa craniana e foram separados o córtex parietal, hipocampo e 

epitélio olfatório, e imediatamente congelados em freezer a -80ºC até uso. 

 

4.2. Determinação da litemia 

 O sangue foi coletado da cauda e o soro separado por centrifugação. A 

concentração da litemia (mmol/L) foi determinada no leitor de eletrólitos (9180 

Electrolyte Analyzer, Roche), a média sendo: 0,17 mmol/L no grupo WT Li1; 

0,26 mmol/L no grupo WT Li2; 0,22 mmol/L no grupo Tg Li1; e 0,35 mmol/L no 

grupo Tg Li2. 
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4.3. Extração do DNA 

 Para realizar a extração do DNA utilizamos o kit AllPrep DNA/RNA mini 

(QIAGEN), projetado para a extração a partir de amostras de tecido. A 

homogeneização dos tecidos foi realizada em tubos de microcentrífugas com 

600 µL do Buffer RLT Plus (fornecido pelo próprio kit para esse fim) e 6 µL de 

beta mercaptoetanol, visando neutralizar as RNAses liberadas no processo. O 

tecido foi colocado no tubo e então macerado com o auxílio de um potter. O 

processo de extração pós-homogeneização foi automatizado no aparelho 

QIACube (QIAGEN), seguindo as diretrizes da fabricante. Ao final do processo, 

obtivemos 100 µL de DNA diluído e pronto para posterior uso. As amostras 

foram então quantificadas com o uso do aparelho NanoDrop (Thermo) e 

qualificada de acordo com suas razões de comprimento de onda 260/280 (para 

possível contaminação com proteínas) e 260/230 (para contaminação com 

compostos químicos). 

 

4.4. Avaliação da integridade do DNA genômico 

 Para a correta avaliação do comprimento telomérico, é necessário que o 

DNA extraído apresente alta integridade (MONTPETIT, 2015). Para realizar 

essa avaliação utilizamos o equipamento de eletroforese capilar Fragment 

Analyzer (Advanced Analytical), em conjunto com o kit DNF-488 High 

Sensitivity Genomic DNA Analysis (Advanced Analytical). Os resultados da 

corrida foram analisados no software PROSize 2.0, que gera um gel virtual, um 

gráfico de fragmentos e um GQN (Genomic Quality Number – Número de 

Qualidade Genômica), que varia de 0 a 10, conforme a distância do pico da 

amostra em relação a um threshold estabelecido em 10000pb (padrão do 

software). Um maior valor de GQN é resultado de um pico de amostra que 

excede o valor do threshold, sendo, portanto, um DNA mais íntegro. Para 

nossas análises, consideramos valores de GQN acima de 8,5 como 

suficientemente íntegros para prosseguir à etapa da PCR em tempo real. 
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4.5. PCR em tempo real 

 Para realizar a quantificação dos telômeros usamos a técnica de PCR 

em tempo real, seguindo-se a metodologia descrita por Callicott e Womack 

(CALLICOTT; WOMACK, 2006). 

 Para tanto, usamos os primers de telômeros (5' CGG TTT GTT TGG 

GTT TGG GTT TGG GTT TGG GTT TGG GTT 3', forward; 5' GGC TTG CCT 

TAC CCT TAC CCT TAC CCT TAC CCT TAC CCT 3', reverse; Exxtend) 

(CALLICOTT; WOMACK, 2006) e os primers do gene de cópia única 36B4,que 

codifica uma subunidade ribossomal e é altamente conservado, servindo como 

referência para a quantificação (5’CAG CAA GTG GGA AGG TGT AAT CC 3’, 

forward; 5’ CCC ATT CTA TCA TCA ACG GGT ACA A 3’, reverse; Exxtend) 

