
 
 

Universidade de São Paulo 
Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto 

Departamento de Genética 
 
 

 
 
 
 
 

 
Giovana da Silva Leandro 

 
 
 
 
 
 
 
 

Alterações na expressão gênica de células 
mononucleares do sangue periférico de pacientes 
com a doença de Alzheimer e consequências da 
deficiência de polimerase β em fibroblastos de 

camundongos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ribeirão Preto 
2016 

  



 
 

 
 
 
 

Giovana da Silva Leandro 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alterações na expressão gênica de células 
mononucleares do sangue periférico de pacientes 
com a doença de Alzheimer e consequências da 
deficiência de polimerase β em fibroblastos de 

camundongos 
 
 
 

Tese apresentada à Faculdade de 

Medicina de Ribeirão Preto da 

Universidade de São Paulo para 

obtenção do título de Doutor em 

Ciências. Área de concentração: 

Genética 

 
 
 
 
 
 
 
 

Ribeirão Preto 

2016  

Orientadora: Elza Tiemi Sakamoto Hojo 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

FICHA CATALOGRÁFICA 
 
 
 
 

 
 
          Leandro, Giovana da Silva 
 

Alterações na expressão gênica de células mononucleares do 
sangue periférico de pacientes com a doença de Alzheimer e 
consequências da deficiência de polimerase β em fibroblastos de 
camundongos – Ribeirão Preto, 2016. 

 

236 p. : il. ; 30cm 
 
Tese de doutorado, apresentada à Faculdade de Medicina de 

Ribeirão Preto/USP. Área de concentração: Genética. 

Orientadora: Sakamoto-Hojo, Elza Tiemi. 
 

1. Doença de Alzheimer. 2. Ciclo celular.  3. Reparo do DNA.  
4.Polimerase β. 

 
 
  

Autorizo a reprodução e divulgação total ou parcial deste trabalho, por 
qualquer meio convencional ou eletrônico, para fins de estudo e pesquisa, 

desde que citada a fonte. 



 
 

FOLHA DE APROVAÇÃO  
 
 

LEANDRO, Giovana S. Alterações na expressão gênica de células 
mononucleares do sangue periférico de pacientes com a doença de 
Alzheimer e consequências da deficiência de polimerase β em 
fibroblastos de camundongos.  

Aprovada em:___/___/___  

Tese apresentada à Faculdade de 

Medicina de Ribeirão Preto da 

Universidade de São Paulo para 

obtenção do título de Doutor em 

Ciências. Área de concentração: 

Genética  
Banca Examinadora  

Prof. Dr.______________________________________________________ 

Instituição:______________________Assinatura:______________________ 

 

Prof. Dr. ______________________________________________________ 

Instituição:______________________Assinatura:______________________ 

 

Prof. Dr. ______________________________________________________ 

Instituição:______________________Assinatura:______________________ 

 

Prof. Dr._______________________________________________________ 

Instituição:______________________Assinatura:______________________ 

 

Prof. Dr._______________________________________________________ 

Instituição:______________________Assinatura: ______________________ 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
APOIO E SUPORTE FINANCEIRO 

 
 
 
 

 
Este trabalho foi realizado com o apoio financeiro das seguintes entidades e 

instituições: 
 
 
• Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo – FAPESP 

o Bolsa de doutorado no país: 2012/07879-5 
Período: 01/07/2012 a 13/02/2016 

o Bolsa Estágio de Pesquisa no Exterior (BEPE): 2013/11052-1 
Período: 12/08/2013 a 11/07/2014 
Auxílio pesquisa regular: Proc. N° 2013/09352-7 

 
• Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo (FMRP – USP) 
• Núcleos de apoio à pesquisa da Universidade de São Paulo: Núcleo de Pesquisas 

sobre o Envelhecimento e o Idoso (NAPENV-USP) 
 
• National Institutes of Health – National Institute on Aging (Baltimore, MD, USA) 
 
 

 
 
 

  



 
 

 
DEDICATÓRIA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dedico este trabalho aos 

meus pais Isabel e Geraldo, 

por todo amor, carinho, 

dedicação, apoio e incentivo 

incondicionais durante todas 

as etapas da minha vida. 



 
 

AGRADECIMENTOS 
 

À Profª. Drª. Elza Tiemi Sakamoto Hojo pela orientação deste trabalho e 

por ter proporcionado as condições para o desenvolvimento desta pesquisa. 

Agradeço por toda atenção dedicada, por ter contribuído para minha 

formação tanto no campo profissional quanto pessoal e por além de tudo ser 

uma grande amiga. 

À Profª. Drª. Catarina Satie Takahashi por todo o incentivo e apoio e 

pelos momentos de descontração e pelo grande exemplo de caráter e 

dedicação à profissão. 

À Profª. Drª. Silvana Giuliatti (coordenadora do programa de pós-

graduação) por estar sempre atenta às necessidades dos alunos e sempre 

ser bastante acessível e dedicada. 

Ao Prof. Dr. Ademilson Espencer E. Soares (ex- coordenador do 

programa de pós-graduação), por ser tão atencioso e estar sempre disposto 

a resolver os problemas dos alunos. 

Ao Prof. Dr. Julio C. Moriguti, pela colaboração na coleta das amostras 

dos pacientes em seu ambulatório, por ser sempre tão gentil e prestativo e 

um exemplo de profissionalismo e dedicação à profissão. 

Ao Dr. Vilhelm Bohr, por ter me dado a oportunidade de trabalhar em um 

dos melhores laboratórios do mundo na área, pela orientação em parte deste 

trabalho e pelo exemplo de dedicaçãoo à ciência e à formação de 

pesquisadores. 

Ao Dr. Peter Sykora, por ter me acolhido em seu projeto de pesquisa, por 

ter me ensinado muito ao longo de um ano trabalhando juntos, por toda a 

infinita paciência que teve de me ensinar e por ter se tornado meu pai 

científico. Além do grande exemplo de ética e dedicação. 

Ao Dr. Rômulo R. Lobo, pela parceria, pela atenção, paciência e 

companheirismo dedicados durante este trabalho. Por ser um médico e um 



 
 

pesquisador tão competente. Muito obrigada pelo apoio, pelos ensinamentos 

valiosos e por confiar no meu trabalho. 

Ao Dr. Silvio Bernardes, por ter sido sempre tão atencioso e disponível 

durante nosso período de convivência, pelo exemplo de profissionalismo e 

dedicação, por ser um exímio coletor de sangue e pela companhia sempre 

agradável.  

À Drª. Adriane Feijó Evangelista pela ajuda com as análises de 

bioinformática, pela empolgação científica constante, por ser sempre 

atenciosa e dedicada. 

Às Profª. Drª. Zilá Luiz Paulino Simões e Márcia Bitondi e ao Prof. Dr 
Geraldo Aleixo da Silva Passos Júnior por gentilmente cederem o uso de 

alguns aparelhos de seus laboratórios. 

A todos os médicos dos ambulatórios da geriatria  do HC/FMRP-USP e 

aos residentes que passaram por lá enquanto eu fazia as coletas, pela 

paciência e cordialidade.  

A todos da secretaria do Departamento de Genética, especialmente à 

Susie pela disponibilidade e eficiência. 

Aos membros da banca examinadora por terem aceitado participar da 

avaliação deste trabalho, contribuindo para sua melhoria. 

À Flávia Donaires, Paulo Godoy, Danilo Xavier e Ana Paula Montaldi, 
por revisarem com atenção esse trabalho e pelas ótimas sugestões. E à 

Carolina Laurini pela ajuda com as figuras. 

Aos pesquisadores membros do LMG, em especialmente à Jennifer Illuzi 
e à Magdalena Misiak, que sempre estiveram dispostas a me ajudar, foram 

companheiras muito queridas nesse ano em Baltimore e aos dedicados 

Raghu, Joseph, Evandro, Beverly, Al May, Teruaki. E também ao Peter 
Sykora, um grande amigo que me acolheu nos mais variados momentos, 

disposto a ouvir e ajudar, sempre com uma sagacidade e inteligência 

incomparáveis. 



 
 

A todos meus companheiros de laboratório que proporcionaram sempre 

boas horas de convívio, importantes discussões acadêmicas e bons 

momentos de descontração. Às inseparáveis Ana Paula e Ana Clara, por 

serem tão prestativas, pela agilidade em resolverem qualquer tipo de 

problema e pela amizade. Ao Danilo pela ajuda em todas as situações, pela 

cordialidade, pelas árduas discussões, pelo amigo especial que sempre foi, e 

por ter me ensinado muito e acreditado no meu potencial, desde quando 

entrei no laboratório. Ao Leonardo pelo grande amigo que se tornou, meu 

companheiro de almoços e caronas, sempre disponível e atencioso, além de 

um grande pesquisador. Ao Paulo por me ajudar muito neste trabalho, por ter 

sido um amigo para todo tipo de situação, pela pessoa especial que se tornou 

ao longo desses anos de convívio e por sempre estar presente quando eu 

necessito. Ao João Paulo por ser sempre tão prestativo, por dividir as 

angústias do trabalho com pacientes comigo e por ser sempre tão solidário. À 

doce Verônica, sempre tão prestativa e alegre. Ao Willian pelas boas 

discussões sobre DA. 

E aos ex-companheiros de laboratório Paulinha, Danillo, Douglas, 
Fernanda Caetano, Fernanda e Andres pelos bons momentos de convívio 

ao longo desses anos. 

Às minhas Flávias queridas, Flávia Druga e Flávia Freitas, por terem 

sido sempre grandes companheiras de pós-graduação, pelas gargalhadas, 

pelas angústias e lágrimas divididas e pelas alegrias somadas. Obrigada pela 

mão amiga nos momentos de desespero, pela ajuda com a bioinformática e 

por terem sido fundamentais durante o desenvolvimento deste trabalho. 

À Dona Maria, que cuida com muito zelo da limpeza do laboratório. 

Ao Júnior e à Sueli, pelo suporte técnico dado com carinho, e pelos 

ótimos momentos de descontração. 

Às minhas irmãs eternas da Terra do Nunca, Pri, Bruninha, Carlinha, Gra 
e Carol por estarem ao meu lado nos mais variados momentos da vida, 

mesmo quando a distância é enorme. Por sempre me apoiarem nos 



 
 

momentos mais árduos no decorrer deste doutorado. E ao Léo, o agregado 

mais querido. 

Aos queridos amigos da 41ª turma de biologia FFCLRP-USP, em especial 

aos meus grandes amigos Carla, Carol, Lucas, Léo, Aline, Flávia, Marina, 
Brisa e Juliana por toda amizade, carinho e compreensão nos momentos 

difíceis, por serem respectivamente minha voz da razão e da emoção. 

Ao Bruno que sempre foi muito mais que meu irmão, é meu maior amigo, 

meu companheiro e apoio em todas as etapas da vida. E à Mariana, a nova 

integrante da família que também deu suporte e apoio durante esses anos. 

A toda minha família, que sempre me apoiou e esteve ao meu lado, 

mesmo nos momentos mais difíceis. Agradeço especialmente aos meus pais 

Isabel e Geraldo, sem os quais não teria conseguido chegar até aqui! 

Obrigada por me aturar, ouvir, compreender, direcionar e por acreditarem em 

mim sempre! E também a minha avó Nina que comemorou e sofreu comigo 

cada etapa alcançada. 

Agradeço, por fim, a todas as pessoas que doaram sangue para o meu 

trabalho, pelo esforço e compreensão, sem os quais esta pesquisa não teria 

existido. 

 

  



 
 

EPÍGRAFE 
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longe das orelhas, neurônios que vinham sendo estrangulados até a morte, 

em demasiado silêncio para que ela os ouvisse. Alguns diriam que as coisas 

corriam tão insidiosamente mal que os próprios neurônios desencadearam os 

acontecimentos que levariam a sua própria destruição. Se foi um assassinato 

molecular ou um suícidio celular, eles não puderam alertá-la para o que 

estava acontecendo antes de morrerem." Lisa Genova  
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RESUMO 
 
LEANDRO, GS. Alterações na expressão gênica de células 
mononucleares do sangue periférico de pacientes com a doença de 
Alzheimer e consequências da deficiência de polimerase β em 
fibroblastos de camundongos. 2016, 236f, Tese de doutorado-Faculdade 
de Medicina de Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 
2016. 
 
 
A Doença de Alzheimer (DA) é uma patologia senil neurodegenerativa, cujo 

desenvolvimento está relacionado a vários fatores, tais como deposição de 

proteínas, alterações no ciclo celular, disfunção mitocondrial, acúmulo de 

danos e deficiência dos mecanismos de reparo do DNA, entre outros. Os 

mecanismos moleculares associados a essas alterações ainda não foram 

esclarecidos. Assim, considerando a hipótese de que algumas características 

da DA podem ser observadas em células mononucleares do sangue 

periférico (PBMCs, peripheral blood mononuclear cells), o presente trabalho 

teve como objetivo avaliar se PBMCs de indivíduos com a DA apresentam 

alterações nos perfis de expressão gênica, com enfoque nos processos 

relacionados ao ciclo celular e reparo do DNA. Além disso, o trabalho buscou 

verificar as consequências do nocaute da polimerase β (Polβ), principal 

polimerase envolvida no reparo por excisão de bases (BER), em fibroblastos 

embrionários de camundongos (MEFs, mouse embryonic fibroblastos). Foram 

coletadas amostras de sangue de 25 pacientes com DA e 15 controles para a 

realização do ensaio de microarranjos de mRNAs e microRNAs. As análises 

de bioinformática indicaram 593 mRNAs e 12 microRNAs diferencialmente 

expressos nos indivíduos com DA comparados aos controles. A partir desses 

dados foram realizadas análises de enriquecimento de vias, as quais 

mostraram que processos relacionados à regulação do ciclo celular, resposta 

a danos no DNA, inflamação, entre outros, estavam alterados em PBMCs de 

DA. No entanto, a expressão proteica de PCNA avaliada por Western blot 

não identificou alterações na proliferação das células de pacientes DA, mas 

foi observada a diminuição da expressão da proteína Polβ, principalmente 

nos pacientes em estágio mais severo da doença. Assim, as consequências 

da diminuição da expressão de Polβ foram avaliadas em MEFs nocauteados 



 
 

ii 

para essa enzima, o que resultou em alterações no ciclo celular e disfunção 

mitocondrial. Dessa maneira, esses resultados suportam as hipóteses de que 

falhas nos mecanismos de reparo do DNA estão relacionadas à DA e que as 

PBMCs podem manifestar algumas das condições patológicas que ocorrem 

nos neurônios. Foram ainda destacados no presente trabalho alguns genes 

como potenciais alvos de estudo na busca por biomarcadores da DA. Além 

disso, foi também demonstrado que a deficiência de Polβ pode acarretar 

disfunção mitocondrial, uma característica inerente às células de pacientes 

com DA. 

 

Palavras-chave: doença de Alzheimer, ciclo celular, reparo do DNA, 

polimerase β. 
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ABSTRACT 
 
LEANDRO, GS. Gene expression alterations in peripheral blood 
mononuclear cells of Alzheimer's disease patients and consequences of 
polymerase β deficiency in mouse fibroblasts. 2016, 236f, Tese de 

doutorado-Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, Universidade de São 

Paulo, Ribeirão Preto, 2016. 

 
 
Alzheimer’s disease (AD) is an age-related neurodegenerative pathology 

associated with a range of features such as deposition of proteins in the brain, 

alterations in cell cycle, accumulation of DNA damage, DNA repair deficiency 

and mitochondrial dysfunction. However, the molecular mechanisms 

implicated in the pathogenesis of AD are still uncertain. Thereby, the present 

study aimed to evaluate whether peripheral blood mononuclear cells (PBMCs) 

of AD patients display alterations in gene expression profiles, mainly focusing 

on processes related to cell cycle and DNA repair. Furthermore, we evaluated 

the implications of deficiency in polymerase β (Polβ), which is a major 

polymerase involved in base excision repair (BER), in mouse embryonic 

fibroblasts (MEFs). Blood samples were collected from 25 AD patients and 15 

age-matched controls in order to perform genome-wide mRNA and microRNA 

expression (microarrays). Moreover, mouse embryonic fibroblasts that are 

knockout for Polβ were evaluated in order to determine the effects of Polβ 

deficiency. In PBMCs cells, bioinformatics analysis indicated 593 mRNAs and 

12 microRNAs differentially expressed in AD compared to controls. Analysis 

of pathway enrichment indicated that processes related to cell proliferation, 

DNA repair, and inflammation, among others, were altered in AD blood cells. 

Despite the enrichment of pathways associated with cell cycle regulation, 

PCNA protein expression (related to cell proliferation) analyzed by Western 

blot did not show difference in AD. However, Polβ expression was decreased 

in AD blood cells, especially in patients stricken with severe AD, in spite of the 

lack of alterations in terms of transcript expression. Based on the results 

regarding decreased Polβ expression in AD cells, we studied the 

consequences of Polβ knockout in MEFs, and the results clearly showed 

mitochondrial dysfunction along time. Thus, our study demonstrated that 
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PBMCs of AD patients present alterations in cell cycle and DNA repair 

processes, as proposed for AD neurons, reinforcing the hypothesis that 

failures of DNA repair mechanisms are related to AD, and PBMCs can 

somehow express some of pathological conditions that may occur in neurons. 

We also found some genes that represent potential targets to be studied as 

biomarkers of the disease. Furthermore, this study demonstrated that Polβ 

deficiency can lead to mitochondrial dysfunction, which is an inherent 

characteristic of AD. 

 

Keywords: Alzheimer’s disease, cell cycle, DNA repair, polymerase β 
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1. INTRODUÇÃO 

1.1 A Doença de Alzheimer 

A Doença de Alzheimer (DA) é uma demência senil neurodegenerativa 

complexa na qual ocorre a desregulação progressiva de múltiplas vias 

biológicas, envolvendo alterações moleculares, genéticas, epigenéticas, 

neurofisiológicas, cognitivas e comportamentais (Avramopoulos 2009, Zhao, 

Bhattacharjee et al. 2015). 

A DA foi descrita pela primeira vez por Alois Alzheimer em 1907 

(Avramopoulos 2009), e atualmente tem grande impacto na saúde pública, 

uma vez que sua incidência tem aumentado com a crescente expectativa de 

vida da população, sendo atualmente considerada a forma mais comum de 

demência em idosos (Avramopoulos 2009). 

Em associação com outras demências com perfis clínicos similares, a 

DA acomete atualmente 48,6 milhões de pessoas no mundo todo, cerca de 

0,65% da população mundial (Prince 2015). A DA representa de 60 a 80% 

dos casos de demência, sendo o envelhecimento o principal fator de risco 

para esse distúrbio (Blennow, de Leon et al. 2006). Este quadro ainda pode 

piorar, uma vez que o número de pessoas com demência tende a dobrar nos 

próximos 20 anos, de acordo com uma avaliação global sobre o impacto da 

demência (Prince 2015). 

Os cérebros de portadores da DA são caracterizados por atrofia e 

profundas perdas de neurônios e sinapses, as quais são restritas às regiões 

do hipocampo e do córtex cerebral, sendo essas intrinsecamente 

relacionadas a memória e a outras funções cognitivas (Singh, Srivastav et al. 

2016). 

Alterações no citoesqueleto e agregados de peptídeos amiloide β (Aβ) 

são os principais marcadores neuropatológicos da DA. O citoesqueleto dos 

neurônios que se contorce em estruturas denominadas emaranhados 

neurofibrilares as quais contém a proteína TAU hiperfosforilada. No entanto,  

fora da célula, peptídeos Aβ se agregam em oligômeros, os quais se 

acumulam e formam depósitos denominados placas amilóides (Nicoll, 

Roberts et al. 1996, Kim, Lee et al. 2002). No entanto, as placas amilóides e 
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os emaranhados neurofibrilares também são encontrados em outras 

patologias e mesmo em cérebros de indivíduos clinicamente saudáveis 

(Singh, Srivastav et al. 2016). 

Em relação às placas amiloides, o processamento anormal de proteína 

precursora de Aβ (APP- amoloid precursor protein) pela via amiloidogênica 

gera fragmentos de Aβ de vários tamanhos que são tóxicos ao organismo 

(Bayer, Wirths et al. 2001, Singh, Srivastav et al. 2016), os quais se agregam 

e formam as placas amilóides (Bayer, Wirths et al. 2001). Assim, baseado na 

importância do papel da deposição de Aβ na DA, foi formulada a “hipótese da 

cascata amiloide”. Essa hipótese assume que a deposição dessa proteína é a 

principal responsável pela cascata de eventos que ocorre na patologia, 

causando a disfunção neuronal e culminando na DA (Hardy e Selkoe 2002, 

Goedert e Spillantini 2006, Haass e Selkoe 2007, Thinakaran e Koo 2008). 

No entanto, alguns pesquisadores acreditam que a Aβ não é a única 

responsável pelas alterações observadas na DA (Carter e Lippa 2001, Singh, 

Srivastav et al. 2016). 
Outra teoria está relacionada à disfunção mitocondrial, denominada 

“teoria da cascata mitocondrial”, a qual foi inicialmente proposta por 

Swerdlow e Khan (2004). Essa teoria suporta a hipótese de que a disfunção 

mitocondrial é a causa primária da DA (Singh 2016 (Swerdlow 2004), sendo 

que os mecanismos fisiológicos são similares entre DA e o processo de 

envelhecimento normal do cérebro, levando em consideração o fato de que a 

disfunção mitocondrial em DA é sistêmica e não uma consequência do 

processo de neudegeneração. Essa teoria considera ainda que fatores 

genéticos não-mendelianos contribuem para a forma esporádica da DA e que 

a disfunção mitocondrial leva ao processo amiloidogênico, a hiperfosforilação 

de TAU, e a re-entrada das células pós-mitóticas no ciclo celular (Swerdlow e 

Khan 2004, Swerdlow, Burns et al. 2014). 
Assim, devido à natureza extremamente heterogênea da DA, as 

causas que levam ao desenvolvimento da doença ainda são pouco 

conhecidas. No entanto, além da deposição de proteínas e das modificações 

no citoesqueleto, o organismo sofre uma série de alterações que são 

características da doença, tais como perda neuronal de massa branca, 
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disfunção mitocondrial, problemas na regulação do influxo cálcio, inflamação, 

entre outros (Hirai, Aliev et al. 2001, Wyss-Coray e Mucke 2002, Caspersen, 

Wang et al. 2005, Isaacs, Senn et al. 2006). Essas características da 

patologia sugerem que várias vias estão envolvidas no processo patogênico 

(Zhao, Bhattacharjee et al. 2015). Dessa maneira, os pesquisadores 

trabalham com várias teorias e divergem quanto a definição de quais fatores 

são causa e quais são consequências da DA. 

A maioria dos casos de DA é de ocorrência esporádica, sem 

recorrência familiar aparente, atingindo indivíduos acima de 65 anos. No 

entanto, 5% dos casos apresentam um desenvolvimento precoce, em que os 

sintomas aparecem antes dos 65 anos de idade (DA familial). Tais casos, 

geralmente são recorrentes dentro das famílias e apresentam, em geral, um 

padrão de herança autossômico dominante (Avramopoulos 2009). 

Para a DA familial, já foram descritos alguns genes que estão 

envolvidos no desenvolvimento da patologia, entre eles: APP, PSEN1 e 

PSEN2 e TAU (Goate, Chartier-Harlin et al. 1991, Haines 1991, Levy-Lahad, 

Wijsman et al. 1995, Sherrington, Rogaev et al. 1995). Esses genes têm 

papel importante nos processos de deposição de proteínas anômalas. No 

entanto, 95% dos casos de DA são esporádicos e não seguem o mesmo tipo 

de herança mendeliana da forma precoce, apesar de importantes fatores 

genéticos estarem implicados no seu desenvolvimento (Bergem, Engedal et 

al. 1997, Gatz, Pedersen et al. 1997, Avramopoulos 2009). O alelo APOE ε4 

foi considerado o maior fator de risco genético para a DA esporádica (Raber, 

Huang et al. 2004), sendo que a contribuição de outros genes candidatos é 

provavelmente menor (Blomqvist, Reynolds et al. 2006). 

Atualmente, os resultados de 15 estudos de associação genômica 

ampla (GWAS, do inglês Genome-Wide Association Study) foram publicados 

no campo da DA (Bertram 2011). Esses estudos mostraram mais de 40 

diferentes loci como potenciais alvos de suscetibilidade à doença. No 

entanto, poucos genes mostraram evidências suficientes para serem 

considerados fatores de suscetibilidade. Além do gene APOE, foram 

descritos os genes BIN1 (bridging integrator 1), CLU (clusterin), CR1 

(component [3b/4b] receptor 1), e PICALM (phosphatidylinositol-binding 
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clathrin assembly protein). Assim, apesar de novos estudos poderem revelar 

outros loci de suscetibilidade, a complexidade genética não é caracterizada 

apenas pela heterogeneidade do locus, por modelos diferentes de herança 

ou diferentes padrões de interação gênica, mas também por efeitos sutis 

exercidos por alelos individuais (Bertram 2011). Além disso, a forma 

esporádica da doença pode não ser uma entidade homogênea, e vários 

genes de suscetibilidade podem atuar em conjunto, cada um conferindo 

apenas um pequeno aumento de risco, em uma interação complexa com 

fatores ambientais. Apesar da possibilidade de alguns mecanismos já 

descritos contribuírem para a patogênese da DA, a extensão dessa 

contribuição no desenvolvimento do processo neurodegenerativo é ainda 

desconhecida (Blennow, de Leon et al. 2006, Zhao, Bhattacharjee et al. 

2015). 

Dessa forma, evidências concretas sobre a determinação genética da 

DA esporádica, como mutações gênicas comuns a todos os pacientes, ainda 

são escassas. Novos estudos são necessários para focalizar não apenas na 

identificação de regiões genômicas alteradas, mas também as bases 

funcionais das associações descritas. 

1.2 Diagnóstico da doença de Alzheimer e expressão gênica em larga 
escala 

Atualmente, a determinação do diagnóstico da DA é baseada 

principalmente em critérios clínicos (McKhann, Drachman et al. 1984), os 

quais requerem testes para a exclusão de outros tipos de demências. 

Existem ainda indicações para outros tipos de exames tais como exames por 

imagem ou detecção de biomarcadores no líquido cérebro-espinhal. No 

entanto, essas metodologias são de alto-custo ou bastante invasivas e, dessa 

forma, existem muitos obstáculos para sua aplicação na prática clínica (Booij, 

Lindahl et al. 2011). Assim, é importante a busca por metodologias menos 

invasivas e mais acessíveis que possam ser usadas como ferramentas na 

prática clínica, sendo que uma opção potencialmente viável é a padronização 

de biomarcadores para a DA que estejam presentes no sangue periférico. 
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O sangue periférico é um fluido biológico cujos métodos de coleta são 

não-invasivos e o mesmo tem sido amplamente utilizado para testes 

diagnósticos de inúmeras patologias (Einstein 2010). Apesar de a DA ser 

uma doença neurodegenerativa, a procura por alterações em células 

sanguíneas é viável porque muitos trabalhos têm mostrado alterações nesse 

tecido periférico que refletem o efeito da patologia (Wick e Grubeck-

Loebenstein 1997, Morocz, Kalman et al. 2002, Leandro, Lobo et al. 2013). 

A busca por marcadores que possam, não apenas facilitar o 

diagnóstico das doenças, mas também indicar vias alteradas que possam 

contribuir para o entendimento da patologia, tem sido facilitada pelo uso da 

tecnologia de microarranjos de RNA. Essa ferramenta possibilita avaliar a 

expressão de todo o transcriptoma humano de maneira comparativa, sendo 

capaz de fornecer uma série de informações a respeito das vias alteradas na 

DA. Muitos trabalhos têm utilizado a metodologia de microarranjos com intuito 

de investigar a expressão gênica em DA, e boa parte dos estudos foi feita em 

tecido cerebral (Avramopoulos, Szymanski et al. 2011, Xia e Rocke 2014, 

Humphries, Kohli et al. 2015). Entretanto, alguns pesquisadores têm buscado 

investigar alterações em tecidos periféricos, principalmente no sangue (Maes, 

Xu et al. 2007, Booij, Lindahl et al. 2011). No entanto, os resultados obtidos 

ainda não fornecem informação suficiente para esclarecer a DA, sendo que a 

busca pelo entendimento das bases moleculares da patologia e por 

biomarcadores para diagnóstico ainda é bastante intensa (Zafari, Backes et 

al. 2015). 

Considerando ainda a complexidade do estudo da expressão gênica 

transcricional, avaliar a expressão de moléculas que participam da regulação 

fina da expressão gênica, como é o caso dos microRNAs, é também de 

extrema importância para o entendimento das bases moleculares da DA. 

1.3 Os microRNAs 

 Os microRNAs são pequenas moléculas de RNAs endógenos em fita 

simples formados por aproximadamente 22 nucleotídeos, os quais não 

codificam proteínas, porém têm papel fundamental na regulação pós-

transcricional da expressão gênica (Ameres e Zamore 2013). Essas 
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pequenas moléculas que estão entre os menores RNAs funcionais em 

eucariotos foram observadas pela primeira vez em Caenorhabditis elegans 

(Lee, Feinbaum et al. 1993, Wightman, Ha et al. 1993) e seu potencial na 

regulação da expressão gênica em animais e plantas foi subestimado por 

quase uma década (Ameres e Zamore 2013). Atualmente, sabe-se que essas 

moléculas são responsáveis pela regulação de quase todos os processos 

biológicos nos organismos, desde o desenvolvimento, proliferação celular, 

apoptose até o desencadeamento de patologias (Ameres e Zamore 2013).  

Atualmente centenas de microRNAs já foram descritos em animais, 

plantas e vírus (Lagos-Quintana, Rauhut et al. 2001, Lau, Lim et al. 2001, 

Berezikov, Cuppen et al. 2006, Ruby, Jan et al. 2006, Bushati e Cohen 2007), 

sendo que mais de 1500 microRNAs maduros já foram descritos em 

humanos (miRBase 21, junho 2014) (Griffiths-Jones, Saini et al. 2008). 

Predições computacionais mostraram que cada microRNA pode se ligar a 

centenas de diferentes RNAs mensageiros (mRNAs), o que coletivamente 

resulta na regulação de mais da metade dos genes codificadores de 

proteínas em humanos(Moreno-Moya, Vilella et al. 2014). Assim, devido ao 

fato de as sequências serem curtas, cada alvo também pode ser regulado por 

inúmeros microRNAs (Moreno-Moya, Vilella et al. 2014). Assim, a 

desregulação da expressão dessas pequenas moléculas pode estar ligada a 

várias doenças humanas (Hesse e Arenz 2014). 

A biogênese dessas moléculas ocorre inicialmente no núcleo, onde 

ocorre a sua transcrição pela RNA polymerase II (Pol II), dando origem aos 

microRNAs primários (pri-microRNAs) (Bracht, Hunter et al. 2004, Cai, 

Hagedorn et al. 2004, Lee, Kim et al. 2004). Os pri-microRNAs são então 

processados enzimas específicas (Ul Hussain 2012), origininando os pre-

microRNAs, os quais são exportados para o citoplasma (Yi, Qin et al. 2003). 

No citoplasma, a enzima RNAse III DICER, associada às enzimas TRBP ou 

PACT e a Argonauta (AGO1-4) clivam a estrutura do pre-microRNA, gerando 

uma molécula em duplex miR3p/miR5p (ou miRNA e miRNA*) de 

aproximadamente 22 nucleotídeos. Assim, uma das fitas representa a 

molécula madura guia, de acordo com suas propriedades termodinâmicas, e 

a outra molécula é denominada complementar (Bhayani, Calin et al. 2012). 
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Inicialmente, acreditava-se que a fita guia atuava na regulação traducional e 

a fita complementar era rapidamente degradada. No entanto, as fitas 

complementares também podem ter papel na repressão de moléculas 

(Finnegan e Pasquinelli 2013). 

A molécula duplex é então incorporada ao complexo de silenciamento 

induzido por microRNAs (RISC), o qual inclui proteínas da família AGO. As 

proteínas AGO estão associadas a DICER tanto durante a clivagem dos 

microRNAs quanto no complexo RISC. As proteínas AGO agem como 

moléculas guia que vão levar o complexo até o mRNA alvo. Assim, o 

complexo RISC é responsável por mediar a regulação pós-transcricional dos 

mRNAs que contêm sequências parcialmente ou complementamente 

complementares ao microRNA maduro (Ameres e Zamore 2013, Jonas e 

Izaurralde 2015). Os alvos que são completamente complementares são 

geralmente degradados pela atividade catalítica das proteínas AGO (Ameres 

e Zamore 2013, Ipsaro e Joshua-Tor 2015). Entretanto, em animais os 

microRNAs são apenas parcialmente complementares aos alvos, o que 

requer a ação de outras proteínas para a degradaçãoo da molécula (Ipsaro e 

Joshua-Tor 2015, Jonas e Izaurralde 2015). Dessa forma, outras proteínas 

são recrutadas para exercer essa função, a qual ocorre por meio dos 

processos de bloqueio da tradução, deadenilação do mRNA, degradação da 

região do cap 5’ e degradação da molécula no sentido 5’-3’ (Krek, Grun et al. 

2005, Lewis, Burge et al. 2005, Friedman, Farh et al. 2009, Huntzinger e 

Izaurralde 2011, Ipsaro e Joshua-Tor 2015).  

Em animais, os microRNAs geralmente atuam pelo pareamento parcial 

a sítios localizados na região 3’ não traduzida (3’UTR) do mRNA-alvo (Lim, 

Lau et al. 2005, Bartel 2009, Krol, Loedige et al. 2010). No entanto, também 

foram descritos sítios de ligação dos microRNAs a regiões 5’ não traduzidas  

(5’UTR) do mRNA-alvo (Grey, Tirabassi et al. 2010, Helwak, Kudla et al. 

2013). Ainda, há relatos de ligação dessas moléculas a sequências 

codificadoras (Helwak, Kudla et al. 2013). Embora os microRNAs atuem 

geralmente na inibição traducional e degradação do mRNA-alvo, foram 

descritas algumas situações específicas em que as interações microRNA-

mRNA provocaram a indução da tradução do mRNA-alvo (Vasudevan, Tong 
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et al. 2007, Henke, Goergen et al. 2008, Orom, Nielsen et al. 2008, 

Vasudevan, Tong et al. 2008, Niepmann 2009). 

Os microRNAs apresentam expressão específica dependendo do 

tecido e da condição do organismo. Além disso, são moléculas estáveis que 

são encontradas em todos os biofluídos humanos (Dorval, Nelson et al. 2013, 

Femminella, Ferrara et al. 2015). Assim, como na DA o diagnósico preciso só 

é realizado no exame de necrópsia e não há cura, sendo que as opções de 

tratamento são promissoras apenas quando a detecção da doença é precoce 

(Singh, Srivastav et al. 2016), os microRNAs podem ser valiosas ferramentas 

para diagnóstico dessa patologia. 

Alguns trabalhos de prospecção de microRNAs na DA trazem 

resultados promissores (Danborg, Simonsen et al. 2014, Femminella, Ferrara 

et al. 2015). Porém, a literatura ainda é escassa e mais estudos são 

necessários para compreender o papel dessas moléculas na patologia e para 

validar alvos como possíveis marcadores não invasivos da DA (Femminella, 

Ferrara et al. 2015).  

1.4 Instabilidade genômica e mecanismos de reparo do DNA  

Os genomas celulares sofrem contínua exposição a fatores físicos ou 

químicos capazes de modificar a estrutura da molécula de DNA, podendo 

resultar em danos e culminar no processo de instabilidade genômica. A 

estrutura química da molécula de DNA está naturalmente exposta a 

degradação espontânea por meio de processos como a hidrólise de 

nucleotídeos, perdas de base, desaminação espontânea, entre outros 

(Lindahl 1993). No entanto, além das modificações espontâneas, existem 

agentes provenientes de fontes endógenas ou exógenas à célula que podem 

interagir com a molécula de DNA e causar alterações em sua estrutura 

(Hoeijmakers 2001) (Figura 1). 
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Figura 1: Fatores que causam danos à molécula de DNA e as possíveis 
consequências das lesões geradas. A) Exemplos de fatores que causam lesões 
na molécula de DNA; representação das lesões que esses fatores podem causar 
tais como bases oxidadas, sítio abásicos, crosslinks e quebras da fita; e os 
mecanismos responsáveis por reparar cada tipo de lesão. B) Alterações que podem 
ser causadas no metabolismo celular devido ao dano no DNA e suas consequências 
deletérias como o envelhecimento, carcinogênese e doenças hereditárias no caso 
de danos em células germinativas (Adaptada de Hoeijmakers 2001). 

 

As fontes exógenas de agentes causadores de danos no DNA são, em 

geral, fatores ambientais físicos como radiações ionizante e ultravioleta, ou 

fatores químicos tais como poluentes do ar e agentes quimioterápicos. As 

fontes endógenas de danos são os subprodutos do metabolismo celular, tais 

como as espécies reativas de oxigênio (ROS- do inglês Reactive Oxygen 

Species) que são provenientes de reações como a respiração aeróbica e a 

peroxidação lipídica (Hoeijmakers 2001, Iyama e Wilson 2013). 

As ROS podem ser definidas como um grupo de moléculas reativas 

derivadas do oxigênio, as quais são altamente transitórias (Bolisetty e Jaimes 

2013) e têm o potencial para reagir com outras moléculas causando 

alterações em sua estrutura. As ROS incluem os radicais livres, como os 
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radicais hidroxil e superóxido, mas também compreendem algumas 

moléculas, como o peróxido de hidrogênio, que não são radicais (Patten, 

Germain et al. 2010, Bolisetty e Jaimes 2013). Apesar de as mitocôndrias 

serem a maior fonte intracelular de ROS, esses também podem ser formados 

a partir de outras reações intracelulares ou mesmo serem provenientes de 

fontes exógenas. ROS podem, por exemplo, ser formadas a partir da 

irradiação ionizante ou mesmo a partir da degradação de alguns compostos 

químicos (Halliwell e Gutteridge 1988, Kim, Kim et al. 2015).  

As ROS desempenham importante função fisiológica, sendo que em 

níveis baixos ou moderados estas exercem papel na sinalização celular e em 

vias de sobrevivência (Valko, Leibfritz et al. 2007, Groeger, Quiney et al. 

2009, Patten, Germain et al. 2010, Ray, Huang et al. 2012). Em condições 

ideais, a geração de ROS é balanceada pelo sistema de defesa antioxidante 

(Gandhi e Abramov 2012, Dasuri, Zhang et al. 2013). O desbalanço entre sua 

produção e as barreiras de defesa antioxidante resultam em estresse 

oxidativo com o acúmulo excessivo de ROS (Ray, Huang et al. 2012, Dasuri, 

Zhang et al. 2013). Dessa forma, o estresse oxidativo está ligado a danos 

causados à membrana celular, peroxidação lipídica, alterações proteicas e 

danos estruturais à molécula de DNA (Patten, Germain et al. 2010, Kim, Kim 

et al. 2015). No DNA, as ROS podem causar danos de diversas formas como 

a oxidação específica de bases ou mesmo quebras na fita. Em mamíferos, 

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

DNA (Dizdaroglu 1991, Croteau e Bohr 1997). 

As lesões causadas na molécula de DNA têm consequências diversas, 

as quais dependem do tipo de dano causado (Hoeijmakers 2001, Batista, 

Kaina et al. 2009). Dessa maneira, as células têm uma série de mecanismos 

responsáveis por lidar com os danos causados às moléculas de DNA, 

conhecidos genericamente como r”espostas aos danos, que resultam em 

várias alterações fisiológicas (Lombard, Chua et al. 2005). Os mecanismos 

de respostas aos danos no DNA compreendem a ativação dos checkpoints 

do ciclo celular, respostas transcricionais, indução de mecanismos de morte 

celular ou de tolerância aos danos, assim como a identificação e remoção 
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das lesões seguida pela restauração da molécula de DNA por meio dos 

mecanismos de reparo do DNA (Sancar, Lindsey-Boltz et al. 2004) (Figura 
1). No caso de células somáticas, a instabilidade genômica pode resultar na 

degeneração de tecidos e perda da capacidade de regeneração, levando ao 

processo de envelhecimento do organismo, a doenças relacionadas ao 

envelhecimento ou ainda, pode ocorrer o acúmulo de mutações. Essas 

mutações, sem algumas circunstâncias, podem desencadear o processo 

carcinogênico (Menck e Munford 2014). 

Entre os mecanismos de reparo dos diversos tipos de danos causados 

no DNA estão: reparo de excisão de bases (BER, do inglês base excision 

repair), reparo por excisão de nucleotídeos (NER, do inglês nucleotide 

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

repair), além do reparo por recombinação homóloga (HRR, do inglês 

homologous recombination repair) e por união de extremidades não 

homólogas (NHEJ, do inglês non-homologous end joining)(Bjelland e 

Seeberg 2003, Sancar, Lindsey-Boltz et al. 2004).  

1.5 O reparo por excisão de bases 

 O BER é um mecanismo responsável por reparar lesões que não 

distorcem a dupla hélice do DNA, tais como deaminação, alquilação, bases 

oxidadas, sítios abásicos e quebras de fita simples que requerem 

processamento das extremidades (Sancar, Lindsey-Boltz et al. 2004, Almeida 

e Sobol 2007). Considerando que grande parte das ROS são provenientes da 

degradação do oxigênio durante o processo de respiração celular, todos os 

organismos aeróbios estão altamente expostos a formação contínua de ROS. 

Sendo assim, o mecanismo BER é altamente conservado ao longo do 

processo evolutivo (Sancar, Lindsey-Boltz et al. 2004).  

Os mecanismos de BER podem ser descritos em 5 passos: 1) 

reconhecimento da lesão e sua excisão por uma DNA glicosilase resultando 

na formação de um sítio abásico; 2) incisão do sítio abásico resultante por 

uma AP endonuclease (APE1) ou pela ação de uma AP-liase; 3) conversão 

do fragmento 5’dRP pela ação fosfodiesterase; 4) preenchimento da lacuna 

formada por uma DNA polimerase; 5) Ligação das extremidades e 
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recuperação da estrutura fosfodiéster pela DNA ligase (Dianov, Bischoff et al. 

1998, Wilson e Kunkel 2000, Kim e Wilson 2012). 

Em células de mamíferos, a ação dos mecanismos de BER pode 

acontecer por meio de duas principais sub vias: short-patch BER, ou “reparo 

por via curta”, e long-patch BER, ou “reparo por via longa” (SP-BER e LP-

BER, respectivamente). A subvia SP-BER consiste na substituição simples 

de um nucleotídeo danificado usando as proteínas APE1, DNA Polimerase β 

(Polβ) , DNA ligase III (LIG3) e XRCC1. Na sub via LP-BER, a substituição de 

2 a 10 nucleotídeos é realizada, e as enzima APE1, polimerases ε, δ e β, 

PCNA e FEN1, estão envolvidas no processo (Sancar, Lindsey-Boltz et al. 

2004) (Figura 2). 