(CAWTHON, 2002). Para a PCR relacionada à porção telomérica utilizamos 

12,5 µL de SYBR Green PCR MasterMix (Promega), 300 nM do primer forward, 

300 nM do reverse, 20 ng de DNA e água milli-Q completando o volume para 

25 µL. Foram realizadas ciclagens de 95 ºC de 10 minutos, seguido por 30 

ciclos de 95 ºC por 15 segundos e 56 ºC por 1 minuto (anelamento, extensão e 

coleta de dados). Em relação ao gene de cópia única (36B4) foi realizada a 

PCR com 12 µL SYBR Green PCR MasterMix, 300 nM do primer forward, 500 

nM do reverse, 20 ng de DNA e água milli-Q completando o volume para 25 µL. 

Neste, as ciclagens foram de 95 ºC por 10 minutos, seguido de 35 ciclos de 95 

ºC por 15 segundos, 52 ºC por 20 segundos (anelamento) e 72 ºC por 30 

segundos (extensão e coleta de dados). 

 

4.6. Curva padrão e quantificação absoluta do tamanho telomérico 

 Para obter uma quantificação absoluta de telômeros, foi estabelecida 

uma curva padrão tanto para telômeros como para o gene 36B4, a partir de 

diluições de quantidades conhecidas de oligômeros sintetizados 

especificamente para cada um, como descrito por O’Callaghan e Fenech 

(O’CALLAGHAN; FENECH, 2011). 
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 Os oligômeros designados são (5’ TTAGGG 3’)x14 (Exxtend) para o 

telômero e 5’ACT GGT CTA GGA CCC GAG AAG ACC TCC TTC TTC CAG 

GCT TTG GGC ATC ACC ACG AAA ATC TCC AGA GGC ACC ATT GA 3’ 

(Exxtend) para o 36B4, sendo ambos purificados por cromatografia líquida de 

alta eficiência. Seguindo as mesmas especificações descritas anteriormente 

em 4.5, realizamos 6 diluições seriadas dos oligômeros de telômeros (600 pg a 

0,58 pg; diluição seriada de 1:4) e 6 para o oligômero 36B4 (9,37 pg a 0,0075 

pg; diluição seriada 1:4). 

Multiplicando-se a massa molar do oligômero de telômero pela constante 

de Avogadro (6,02 x 1023), encontramos a massa em gramas de uma molécula 

do oligômero. Dividimos o valor das concentrações em cada ponto da curva 

dos oligômeros pelo valor encontrado anteriormente, assim obtendo a 

quantidade de moléculas do oligômero em cada ponto da curva. Multiplicamos, 

então, esse resultado pela quantidade de bases do oligômero (84 pb), 

encontrando o valor de pares de bases em cada ponto da curva. 

Quanto ao oligômero do gene de cópia única 36B4, o procedimento é o 

mesmo até a obtenção da quantidade de moléculas do oligômero em cada um 

dos pontos da curva. Porém, nesse caso, cada molécula representa uma cópia 

do gene. Esse valor é então divido por dois, uma vez que temos duas cópias 

do gene em nosso genoma diploide, sendo o valor final dado como “cópias de 

36B4 por genoma diploide”.  

 A partir dos valores de Ct (threshold cycle) de cada ponto da curva dos 

oligômeros e dos seus respectivos valores esperados para cada concentração 

descritos acima, obtemos, enfim, uma fórmula que, aplicadas aos Cts médios 

das amostras, resulta no valor de quilobases (Kb) de telômero e cópias 

genoma diplóide do 36B4. Calculamos então a razão T/S (T: telômeros; S: 

single copy gene, gene de cópia única – 36B4), gerando o valor de Kb de 

telômeros por genoma. Finalmente dividimos esse valor por 80 (número de 

cromossomos do genoma diploide do camundongo - 40 - multiplicado por 2 - 

número de pontas teloméricas por cromossomo) - obtendo, assim, o valor 

médio do tamanho telomérico. 
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4.7. Análise estatística 