 
Figura 2: Principais subvias do reparo por excisão de bases. O reconhecimento 
do dano no DNA é realizado por uma glicosilase específica  e um sítio abásico é 
criado. Esse sítio abásico é processado por APE1. Nesse ponto BER pode seguir 
dois caminhos, a via curta (SP-BER) ou a via longa (LP-BER), as quais possuem 
suas proteínas específicas, sendo que as proteínas de LP-BER são ligadas ao 
processo de duplicação do DNA. (Adaptado de Leandro, 2015) 

 

A subvia SP-BER é iniciada pela atividade de uma glicosilase, que 

reconhece e remove a base danificada; em seguida, APE1 é responsável 

pela hidrólise do sítio abásico com função AP liase, fazendo a incisão na fita 

danificada e deixando a extremidade 3’-OH e uma fração 5’deoxirribose-
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fosfato (5’-dRP). Em seguida, a Polβ hidrolisa a fração 5’-dRP e preenche a 

lacuna de apenas um nucleotídeo, deixando a estrutura da fita de DNA pronta 

para o próximo passo de ligação pela DNA ligase I (LigI) ou pelo complexo da 

DNA ligase IIIα e pela XRCC1 (Almeida e Sobol 2007). 

Na subvia LP-BER, após a ação da glicosilase específica, a enzima 

APE1 é responsável pela incisão do sítio AP, sendo que as polimerases δ e 

ε, e as enzimas PCNA, FEN1 e outras enzimas acessórias são responsáveis 

por deslocar a extremidade 3’ da fita produzindo uma estrutura em flap de 2 a 

10 nucleotídeos, a qual é excisada na extremidade do flap pela FEN1. 

Durante o processo promovido pelo complexo proteico, a estrutura removida 

é ressintetizada pela ação das polimerases δ e ε assessoradas pela PCNA. 

Por fim, a fita é completamente refeita por meio da ação da Lig I (Frosina, 

Fortini et al. 1996, Klungland e Lindahl 1997, Sancar, Lindsey-Boltz et al. 

2004, Almeida e Sobol 2007). A Polβ pode também ter um papel essencial 

em LP-BER, uma vez que na ausência das polimerases replicativas esta 

enzima atua na síntese da fita em conjunto com a FEN1 (Dianov, Prasad et 

al. 1999, Prasad, Dianov et al. 2000). 

Em tecidos pós-mitóticos, o LP-BER pode ocorrer por uma via 

independente de PCNA por meio de um mecanismo denominado “hit and 

run”, o qual é catalizado por Polβ e FEN1 (Liu, Beard et al. 2005). Em 

neurônios, há necessidade de LP-BER independente de Polβ para o reparo 

de bases oxidadas, no entanto, o processamento dessas lesões foi 

considerado mais demorado quando comparado ao mecanismo clássico (Wei 

e Englander 2008). 

O reparo de quebras de fita simples também é considerado uma 

subvia de BER, uma vez que esse tipo de quebra gera uma estrutura 

intermediária durante do BER convencional. Nessa subvia, a lesão é 

reconhecida por PARP1, a qual recruta XRCC1. Os passos seguintes são 

semelhantes a SP-BER ou LP-BER, envolvendo as mesmas enzimas 

(Almeida e Sobol 2007). 

Em um trabalho com células de neuroblastoma humano mitóticas e 

pós-mitóticas, Sykora et al (2013) demonstraram que a modulação de BER 

depende do status de diferenciação da célula. Os autores observaram que as 
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células que foram diferenciadas em neurônios eram mais susceptíveis ao 

estresse oxidativo que células mitóticas. No entanto, não houve diferença 

quando essas células foram tratadas com agente alquilante. Além disso, as 

células diferenciadas apresentaram diminuição das proteínas FEN1, PCNA, 

LIGI e Polε, resultando em diminuição na capacidade de LP-BER (Sykora, 

Wilson et al. 2013). De maneira semelhante, Narciso et al. (2007) observaram 

aumento nos marcadores de estresse oxidativo e diminuição da capacidade 

de BER em mioblastos diferenciados quando comparados a mioblastos em 

proliferação (Narciso, Fortini et al. 2007). Dessa maneira, a diminuição da 

capacidade de LP-BER pode ser responsável por deixar as células pós-

mitóticas mais susceptíveis aos danos causados pelo estresse oxidativo. 

Akibari et al. (2009) demonstraram que apenas linfócitos estimulados 

por fitohemaglutinina A eram capazes de efetuar o LP-BER quando 

comparados a linfócitos humanos não-proliferativos. O mesmo foi observado 

em linhagens de queratinócitos em condições proliferativas e não-

proliferativas (Akbari, Pena-Diaz et al. 2009). Além disso, foi demonstrado 

que a concentração de Polβ é maior em extratos proteicos de células não-

proliferativas do que em células proliferativas. As proteínas envolvidas em 

LP-BER e no processo de duplicação do DNA, tais como PCNA, LIGI e Polδ 

foram observadas em menor quantidade em células não proliferativas. Assim, 

as diferenças de BER em células mitóticas e pós-mitóticas mostram que a 

subvia LP-BER está estritamente relacionada com o processo de duplicação 

do DNA durante a mitose e que células pós-mitóticas, como os neurônios, 

são altamente dependentes do SP-BER e, consequentemente, da Polβ. 

1.6 DNA Polimerase β 

A Polβ é uma proteína de 39 KDa bifuncional que atua tanto como DNA 

polimerase quanto como desoxirribose fosfatase (Ray, Menezes et al. 2013). 

Chang e Bollum (1971), foram os primeiros pesquisadores a purificarem e 

caracterizarem a Polβ, a partir de células da medula óssea de coelhos, sendo 

que desde então essa enzima tem sido uma das DNA polimerases mais 

estudadas (Ray, Menezes et al. 2013). 
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A Polβ, assim como as polimerases µ e λ, pertence à família X de 

polimerases, a qual engloba enzimas com características estruturais bastante 

similares, cujas funções estão frequentemente relacionadas ao reparo do 

DNA, e não possuem mecanismos proofreading, ou seja, mecanismos de 

verificação. Entre os mecanismos de reparo do DNA, a Polβ atua 

especificamente no BER nuclear (Yamtich e Sweasy 2010). 

O gene que codifica a Polβ possui 33 kb, sendo formado por 14 éxons 

(Beard e Wilson 2006). A proteína é constituída pelo domínio polimerase na 

porção carboxi-terminal, com 31 kDa, e o domínio liase na porção amino-

terminal. O domínio liase é responsável pela atividade de remoção dos 

fragmentos 5’-dRP durante BER. O domínio polimerase possui 3 sub-

domínios, D, C e N, os quais são relacionados a ligação a dupla fita do DNA, 

transferência de nucleotídeos e ligação ao par de base novo, 

respectivamente (Beard e Wilson 2006). Ambas atividades enzimáticas da 

Polβ são importantes no BER, tanto a excisão do terminal 5’-dRP pela 

atividade liase, quanto a reconstrução da fita danificada como DNA 

polimerase (Beard e Wilson 2014). 

Polβ é uma enzima altamente conservada entre os vertebrados, 

considerada constitutiva uma vez que sua expressão ocorre de maneira 

relativamente constante durante todo o processo de ciclo celular, além de ser 

expressa em todos os tipos celulares (Zmudzka, Fornace et al. 1988). A 

importância da Polβ pode ser ainda evidenciada pelos estudos que mostram 

que a ausência dessa proteína em camundongos causa letalidade 

embrionária (Sugo, Aratani et al. 2000, Sugo, Niimi et al. 2007). Essa 

letalidade ocorre devido a alterações na neurogênese, com a indução de 

morte celular por apoptose tanto no sistema nervoso central em 

desenvolvimento quanto no sistema nervoso periférico (Sugo, Aratani et al. 

2000). 

Os níveis de expressão gênica de Polβ são elevados em cérebros, 

principalmente nas regiões do hipotálamo e cerebelo de indivíduos adultos 

(Su, Wiltshire et al. 2004). Esses altos níveis de Polβ no cérebro podem estar 

relacionados ao papel crítico dessa polimerase em células que não estão em 

divisão (Sugo, Aratani et al. 2000). Quando as células param de se dividir, o 
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nível das proteínas replicativas diminui drasticamente, e dentre elas Polε e 

Polδ, responsáveis pelo LP-BER. Dessa maneira, os níveis de Polβ nesses 

tecidos tende a aumentar ou, ao menos, permanecerem estáveis, uma vez 

que grande parte do reparo do DNA recai sobre essa proteína (Wei e 

Englander 2008, Akbari, Pena-Diaz et al. 2009). 

Estudos com células primárias e linhagens celulares humanas e de 

camundongos mostraram a diminuição da atividade de BER com o aumento 

da idade (Cabelof, Raffoul et al. 2002, Shen, Galick et al. 2003, Xu, Herzig et 

al. 2008). Culturas de neurônios primários de ratos Wistar com idades de 5 

dias, 6 meses e 24 meses foram testadas em relação aos passos de adição 

do nucleotídeo ao sítio abásico e ligação dos fragmentos durante o reparo 

por BER. A diminuição dessas funções foi relacionada ao aumento da idade 

(Krishna, Mahipal et al. 2005). Curiosamente, a adição de Polβ recombinante 

à reação restaurou essa atividade nas amostras de ratos, tornando a reação 

mais rápida, resultado que mostrou a Polβ como fator limitante na eficiência 

de reparo em indivíduos com idade avançada. 

Há indícios de que doenças neurodegenerativa relacionadas à idade, 

como a DA também têm relação com a deficiência de BER, sendo que essa 

deficiência pode estar relacionada a alterações na expressão da Polβ. 

Copani et al. (2006) observaram aumento nas quantidades da proteína Polβ 

em neurônios de indivíduos nos primeiros estágios da DA, e subsequente 

diminuição nos estágios mais tardios. Dessa forma, os autores 

correlacionaram o aumento da proteína a disfunções observadas no ciclo 

celular dos neurônios. Estas disfunções podem culminar em apoptose, 

defendendo assim a hipótese de que a Polβ está relacionada com o processo 

degenerativo em DA. Weissman et al. (2007) observaram em cérebros 

humanos de portadores da DA a diminuição na atividade de reposição do 

nucleotídeo no sítio abásico, atividade normalmente desenvolvida pela Polβ. 

A diminuição na atividade de Polβ foi observada tanto no lobo parietal 

inferior, uma das regiões mais afetadas pela DA, quanto no cerebelo, região 

do cérebro não afetada pela doença. Além disso, a diminuição da atividade 

da Polβ foi observada em portadores de deficiência cognitiva leve, condição 

que geralmente precede mas que não necessariamente progride para DA. 
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Em um trabalho com camundongos, Sykora et al (2015) buscaram 

observar o impacto da redução nos níveis de Polβ na acentuação do 

sintomas da DA. Para isso, realizaram o cruzamento entre camundongos 

heterozigotos para a Polβ (Polβ +/-) com camundongos modelos para DA 

(3xTgAD), os quais possuem as formas mutantes dos genes humanos APP, 

PS1 e TAU. Os animais 3xTgAD apresentam algumas características 

similares a DA humana, tais como acúmulo de placas amiloides 

extracelulares, acúmulo intracelular de Tau, estresse oxidativo, déficit 

cognitivo, porém sem apresentar neurodegeneração. O camundongo obtido 

desse cruzamento (3xTgAD Polβ +/-) apresentou neurodegeneração e o 

agravamento das características de DA apresentadas pelo 3xTgAD, como a 

indução de disfunção neuronal, morte celular, perda de memória e da 

plasticidade sináptica. Dessa maneira, a diminuição da Polβ deixou o 

organismo mais susceptível às disfunções celulares e moleculares 

observadas na DA. Ao comparar os perfis transcricionais, o camundongo 

3xTgAD Polβ +/-  apresentou-se mais parecido com o perfil de cérebros 

humanos com DA do que o modelo convencional 3xTgAD (Sykora, Misiak et 

al. 2015). 

Assim, há evidências de que alterações na expressão de Polβ estejam 

intrinsecamente envolvidas na etiopatogenia da DA, sendo necessário 

maiores investigações a respeito do papel dessa enzima no surgimento e 

desenvolvimento da DA. 

Há ainda indícios do papel das alterações na expressão de Polβ em 

outras patologias como, por exemplo em vários tipos de câncer (Cabelof, 

Ikeno et al. 2006, Xu, Herzig et al. 2008). Em portadores de síndrome de 

Down, a expressão de Polβ diminui pela metade (Patterson e Cabelof 2012), 

sendo que esses indivíduos têm alta propensão ao desenvolvimento da DA 

(Wisniewski, Dalton et al. 1985).  

Dessa forma, é importante elucidar quais as consequências das variações 

na expressão da Polβ tanto em nível celular quanto no organismo como um 

todo, possibilitando o melhor entendimento das patologias que envolvem 

alterações nessa enzima, facilitando, assim, a busca por terapias que 

possam levar à cura ou, ao menos, amenizar os efeitos dessas doenças. 
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1.7 O reparo por excisão de bases e a doença de Alzheimer 

Os mecanismos de BER têm papel crucial no processo de 

envelhecimento e nas doenças a este relacionadas (Lou e Chen 2006). 

Deficiências nos mecanismos de BER em órgãos como o cérebro, podem 

provocar sérias consequências, uma vez que esse órgão tem altas taxas 

metabólicas e consequentemente elevada produção de ROS. Dessa maneira, 

altas taxas de ROS associadas a deficiência em BER estão associadas ao 

surgimento de doenças neurodegenerativa graves, tais como a DA (Leandro, 

Sykora et al. 2015). 

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

apresentam elevadas quantidades de danos no DNA dos neurônios, sendo 

que estes podem estar associados ao aumento na produção de ROS, à 

disfunção mitocondrial e à desregulação na homeostase celular do cálcio 

(Wang, Markesbery et al. 2006, Yang, Weissman et al. 2008). Além disso, 

evidências apontam para desregulação nas vias de reparo dos danos 

causados às moléculas de DNA tanto nuclear quanto mitocondrial, 

especialmente o reparo por excisão de bases em cérebros de portadores da 

DA (Mullaart, Boerrigter et al. 1990, Adamec, Vonsattel et al. 1999, Jacobsen, 

Beach et al. 2004, Shackelford 2006, Weissman, Jo et al. 2007). As falhas 

nos mecanismos de BER sugerem ainda que essa via pode estar diretamente 

implicada no processo de perda neuronal (Yang, Weissman et al. 2008). 

Desde a década de 80, tem sido sugerido que o aumento de danos no 

DNA, particularmente dano oxidativo, e a diminuição da atividade de reparo 

sejam características da doença (Li eKaminskas 1985, Robison, Munzer et al. 

1987). O aumento do dano oxidativo, particularmente causado na molécula 

de DNA é um dos primeiros eventos detectados na patogênese da DA, sendo 

observado mesmo em indivíduos com déficit cognitivo leve, antes da 

deposição das placas amiloides e da manifestação da demência (Caspersen, 

Wang et al. 2005, Coppede e Migliore 2009, Coppede e Migliore 2010). 

Deficiências significativas no processo de BER foram atribuídas à diminuição 
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da atividade das enzimas DNA uracil glicosilase, OGG1 e Polβ, observada 

em fragmentos de cérebro de pacientes com DA (Weissman, Jo et al. 2007). 

Silva et al. (2014) compararam o hipocampo de indivíduos 

considerados clinicamente e patologicamente portadores da DA, de 

indivíduos com as características neuropatológicas da doença porém 

clinicamente assintomáticos e de indivíduos patologicamente e clinicamente 

normais. Foi observada a redução de marcadores de reparo do DNA e de 

inibição do ciclo celular, além da elevação nos níveis de marcadores de 

progressão do ciclo celular e morte celular nos indivíduos que apresentavam 

sintomas clínicos e patológicos da DA quando comparados aos controles 

normais. Os indivíduos que apresentaram apenas características 

neuropatológicas da DA mas clinicamente assintomáticos mostraram-se 

semelhantes aos controles normais. Dessa maneira, esses experimentos 

correlacionam os sintomas clínicos da DA a alterações na proliferação celular 

e nos mecanismos de reparo. 

O acúmulo de danos e a deficiência de reparo do DNA não são 

exclusivos dos neurônios. Acúmulo de ROS e alterações dos mecanismos de 

resposta ao dano e reparo do DNA também foram observados em tecidos 

periféricos como células sanguíneas e fibroblastos de portadores da DA 

(Migliore, Fontana et al. 2005, Ramamoorthy, Sykora et al. 2012, Leandro, 

Lobo et al. 2013). 

Assim,  a compreensão das alterações nos mecanismos de detecção e 

reparo de danos no DNA que ocorrem em portadores da DA é essencial para 

elucidar as bases moleculares da doença e tornar mais viável a busca por 

métodos de prevenção e tratamento da DA. 

1.8 Mitocôndria 

As mitocôndrias são organelas essenciais para a homeostase celular. 

Essas possuem seu próprio genoma, artefato que remonta a sua origem nas 

proteo-bactérias (Lang, Burger et al. 1997, Gray, Burger et al. 2001). As 

mitocôndrias têm um papel central no metabolismo energético e, como 

consequência dessa função, são também consideradas a maior fonte 

intracelular de ROS (Kowaltowski, de Souza-Pinto et al. 2009). 
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A geração de ATP na mitocôndria depende do transporte de elétrons de 

alta energia pela cadeia transportadora de elétrons da membrana interna 

dessa organela. Os elétrons que escapam nesse processo podem reagir com 

o O2 gerando ROS. A proximidade com regiões de formação contínua de 

ROS expõe o DNA mitocondrial (mtDNA) a altos níveis de estresse oxidativo. 

O estresse oxidativo gera danos ao mtDNA, sendo que o acúmulo desses 

danos causa disfunção na fosforilação oxidativa, o que gera a maior indução 

de ROS, provocando ainda mais danos ao mtDNA, gerando assim um ciclo 

vicioso (Sanz, Caro et al. 2006) (Figura 3). Em células humanas, as 

quantidades de danos causados pelo estresse oxidativo no mtDNA podem 

ser maiores (Richter, Park et al. 1988, Hudson, Hogue et al. 1998), mais 

persistentes e mais extensas (Yakes e Van Houten 1997) que no DNA 

nuclear (nDNA). 

 

 

 

 

 

 

 



Introdução  
 
 

36 

 
Figura 3: Disfunção mitondrial. A disfunção mitocondrial pode causar um ciclo 
vicioso. A teoria do envelhecimento mitocondrial postula que a oxidaçãoo do DNA 
mitocondrial diminui a eficiência da fosforilação oxidativa gerando mais ROS e 
danificando ainda mais o DNA mitocondrial. 1) Função mitocondrial regular, sendo 
que os níveis de ROS estão balanceados com auxílio da defsa antioxidante. 2) A 
Disfunção mitocondrial ocorre quando os níveis de ROS aumentam muito e a defesa 
antioxidante não consegue lidar com essas moléculas, ocasionando dano no DNA, 
principalmente mtDNA. 3) a elevação de ROS pode atcar o nDNA. 4) Ciclo vicioso 
na mitocôndria no qual se baseia a teoria do envelhecimento mitocondrial. 
(Adaptado de Leandro, 2015) 

 

Em contraponto à susceptibilidade a danos do mtDNA, os mecanismos de 

reparo do DNA também exercem função importante nessa organela, com 

mecanismos similares aos observados no núcleo. Entretanto, diferenças 

consideráveis são observadas entre as vias de reparo do DNA na mitocôndria 

e no núcleo. O reparo do mtDNA depende principalmente de MMR (de 

Souza-Pinto, Mason et al. 2009) e de BER (mtBER), sendo que mtBER é a 

via de reparo melhor caracterizada nessas organelas e foi o primeiro a ser 

identificado nas mitocôndrias (Muftuoglu, Mori et al. 2014).  

As proteínas do mtBER não são codificadas na mitocôndria, mas 

provenientes do núcleo, sendo que algumas delas têm isoformas específicas 
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ou variantes de splicing das proteínas do BER nuclear (nBER) (Nilsen, 

Otterlei et al. 1997, Nishioka, Ohtsubo et al. 1999, Chattopadhyay, 

Wiederhold et al. 2006). Algumas glicosilases, por exemplo, têm uma 

isoforma mitocondrial, como é o caso de OGG1 e UDG (Svilar, Goellner et al. 

2011). Após a incisão pela glicosilase, assim como no núcleo, a APE1 é 

responsável pela incisão do sítio abásico. Entretanto, ainda é incerto se a 

mesma forma da proteína pode atuar tanto no nBER quanto no mtBER (Tell, 

Damante et al. 2005).  

A DNA polimerase γ (Pol γ) é considerada a única DNA polimerase que 

atua na mitocôndria, apresentando tanto a função de duplicação do DNA 

quanto de polimerase em todos os tipos de reparo (Kaguni 2004). Dessa 

maneira, a Pol γ é responsável pelo preenchimento da lacuna em BER. 

Com a função de unir os fragmentos de fita de DNA que foram 

substituídos durante mtBER, uma de isoforma da LIGIII ocorre na 

mitocôndria, a qual é independente de XRCC1, ao contrário do que ocorre no 

nBER (Lakshmipathy e Campbell 1999). Assim, os componentes de BER 

acima descritos são responsáveis pela SP-BER nas mitocôndrias. Em 

relação ao LP-BER, apenas recentemente, alguns dos componentes desta 

subvia foram observados nas mitocôndrias (Akbari, Visnes et al. 2008, Liu, 

Qian et al. 2008, Szczesny, Tann et al. 2008), como é o caso de FEN1, que 

foi observado em extratos mitocondriais de células de mamíferos (Liu, Qian et 

al. 2008, Szczesny, Tann et al. 2008).  No entanto, não é claro como essas 

proteínas atuam na mitocôndria. 

Um aspecto interessante do mtBER é entender como a Pol γ é capaz de 

lidar com todas as funções das DNA polimerases nucleares envolvidas nos 

processos de reparo. Após a identificação de LP-BER na mitocôndria, a 

interação entre a DNA2 e a Pol γ sugerem como essa DNA polimerase pode 

estar associada ao papel em LP-BER. No entanto, o papel da Pol γ em SP-

BER ainda precisa ser melhor elucidado, principalmente no que diz respeito a 

formação do complexo com as mesmas enzimas que atuam com a Polβ no 

núcleo. Ainda é necessário esclarecer como ocorre a resolução dos terminais 

5’-dRP na ausência da Polβ, uma vez que o grupo das DNA polimerases A, 

ao qual pertence a Pol γ possui reduzida atividade 5’-dRP liase associada ao 
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domínio catalítico (Longley, Prasad et al. 1998). Além disso, a função 

fisiológica das baixas atividades 5’-dRP liase são questionáveis, 

considerando que nas DNA polimerases da família A, essa atividade é 17 

vezes menor que na Polβ (Longley, Prasad et al. 1998) 

Descobertas recentes de enzimas de reparo do DNA que atuam na 

mitocôndria e que até então eram consideradas exclusivamente nucleares, 

têm mudado a visão sobre mtBER (Zheng, Zhou et al. 2008, Simsek, Furda et 

al. 2011, Tahbaz, Subedi et al. 2012). Considerando a presença nas 

mitocôndrias de enzimas como a APE1 e LIGIII que atuam em conjunto com 

a Polβ no núcleo, é interessante verificar se existe a presença de outras 

polimerases como, por exemplo, a Polβ nas mitocôndrias, além da Pol γ em 

mamíferos.  

Considerando que foi observada a diminuição na expressão de Polβ ao 

longo do processo de envelhecimento e mesmo em patologias como a 

Síndrome de Down e a DA, e que essas condições também estão associadas 

a processos de disfunção mitocondrial, é importante estudar o papel da Polβ 

nas mitocôndrias. Esse tipo de estudo pode fornecer informações importantes 

para o entendimento de patologias que envolvem disfunção mitocondrial 

como a Síndrome de Down e a DA, e mesmo para o próprio processo de 

envelhecimento. 

 

 

Com base no que foi exposto, o presente trabalho visou testar a 

hipótese de que a expressão transcricional de mRNAs e microRNAs em 

células mononucleares do sangue periférico pode fornecer ferramentas 

importantes para a compreensão das bases moleculares da DA, 

principalmente no que diz respeito a respostas a danos no DNA e que as 

alterações observadas podem auxiliar não só no entendimento da 

etiopatogenia da DA, mas também possibilitar a busca de genes alvos ou 

biomarcadores que possam ser estudados como potenciais ferramentas a 

serem aplicadas no diagnóstico ou tratamento dos pacientes com DA. 
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Além disso, foi testada a hipótese de que inibição de expressão do 

gene que codifica a Polβ em fibroblastos embrionários de camundongos pode 

alterar o metabolismo celular e causar alterações nas funções mitocondrias. 
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2. OBJETIVOS 

 

PARTE I 
 

Estudar os perfis de transcrição de RNAs mensageiros e microRNAs 

em células mononucleares do sangue periférico (PBMCs) de indivíduos 

portadores da doença de Alzheimer comparados a idosos sadios de mesma 

faixa etária, com intuito de compreender a fisiopatologia da doença e buscar 

possíveis marcadores biológicos que possam ser úteis no diagnóstico e/ou no 

tratamento da DA. 

Objetivos específicos I 

1. Investigar os perfis de expressão gênica transcricional de RNAs 

mensageiros em PBMCs de portadores da DA comparados a um grupo de 

controles idosos sadios, por meio do método de microarranjos de RNA. 

2. Investigar a expressão transcricional de microRNAs em PBMCs de 

portadores da DA comparados a um grupo de controles idosos sadios, por 

meio do método de microarranjos, considerando todos os microRNAs já 

descritos para humanos. 

3. Realizar a anotação funcional a partir da lista dos genes encontrados 

diferencialmente expressos na DA por meio da ferramenta DAVID, além de 

utilizar a ferramenta de priorização gênica Endeavour para associar esses 

genes a processos biológicos de interesse como reparo do DNA e ciclo 

celular. 

4. Identificar grupos gênicos que possam indicar processos biológicos 

enriquecidos na DA por meio da utilização da ferramenta GSEA.  

5. Estabelecer comparações entre indivíduos com DA leve e DA grave 

quanto aos genes diferencialmente expressos em PBMCs. 

6. Realizar comparações dos dados sobre genes diferencialmente expressos 

em PBMCs de indivíduos portadores da DA com resultados da literatura 

sobre expressão gênica em larga escala para regiões do cérebro afetadas 

pela DA, tais como hipocampo.  
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7. Identificar possíveis interações entre os genes e os microRNAs que foram 

diferencialmente expressos, por meio de ferramentas de bioinformática, 

buscando informações sobre na busca por avaliar o papel da regulação 

por microRNAs na fisiopatologia da DA.  

8. Confirmar os resultados de expressão gênica obtidos por meio de ensaios 

de PCR quantitativa em tempo real e Western blotting.  

 

PARTE II 
 

Elucidar os efeitos do silenciamento da Polβ em linhagens celulares de 

fibroblastos embrionários de camundongos (MEF- mouse embryonic 

fibroblasts) cultivados por longos períodos e, além disso, observar se essa 

polimerase tem papel na manutenção da integridade mitocondrial.  

Objetivos específicos II 

1. Avaliar a proliferação e o ciclo celular de MEFs imortalizados e MEFs 

primários nocauteados para a Polβ, comparando com os mesmo tipos 

celulares na condição selvagem para Polβ. 

2. Avaliar parâmetros mitocondriais tais como conteúdo mitocondrial das 

células, potencial de membrana, formação de ROS e taxas de 

consumo de oxigênio em MEFs imortalizados e MEFs primários 

nocauteadas para a Polβ, comparando com os mesmos tipos celulares 

na condição selvagem para Polβ. 

3. Quantificar a capacidade de BER em MEFs imortalizados silenciados 

ou não para Polβ. 
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3. MATERIAL E MÉTODOS 

3.1 Grupos de pacientes e controles 

Durante o desenvolvimento do projeto foram coletadas amostras de 51 

pacientes com DA, com faixa etária entre 65 e 90 anos (média 80 ± 6) e 

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

à entrevista estruturada ENEDAM (Entrevista Estruturada para o Diagnóstico 

de Demência do tipo Alzheimer, Demência por Múltiplos Infartos e Demência 

de Outras Etiologias) (Zaudig, Mittelhammer et al. 1991), para auxílio no 

diagnóstico de DA. Para excluir outras causas de demência, também foram 

realizados o Mini Exame do Estado Mental (MEEM) (Folstein, Folstein et al. 

1975), o teste do relógio e a Escala Clínica de Demência (Clinical Dementia 

Rating – CDR) (Hughes, Berg et al. 1982). Os voluntários apresentaram 

diagnóstico de DA provável, com base nos critérios propostos pelo DSM-IV 

(Manual de Diagnóstico e Estatística de Transtornos Mentais) (Association 

2000), DSM-III-R (Idem – 3ª Ed revisada) (Association 2000), NINCS-ADRDA 

(National Institute of Neurological and Communicative Disorders and Stroke 

and the Alzheimer´s disease Related Disorders Association) (McKhann, 

Knopman et al. 2011) e CID-10 (Código Internacional das Doenças) (World 

Health Association, 1992). Além disso, foram selecionados apenas os 

voluntários com escore isquêmico de Hachinski (Hachinski, Iliff et al. 1975) 

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

múltiplos infartos). Todos os pacientes também passaram por uma série de 

exames de rotina (para avaliação de síndromes demenciais, visando excluir 

outras causas de demência que não a DA): tomografia computadorizada de 

crânio sem contraste, hemograma completo, dosagem de sódio, potássio, 

cálcio total e ionizado, provas de função renal e hepática, enzimas hepáticas, 

hormônios tireoidianos e sorologia para sífilis e HIV. Todas as avaliações 

foram feitas por um médico especialista responsável da própria instituição 

(HC-FMRP). Foram listados todos os medicamentos usados pelos voluntários 

a fim de identificar se algum deles poderia interferir nos resultados (Apêndice 
A). 



Material e Métodos  
 
 

45 

Para o grupo controle foram coletadas amostras de 28 indivíduos 

idosos sadios de mesma faixa etária (média de idade 76,9 ± 6 anos) que os 

pacientes com DA, os quais não apresentavam queixas de memória no 

momento da avaliação e eram normais do ponto de vista cognitivo, por 

avaliação clínica com anamnese detalhada. Ao aceitarem participar da 

pesquisa, os voluntários assinaram um termo de consentimento e podem 

pedir esclarecimentos sobre como o material biológico foi utilizado. O projeto 

foi aprovado pelo comitê de ética em pesquisa do HC-FMRPUSP (Anexo 1). 

Especificamente para a aplicação do método de microarranjos de 

RNA, foram selecionados 25 portadores da DA, sendo 17 indivíduos 

portadores de DA leve (CDR1) e 8 com DA grave (CDR3);15 indivíduos 

idosos sadios foram usados como controle. Para os microarranjos de 

microRNAs foram selecionados 12 indivíduos portadores de DA leve e 12 

indivíduos controles sadios (Tabela 1).  

 
Tabela 1: Relação e caracterização das amostras utilizadas nos 
microarranjos de mRNA. 

Amostra1 Idade 
(anos) Sexo CDR2 MEEM3 Escolarida

de RIN4 

PDA02 88 M 3 9 12 8,9 
PDA06 83 M 3 3 - 7,8 
PDA09* 91 F 1 14 - 7,5 
PDA11 80 F 1 23 4 7,4 
PDA12* 73 M 1 17  7,4 
PDA13 76 F 3 9 8 8,6 
PDA26 84 F 1 17 4 8,6 
PDA28 72 M 1 20 - 9 
PDA29 68 F 1 16 2 8,7 
PDA30* 77 F 1 - 3 8,8 
PDA33* 91 M 1 17 2 9,2 
PDA35* 65 F 1 - 4 9,6 
PDA36 73 M 1 20 2 8,8 
PDA37* 82 F 1 - 8 8,8 
PDA39* 77 M 1 23 2 9,4 
PDA40* 87 F 1 19 2 9,1 
PDA41 71 F 3 6 2 9,5 
PDA42* 76 M 1 21 4 9,7 
PDA43 77 M 3 5 4 9,2 
PDA45 74 F 3 6 5 9,1 
PDA46 79 F 3 9 2 9,6 
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PDA47* 79 F 1 14 2 8,7 
PDA48 79 F 3 10 1 8,8 
PDA50* 89 M 1 18 2 7,4 
PDA51* 83 F 1 19 - 8,7 

CDA02* 69 F - - - 7,4 
CDA06 72 F - 29 4 7 
CDA07* 69 F - 27 12 7,6 
CDA08* 76 F - 29 8 8 
CDA10* 78 F - 28 3 8,4 
CDA11 70 M - 28 6 8 
CDA18* 83 M - - - 8,4 
CDA19* 73 F - - - 8,9 
CDA20* 72 M - 29 3 8,1 
CDA21* 83 F - - - 7,8 
CDA22* 85 F - 28 4 9,4 
CDA23* 84 F - 27 12 9,3 
CDA24* 84 M - 28 11 8,7 
CDA25 70 F - 28 3 9,2 
CDA26* 79 F - 27 11 8,8 

1PDA refere-se a indivíduos portadores da DA e CDA refere-se aos 
indivíduos idosos sadios utilizados como controle; 2CDR refere-se a Clinical 
Dementia Rate que é relativo ao estágio de demência em que se encontra o 
indivíduo (1-leve, 2-moderado, 3-grave); 3MEEM é o Mini exame do estágio 
mental e tem relação com a retenção de memória do indivíduo; 4RIN refere-
se ao grau de integridade do RNA que varia de 0 a 10, sendo 10 a melhor 
pontuação. * Refere-se às amostrasque também foram utilizadas para 
realização de microarranjos de microRNAs. 
 

3.2 Extração de RNA 

As amostras de sangue coletadas em tubos vacutainer contendo 

EDTA (0,054 mL/tubo) foram destinadas à extração de RNA e proteínas. 

Após a separação por gradiente de densidade das PBMCs, essas células 

foram ressuspendidas em 200 µL de solução salina DEPC , sendo 

adicionados 4 mL de reagente Trizol (Invitrogen). O RNA total das amostras 

foi extraído de acordo com o protocolo estabelecido pelo fabricante do 

reagente TRizol, com algumas modificações padronizadas no laboratório de 

Citogenética e Mutagênese da FMRP e FFCLRP, USP. Dessa forma, 800 µL 

de solução salina DEPC e 800 µL de clorofórmio foram adicionados à 

suapensão de células em reagente Trizol, as quais foram divulsionadas e 

incubadas por 5 min à temperatura ambiente. Os tubos foram posteriormente 
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centrifugados a 12000 g por 15 min a 4°C. Houve a separação em fases 

aquosa e orgânica, e a fase aquosa (na qual estava o RNA) foi separada 

para finalizar a extração, enquanto a outra fase foi armazenada para a 

posterior separação das outras moléculas orgânicas. Foram então 

acrescentados à fase aquosa, 800 µL de isopropanol para cada mL de Trizol 

usado inicialmente. Essa mistura foi incubada overnight a -20°C, 

centrifugadas a 12000 g por 10 min e o sobrenadante foi descartado. O RNA 

precipitado foi lavado por 3 vezes com etanol DEPC 75% gelado. Após as 

lavagens, o etanol foi evaporado e 20 µL de água DEPC foram utilizados 

para a eluição das amostras de RNA. 

As amostras foram quantificadas e submetidas à avaliação do grau de 

pureza utilizando o espectrofotômetro NanoDrop ND-1000 (Uniscience). As 

razões 260/280 e 260/220 que indicam contaminação por proteínas e por 

compostos fenólicos, respectivamente, foram observadas. Assim, apenas as 

amostras que apresentaram razões entre 1,8 e 2,2, foram consideradas 

viáveis para utilização. 

Além disso, foi realizada a análise de integridade do RNA das 

amostras por meio de eletroforese microfluídica em nanochips com o kit RNA 

nano 6000 em aparelho Bioanalisador (Agilent Technologies). O equipamento 

fornece um valor de integridade para as amostras (RNA integrity number-

RIN) que varia entre 0 a 10 de acordo com a razão entre os fragmentos 28S 

e 18S. De acordo com as recomendações do fornecedor do equipamento, o 

ideal é que apenas amostras com RIN maior que 7 sejam utilizadas. Sendo 

assim, o presente trabalho seguiu as recomendações do fabricante. 

 

3.3 Microarranjos para avaliação do transcriptoma total (mRNAs) 

A avaliação comparativa dos mRNAs das PBMCs de portadores da DA 

em relação aos controles sadios foi realizada utilizando as lâminas Human 

GE 4x44K V2 Microarray kit e o kit QuickAmp Labeling (sistema monocolor-

Cy3) (Agilent techonologies, Santa Clara, CA), seguindo as recomendações 

do fabricante, como esquematizado na Figura 4. 
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Figura 4: Esquema representativo das etapas 
experimentais envolvendo a preparação das 
amostras e processamento/análise dos 
microarranjos. Adaptado de (“G4140-
90040_GeneExpression_One-color_v6. pdf 
(objeto application/pdf)”, [S.d.]) 

 

Inicialmente, o controle positivo Spike-In foi adicionado a 200 ηg de 

cada amostra de RNA e essas foram submetidas aos processos de 

amplificação e marcação. Para a amplificação, realizou-se a transcrição 

reversa com a utilização de iniciadores contendo bases timina consecutivas 

acopladas a um promotor T7 pareado na região final 5’da fita. A enzima T7 

RNA Polymerase Blend foi então adicionada, assim como nucleotídeos 

marcados com cianina 3 (Cy3) para a amplificação de RNAs complementares 

anti-sense (cRNA). 

Após a amplificação e marcação com Cy3, as amostras foram 

purificadas para obtenção do cRNA. Foi realizada então a preparação para 

hibridação e a montagem das lâminas. As lâminas preparadas foram então 
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submetidas à incubação por 17 h em um forno de hibridação para 

microarranjos (Agilent Technologies) à temperatura de 65°C. 

Após a hibridação, as lâminas foram submetidas a sucessivas 

lavagens com tampões GE Wash Buffer I, GE Wash Buffer II, Stabilization 

and Drying Solution (Agilent Techonologies) e Acetonitrila (Sigma-Aldrich). 

Finalmente, as lâminas foram escaneadas em um scanner de 

microarranjos com tecnologia de alta resolução Surescan (Agilent 

Techonologies). 

 

3.4 Microarranjos de microRNAs 

 A avaliação comparativa dos microRNAs das PBMCs de portadores da 

DA em relação aos controles sadios foi realizada utilizando as lâminas 

SurePrint G3 Unrestricted microRNA GE 8x60K e o miRNA Complete 

Labeling and Hybridization Kit (sistema monocolor-Cy3) (Agilent 

techonologies, Santa Clara, CA), seguindo as recomendações do fabricante. 

Inicialmente foi realizado o passo de desfosforilação do RNA, sendo 

utilizados 100 ηg de RNA total, 2 µL de Calf Intestinal Alkaline Phosphatase 

(CIP) Master Mix, seguido pela incubação a 37° C por 30 min. Em seguida, 

foram adicionados 2,8 µL de dimetilsulfóxido (DMSO) 100% e as amostras 

foram novamente incubadas a 100° C por 10 min e imediatamente colocadas 

em água com gelo.  

Após a desfosforilação as amostras foram submetidas à etapa de 

ligação que consistiu na adição de 4,5 µL de Ligation Mater Mix (1 µL de 

tampão T4 RNA ligase (10x), 3µL de cianina 3-pCp e 0,5 µL de T4 RNA 

ligase), sendo incubadas a 16° C no termociclador por 2 h. Após a ligação, as 

amostras foram submetidas ao processo de secagem, por meio de 

centrifugação a vácuo na centrífuga Speed Vac Plus (Savant) por 

aproximadamente 2 h. 

Após a secagem, a próxima etapa consistiu no processo de 

hibridação. Para a hibridação, as amostras foram ressuspendidas em 17 µL 

de água livre de nuclease, sendo subsequentemente adicionados 4,5 µL do 

agente de bloqueio, 1 µL da solução Spike In e 22,5 µL de tampão de 
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hibridação Hi-RPM (2x). As amostras foram então incubadas por 5 min a 

100° C, seguida pela etapa de imersão no banho de gelo por 5 min. 

Após esse processo, as amostras foram aplicadas nas lâminas, que 

foram devidamente vedadas e incubadas a 55° C em um forno rotativo para 

hibridação de microarranjos (Agilent Technologies) por aproximadamente 21 

h. 

Terminado o processo de hibridação, as lâminas foram submetidas a 

lavagens sucessivas com os tampões GE Wash Buffer I e GE Wash Buffer II 

(Agilent Techonologies). Após a conclusão das lavagens, as lâminas foram 

escaneadas em um scanner de microarranjos com tecnologia de alta 

resolução Surescan (Agilent Techonologies). 

 

3.5 Análises dos dados de microarranjos 

Para a extração de valores numéricos a partir das imagens de 

hibridação obtidas nas lâminas de microarranjos de mRNAs e microRNAs, 

assim como o controle de qualidade dos experimentos, utilizou-se o software 

Feature Extraction, versão 10.7 (Agilent Technologies).  

Inicialmente, ocorreu o posicionamento automático das grids de leitura; 

como todas as grids foram normalmente reconhecidas, o próximo passo foi 

verificar o controle de qualidade baseado na avaliação da concentração e 

sinal de fluorescência logarítmica dos controles positivos spike-in, a qual é 

avaliada por meio da equação da reta. Para os arranjos de mRNAs, os 

controles de qualidade foram considerados ideais para todas as amostras, 

exceto para a amostra PDA28 para a qual os parâmetros de qualidade 

mostraram que a hibridação não ocorreu de maneira ideal, razão pela qual a 

referida amostra foi removida das análises. Para os arranjos de microRNAs, 

as amostras PDA42 e CDA20 também apresentaram os parâmetros de 

qualidade inferiores ao ideal e também foram removidas das análises. 

Todas as hibridações foram feitas em uma mesma época, com 

reagentes de um mesmo lote, o que resultou em padrões de qualidade 

bastante semelhantes. 
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 As análises dos dados foram realizadas em duas linguagens de 

programação, R e PERL. A linguagem de alta capacidade PERL (The Perl 

Programming Language- www.perl.org) foi executada no sistema operacional 

UNIX e foi importante para o processamento de uma ampla quantidade de 

dados. O ambiente R (R Development Core Team- http://www.r-project.org) é 

um ambiente matemático-estatístico o qual permite a utilização de pacotes 

com funções múltiplas, sendo comumente empregado nas análises de dados 

de microarranjos.  

 

 3.5.1 Quantificação, Normalização e ajustes dos dados 

 Usando a linguagem PERL, foi possível calcular a mediana dos dados 

brutos fornecidos pelo Feature Extraction tanto para os sinais de hibridação 

(gMedianSignal) quanto para o background (gBGMedianSignal). 

 Esses dados de expressão foram subsequentemente exportados para 

o ambiente R e foram realizadas a correção do background (gMedianSignal- 

gBGMedianSignal) e a transformação dos dados para a escala logaritímica. 

 Ainda utilizando o ambiente R, o método quantile foi aplicado para a 

normalização das lâminas por meio do pacote aroma-light 

(http://www.bioconductor.org/packages/release/bioc/html/aroma.light.html), 

possibi-litando desta forma a comparação entre as diferentes lâminas. A 

aplicação do método quantile possibilitou ajustar as distribuições de 

probabilidade, tornando a distribuição das intensidades de sinal das sondas 

dos diferentes experimentos comparáveis entre si (Bolstad, Irizarry et al. 

2003). Os resultados foram visualizados em gráficos boxplot, os quais 

mostraram os dados antes e após a normalização.  