 Os grupos foram avaliados quanto ao comprimento telomérico utilizando 

análise de variância com teste Tukey post hoc para comparação entre o 

comprimento telomérico de cada tecido. As análises foram feitas no software R, 

versão 3.2.0, com a função TukeyHSD, que incorpore o ajuste para múltiplas 

comparações. O nível de significância (α) foi fixado em <0,05. 
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5 RESULTADOS 

 

5.1. Avaliação do comprimento telomérico em diferentes estruturas 

cerebrais 

 Os valores de média e desvio padrão (em Kb) de cada grupo divididos 

por região cerebral estão representados na tabela 1. As análises individuais 

são descritas nos tópicos seguintes. 

 

Tabela 1 - Representação dos valores de comprimento telomérico nas diferentes 

estruturas cerebrais de animais TG e WT. 

 

Estrutura Modelo Tratamento n Média ± DP(Kb) 

Córtex parietal 

3xTg-AD 

Li0 6 5,00 ± 3,31 

Li1 5 9,91 ± 2,93 

Li2 6 7,74 ± 5,58 

WT 

Li0 7 4,28 ± 1,63 

Li1 7 4,73 ± 2,66 

Li2 6 4,15 ± 2,50 

Hipocampo 

3xTg-AD 

Li0 6 5,59 ± 1,63 

Li1 5 4,53 ± 1,99 

Li2 7 7,40 ± 2,41 

WT 

Li0 8 4,38 ± 2,40 

Li1 8 3,90 ± 1,54 

Li2 6 3,60 ± 1,41 

Epitélio olfatório 

3xTg-AD 

Li0 5 13,91 ± 8,26 

Li1 4 12,04 ± 12,05 

Li2 6 9,95 ± 5,98 

WT 

Li0 7 6,32 ± 2,18 

Li1 7 9,36 ± 6,34 

Li2 5 13,76 ± 10,42 
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5.2. Análise do comprimento telomérico no córtex parietal 

 A Figura 7 mostra a razão T/S no córtex parietal em relação ao 

tratamento com lítio nos camundongos Wt e Tg. Na ausência de tratamento 

(Li0), observamos comprimentos teloméricos similares entre os camundongos 

Wt e Tg (estado basal; p=1,00). Não encontramos diferença estatística 

significante quando comparando os camundongos Wt tratados com lítio (Li1 e 

Li2) com o grupo sem tratamento (Li0), indicando ausência de efeito do 

tratamento com lítio em camundongos não-transgênicos (WtLi0 vs WtLi1, 

p=1,00; WtLi0 vs WtLi2, p=1,00). Nos animais 3xTg-AD observamos um 

aumento de 98% no comprimento telomérico no grupo Li1, e de 55% no grupo 

Li2 comparados ao controle Li0, porém essas diferenças não foram 

significantes (TgLi0 vs TgLi1, p=0,07; TgLi0 vs TgLi2, p=0,54). Da mesma 

forma, a comparação entre os tratamentos (Li1 vs Li2) não apresentaram 

efeitos significantes no comprimento telomérico, considerando-se 

separadamente os animais Wt e Tg (WtLi1 vs WtLi2, p=1,00; TgLi1 vs 

TgLi2,p=0,79). A análise de variância (ANOVA) de uma via com teste Tukey 

post hoc indicou diferença significante entre os animais Wt e Tg tratados 

cronicamente com 1,0g de Li2CO3/Kg de ração (Li1; p=0,04), com telômeros 

109% maiores no grupo transgênico. Esses efeitos não foram observados nos 

camundongos tratados com maior concentração de lítio (Li2; p=0,26). 
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Figura 7 –Comparação do comprimento telomérico no córtex parietal dos 

animais. Os gráficos mostram o comprimento médio e desvio padrão dos telômeros 

em Kb (razão T/S) de cada grupo. Tg: camundongos triplo transgênicos (3xTg-AD); 

Wt: camundongos selvagens (Wild Type); Li0: tratamento com ração padrão; Li1: 

tratamento com 1 g de Li2CO3/Kg de ração; Li2: tratamento com 2 g de Li2CO3/Kg de 

ração. Os dados mostram telômeros aumentados (* p=0.0375) no córtex parietal dos 

animais TgLi1 quando comparados aos WtLi1. 
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5.3. Análise do comprimento telomérico no hipocampo 

 Os dados da razão T/S no hipocampo dos animais Wt e Tg tratados 

cronicamente com ração padrão ou enriquecida com lítio estão dispostos na 

Figura 8. Semelhantes aos achados no córtex parietal, o comprimento 

telomérico no hipocampo foi estatisticamente similar em camundongos Wt e Tg 

sem tratamento (Li0; p=0,86). A comparação entre animais tratados (Li1 e Li2) 

com controles (Li0) não indicou diferença significativa no comprimento 

telomérico quando os dois grupos de animais (Wt e Tg) foram analisados 

separadamente (WtLi0vs WtLi1, p=1,00; WtLi0 vs WtLi2, p=0,98; TgLi0 vs 

TgL1, p=0,94; TgLi0 vs TgLi2, p=0,56). Entre os animais transgênicos, 

observamos efeitos díspares no comprimento telomérico dos camundongos 

tratados com lítio em relação ao controle (Li0): doses mais baixas (Li1) 

resultaram em uma redução no comprimento telomérico de 19% e aumento de 

32% em doses maiores (Li2); porém nota-se que essas diferenças não foram 

estatisticamente significantes (TgLi0 vs TgLi1, p=0,94; TgLi0 vs TgLi2, p=0,56). 

O teste ANOVA de uma via com Tukey post hoc indicou um aumento 

significante (105%) do comprimento telomérico em camundongos Tg 

cronicamente tratados com 2,0g de Li2CO3/Kg de ração (Li2) quando 

comparados com camundongos Wt que receberam o mesmo tratamento 

(p=0,02). 
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Figura 8 -Comparação do comprimento telomérico no hipocampo dos animais. 

Os gráficos mostram o comprimento médio e desvio padrão dos telômeros em Kb 

(razão T/S) de cada grupo. Tg: camundongos triplo transgênicos (3xTg-AD); Wt: 

camundongos selvagens (Wild Type); Li0: tratamento com ração padrão; Li1: 

tratamento com 1 g de Li2CO3/Kg de ração; Li2: tratamento com 2 g de Li2CO3/Kg de 

ração. Os dados mostram telômeros aumentados (* p=0.0159) no hipocampo dos 

animais TgLi2 quando comparados aos WtLi2. 
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5.4 Análise do comprimento telomérico no epitélio olfatório 

 A mesma análise de variância com teste Tukey post hoc foi conduzida 

para a comparação do comprimento telomérico do epitélio olfatório dos 

animais. Não observamos nenhuma significância estatística nos dados 

analisados dentro do tecido (p>0,05). Notou-se uma grande dispersão nos 

dados, evidenciado pelo alto desvio padrão das amostras, que pode ter 

contribuído para a falta de diferenças entre os grupos. Os dados da razão T/S 

no epitélio olfatório estão representados na Figura 9. 

 

 

Figura 9-Comparação do comprimento telomérico no epitélio olfatório dos 

animais. Os gráficos mostram o comprimento médio e desvio padrão dos telômeros 

em Kb (razão T/S) de cada grupo. Tg: camundongos triplo transgênicos (3xTg-AD); 

Wt: camundongos selvagens (Wild Type); Li0: tratamento com ração padrão; Li1: 

tratamento com 1 g de Li2CO3/Kg de ração; Li2: tratamento com 2 g de Li2CO3/Kg de 

ração. 
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6 DISCUSSÃO 

 