Em seguida, realizou-se a análise do componente principal (PCA- 

principal component analysis), a qual consiste em uma técnica estatística 

multivariada de simplificação de conjuntos de dados complexos, com a 

utilização do pacote Ade4. A análise de PCA possibilita verificar artefatos 

experimentais, assim como a presença de amostras que são consideradas 

outliers. Assim, durante a análise pode-se excluir amostras ou usar 

ferramentas que permitam eliminar os artefatos para que não interfiram nos 
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resultados do estudo. Assim, foi possível verificar que a distribuição das 

amostras foi aleatória e ainda observar que a amostra PDA29, por exemplo, 

foi detectada como outlier. 

Além das amostras que foram excluídas das análises porque não 

alcançaram o padrão de qualidade durante a leitura das lâminas, durante a 

normalização e ajuste dos dados também foram excluídas algumas amostras 

que foram consideradas outliers. Dessa forma, as amostras referentes aos 

indivíduos PDA29, CDA11, CDA06 e PDA02 foram eliminadas para as 

análises de mRNAs. Em relação aos microRNAs, foram excluídas as 

amostras referentes aos indivíduos PDA12, PDA30 e CDA07.  

 

3.5.2 Análise estatística 

 Com intuito de definir a lista de genes que se apresentaram 

diferencialmente expressos entre os grupos amostrados, a análise estatística 

Rank products foi realizada na plataforma R com o pacote RankProd (Hong, 

Breitling et al. 2006). Esse tipo de ferramenta estatística é um método não-

paramétrico considerado uma das mais robustas ferramentas para análise de 

microarranjos de RNA. O teste foi aplicado de maneira pareada, 

considerando amostras DA comparadas a amostras controles. 

 

3.5.3 Análise de enriquecimento funcional 

 Os genes considerados diferencialmente expressos foram então 

submetidos à análise funcional com a utilização da ferramenta de anotação 

funcional DAVID (Database for Annotation, Visualization and Integrated 

Discovery- http://david.abcc.ncifcrf.gov/) (Huang da, Sherman et al. 2009, 

Huang da, Sherman et al. 2009). Esse método foi utilizado com o objetivo de 

identificar vias e/ou processos biológicos que são representados pelos genes 

diferencialmente expressos, sendo essa relação obtida por meio de 

integração de dados fornecidos por diversos bancos. As análises realizadas 

consideraram as funções biológicas e Gene Ontology, além dos bancos de 

dados BBID, Biocarta e KEGG. 
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3.6 Análise de enriquecimento de vias por GSEA (Gene Set Enrichment 
Analysis) 

 Foi realizada a análise de enriquecimento de vias, por meio da 

ferramenta GSEA (Broad Institute) visando uma análise mais abrangente que 

permitisse visualizar não apenas a contribuição individual dos genes 

estudados na comparação entre DA e controles, mas também algumas 

variações de conjuntos de genes relacionados a uma mesma função 

biológica que possam ser relevantes para identificar alterações em processos 

biológicos. 

 Para a análise, os dados de microarranjos ajustados e normalizados 

foram utilizados no programa para a comparação entre os idosos e pacientes 

com DA. Dessa forma, foram escolhidos bancos de dados os quais contêm 

informações sobre grupos de genes envolvidos em determinadas funções 

biológicas. Neste trabalho foram usados os bancos de dados Gene Ontology, 

KEGG, REACTOMA e BIOCARTA. E a análise foi realizada de acordo com 

os algoritmos descritos por Subramanian et al.(2005). 
 

3.7 Análise de priorização gênica 

 A comparação e integração dos genes diferencialmente expressos 

com as informações sobre genes disponíveis em vários bancos de dados 

foram realizadas por meio da ferramenta Endeavour. Como resultado é feito 

o ranqueamento da lista de genes diferencialmente expressos de acordo com 

a similaridade com genes conhecidos (Tranchevent, Barriot et al. 2008). 

Inicialmente as informações sobre determinada via são obtidas por meio da 

busca em uma série de bancos de dados com a utilização de genes já 

correlacionados com a via em questão, o que é considerado um 

“treinamento” do programa. Entre esses bancos de dados, estão incluídos a 

literatura (Entrezgene), anotação funcional (Gene Ontology), a expressão de 

microarranjos (Atlas gene expression), Expression sequence Tag- EST 

(Ensembl), domínios proteicos (InterPro), Interações entre proteínas 

(Biomolecular Interaction Network Database- BIND), vias (KEGG), módulos 

cis-regulatórios (TOUCAN), motivos transcricionais (TRANSFAC), 
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similaridade de sequência (BLAST), além da possibilidade de adicionar 

alguns outros bancos de dados. Subsequentemente, o grupo de genes de 

interesse é importado para o programa e as informações previamente obtidas 

para a via são utilizadas para classificar esses genes de acordo com a 

similaridade com as informações obtidas durante o treinamento, sendo esse 

processo realizado para cada banco de dados consultado. Quando os dados 

são baseados em vetores, é adotada a correlação de Pearson entre o perfil 

do grupo teste e a média do grupo de treinamento, e os dados baseados em 

características são submetidos à análise omnibus Fisher aplicada em 

características super-representadas no grupo de treinamento. Finalmente, o 

Endeavour realizada a fusão das classificações obtidas para cada banco de 

dados, e a nova classificação mostra a priorização total para os genes 

testados. 

 Neste trabalho, a priorização gênica foi realizada para três vias de 

interesse para o estudo, reparo por excisão de bases, reparo do DNA e ciclo 

celular. Dessa maneira, os genes que foram usados pela ferramenta como 

treinamento para o processo de priorização foram baseados em termos do 

Gene Ontology, sendo que foram usados “base excision repair” 

(GO:0006284), “DNA repair” (GO:0006281) e “Cell cycle” (GO:0007049). 

 

3.8 PCR quantitativa em tempo real 

Para a transcrição reversa foi utilizado o kit Superscript III Reverse 

Transcriptase (Invitrogen); após adicionar 1µL de oligo DT primer (250 ηg/µL) 

a 1µg de RNA de cada amostra que foram previamente tratadas com DNase, 

sendo realizada a incubação das reações a 70º C, por 10 min e, ao final, 

colocadas no gelo. Adicionou-se aos tubos 4 µL de First-strand buffer 5X, 2 

µL de DTT 0,1 M, 1 µL de dNTP 10 mM e 1 µL de Superscript III RT 200 U/µL 

(Invitrogen), incubando-se por 50 min, a 50ºC e, no final, à temperatura de 

70º C por 15 min. Após esse procedimento, foi realizada a reação de PCR 

convencional para um gene constitutivo, B2M, a fim de testar a integridade 

das amostras de cDNA. 
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Para a reação de PCR em tempo real foi utilizada a metodologia Prime 

Time® qPCR Assay, a qual inclui ZEN Double-Quencher Probes e iniciadores 

(IDT, Integrated DNA Technologies, Coralville, IA). O preparo das reações foi 

realizado de acordo com as instruções do fabricante, para o volume final de 

10 µL. Dessa forma, foram utilizados 1,5 µL de água, 5 µL de Taqman 

Universal OCR Master Mix 2x, 1µl de 10x PrimeTime Assay (iniciadores  e 

sonda), 2,5 µL do cDNA diluído 4 vezes, proveniente da reação de 

transcrição reversa. Como gene referência foi utilizado GUSB. 

As reações foram realizadas em placas de 96 poços  (MicroAmp® 

Optical 96 Well Reaction Plate – Applied Biosystems, Foster City, USA), as 

quais foram seladas com o MicroAmp® Optical Adhesive Covers (Applied 

Biosystems, Foster City, USA) e centrifugadas a 100 x g 1 min. Para a 

amplificação foi utilizado o equipamento StepOne™ Real-Time PCR System 

(Applied Biosystems, Foster City, USA), sendo que o programa consistiu em 

quarenta ciclos de 2 min de incubação a 50º C,  10 min de ativação da 

polimerase a 95º C, min para o anelamento dos iniciadores a 60º C e 

finalmente, 10 min de resfriamento a 4º C. 

 Para a análise dos resultados foram utilizados os valores de Ct (Cycle 

threshold). Como as reações foram feitas em triplicata para cada amostra, 

calculou-se a média entre os valores de Ct e subsequentemente foi subtraído 

para cada gene o valor de Ct do gene endógeno, gerando o ΔCt. Foi então 

calculado o ΔΔCt que consistiu em subtrair o ΔCt da média de ΔCts de todas 

as amostras, gerando o ΔΔCt. Os resultados foram então submetidos a 

testes estatísticos  com a utilização do software GraphPad Prism, versão 5.01 

(GraphPad Software, San Diego, California, USA – www.graphpad.com). Foi 

realizado o teste T não pareado com correção de Welch e p < 0,05. Para a 

construção dos gráficos utilizou-se a mediana para a medida central e os 

quartis 1 e 3 como medida de dispersão. 
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3.9 Western blot 

 

3.9.1 Extração de proteínas 

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

de acordo com as instruções do fabricante, a partir da fase orgânica obtida 

durante a extração de RNA. Acrescentou-se à fase orgânica 1 mL de etanol 

absoluto para cada mL de Trizol usado inicialmente, o tubo foi invertido, 

deixado a temperatura ambiente por 2 a 3 min e centrifugado a 2.000 g por 5 

minutos. Depois da centrifugação, retirou-se o sobrenadante, passando para 

um novo tubo ao qual foi adicionado 0,8 mL de isopropanol. A mistura foi 

estocada por 10 min a temperatura ambiente e centrifugada a 12.000 g por 

10 min. O sobrenadante foi descartado e precipitado foi lavado por 3 vezes 

com uma solução 0,3M de Hidrocloreto de Guanidina 95% etanol. Após as 

lavagens, foi adicionado etanol absoluto ao precipitado e, depois centrifugado 

a 7.500g por 5 minutos. O sobrenadante foi então retirado, e o precipitado foi 

secado a vácuo por 10 minutos. Após a secagem, as proteínas resultantes 

foram diluídas em SDS 1%. Posteriormente as proteínas foram quantificadas 

em um espectrofotômetro, pela comparação com uma curva-padrão 

construída para a proteína soroalbumina bovina, sendo quantificadas em 

mg/mL. 

 

3.9.2 Eletroforese, transferência e imunodetecção 

As eletroforeses foram realizadas com a utilização de géis de Bis-Tris 

(Invitrogen). As amostras foram preparadas com 40µg de proteínas. Em 

seguida, as proteínas foram desnaturadas a 90oC por 10min e posteriormente 

aplicadas ao gel. A eletroforese foi realizada em cubas (XCell SureLockTM 

Mini-Cell/Invitrogen) contendo tampão de corrida MOPS (Invitrogen), sendo 

aplicados 200V por 35min. Após a eletroforese, as proteínas foram 

transferidas do gel para membranas Invitrolon PVDF (Invitrogen) utilizando-se 

o sistema XCell IITM Blot Module (Invitrogen).  
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A imunodetecção e a visualização das proteínas foram realizadas com 

o auxílio do kit WesternBreeze® Chemiluminescent Western Blot 

Immunodetection System (Invitrogen). A análise densitométrica das bandas 

detectadas foi realizada utilizando o programa Gel Pro Analyzer 4,0 

(MediaCybernetics, Rockville, EUA) e a expressão relativa das proteínas foi 

calculada. 

Os anticorpos empregados neste trabalho foram os seguintes: anti-

Polβ (Novus Biologicals) na diluição de 1:1000, anti-PCNA (Novus 

Biologicals) na diluição de 1:500 e anti-Actina β (Cell Signalling) 1:2000. 

A análise da bandas pelo programa Gel Pro Analyzer 4,0 

(MediaCybernetics, Rockville, EUA) possibilitou quantificar a densidade dos 

sinais previamente capturados a partir da imagem da membrana contendo as 

bandas obtidas por Western blot. Os resultados obtidos foram expressos 

como média ± desvio padrão da expressão relativa. 

 

3.10 Linhagens e cultivo celular 

As linhagens celulares utilizadas foram fibroblastos embrionários de 

camundongos (MEF, mouse embryonic fibroblasts) nocauteados para Polβ 

(MB19tsA, clone 2B2) derivados do dia 10.5 de gestação, e a linhagem 

isogênica selvagem correspondente (MB16tsA, clone 1B5), ambas adquiridas 

na ATCC (CRL-2308 and CRL-2307, respectivamente) e imortalizadas pelo 

vírus SV40. As células foram cultivadas em meio DMEM (Dulbecco’s modified 

Eagle’s medium) (Gibco Life Technologies) suplementado com soro bovino 

fetal 10% (Sigma Aldrich), Penicilina (1%) (Gibco) e 80 µg/mL de higromicina 

B (Invitrogen). Essas células foram mantidas a 34°C em estufa umidificada 

com 5% CO2. 

Para alguns experimentos, as células foram cultivadas em meio 

DMEM livre de glicose (Gibco Life Technologies) suplementado com soro 

bovino fetal dialisado (Sigma Aldrich), 1% Glutamax (Sigma Aldrich) e 1% 

piruvato sódico (Sigma Aldrich). 

3.11 Preparação e cultivo de linhagens de MEFs primários  
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Os camundongos foram mantidos em dieta padrão do NIH no National 

Institute of Aging (Baltimore, MD, EUA), com ciclos claro/escuro de 12 horas 

e tinham acesso livre a comida e água. Os camundongos Polβ ( +/-)  foram 

obtidos originalmente do Dr A.R. Heydari (Wayne State University). Os 

camundongos selvagens para Polβ foram derivados do cruzamento entre 

camundongos Polβ ( +/-), sendo que as colônias foram mantidas por meio do 

cruzamento entre camundongos  Polβ( +/-) e selvagens, uma vez que em 

homozigose, a ausência de Polβ causa letalidade embrionária. Os 

fibroblastos primários foram então coletados a partir dos embriões 

provenientes do cruzamento entre camundongos Polβ( +/-). As fêmeas que 

foram eficientemente fecundadas foram submetidas à eutanásia após 12 dias 

de gestação por deslocamento cervical. Os úteros foram abertos e expostos, 

sendo que cada saco embrionário  foi cortado e transferido para placas com 

PBS 1x gelado. Cada embrião foi removido do saco embrionário, as cabeças 

foram retiradas para outros procedimentos e os corpos foram levados para a 

sala de cultivo. Já dentro do fluxo laminar, foram retiradas as vísceras e o 

restante de cada embrião foi transferido para placas contendo 5 mL de 

Tripsina/EDTA. Assim, os corpos foram fatiados com auxílio de lâminas, 

transferidos para tubos com solução de tripsina, submetidos à agitação por 

vortex e incubados a 37° C por 5 min. O sobrenadante das amostras foi 

armazenado em um novo tubo contendo DMEM 15% FBS e o precipitado foi 

ressuspendido em 5 mL Tripsina/EDTA, submetidos a agitação com vortex e 

foi realizada novamente a incubação por 37° C. Esse procedimento foi então 

repetido por mais três vezes. Finalmente, os sobrenadantes armazenados 

durante os processos foram semeados em placas de cultivo de 10 cm com 

meio DMEM (Gibco) suplementado com 10% FBS (Sigma Aldrich), 1% 

penicilina (Gibco) e 1% de aminoácidos não-essenciais (Gibco), sendo 

cultivados em estufas umidificadas a 36° C e 5% CO2. Cada embrião foi 

considerado uma linhagem celular. 

Para a genotipagem, foram coletadas amostras de cada linhagem 

estabelecida, das quais foi extraído DNA com a utilização do kit DNeasy 

Blood and Tissue (Qiagen). A quantificação do DNA foi realizada com o 
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equipamento espectrofotômetro Nanodrop (Thermo Scientific), sendo que as 

amostras foram normalizadas usando a quantificação com picogreen. Assim, 

foi realizada a PCR quantitativa em tempo real com sondas para Polβ e 

GAPDH produzidas pelo sistema TaqMan (Life Technologies). Dessa 

maneira, foram selecionados 5 linhagens Polβ(+/+) e 5 linhagens Polβ(-/-) para 

realização dos experimentos. 

 

3.12 Contagem de células 

Para a contagem do número de células ao longo dos dias de cultivo, 

foram semeadas 5x103 MEFs transformados e 104 MEFs primários por poço 

em placas de 24 poços. As células foram coletadas e contadas a cada dia 

com a utilização do equipamento para contagem de células Coulter counter 

(Beckman Coulter), de acordo com as especificações do fabricante. Quatro 

experimentos paralelos foram realizados para cada tipo de linhagem. 

 

3.13 Ensaio da capacidade de BER 

Foram semeadas 1x106 células em placas de cultivo para a obtenção 

de proteínas. No dia seguinte, as células foram colhidas e após lavagens com 

PBS foi adicionada às células a solução I (10mM Tris-HCl, pH8, 200mM KCl) 

e, em seguida, foi adicionada a solução II (10mM tris-HCl, pH8, 200mM KCl, 

2mM EDTA, 40% glicerol, 0,5% NP-40, 3 mM DTT), além de inibidores de 

protease. Assim, foi separado o extrato proteico, o qual foi quantificado de 

acordo com o protocolo  proposto pelo kit BCA protein assay (Pierce 

Biotechnology). A técnica foi então realizada de acordo com o protocolo 

proposto por Akbari et al. (2004).  

Inicialmente, foi realizada a marcação dos substratos como 

previamente descritos por Frosina et al. (1999). Em resumo, foram adquiridos 

oligonucleotídeos específicos (Integrated DNA Technologies, Coralville, IA), 

contendo ou uracila ou citosina em uma posição definida. Esses 

oligonucleotídeos foram fosforilados usando uma enzima específica 

fosfonucleoquinase (New England Biolabs, Ipswich, MA) e ligados a com uma 



Material e Métodos  
 
 

60 

fita simples do plasmídeo pGEM-3Zf(+). Em seguida, o plasmídeo foi 

duplicado com a utilização da T4 DNA polimerase (New England Biolabs), T4 

DNA ligase (New England Biolabs), T4 Gene 32 Proteína (New England 

Biolabs) e DNTPs a 37ºC por 2 h. Os DNAs circulares foram então separados 

por centrifugação por gradiente de CsCl e purificados, sendo que a pureza do 

substrato foi testada por eletroforese em gel de agarose. 

A verificação da capacidade de BER foi realizada de acordo com 

protocolos previamente descritos (Akbari, Otterlei et al. 2004). Para tanto, 

50µg de extrato proteico foram diluídos em 35 uL de água purificada. A essas 

proteínas diluídas foram adicionados o buffer 5x (25 mM MgCl2, 200 mM 

Hepes, pH 7.8, 2.5 mM DTT, 10 mM ATP, 100 µM dNTPs, 1.8 mg/ml BSA), o 

substrato do plasmídeo (250 ng/reação), inibidores de protease e fosfatase 

(Thermo Fisher) e γ-32P-dCTP (2.0 µCu/reaction) para a reação total de 50 

uL. As reações foram então incubadas por 1 hora a 30ºC, sendo finalizadas 

com a adição de EDTA seguido da incubação com SDS e proteinase K a 

42ºC por 30 min. Em seguida, o DNA plasmidial foi purificado pela extração 

com fenol/clorofórmio e precipitação de sais e ressuspendido em 10mM Tris-

HCl pH8,5. Após a purificação, foram realizados os tratamentos com as 

enzimas de restrição específicas a 37ºC por 1 hora, sendo usadas XbaI e 

HincII para detecção de SP-BER (incorporação de 1 nucleotídeo); HincII e 

PstI para detecção de LP-BER (incorporação de 4 a 8 nucleotídeos); BamHI 

e PstI para produtos finais de BER (produtos ligados). Após esse processo, 

foi adicionado um buffer de corrida às amostras (90% formamida) e essas 

foram submetidas e eletroforese em gel desnaturante de poliacrilamida 20% 

a 15W por 1h. Os fragmentos marcados foram então visualizados com auxílio 

do scanner Typhoon (GE Healthcare Life Sciences) e as imagens foram 

quantificadas com o auxílio do software ImagenQuant (GE Healthcare Life 

Sciences). 

3.14 Consumo de oxigênio pelas células e acidificação do meio 
extracelular 

O equipamento Seahorse XF-24 Instrument (Seahorse Bioscience) foi 

usado para medir as taxas de consumo celular de oxigênio e de acidificação 

do meio extracelular. Para isso, 6x104 células foram semeadas em placas de 
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cultura de 24 poços específicas para Seahorse em um processo de dois 

passos, o qual possibilita que as células se espalhem de maneira uniforme e 

em monocamada no fundo da placa. O número de células a serem semeadas 

foi obtido por meio de testes prévios para cada tipo de linhagem. Ao menos 

três experimentos paralelos foram realizados para cada tipo celular. Depois 

de 24 h em cultura, o meio de cultivo foi trocado por um meio específico XF 

assay media (Seahorse Bioscience) suplementado com 25 mM de glicose 

(Sigma Aldrich), 1mM de piruvato de sódio e 1mM de gluatamina- Glutamax 

(Invitrogen). As células foram então incubadas nesse meio por 1h a 37° C em 

condições ambientais de CO2 e O2. As células foram então submetidas a 

medidas de respiração em 4 blocos. Inicialmente, foram detectadas as taxas 

de respiração basal. A segunda medida foi realizada após a injeção de 

oligomicina (EMD) ao meio de cultura, a qual provocou a inibição do 

complexo mitocondrial V. Em um terceiro momento, foi adicionado ao meio 

Carbonil cianeto trifluoro-metoxi fenilhidrazona (FCCP) (Sigma Aldrich), o 

qual foi responsável por desacoplar o processo respiratório, permitindo assim 

a terceira medição. Finalmente, a última medida foi realizada após a adição 

de antimicina A (Sigma Aldrich), a qual foi responsável por inibir o complexo 

mitocondrial III. Após serem realizadas todas as medições, as células foram 

tripsinizadas e contadas com o contador Coulter counter (Beckman Coulter). 
 