 Nossos dados evidenciam que o tratamento crônico com lítio está 

associado ao aumento do comprimento telomérico no tecido cerebral de 

camundongos 3xTg-AD quando comparados aos controles WT. Efeitos 

distintos foram observados de acordo com a concentração de lítio e região 

cerebral, i.e., em menores concentrações (1,0g de Li2CO3/Kg de ração) no 

córtex parietal, em maiores concentrações (2,0 de Li2CO3/Kg de ração) no 

hipocampo. Não observamos tais efeitos no epitélio olfatório. Esses resultados 

indicam que o efeito do tratamento crônico com lítio no comprimento telomérico 

cerebral parece restrito aos camundongos transgênicos quando comparados 

aos WT. Tal dado sugere que a presença da patologia, DA, é necessária para o 

efeito biológico do lítio sobre os telômeros. 

O lítio pode ter um importante papel na modulação da telomerase, uma 

enzima ribonucleoproteica responsável pela manutenção do comprimento 

telomérico (ZHANG et al., 2012; POLHO et al., 2015; OZTURK; LI; 

TERGAONKAR, 2017). A TERT é a subunidade catalítica que regula e limita a 

atividade da telomerase (HARTWIG et al., 2012; OZTURK; LI; TERGAONKAR, 

2017). A regulação do gene hTERT,  que codifica a TERT em humanos, ocorre 

principalmente em nível de transcrição e é dependente da atividade da β-

catenina. A β-catenina é degradada pela GSK-3β, uma importante e altamente 

expressa quinase em neurônios que sofre inibição pelo lítio. Dessa forma, a 

disponibilidade da β-catenina é determinada pela ativação da GSK-3β, ou seja, 

a inibição da GSK-3β por lítio promove a retenção da β-catenina (prevenindo 

sua degradação), que por sua vez provoca a ativação da transcrição da hTERT  

e consequente efeito na manutenção e/ou aumento do comprimento telomérico 

(CHUANG; WANG; CHIU, 2011; POLHO et al., 2015). Sabe-se que a GSK-3β 

encontra-se hiperativada na DA, sendo relevante para os principais processos 

patológicos, como deposição da Aβ (PHIEL et al., 2003) e hiperfosforilação da 

proteína tau (HIMMELSTEIN et al., 2012; BEUREL; GRIECO; JOPE, 2015). 
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Ademais, é sabido que o lítio modula e regula positivamente diversos 

fatores neurotróficos no tecido cerebral, como o fator neurotrófico derivado do 

cérebro (BDNF) (DE-PAULA et al., 2016). O BDNF é uma importante 

neurotrofina envolvida na plasticidade sináptica, sobrevivência neuronal e 

ramificações dendríticas (HUANG; REICHARDT, 2001; MACHADO-VIEIRA et 

al., 2009). O BDNF aumenta a atividade da telomerase, e a supressão da 

síntese de TERT prejudica a neuroproteção promovida pelo BDNF contra morte 

induzida por glutamato em neurônios de cérebro embrionário (FU; LU; 

MATTSON, 2002). Os efeitos do BDNF são principalmente mediados pelo 

receptor de tirosina-quinase-B, que ativa diversas vias de sinalização 

downstream (HUANG; REICHARDT, 2003). Entre essas vias, as cascatas 

PI3K/Akt e MAPK/ERK1/2 parecem ser as mediadoras dos efeitos 

neuroprotetores do BDNF (ALMEIDA et al., 2005; NGUYEN et al., 2009). 

Estudos mostram que a ativação de ambas as vias podem regular a 

telomerasea nível de transcrição e pós-transcrição (MAIDA et al., 2002; 

KIMURA et al., 2004; KAWAUCHI; IHJIMA; YAMADA, 2005; BERMUDEZ et al., 

2008). 