3.15 Parâmetros mitocondriais 

Com a utilização de citometria de fluxo, foi possível realizar avaliações 

comparativas para alguns parâmetros que estão relacionados com a 

integridade mitocondrial, tais como a variação da quantidade de mitocôndrias 

nos diferentes tipos celulares com a utilização do reagente MitoTracker green 

FM (Life technologies) (Pendergrass, Wolf et al. 2004); a variação do 

potencial de membrana entre as células com o uso de Tetrametilrodamina, 

metil éster, percolorato (TMRM) (Life technologies); avaliação da quantidade 

de ROS do tipo superóxido que as mitocôndrias estão produzindo utilizando o 

reagente Mitosox TM Red Mitochondrial Superoxide Indicator (Life 

technologies); análise da quantidade de ROS total na célula foi quantificada 

com o reagente fluorescente dihidroetídio (DHE). 
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O potencial de membrana das mitocôndrias, a quantidade de 

mitocôndrias nas células e a detecção de ROS intracelular e extracelular 

foram avaliados por citometria de fluxo, como já descrito por Scheibye-

Knudsen et al. (2012). Mais detalhadamente, 6x104 células foram semeadas 

em placas de 6 poços, sendo que após 24 h estas atingiam semi-confluência, 

sendo então coletadas para os experimentos. As células foram tripsinizadas, 

lavadas em PBS 1x e ressuspendidas em PBS 1x suplementado com 10% 

FBS. De cada poço foram separadas 4 alíquotas, sendo que cada uma 

dessas alíquotas foi corada com corantes específicos. Para a detecção de 

ROS intracelular, as amostras foram coradas com DHE (Life Technologies) 

na concentração de 3 µM por 30 min; A quantidade de ROS mitocondrial foi 

detectada com a utilização de 3 µM do reagente MitoSox por 30 min; a 

detecção de potencial da membrana mitocondrial foi avaliada após coloração 

com 40ηM de TMRM (Life Technologies) por 15 min; e quantidade de 

mitocôndria nas células foi avaliada a partir da coloração com 50ηM 

deMitoTracker® Green FM (Life Techonologies) por 30 min. Todas as 

amostras foram incubadas a 37° C durante o tempo necessário para a 

incorporação dos corantes, sendo que os sinais de fluorescência foram 

detectados com a utilização do citômetro de Fluxo Accuri C6, CFLOW Plus, 

versão 1.0.227.4. Foram consideradas 5x104 células por amostra. Os dados 

foram analisados com auxílio do software FCS Express 4. 

3.16 Redes mitocondriais 

A análise das redes mitocondriais permite verificar a integridade das 

mitocôndrias dentro das células. Dessa maneira, 3x104 células foram 

semeadas sobre lâminas de microscopia, as quais continham 4 poços 

removíveis. As células foram deixadas em cultivo por 24 h. Após esse tempo, 

o meio de cultivo foi renovado e foram adicionados 10 µl de MitoTracker® 

Green (Life technologies) por 20 min. Em seguida, as culturas foram lavadas 

com PBS 1x e fixadas nas lâminas com 4% paraformoldeído em PBS. As 

lâminas foram então lavadas e montadas com Antifade gold (Invitrogen) 

contendo DAPI. As imagens foram adquiridas em microscópio confocal 
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Eclipse TE-2000e, com o aumento de 60x e as imagens foram obtidas por 

meio do software Volocity. 

 

3.17 Ciclo celular 

Para análise do ciclo celular foi utilizada a coloração com uma solução 

de iodeto de propídio (PI). As células foram tripsinizadas, lavadas e fixadas 

em etanol 70% gelado, sendo mantidas refrigeradas por um tempo mínimo de 

24 h antes de proceder a coloração para leitura. As células fixadas foram 

então lavadas em PBS 1x e subsequentemente foi feita a coloração com 50 

µM PI por 15 min. As amostras foram, em seguida, analisadas em citômetro 

de fluxo C6 (Accuri). Sendo considerados 5x104 eventos por leitura. 

3.18 Análises estatísticas 

Os resultados de todos os experimentos in vitro foram obtidos a partir 

de ao menos três experimentos independentes. Os dados foram expressos 

em Média ± desvio padrão usando o software Prism. O valor considerado 

significante foi p < 0.05 e os testes estatísticos foram escolhidos de acordo 

com o tipo de experimento. 
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4. RESULTADOS 
 

4.1 Perfis transcricionais de RNAs mensageiros em pacientes com DA 

 
 Foram selecionados 25 indivíduos com DA e 15 indivíduos controles 

para a realização do experimento de microarranjos de RNA, de modo que 

não houvesse diferença significativa entre as médias das idades dos grupos 

DA. Entre as amostras de DA, foram escolhidas 8 amostras de indivíduos 

cuja classificação do CDR foi 3 (estágio grave/avançado da demência) e 17 

indivíduos com CDR 1 (estágio leve da demência).  

Durante o processamento prévio dos dados, foram excluídas 5 

amostras que foram consideradas outliers durante o processo de 

normalização, entre as quais, duas representavam indivíduos controle, uma 

representava um indivíduo CDR3 e duas representavam indivíduos CDR2. 

Dessa maneira, o grupo analisado consistiu nas amostras de 22 indivíduos 

com DA (15 indivíduos com CDR1 e 7 com CDR 3) e 13 indivíduos controle. 

Após esse procedimento, foi realizada a análise estatística Rank products, a 

qual possibilitou selecionar genes considerados significativamente expressos. 

Considerando p ≤ 0,05, foram obtidas 771 sondas diferencialmente 

expressas, as quais representam 593 genes diferencialmente regulados no 

grupo DA em relação às amostras controles, sendo 165 genes reprimidos em 

DA quando comparados ao controle e 428 induzidos. Para o valor de p ≤ 

0,001, 180 sondas se mostraram diferencialmente expressas, consistindo em 

145 genes diferencialmente expressos. 

 A partir da lista de genes diferencialmente expressos para o grupo DA, 

foi aplicada a ferramenta de anotação funcional DAVID, a qual forneceu 

inúmeros processos biológicos enriquecidos de acordo com o resultado de 

expressão gênica. Algumas vias fornecidas pelo programa foram 

selecionadas, conforme destacadas na Figura 5, sendo que entre os genes 

induzidos destacam-se vias relacionadas à proliferação celular, apoptose e 

resposta inflamatória. Em relação aos genes reprimidos, as vias enriquecidas 

estão relacionadas ao transporte de oxigênio, à hemoglobina e a 

mecanismos de sinalização celular. 
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Além da anotação funcional para os genes diferencialmente 

expressos, os genes em questão também foram submetidos à ferramenta 

Endeavour a qual forneceu associações com processos biológicos 

previamente determinados. Neste trabalho foi feita a relação dos genes com 

a via de reparo por excisão de bases, ciclo celular e reparo do DNA. Como 

resultado das análises, foram geradas listas com o ranqueamento dos genes 

diferencialmente expressos baseando-se na similaridade dos genes com as 

vias em questão. A Tabela 2 mostra os 20 genes que foram melhor 

ranqueados nas comparações utilizadas. Entre os genes destacados, 

algumas ciclinas aparecem nas três vias avaliadas. Destaca-se ainda a 

ausência de genes clássicos ligados a BER e ao reparo do DNA, sendo que a 

maior parte dos genes obtidos para as três vias têm relação direta com o 

processo de proliferaçãoo celular. 

 

 
Figura 5: Vias relacionadas aos genes diferencialmente expressos em DA 
analisadas por meio da ferramenta de anotação funcional DAVID e a quantidade de 
genes encontrados diferencialmente regulados nessas vias (apenas algumas vias 
consideradas mais interessantes para este trabalho estão representadas). 
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Tabela 2: Genes melhores ranqueados para os processos de "Reparo por excisão de bases”, “Reparo do DNA” e “Ciclo Celular” por meio da 
aplicação da ferramenta de priorização gênica Endeavour. 

 
 

Gene Nome do gene Gene Nome do gene Gene Nome do gene
1 CCNA2 Cyclin-A2 (Cyclin-A) CCNA22 Cyclin-A2 (Cyclin-A)3 CCNA24 Cyclin-A2 (Cyclin-A)5

2 CCNB2 G2/mitotic-specific cyclin-B2 TYMS Thymidylate synthase (EC 2.1.1.45) (TS) (TSase) CCNB2 G2/mitotic-specific cyclin-B2

3 TK1 Thymidine kinase, cytosolic CCNB2 G2/mitotic-specific cyclin-B2 MKI67 Antigen KI-67

4 MXD1 MAD protein (MAX dimerizer) (MAX dimerization protein 1) POT1 Protection of telomeres 1 (hPot1) (POT1-like telomere end-binding 
protein)

CIT Citron Rho-interacting kinase (EC 2.7.11.1) (CRIK) (Rho-interacting, 
serine/threonine-protein kinase 21)

5 TYMS Thymidylate synthase (EC 2.1.1.45) (TS) (Tsase MKI67 Antigen KI-67 FLNA Filamin-A (Alpha-filamin) (Filamin-1) (Endothelial actin-binding protein) 
(Actin-binding protein 280)

6 CBS Cystathionine beta-synthase CBS Cystathionine beta-synthase (EC 4.2.1.22) (Serine sulfhydrase) (Beta- 
thionase)

MET Hepatocyte growth factor receptor precursor (EC 2.7.10.1) (HGF receptor)  
(HGF/SF receptor) (Met proto-oncogene tyrosine kinase) (c-Met)

7 WT1 Wilms\' tumor protein (WT33) TK1 Thymidine kinase, cytosolic (EC 2.7.1.2) DUSP1 Dual specificity protein phosphatase 1 (EC 3.1.3.48) (EC 3.1.3.16) (MAP 
kinase phosphatase 1) (MKP-1) (Protein-tyrosine phosphatase CL100)

8 SOX3 Transcription factor SOX-3 FLNA Filamin-A (Alpha-filamin) (Filamin-1) (Endothelial actin-binding 
protein) (Actin-binding protein 280) (ABP-280) (Nonmuscle filamin)

FOS Proto-oncogene protein c-fos (Cellular oncogene fos) (G0/G1 switch 
regulatory protein 7)

9 HOXB9 Homeobox protein Hox-B9 (Hox-2E) (Hox-2.5) DTL Denticleless protein homolog (Lethal(2) denticleless protein 
homolog) (Ddb1- and Cul4-associated factor 2) (Retinoic-acid 

regulated nuclear matrix-associated protein)

WT1 Wilms\' tumor protein (WT33)

10 DTL Denticleless protein homolog (Lethal(2) denticleless protein homolog) 
(Ddb1- and Cul4-associated factor 2) 

CDCA5 Sororin (Cell division cycle-associated protein 5) (p35) TK1 Thymidine kinase, cytosolic (EC 2.7.1.21)

11 FLNA Filamin-A (Alpha-filamin) (Filamin-1) (Endothelial actin-binding 
protein) (Actin-binding protein 280)

SALL1 Sal-like protein 1 (Zinc finger protein SALL1) (Spalt-like 
transcription factor 1) (HSal1)

IL1B Interleukin-1 beta precursor (IL-1 beta) (Catabolin)

12 FOS Proto-oncogene protein c-fos (Cellular oncogene fos) (G0/G1 switch 
regulatory protein 7)

FOSB Protein fosB (G0/G1 switch regulatory protein 3)] PTN Pleiotrophin precursor (PTN) (Heparin-binding growth-associated molecule) 
(HB-GAM) (Heparin-binding growth factor 8) (HBGF-8) (Osteoblast-specific 

factor 1) (OSF-1) (Heparin-binding neurite outgrowth-promoting factor 1) 
(HBNF-1)

13 POT1 Protection of telomeres 1 (hPot1) (POT1-like telomere end-binding 
protein)

SIX1 Homeobox protein SIX1 (Sine oculis homeobox homolog 1) MAPK8IP1C-jun-amino-terminal kinase-interacting protein 1 (JNK-interacting protein 1) 
(JIP-1) (JNK MAP kinase scaffold protein 1) (Islet-brain 1) (IB-1) (Mitogen-

activated protein kinase 8-interacting protein 1)
14 MKI67 Antigen KI-67] FOS Proto-oncogene protein c-fos (Cellular oncogene fos) (G0/G1 switch 

regulatory protein 7)
EGR2 Early growth response protein 2 (EGR-2) (Krox-20 protein) (AT591)

15 CDCA5 Sororin (Cell division cycle-associated protein 5) (p35) HOXB9 Homeobox protein Hox-B9 (Hox-2E) (Hox-2.5) CEP55 Centrosomal protein of 55 kDa (Up-regulated in colon cancer 6)

16 DUSP1 Dual specificity protein phosphatase 1 (EC 3.1.3.48) (EC 3.1.3.16) 
(MAP kinase phosphatase 1) (MKP-1) (Protein-tyrosine phosphatase 

CL100)

WT1 Wilms\' tumor protein (WT33) FOSB Protein fosB (G0/G1 switch regulatory protein 3)

17 FOXF2 Forkhead box protein F2 (Forkhead-related protein FKHL6) (Forkhead- 
related transcription factor 2) (FREAC-2) (Forkhead-related activator 

2)

MET Hepatocyte growth factor receptor precursor (EC 2.7.10.1) (HGF 
receptor)  (HGF/SF receptor) (Met proto-oncogene tyrosine kinase) 

(c-Met)

S100B Protein S100-B (S100 calcium-binding protein B) (S-100 protein beta subunit) 
(S-100 protein beta chain)

18 FOSB Protein fosB (G0/G1 switch regulatory protein 3) CIT Citron Rho-interacting kinase  (CRIK) (Rho-interacting, 
serine/threonine-protein kinase 21)

FLT3 FL cytokine receptor precursor (EC 2.7.10.1) (Tyrosine-protein kinase 
receptor FLT3) (Stem cell tyrosine kinase 1)

19 SELENBP1 Selenium-binding protein 1 MXD1 MAD protein (MAX dimerizer) (MAX dimerization protein 1) CDCA5 Sororin (Cell division cycle-associated protein 5) (p35)

20 GINS2 DNA replication complex GINS protein PSF2 SOX3 Transcription factor SOX-3 CBS Cystathionine beta-synthase (EC 4.2.1.22) (Serine sulfhydrase) (Beta- 
thionase)

Posição
Reparo por excisão de bases Reparo do DNA Ciclo celular
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Com o intuito de observar as vias que estão enriquecidas nas PBMCs 

de portadores da DA, foram realizadas análises de enriquecimento de grupos 

gênicos por meio do software GSEA (Gene Set Enrichment Analysis) 

(Subramanian, Tamayo et al. 2005). Essa análise permite que a expressão 

gênica obtida por meio dos microarranjos seja analisada de maneira 

integrada, de forma que mesmo que alguns genes não tenham apresentado 

diferenças na sua regulação quando analisados individualmente, tais genes 

contribuem em grupo para que uma determinada via seja considerada 

diferencialmente regulada, o que é indicado na análise como uma via 

enriquecida. Dessa forma, a Tabela 3 representa algumas das vias que 

foram consideradas enriquecidas nas amostras de portadores da DA, que 

apresentaram p<0,05 e FDR < 25%; entre elas destacam-se várias vias 

relacionadas com à regulação do ciclo celular, mostrando o papel importante 

dessa via em PBMCs de portadores da DA. Outras vias que se destacaram 

foram aquelas relacionadas à resposta inflamatória com ativação citocinas e 

quimiocinas. Vias como Reparo do DNA e Reposta ao dano no DNA também 

se mostraram diferencialmente reguladas. 
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Tabela 3: Algumas vias que foram destacadas na comparação entre DA e controles  por 
meio da análise de enriquecimento de agrupamentos gênicos por GSEA, que apresentaram 
p<0,05 e FDR < 25%, e os números de genes que contribuíram para o enriquecimento da 
via, além do banco de dados utilizado para sua identificação. 

Descrição da via Número 
de genes 

Valor 
de p FDR Banco de dados 

Linhagem celular hematopoiética 86 0,000 0,222 KEGG 
Ciclo celular 108 0,000 0,165 KEGG 

Processamento e apresentação de antígeno 71 0,000 0,223 KEGG 
Doença do enxerto contra hospedeiro 40 0,000 0,184 KEGG 
Biossíntese de Glicosaminoglicanos 26 0,016 0,248 KEGG 

Ciclo celular mitótico 285 0,000 0,009 REACTOME 
Checkpoints de G2-M  37 0,002 0,088 REACTOME 

Transição G2-M 80 0,005 0,188 REACTOME 
Fase S 92 0,005 0,235 REACTOME 

Fases mitóticas M G1 150 0,000 0,006 REACTOME 
Checkpoints do ciclo celular 97 0,002 0,098 REACTOME 

Abertura do promotor da RNA polimerase 55 0,004 0,078 REACTOME 
Elongação da fita de DNA 29 0,010 0,206 REACTOME 
Via da RNA polimerase I 73 0,000 0,086 REACTOME 

Ligação da quimiocinas aos seus receptores 53 0,002 0,184 REACTOME 
Prometáfase mitótica 91 0,000 0,000 REACTOME 

Reparo por recombinação homóloga 15 0,023 0,205 REACTOME 
Via do ciclo celular 22 0,002 0,023 BIOCARTA 

Via NO2 IL2 17 0,004 0,106 BIOCARTA 
Via da IL12 21 0,002 0,174 BIOCARTA 

Via G1  27 0,011 0,212 BIOCARTA 
Via de diferenciação de eritrócitos 15 0,005 0,196 BIOCARTA 
Fase M do ciclo celular mitótico  80 0,000 0,001 GENE ONTOLOGY 

Mitose 77 0,000 0,001 GENE ONTOLOGY 
Fase M 105 0,000 0,001 GENE ONTOLOGY 

Regulação do processo de biossíntese de 
citocinas  38 0,000 0,017 GENE ONTOLOGY 

Replicação do genoma viral 21 0,000 0,018 GENE ONTOLOGY 
Regulação positiva do processo de biossíntese 

de citocinas 25 0,000 0,019 GENE ONTOLOGY 

Processo do ciclo celular 182 0,000 0,020 GENE ONTOLOGY 
Transporte do íon cálcio 24 0,000 0,021 GENE ONTOLOGY 

Fase do ciclo celular 160 0,000 0,021 GENE ONTOLOGY 
Resposta à bactéria 31 0,000 0,022 GENE ONTOLOGY 

Regulação da mitose 40 0,002 0,023 GENE ONTOLOGY 
Regulação positiva da tradução 34 0,000 0,024 GENE ONTOLOGY 

Segregação cromossômica 32 0,002 0,026 GENE ONTOLOGY 
Produção de citocina 72 0,000 0,030 GENE ONTOLOGY 

Processo de biossíntese de citocinas 41 0,000 0,031 GENE ONTOLOGY 
Resposta de defesa a bactérias 25 0,002 0,036 GENE ONTOLOGY 
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Transporte de cátions inorgânicos di ou tri 
valentes 29 0,005 0,037 GENE ONTOLOGY 

Ciclo celular mitótico 146 0,000 0,065 GENE ONTOLOGY 
Checkpoint do ciclo celular mitótico  20 0,004 0,068 GENE ONTOLOGY 

Resposta a outros organismos 78 0,000 0,073 GENE ONTOLOGY 
Processo metabólico das citocinas 42 0,004 0,073 GENE ONTOLOGY 

Regulação positiva da diferenciação celular 25 0,002 0,074 GENE ONTOLOGY 
Resposta a estímulos bióticos 109 0,000 0,096 GENE ONTOLOGY 

Estabelecimento da localização da organela 15 0,018 0,106 GENE ONTOLOGY 
Checkpoint do ciclo celular 44 0,009 0,128 GENE ONTOLOGY 

Ciclo celular 298 0,000 0,153 GENE ONTOLOGY 
Regulação positiva da produção de citocina 15 0,017 0,154 GENE ONTOLOGY 

Empacotamento do DNA 29 0,018 0,155 GENE ONTOLOGY 
Regulação positiva do processo metabólico 

celular 72 0,006 0,157 GENE ONTOLOGY 

Localização de organelas 22 0,017 0,157 GENE ONTOLOGY 
Regulação positiva do processo de organismos 

multicelulares 66 0,007 0,159 GENE ONTOLOGY 

Citocinese 15 0,033 0,163 GENE ONTOLOGY 
Regulação positiva do processo metabólico de 

proteínas 74 0,003 0,172 GENE ONTOLOGY 

Ciclo celular meiótico 32 0,022 0,180 GENE ONTOLOGY 
Meiose I 18 0,032 0,187 GENE ONTOLOGY 

Segregação das cromátides irmãs 17 0,029 0,192 GENE ONTOLOGY 
Reparo de quebra de fita dupla 22 0,030 0,201 GENE ONTOLOGY 

Recombinação meiótica 15 0,042 0,213 GENE ONTOLOGY 
Centro de organização do microtúbulo e 

biogênese 15 0,045 0,215 GENE ONTOLOGY 

Segregação da cromátide irmã mitótica  16 0,030 0,215 GENE ONTOLOGY 
Resposta à radiação ionizante 19 0,040 0,216 GENE ONTOLOGY 

Recombinação do DNA 41 0,021 0,218 GENE ONTOLOGY 
Divisão celular 17 0,043 0,221 GENE ONTOLOGY 
Reparo do DNA 115 0,010 0,223 GENE ONTOLOGY 

Resposta ao estímulo de dano no DNA 150 0,003 0,233 GENE ONTOLOGY 
Regulação da contração cardíaca 24 0,039 0,237 GENE ONTOLOGY 
Organização dos microtúbulos do 

citoesqueleto e biogênese 35 0,026 0,246 GENE ONTOLOGY 

 

4.1.1 Comparações entre os estágios da DA  

 
A utilização de amostras de dois tipos de pacientes com a DA, os 

quais foram considerados em estágio inicial da doença, DA leve ou CDR1, e 
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os indivíduos considerados no estágio mais avançado de progressão da 

patologia, DA grave ou CDR3, permitiu que a comparação entre os genes 

diferencialmente expressos nesses dois grupos. O grupo composto por 15 

indivíduos com DA leve, quando comparado ao grupo controle, mostrou 449 

genes diferencialmente regulados considerando p<0,05. Quando 

comparamos os 7 indivíduos com DA grave aos mesmos controles, foram 

encontrados 251 genes diferencialmente expressos (p<0,05). Assim, o 

diagrama de Venn (construído com a ferramenta Venny 2.0.2 (Oliveros 2007-

2015)) indicou 116 genes diferencialmente expressos nos dois estágios da 

DA e, quando comparados os genes que foram considerados modulados na 

comparação do grupo total de DA em relação ao grupo controle com os 

genes modulados em cada estágio da DA em relação ao grupo controle, 

foram encontrados 112 genes em comum (Figura 6). Dessa maneira, 61 

genes foram diferencialmente expressos apenas em DA leve, 75 genes 

apenas em DA grave e 149 genes apenas quando considerado o grupo DA 

completo comparado ao controle. 

A comparação dos genes diferencialmente expressos entre os grupos 

CDR1 e CDR3 também foi realizada e resultou em 418 genes 

diferencialmente expressos entre esses dois grupos, sendo 332 induzidos em 

CDR1 em comparação a CDR3 e 86 reprimidos. Do total de genes 

diferencialmente expressos entre os dois estágios da DA, 146 são comuns à 

lista de genes obtidas na comparação entre o grupo total de DA em relação 

ao grupo controle. 
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Figura 6: Genes diferencialmente expressos em pacientes com DA leve e DA 
grave no grupo completo de DA. Diagrama de Venn mostrando números de genes 
em comuns, os quais foram diferencialmente expressos quando são consideradas as 
comparações DA grave versus Controle, DA leve versus controle e o grupo total de 
DA versus controle. 

 
Para a identificação das vias em que atuam os genes diferencialmente 

expressos em DA leve e em DA grave, foi realizada a anotação funcional dos 

genes com a utilização da ferramenta DAVID, o que permitiu definir a vias 

relacionadas aos genes induzidos e reprimidos em cada grupo (Figura 7). Os 

indivíduos com DA leve apresentaram indução de vias relacionadas à 

proliferação celular, ativação do sistema imune e, curiosamente, algumas 

vias relacionadas a funções neurológicas (como aprendizado ou memória e 

percepção de cheiro), enquanto os genes reprimidos  foram relacionados 

com funções ligadas à sinalização celular e ao metabolismo da hemoglobina. 

Os genes induzidos em indivíduos com DA grave, por outro lado, 

pertencem a vias bastante relacionadas com plasticidade sináptica e 

transmissão do impulso nervoso, mas também relacionados com resposta 

inflamatória. Em relação, a vias reprimidas, estas foram mais relacionadas à 

regulação de canais iônicos, transporte de gases e, curiosamente, à via de 

transdução olfatória. 

No que diz respeito à comparação entre CDR1 e CDR3, também foi 

realizada a análise de enriquecimento funcional, a qual mostrou que os genes 

induzidos em CDR1 estão relacionados a funções neurológicas como 

regulação sináptica e do impulso nervoso, além de outras funções como 

processos ligados à inflamação. Por outro lado, os genes que foram 

reprimidos em CDR1 quando comparado a CDR3 são relacionados a vias 
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como as de regulação iônica, citoesqueleto, transporte de gases, sinalização 

celular e mesmo a transdução olfatória (Figura 8).  

A análise de enriquecimento funcional com a ferramenta GSEA 

também foi realizada para os grupos CDR1 e CDR3, sendo que inúmeras 

vias foram consideradas enriquecidas, com destaque para as vias 

relacionadas à diferenciação neuronal e neurogênese, enriquecidas em 

CDR1 em relação a CDR3, e vias relacionadas ao processo de proliferação 

celular, enriquecidas em CDR1 em relação ao controle. Quando se 

comparam as vias enriquecidas em CDR3, pode-se notar que vias de 

proliferação e resposta ao dano no DNA são enriquecidas em relação ao 

controle; por outro lado, vias de manutenção da estabilidade telomérica foram 

destacadas em CDR3 comparado a CDR1. Além disso, em CDR3 foram 

consideradas enriquecidas vias ligadas a resposta inflamatória, tanto em 

relação às amostras controle quanto em relação a CDR1. 
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Figura 7: Vias relacionadas aos genes diferencialmente expressos 
analisadas por meio da ferramenta de anotação funcional DAVID (apenas 
algumas vias estão representadas). A) Genes que foram diferencialmente 
expressos quando comparado DA leve em relação ao controle. B) Genes que 
foram diferencialmente expressos na comparação DA grave versus controle. 
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Figura 8: Vias relacionadas aos genes diferencialmente expressos quando comparados 
DA leve em relação a DA grave, analisadas por meio da ferramenta de anotação 
funcional DAVID. 
 

Tabela 4: Vias obtidas na análise de enriquecimento de agrupamentos gênicos por meio do 
software GSEA (p<0,05 e FDR < 25%), quando comparados CDR1 e CDR3. 

VIAS BANCO DE DADOS 
Enriquecidas em CDR1 (em relação ao controle)  

Resposta de defesa a bactérias GENE ONTOLOGY 
Fase M do ciclo celular mitótico  GENE ONTOLOGY 

Mitose GENE ONTOLOGY 
Regulação da mitose GENE ONTOLOGY 

Processo de biossíntese de compostos com enxofre GENE ONTOLOGY 
Resposta a outros organismos GENE ONTOLOGY 

Checkpoint do ciclo celular mitótico GENE ONTOLOGY 
Regulação da contração cardíaca  GENE ONTOLOGY 

Resposta a estímulos bióticos GENE ONTOLOGY 
Fase do ciclo celular GENE ONTOLOGY 

Ciclo celular REACTOME 
Replicação do DNA REACTOME 

Prometáfase REACTOME 
Checkpoints G2 M  REACTOME 
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Tabela 4: Vias obtidas na análise de enriquecimento de agrupamentos gênicos por meio do 
software GSEA (p<0,05 e FDR < 25%), quando comparados CDR1 e CDR3. (Continuação) 

Enriquecidas em CDR1 (em relação a CDR3)   
Via de sinalização mediada pelo receptor intracelular GENE ONTOLOGY 

Desenvolvimento neuronal GENE ONTOLOGY 
Comportamento de alimentação GENE ONTOLOGY 
Resposta de defesa a bactérias GENE ONTOLOGY 

Via de sinalização do receptor de hormônio esteróide GENE ONTOLOGY 
Sinalização da proteína G acoplada nucleotídeo cíclico mensageiro 

secundário 
GENE ONTOLOGY 

Via de ativação da adenilato ciclase por sinalização da proteína G  GENE ONTOLOGY 

Desenvolvimentos de neuritos GENE ONTOLOGY 
Neurogênese GENE ONTOLOGY 

Diferenciação neuronal GENE ONTOLOGY 
Morfogênese celular durante a diferenciação GENE ONTOLOGY 

Sinalização mediada por cAMP GENE ONTOLOGY 
Migração axonal GENE ONTOLOGY 

Axonogênese GENE ONTOLOGY 
Regulação da estabilidade proteica GENE ONTOLOGY 

Transporte de carboidrato GENE ONTOLOGY 
Desenvolvimento do sistema nervoso central GENE ONTOLOGY 

Regulação da contração cardíaca GENE ONTOLOGY 
Ativação da adenilato ciclase GENE ONTOLOGY 

Transporte do íon potássio GENE ONTOLOGY 
Via de sinalização PPAR GENE ONTOLOGY 

Ribossomo KEGG 
Biossíntese de terpenóides estruturais  KEGG 

Enriquecidas em CDR3 em relação a CDR1)   
Via da IL17 BIOCARTA 

Via de reposta inflamatória local aguda BIOCARTA 
Citocinas e resposta inflamatória BIOCARTA 
Via de diferenciação do eritrócito BIOCARTA 

Regulação de hematopoiese por citocinas BIOCARTA 
Ligação da quimiocinas aos seus receptores REACTOME 

Empacotamento da extremidades teloméricas REACTOME 
Deposição nos centrômeros da CENPA contendo nucleossomos REACTOME 

Recombinação meiótica REACTOME 
Transcrição pela RNA polimerase I REACTOME 

Expressão gênica regulada por PERK  REACTOME 
Ativação gênica por ATF4 REACTOME 

Meiose REACTOME 
Manutenção telomérica REACTOME 
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Tabela 4: Vias obtidas na análise de enriquecimento de agrupamentos gênicos por meio do 
software GSEA (p<0,05 e FDR < 25%), quando comparados CDR1 e CDR3. (Continuação). 

Enriquecidas em CDR3 (em relação ao controle) 
 Via de diferenciação do eritrócito BIOCARTA 

Citocinas e resposta inflamatória BIOCARTA 
Via IL12 BIOCARTA 

Ativação por NFkB de Nontypeable Hemophilus influenzae BIOCARTA 
Neuropeptídeos VIP e PACAP inibem a apoptose de células T ativadas BIOCARTA 

Mitose GENE ONTOLOGY 
Ciclo celular mitótico GENE ONTOLOGY 

Regulação positiva da produção de citocinas GENE ONTOLOGY 
Checkpoint do ciclo celular  GENE ONTOLOGY 
Segregação cromossômica GENE ONTOLOGY 

Resposta inflamatória GENE ONTOLOGY 
Ciclo celular meiótico KEGG 

Doença do enxerto versus hospedeiro KEGG 
Via de sinalização do receptor NOD-like  KEGG 

Linhagem celular hemotopoiética KEGG 
Interação entre citocina e o receptor de citocina KEGG 

Lupus eritromatoso sistêmico KEGG 
Ciclo celular KEGG 

Via de sinalização de quimiocinas KEGG 
Processamento e apresentação de antígenos KEGG 

Via de sinalização do receptor Toll-like KEGG 
Recombinação homóloga KEGG 

Deposição nos centrômeros da CENPA contendo nucleossomos REACTOME 
Recombinação meiótica REACTOME 

Empacotamento da extremidades teloméricas REACTOME 
Meiose REACTOME 

Transcrição pela RNA polimerase I REACTOME 
Manutenção telomérica REACTOME 

Ativação de ATR em resposta ao estresse replicativo REACTOME 
Manutenção telomérica REACTOME 

Ciclo celular REACTOME 
Prometáfase REACTOME 

Ligação da quimiocinas aos seus receptores REACTOME 
Amilóide REACTOME 

RNA POLI, RNA POLIII e a transcrição mitocondrial REACTOME 
Replicação do DNA REACTOME 
Sinalização da IL1  REACTOME 

Recombinação homóloga de quebras de fita independentes da 
replicação REACTOME 

Sinalização Interferon alpha/beta  REACTOME 
Checkpoints do ciclo celular REACTOME 

Reparo de quebra de fita dupla REACTOME 
Expressão gênica regulada por PERK  REACTOME 
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4.1.2 Comparações entre as PBMCs e resultados da literatura 

obtidos com hipocampo de pacientes com DA 

 

Os dados do presente trabalho foram comparados aos resultados de 

Miller et al. (2013), os quais mostram os perfis transcricionais em duas 

regiões do hipocampo de indivíduos com DA em relação a controles. Os 

autores utilizaram a plataforma Illumina HumanHT-12 v3 Expression 

BeadCheaps (Illumina, San Diego, CA, EUA), sendo estudados 17 indivíduos 

com DA e 16 controles. É importante ressaltar que a principal e mais grave 

característica da DA é o processo de neurodegeneração, sendo que as 

PBMCs foram utilizadas neste trabalho por serem consideradas células 

dotadas de potencial para refletir as mudanças que ocorrem no cérebro, 

havendo a expectativa de detectar genesdiferencialmente expressos em 

comum entre as células cerebrais e sanguíneas. Dessa maneira, os genes 

diferencialmente expressos nas PBMCs foram comparados aos resultados de 

Miller et al. (2013), tanto para a região CA1 do hipocampo para a qual os 

autores encontraram 1038 genes diferencialmente expressos em DA com 

relação aos controles (Figura 9) quanto em relação aos dados obtidos para a 

região CA3 do hipocampo a qual apresentou 603 genes diferencialmente 

expressos (Figura 10). 

 Quando comparados todos os genes diferencialmente expressos em 

PBMCs e região CA1, sem considerar se foram reprimidos ou induzidos, 

foram detectados 28 genes em comum (Figura 9A). Foram também 

comparados entre os trabalhos apenas os genes considerados induzidos, 

resultando em 14 genes em comum entre os grupos; e apenas os genes 

considerados reprimidos (Figura 9B) sendo 3 genes em comum. 

Em relação à região CA3 do hipocampo, que é considerada menos 

afetada que a região CA1 em cérebros com DA, apenas 14 genes em comum 

com os diferencialmente regulados em PBMCs foram detectados (Figura 
10A). Destes genes em comum, foram encontrados 10 genes induzidos em 

ambos os trabalhos e apenas 2 encontram-se reprimidos em ambos os tipos 

celulares (Figura 10 B). 
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Entre as comparações das PBMCs, tanto com a região CA1 quanto 

com CA3, destacam-se os genes FOS, SSPN, DUSP1, RGS1, ANGPTL4 e 

CCL2, os quais se mostraram diferencialmente expressos nos três tipos de 

tecidos. Sendo que alguns desses genes como CCL2 e FOS têm relação 

com regulação da proliferação celular.  
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Figura 9: Diagramas de Venn mostrando as comparações entre os números de 
genes diferencialmente expressos em PBMCs de indivíduos com DA 
comparados aos resultados observados por Miller et al. (2013) para a região 
CA1 do hipocampo de portadores da DA. A) Resultados da comparação entre 
todos os genes considerados diferencialmente expressos em ambos os trabalhos, 
sendo que o quadro mostra a lista de 28 genes em comum. B) Diagramas de Venn 
mostrando os genes induzidos em cada trabalho, sendo que o quadro apresenta os 
14 genes induzidos em ambos os trabalhos. C) Diagramas de Venn mostrando os 
números de genes reprimidos em cada trabalho, sendo que a lista de genes 
reprimidos em ambas as situações está representada no próprio diagrama. 
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Figura 10: Diagramas de Venn mostrando os resultados das comparações 
entre os genes diferencialmente expressos em PBMCs de indivíduos com a DA 
comparados aos dados de Miller et al. (2013) obtidos para a região CA3 do 
hipocampo de portadores da DA. A) Comparação entre todos os genes 
considerados diferencialmente expressos em ambos os trabalhos, sendo indicados 
os 14 genes em comum no quadro. B) Diagramas de Venn mostrando os números 
de genes induzidos em cada trabalho, sendo que o quadro apresenta os nomes dos 
10 genes induzidos em ambos os trabalhos. C) Diagramas de Venn mostrando a 
quantidade de genes reprimidos em cada trabalho, sendo que os nomes dos genes 
reprimidos em ambos estão representada no próprio diagrama. 
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4.2 Perfis transcricionais de microRNAs em pacientes com DA 

Foram selecionados 12 indivíduos com DA e 12 indivíduos controles para 

a realização do experimento de microarranjos de microRNA, sendo que não 

foi observada diferença significativa entre as médias de idades entre os 

grupos. Entre as amostras de DA, foram escolhidas aquelas referentes a 

indivíduos cujo o valor de CDR era 1 (estágio leve da demência) (Tabela 1). 

Assim como para a hibridação dos mRNAs, os microarranjos de 

microRNAs também foram submetidos à verificações de qualidade. Quando 

foi realizado o controle de qualidade baseado na avaliação da concentração e 

sinal de fluorescência logarítmica dos controles spike-in, as amostras CDA20 

e PDA42 que não alcançaram os parâmetros de qualidade considerados 

ideais e assim não foram utilizadas nos próximos passos da análise. A 

qualidade da hibridação para as demais amostras foi considerada ideal, 

sendo estas submetidas aos próximos passos experimentais. 

Seguindo os mesmos passos de análise aplicados aos microarranjos de 

mRNA, foi aplicado o método de normalização por quantile a fim de ajustar as 

distribuições de probabilidade, de tal forma que a distribuição das 

intensidades de sinal observada nos diferentes experimentos fossem 

comparáveis; durante esse processo inicial, foram excluídas outras 3 

amostras que foram consideradas outliers (PDA12, PDA30 e CDA07). Dessa 

forma, os resultados finais foram obtidos a partir da análise de 9 indivíduos 

com DA e 10 indivíduos do grupo controle. 

Subsequentemente, foi realizada a análise estatística Rank products. 

Considerando p≤ 0,05, obteve-se o total de 103 sondas diferencialmente 

expressas em pacientes com a DA, sendo que estas sondas correspondem a 

apenas 12 microRNAs, dos quais 4 foram considerados reprimidos e 8 foram 

considerados induzidos (p< 0,05) (Tabela 5). 
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Tabela 5: MicroRNAs que foram 
diferencialmente modulados nos pacientes 
com DA e seus respectivos valores de fold-
change. 

microRNAs Fold-change 
hsa-miR-142-3p 1,37095 
hsa-miR-142-5p 1,3597 
hsa-miR-144-3p 1,6868 

hsa-miR-146b-5p 0,1151 
hsa-miR-29b-3p 1,2461 
hsa-miR-324-3p 1,3114 
hsa-miR-451a 1,1091 
hsa-miR-7641 1,6355 

hsa-miR-130a-3p 0.7832 
hsa-miR-223-3p 0,7503 
hsa-miR-4459 0,8531 
hsa-miR-5787 0,8404 

 

 Os microRNAs diferencialmente expressos foram submetidos à 

ferramenta miRWAlk, a qual pode foi utilizada para a identificação de genes 

alvos de regulação dessas moléculas, sendo que estas interações já foram 

validadas. Assim, foram identificados 499 genes, os quais são alvos dos 

microRNAs diferencialmente expressos (Tabela 6). 

A partir da lista de genes potencialmente regulados pelos microRNAs 

diferencialmente expressos neste trabalho, foi utilizada a ferramenta DAVID 

de anotação funcional, a qual forneceu os processos biológicos associados 

aos genes em questão. Dessa maneira, é provável que os processos 

biológicos indicados possam ter sido afetados na DA em decorrência da 

regulação dos microRNAs diferencialmente expressos neste trabalho (Figura 
11). Entre as vias observadas, destacam-se as vias relacionadas a alguns 

tipos de câncer e as vias ligadas ao ciclo celular. 

Foi ainda utilizada a ferramenta miRWAlk para a predição de possíveis 

alvos para os microRNAs diferencialmente expressos. Entre os inúmeros 

genes obtidos como resultado, foram selecionados aqueles genes que foram 

diferencialmente expressos nas análises de mRNAs deste trabalho (Tabela 
7). Assim, foram preditas várias interações entre os microRNAs e os mRNAs 

obtidos neste trabalho, as quais são interesantes na busca pela comprrensão 

dos mecanismos envolvidos na DA.  
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Tabela 6: Genes considerados como alvos validados de interação dos microRNAs 
diferencialmente expressos em PBMCs de indivíduos com a DA, utilizando a 
ferramenta miRwalk. 
*Os genes marcados em cor vermelha são aqueles que foram diferencialmente 
expressos nas análises de mRNA deste trabalho 
 

MicroRNAs Genes regulados 
hsa-miR-130a-3p ACVR1, APP, BMPR2, CSF1,RUNX3, DNM2, ESR1, HOXA5, HOXA10, LDLR, 

SMAD4, SMAD5, MEOX2, MET, PPARG, CTSA, RAB5A, ATXN1, 
TAC1,IFITM1,KLF4, MAFB, STK38L, DICER1, ATG2B 

hsa-miR-142-3p AGTR2, ALAD, ARF4, ARNTL, ATP2A2, C2, C4BPB, CDC6, CRH, EVI2B, GPC4, 
GNAQ, HOXA13, INCENP, ITGAV, KCND3, SH2D1A, NAP1L2, NEFH, 
PPP2R2C, PSMB5, PSMD12, RAC1, RPE, SKP2, SYT4, TGFBR1, TSPAN6, 
UGT2B17, YES1, ZNF236, RGS5, PROM1, CLOCK, MORF4L2, GOLGA5, 
ABCC9, CALCOCO2, NCKAP1, MAN1A2, MORF4L1, DNAJB4, CA5B, CLUAP1, 
GPD1L, ZCCHC14, TPSG1, CLIC4, FAM98A, IRF2BP1, PITPNC1, FBXO3, 
CNIH4, RRM2B, TAS2R7, INSIG2, DCTN4, CCNJ, ARL15, CDCA4, ETNK2, 
PCMTD2, UBE2W, TRIM36, DOCK10, ENAH, ZNF701, NSFL1C, PCDHGA10, 
PCDHGA2, PCDHB14, C11orf16, KIAA1191, ZNF608, TAOK1, SECISBP2, 
FAM65A, AGBL2, TUBAL3, TNIP3, SLC35F5, EDEM3, RNF170, SLC37A3, 
BRMS1L, KRTAP4-5, SIGLEC10, MCFD2, BOD1, ARHGAP12, KCTD12, 
ARL14EP, C5orf24, C7orf31, MESP2, ARL6IP6, HSFY2, FAM209A, C9orf72, 
TMEM136, MRGPRX1, FAM177A1, ARL10, CLEC4D, VSIG1, BMP8A, MROH7 

hsa-miR-5787 ELF5 
hsa-miR-142-5p NFE2L2 
hsa-miR-324-3p ACACA, ACLY, ACTN4, AP2A1, ALDOA, AMD1, ANXA11, APRT, ATP5B, 