A regulação promovida pelo lítio de outros importantes fatores 

homeostáticos (como interleucinas e fosfolipase A2) é diferentemente afetada 

por sua concentração (DE-PAULA et al., 2015; DE-PAULA; GATTAZ; 

FORLENZA, 2016). Em um recente estudo, De-Paula e colaboradores (DE-

PAULA; GATTAZ; FORLENZA, 2016) encontraram secreção aumentada de 

BDNF em culturas primárias de neurônios hipocampais e corticais 

cronicamente tratadas com concentrações de lítio subterapêuticas (0,02 e 0,2 

mM) e terapêutica (2 mM); esse efeito mostrou-se mais proeminente em 

neurônios corticais. Regiões cerebrais distintas podem apresenta 

especificidades teciduais e, portanto, diferenças quanto à capacidade de 

responder à estímulos farmacológicos (CONNER et al., 1997). Esse conceito 

pode ser a base para suportar nos achados demonstrando que o lítio modula 

diferentemente o comprimento telomérico de acordo com a concentração e 

região cerebral envolvida. 
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Ainda, nossos dados não suportam o conceito que camundongos 

modelo para DA podem apresentar telômeros encurtados quando comparados 

com controles saudáveis. Em humanos, como proposto por estudos com 

amostras de pacientes com DA e reforçado por uma recente meta-análise 

(FORERO et al., 2016), a patologia da DA é associada à redução do 

comprimento telomérico. Nota-se, no entanto, que a maior parte desses destes 

trabalhos se utilizam de leucócitos provenientes de sangue periférico. 

Resultados de estudos feitos em cérebros post mortem apresentam achados 

inconsistentes. Segundo Lukens e colaboradores (LUKENS et al., 2009), 

nenhuma diferença no comprimento telomérico foi encontrada no cerebelo de 

pacientes com DA comparados com controles saudáveis pareados por idade. 

Thomas et al. (THOMAS; O’ CALLAGHAN; FENECH, 2008) encontraram 

telômeros mais longos no hipocampo de pacientes com DA comparados com 

controles saudáveis. Ademais, foi mostrado que ratos expostos a estresse 

durante o desenvolvimento apresentam telômeros encurtados no hipocampo, 

mas não no córtex pré-frontal (BOTHA et al., 2012). Esses estudos sugerem 

que os achados de comprimento telomérico no sangue periférico podem não 

ser representativos do que ocorre no sistema nervoso central, embora as 

razões para essas discrepâncias permaneçam pouco conhecidas. Ainda, 

recentes estudos estereológicos em camundongos 3xTg-AD maduros (onze 

meses de idade) indicam que, apesar da ocorrência de atrofia cerebral e 

redução do volume hipocampal, há uma preservação do número total de 

neurônios piramidais na região CA1 do hipocampo (MANAYE et al., 2013; 

SCHAEFFER et al., 2017), sugerindo um mecanismo de auto-preservação que 

pode refletir em aumento da manutenção do comprimento telomérico. A morte 

neuronal é presente em camundongos 3xTg-AD mais velhos (18 a 23 meses), 

indicando que a progressiva severidade da doença eventualmente supera as 

estratégias de sobrevivência que são acionadas nas etapas iniciais do 

processo de envelhecimento (PIEDRAHITA et al., 2010). Em nosso estudo, 

usamos camundongos com 11 meses de idade, sendo possível que a patologia 

da DA não estivesse completamente estabelecida, embora seja determinado 

que esses animais já apresentam progressiva deposição de extracelular de Aβ 

no tecido cerebral (ODDO et al., 2003a, 2003b) e sinais de declínio cognitivo 
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(BILLINGS et al., 2005). Juntas, essas evidências sugerem que o próprio 

envelhecimento pode ter papel muito mais importante no encurtamento 

telomérico do que a inflamação subsequente à deposição de Aβ neste modelo 

animal (MARCHESE et al., 2014). 

Finalmente, nossos dados mostram grande dispersão do comprimento 

telomérico no epitélio olfatório tanto de animais transgênicos quanto selvagens. 

Esse tecido é o destino final de neuroblastos (células-tronco neurais) que se 

originam da zona subventricular e então migram através da via migratória 

rostral (KRIEGSTEIN; ALVAREZ-BUYLLA, 2009; KRONENBERG et al., 2010). 

Os neuroblastos se integram na rede neuronal do bulbo olfatório, promovendo 

um alto grau de plasticidade, importante para a adaptação de roedores a novas 

pistas olfativas no habitat. Como o comprimento telomérico é um marcador de 

envelhecimento celular, sendo afetado pelo número de divisões celulares, é 

plausível um tecido que contém grande número de ambas células maduras e 

recém-nascidas apresente uma maior variabilidade nos resultados. Dessa 

forma, especulamos que o uso desse tecido após um processo de 

homogeneização pode não ser a melhor estratégia para a análise do 

comprimento telomérico. 
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7 CONCLUSÃO 

 

 O presente trabalho é o primeiro a investigar o comprimento telomérico 

no tecido cerebral de camundongos triplo transgênicos para a DA. Nossos 

achados indicam um efeito regulatório do tratamento crônico com lítio na 

manutenção e aumento do comprimento telomérico no cérebro sofrendo injúria 

(DA). Esse efeito é observado em diferentes concentrações de lítio 

dependendo do tecido envolvido. Ademais, na contramão da literatura, não 

encontramos encurtamento telomérico no tecido cerebral de camundongos 

triplo transgênicos com 11 meses de idade em relação aos controles. Esses 

efeitos podem ser modulados por diversos fatores (e.g., atividade da 

telomerase e expressão de TERT, sinalização de BDNF, fosforilação da GSK3-

β) e, portanto, estudos futuros devem abranger esses mecanismos para a 

melhor compreensão das propriedades moduladoras do lítio sobre a 

homeostase dos telômeros.  
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Chronic lithium treatment increases telomere length in parietal cortex and 

hippocampus of triple-transgenic Alzheimer’s disease mice 
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Running title: Chronic lithium treatment was associated with increased telomere 

length in hippocampus and parietal cortex of triple-transgenic Alzheimer’s disease 

mice. The regulatory effect of lithium on telomere length was restricted to transgenic 

mice, suggesting that the presence of AD pathology is required for this outcome. 
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Abstract: 

Telomere length (TL) is a biomarker of cell aging, and its shortening has been 

linked to several age-related diseases. In Alzheimer's disease (AD), telomere 

shortening has been associated with neuroinflammation and oxidative stress. 

The majority of studies on TL in AD were based on leucocyte DNA, with little 

information about its status in the central nervous system. In addition to other 

neuroprotective effects, lithium has been implicated in the maintenance of TL. 

The present study aims to determine the effect of chronic lithium treatment on 

TL in different regions of the mouse brain, using a triple-transgenic mouse 

model (3xTg-AD). Eighteen transgenic and 22 wild-type (Wt) male mice were 

treated for eight months with chow containing 1.0g (Li1) or 2.0g (Li2) of lithium 

carbonate/kg, or standard chow (Li0). DNA was extracted from parietal cortex, 

hippocampus and olfactory epithelium and TL was quantified by real-time PCR. 

Chronic lithium treatment was associated with longer telomeres in the 

hippocampus (Li2, p=0.0159) and in the parietal cortex (Li1, p=0.0375) of 3xTg-

AD compared to Wt. Our findings suggest that chronic lithium treatment does 

affect telomere maintenance, but the magnitude and nature of this effect 

depend on the working concentrations of lithium and characteristics of the 

tissue. This effect was observed when comparing 3xTg-AD with Wt mice, 
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suggesting that the presence of AD pathology was required for the lithium 

modulation of TL. 

 

Key Words: Telomere; Alzheimer’s disease; transgenic mice; lithium; 

hippocampus; parietal cortex; olfactory epithelium. 
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