CAPZB, CCND2, CCNF, CCT6A, CD151, COX7C, CREBBP, CSNK1A1, 
CTNND1, DDOST, DLST, DLX2, DVL2, EEF1A1, EEF2, FASN, FEN1, XRCC6, 
GAPDH, GNAS, MKNK2, MSH6, GTF2H2, HIST1H1C, HMGA1, AGFG2, 
HSPA1B, HSPA8, HSPA9, HSP90AA1, ID4, IMPDH2, MAT2A, MCM4, MYH9, 
MYO6, RPL10A, NFATC3, NFE2L1, ODC1, PKM, POLR2C, POU2F1, PPP1R10, 
PRKAR1A, PRKCSH, PSAP, PSMD2, PTPN14, RAD23A, RFC1, RPL4, RPL10, 
RPL31, RPL35A, RPLP0, RPLP1, RPS3, RPS5, RPS8, SBF1, ST3GAL2, SIX1, 
SLC1A5, SLC25A1, SMS, SON, SRF, STAT5B, SUPT5H, TAPBP, TJP1, TUBG1, 
UBC, VARS, WNT9B, ZNF23, PTP4A1, RAB7A, RBM10, KDM5C, ARID1A, 
HIST1H2AJ, PPFIA1, STK16, TNKS, EIF3B, STX16, IQGAP1, SYNJ2, FUBP1, 
DDX18, CACNA1I, HERC1, COX7A2L, NOLC1, MAGI1, WDR46, FADS2, FXR2, 
ZNF432, PUM1, EIF4A3, DAZAP2, MED24, SETDB1, PTBP3, SAE1, HUWE1, 
EBI3, SPRY1, SAP18, TNIP1, GNB2L1, MCRS1, PPIE, TOMM40, TACC3, 
EIF3M, HEXIM1, EBP, PNMA2, RUVBL2, HNRNPA0, KDELR2, ATXN2L, 
FKBP9, ACOT7, U2AF2, BAHD1, TRAK1, SACM1L, RAB18, CLUAP1, 
ARHGAP26, POGZ, MPRIP, TTLL12, PRRC2C, NUDCD3, SF3B3, SRRM2, 
KLHDC2, CIZ1, FBXL2, APPL1, VPS4A, CECR5, PKN3, CDIP1, CXXC1, 
DERL2, CXXC5, MED15, SLC25A39, TMED9, DUS2, CCDC109B, PLEKHB2, 
ARHGAP17, FOXRED1, NHP2, CDK5RAP2, TMX4, SCYL1, PITPNM2, VPS18, 
ZSWIM6, RBM26, DCLRE1C, PLEKHG2, UBE2Z, NOL12, TCTN1, PHF17, 
RAB11FIP1, VOPP1, APOLD1, MED25, ZMIZ2, ITCH, ANKRD27, NSRP1, 
FAXC, KDM2B, PRRC2B, HIST1H2BK, UBE3B, NEK9, ARRDC4, ATPIF1, 
UNC45B, PIKFYVE, TRIM65, TUBB, IAH1, MAS 
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hsa-miR-29b-3p BCL2, BMP1, CALU, CDC42, CDK6, COL1A1, COL3A1, COL4A1, DNMT1, 
DNMT3A, DNMT3B, DUSP2, ESR1, FGA, FGB, FGG, FOS, GRN, IFNG, 
IMPDH1, MCL1, MKI67, MMP15, MMP2, MYCN, NASP, NID1, PRKAA1, PTEN, 
RPS4X, S100B, SFPQ, SMARCC1, SP1, TPD52L2, TPT1, NCOA3, CLDN1, 
NREP, B4GALT5, HDAC4, GNB2L1, MMP24, CIT, SCAF8, PPP1R13B, NNT, 
PIGN, BACE1, LRP10, CECR2, NKIRAS2, TBX21, RAX, COL5A3, HP1BP3, 
RSL24D1, DNAJB11, CTNNBIP1, MRPS35, IFIH1, TET1, KIAA1671, NUS1, 
CCSAP, RUNDC3B 

hsa-miR-144-3p FGA, FGB, FGG, MTOR, NFE2L2, NOTCH1, PLAG1, PTEN 
hsa-miR-146b-5p RHOA, CDKN1A, HSPA1B, IRAK1, KIT, MMP16, NFKB1, PLA2G4A, PTGS1, 

TRAF6, AKT3, POMT2, NSFL1C, XPO4, MLF1IP, CARD11, ATAD1, OR8U1 
hsa-miR-223-3p PARP1, RHOB, SCARB1,CHUK, E2F1, FOXO1, IGF1R, STMN1, LIF, LMO2, 

MEF2C, NFIA, NFIX, SLC2A4,  SMARCD1, SP3, HSP90B1, ARTN, EPB41L3, 
FBXW7 

hsa-miR-451a AKT1, BCL2, MIF, MMP2, MMP9, MYC, ABCB1, UBE2H, ARPP19, TMED7, 
RAB14, CAB39 

 
 

 
 
Figura 11: Vias relacionadas aos genes potencialmente regulados pelos microRNAs 
diferencialmente expressos, fornecidas pela ferramenta de anotação funcional 
DAVID. 
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Tabela 7: Genes que se apresentaram diferencialmente expressos na análise de 
mRNAs e que foram preditos como alvos de interação dos microRNAs 
diferencialmente expressos em PBMCs de indivíduos com a DA, utilizando a 
ferramenta miRwalk. 
*De acordo com os dados de expressão obtidos nesse trabalho, estão escritos em 
cor azul as moléculas que foram induzidas na DA em relação ao controle, e em 
vermelho as moléculas que se mostraram reprimidas.  
 

MicroRNAs Genes regulados 
hsa-miR-130a-3p CCNA2, CEP55, CPZ, E2F7, EGR3, FATE1, FCAR, GRIK1, HLA-

DQB1, INSM2, PHEX, UBE2QL1 
hsa-miR-142-3p CYP4F3, FAM118A, FOXF2, GFAP, KRT72, PRUNE2, SLC38A11, 

SP8, SSPN, TKTL2 
hsa-miR-144-3p CEP55, PURG, ABCA8, BEGAIN, CRISPLD2, DUSP1, FAM20A, 

FOS, GRIK4, MAGEC1, POSTN, SALL1, SHISA3 
hsa-miR-146b-5p PURG, SYT14, GRIK4, AOC3, APOL6, C5orf46, CRYM, GALNT14, 

GRHL1, MAGEA11, MAPK8IP1, PTGS2, QDPR, SPC25, 
TMEM176B 

hsa-miR-223-3p PURG, MAPK8IP1, CCL3, CCL3L3, MAEL, NAMPT, NECAB2, 
RGS1, TMEM176A, VNN1, SLC8A2 

hsa-miR-29b-3p PURG, RGS1, CEACAM6, FAM167A, HRK, IQCJ, PCDHA11, RIT1, 
TM4SF20 

hsa-miR-324-3p GFAP, MAGEC1, SHISA3, HRK, CD8B, MMP25, NPSR1, RNF112, 
TACSTD2, TNFRSF10C 

hsa-miR-451a SPC25, CD8B, DDX3Y 
hsa-miR-5787 GFAP, KCNG1, MYT1L, BEGAIN, PRDM16, AOC3, NECAB2, 

PCDHA11, NPSR1, ALPL, CEACAM8, HS3ST2, AHSP, ANXA8L2, 
AZU1, CEACAM3, CHI3L1, CHRM4, CNN1, FFAR2, HLA-DQA1, 

IGLL1, IGLL5, IL1B, INHBA, LAIR2, LRG1, MDGA1, MYL9, 
OSBP2, PRKAR1B, SLC4A1, SLC8A2 

hsa-miR-142-5p EGR3, ARHGAP28, CXCR2, DTL, EGR2, FAM171B, GP5, KCNG1, 
KCNK17, LIN28A, MYT1L, OR14I1, PSPH, PURG, SLC12A1, 

SYT14, TNFRSF17, TOP2A, TXNDC5, KDM5D 
hsa-miR-4459 CPZ, GRIK4, POSTN, TMEM176B, NECAB2, TMEM176A, 

FAM167A, TM4SF20, MMP25, TNFRSF10C, ALPL, ARMC9, 
B4GALNT3, CEACAM8, CMTM2, DLX3, FOSB, GOLGA6L6, 

GPR97, GSTM4, HS3ST2, KDM5D, LRRC10B, MKI67, MYBPH, 
NPDC1, S100B, SIX4, TMEM211, UTY 

hsa-miR-7641 HLA-DQB1, INSM2, SSPN, WNT8A, SOX3, NLGN4Y, LINGO2, 
C8orf31 

 

4.3 Expressão dos genes Polβ, APE1 e PARP1 analisada por PCR em 
tempo real 

 Foram ainda analisadas a expressão dos genes Polβ, APE1 e PARP1, 

os quais exercem papel importante no reparo do DNA, sendo que há 

evidência de que a expressão destes possa estar alterada nos portadores da 
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DA. Apesar de não terem sido detectados como diferencialmente regulados 

nos microarranjos de mRNAs, esses genes foram avaliados também por PCR 

quantitativa em tempo real devido à sua importância no contexto abordado 

neste trabalho. No entanto, nenhum deles apresentou diferença 

estatisticamente significativa entre indivíduos controles e portadores da DA 

(Figura 12). 

 

 
Figura 12: Níveis de expressão gênica avaliados por PCR em tempo real em 
PBMCs de indivíduos com a DA comparados aos controles sadios. A) APE1, B) 
Polβ, C) PARP1. O gene GUSB foi usado como referência para as análises.  
 

4.4 Expressão proteica de Polβ por Western blot 

 Foram também realizados ensaios para a detecção da quantidade das 

proteínas Polβ e PCNA nas PBMCs dos portadores de DA. Assim, o ensaio 

de Western blot mostrou que nas PBMCs de indivíduos com DA há uma 

tendência à diminuição da expressão proteica de Polβ (Figura 13) que, no 

entanto, não foi estatisticamente significativa (p>0,05) quando foi realizada a 

quantificação das bandas formadas (Figura 13 B). A diferença de expressão 
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de Polβ foi mais acentuada quando os indivíduos com DA leve e DA grave 

foram separados em sub-grupos, sendo que os indivíduos com DA grave 

apresentaram um declínio significativo em relação aos indivíduos controles 

(p<0,05) (Figura 13 B). Em relação PCNA, não houve diferença na 

expressão dessas proteínas entre as amostras de indivíduos com DA 

comparados aos controles, nem mesmo na análise em que foram separados 

CDR1 e CDR3 (Figura 13 C, Figura 13 D).  
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Figura 13: Expressão das proteínas Polβ e PCNA. A) Western blot mostrando a 
expressão da proteína Polβ em controles e indivíduos portadores de DA leve e DA 
grave. B) Quantificação das imagens de Polβ após a normalização com a proteína 
endógena β-Actina em relação aos respectivos controles sadios C) Western blot 
mostrando a expressão da proteína PCNA em controles e indivíduos portadores de 
DA leve e DA grave D) Quantificação das imagens de PCNA após a normalização 
com a proteína endógena β-Actina. * p<0,05 
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4.5 Avaliação dos efeitos da inibição de Polβ em MEFs  

A Polβ é uma enzima essencial aos seres vivos, sendo que a deleção 

dessa enzima mostrou-se letal em camundongos, causando óbito durante a 

fase embrionária. Além disso, foi relatada a diminuição nos níveis dessa 

polimerase em indivíduos portadores de patologias ligadas ao processo 

neurodegenerativo, tais como síndrome de down e a DA. Assim, neste 

trabalho MEFs nocauteados para a Polβ (transformados e primários) foram 

utilizados a fim de determinar quais as consequências da ausência dessa 

enzima em células que não foram submetidas a condições de estresse e, 

ainda, se a Polβ exerce algum tipo de função relacionada à mitocôndria. Os 

resultados mostraram que mesmo na ausência de danos induzidos por 

fatores exógenos, as células apresentam modificações significativas devido à 

ausência dessa polimerase, sendo que o desempenho das funções 

mitocondriais foi comprometido em células transformadas. 

 

4.5.1 Avaliação dos efeitos da inibição de Polβ em MEFs 

transformados 

 
Inicialmente foi verificada a ausência de Polβ em extratos de proteínas 

das linhagens celulares usadas nos experimentos (Figura 14), sendo 

possível observar a completa ausência dessa proteína nas células 

nocauteadas. 

 
Figura 14- Ausência de expressão proteica da Polβ nas linhagens MEF. 
Confirmação da eficiência do nocaute de Polβ nas linhagens de MEFs 
negativas, conforme demonstrado por Western blot. HSP60 foi usada como 
referência. 

 

HSP60 

Pol	  β 

Pol	  β	  -‐/-‐ Pol	  β	  +/+ 



Resultados  
 
 

91 

Assim, trabalhamos com a hipótese de que a perda da Polβ pode 

deixar as células mais susceptíveis aos malefícios das lesões oxidativas, 

mesmo que estas sejam causadas apenas em consequência do metabolismo 

normal da própria célula. Esse suposto acúmulo de lesões pode resultar em 

alterações no metabolismo celular. Dessa maneira, no presente trabalho, a 

capacidade de BER foi testada em células nocauteadas para Polβ, de 

maneira a fazer distinção entre BER total e LP-BER, usando um plasmídeo 

com a alteração U/G e enzimas específicas (Figura 15 A). Curiosamente, os 

resultados mostraram que não houve alteração na incorporação de bases 

quando foi quantificado o produto de LP-BER e, apesar de uma leve 

diminuição na incorporação de bases quando foi quantificada a incorporação 

de bases total ocorrida, essa diminuição não foi considerada estatisticamente 

significativa (p> 0,05) (Figura 15 B e Figura 15 C). Dessa forma, os 

resultados mostraram que as células ainda são capazes de reparar a 

incorporação errônea de uracila no DNA apesar da deficiência em Polβ. 
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Figura 15 : Células nocauteadas para Polβ apresentaram pequenas reduções 
na capacidade de reparo em alterações do tipo U/G. A) Modelo do substrato 
circular de DNA contendo a alteração U/G que foi usado na técnica, mostrando os 
sítios de clivagem da enzimas utilizadas e o tamanho dos fragmentos formados em 
cada caso, dependendo da incorporação ou não do isótopo radioativo usado para os 
ensaios de capacidade de reparo por BER. B) Resultado do ensaio de BER depois 
da incubação do DNA com os extratos proteicos de MEF, purificação e digestão com 
as enzimas de restrição específicas, sendo possível observar BER total quando 
utilizadas as enzimas de restrição XbaI e HincII, e LP-BER quando utilizadas HincII 
e PStI, sendo que os produtos ligados foram detectados com o uso das enzimas 
BamHI e PStI. C) Quantificação dos produtos de reparo BER quando utilizadas as 
enzimas XbaI e HincII, sendo observada uma diminuição nos níveis desse reparo 
para os extratos de células nocauteados para Polβ, porém, não foi encontrada 
diferença estatisticamente significativa (p>0.05; n = 5). 
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As linhagens transformadas foram cultivadas continuamente por mais 

de 70 dias, sendo que o crescimento das células foi monitorado ao longo 

desse processo. Com o objetivo de verificar se a ausência de Polβ pode 

afetar as taxas de crescimento celular, foi realizado o acompanhamento das 

taxas de crescimento por 9 semanas, sendo que 10x 104 células das 

diferentes linhagens foram semeadas em placas de cultivo, sendo realizada a 

contagem era realizada ao longo de quatro ou cinco dias; na próxima 

semana, as células eram semeadas e contadas novamente. Os resultados 

mostraram que nas primeiras semanas de cultivo as células deficientes para 

Polβ apresentaram um leve aumento nas taxas de crescimento em relação à 

linhagem proficiente para a enzima, no entanto, nas semanas finais de 

contagem, as linhagens apresentaram taxas de crescimento bastante 

semelhantes (Figura 16 A).  

Além de acompanhar as taxas de crescimento por meio da contagem 

de células, foi realizado o ensaio para análise da cinética do ciclo celular por 

citometria de fluxo quando as células estavam no 42o dia em cultivo. 

Observou-se que na linhagem nocauteada para Polβ, os números de células 

nas fases S e G2-M aumentaram significativamente (p< 0,05) e, 

consequentemente, houve a diminuição da quantidade dessas células em G1 

(Figura 16 B), o que indica que as células nocauteadas apresentam atividade 

replicativa mais intensa que as células proficientes para Polβ, consolidando 

assim os resultados obtidos para as curvas de crescimento. 
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Figura 16: Células deficientes para Polβ apresentam 
diferenças nas taxas de crescimento e na regulação do ciclo 
celular. A) Curvas de crescimento das linhagens celulares Polβ+/+ 
e Polβ-/- que foram seguidas ao longo de nove semanas de cultivo 
contínuo. B) Análise do ciclo celular das linhagens celulares Polβ+/+ 
e Polβ-/- por citometria de fluxo, avaliadas durante o quadragésimo 
segundo dia de cultivo contínuo. 
* p< 0,05, **p < 0.01, ***p<0.001
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Com o intuito de avaliar se a ausência da Polβ pode causar alterações 

na integridade das mitocôndrias, e ainda, buscar evidências sobre o papel 

dessa enzima na estabilidade do genoma mitocondrial, foram avaliadas 

alterações mitocondriais nas células que estavam em cultivo por 43 dias. 

Quando avaliada a quantidade de mitocôndrias nas células, por meio de 

ensaios de citometria de fluxo com corantes específicos para essas 

organelas, foi possível observar a diminuição da quantidade de mitocôndrias 

nas células deficientes para a Polβ em relação às células selvagens para a 

Polβ (p< 0,05) (Figura 17A). Outra questão importante em relação à 

integridade mitocondrial está vinculada ao potencial da membrana 

mitocondrial, o qual foi também menor em células deficientes para Polβ em 

comparação às células da linhagem controle (p< 0,05) (Figura 17B). 

 Alterações na integridade mitocondrial podem levar ao acúmulo 

intracelular de ROS, gerando estresse oxidativo. Assim, também por ensaios 

de citometria de fluxo, foram quantificadas as ROS mitocondrial e total das 

células (principalmente radicais do tipo superóxido), sendo que não houve 

diferença estatisticamente significativa (p> 0,05) entre as células 

nocauteadas e selvagens para a Polβ (Figura 17C e 17D). Curiosamente, 

apesar da quantidade menor de mitocôndrias nas células nocauteadas para 

Polβ, não houve redução na geração de ROS, o pode ser explicado pelo 

aumento da produção de ROS por mitocôndria. Desta forma, para confirmar 

se a geração de ROS é maior por mitocôndria nas células deficientes para 

Polβ, foi calculada a quantidade de ROS mitocondrial em relação à 

quantidade de mitocôndrias nas células, sendo observado um aumento 

significativo (p< 0,05) de ROS nas células nocauteadas para a Polβ (Figura 
17 E), confirmando assim que a geração de ROS é maior por mitocôndria nas 

células sem a enzima. 
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Figure 17: Células deficientes para Polβ apresentaram diferenças nos 
parâmetros mitocondriais analisados por citometria de fluxo, mas não na 
geração de ROS. A) Quantidade de mitocôndrias avaliada por meio da marcação 
com o fluoróforo MitoTracker Green. B) Potencial da membrana mitocondrial em 
células marcadas com TMRM C) Níveis totais de ROS avaliados por meio da 
marcação com DHE. D) Níveis mitocondriais de ROS observados por meio da 
marcação com MitoSox. E) Relação entre a quantidade de mitocôndrias 
(MitoTracker Green e a quantidade de ROS mitocondrial (MitoSox)* p<0.05, 
***p<0.0001 
 

Ainda visando avaliar a diminuição na quantidade de mitocôndrias e do 

potencial da membrana mitocondrial nas células nocauteadas para a Polβ , 

as células foram coradas com o marcador fluorescente MitoTracker Green, o 
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qual permitiu visualizar no microscópio a distribuição das redes mitocondriais. 

Assim, foi possível observar que as células deficientes para a enzima Polβ 

apresentaram falhas nas redes mitocondriais, devido à perda de mitocôndrias 

(Figura 18). 

 

 

Figura 18: Imunofluorescência mostrando a distribuição das 
mitocôndrias nas células com a formação de redes, sendo 
nas células nocauteadas para a Polβ apresentarm falhas 
evidentes nessas redes mitocondriais. 

 

 Devido às modificações observadas nas células nocauteadas para a 

Polβ em relação a parâmetros mitocondriais e taxas de crescimento, foram 

realizados ensaios com o equipamento Seahorse que permitiram observar 

alguns aspectos da respiração celular a fim de entender se esse processo 

metabólico foi alterado. Assim, quando foram avaliados os níveis basais de 

taxas consumo de oxigênio (OCR- oxygen consumption rates), pode-se 

observar que as células nocauteadas apresentaram taxas reduzidas (p< 

0,05) em relação à linhagem selvagem (Figura 19 A). Além disso, foi 
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observada a diminuição significativa na capacidade máxima de respiração 

celular, mediante a normalização das amostras em relação às taxas basais, 

nas células que não apresentavam a enzima Polβ (p < 0,05) (Figura 19 B).  

Além da avaliação de OCR, foram feitas medições da taxa de 

acidificação extracelular (ECAR), a qual está diretamente relacionada com o 

processo de glicólise, uma forma alternativa de obtenção de energia para a 

célula. Curiosamente, apesar da diminuição nas taxas de respiração celular, 

não foi observado o aumento de ECAR nas células deficientes para a Polβ 

(Figura 19 C), sendo assim, pode-se inferir que essas células não usaram 

como alternativa o aumento da obtenção de energia por meio do processo de 

glicólise.  

  



Resultados  
 
 

99 

 

 

 

 

Figura 19: Células deficientes para Polβ apresentaram menores taxas basais 
de consumo de O2 e menor capacidade de reserva. A) Gráfico representando as 
médias de área sob a curva utilizada para calcular o OCR basal avaliado pelo 
experimento de Seahorse. B) Diagrama mostrando as medições de OCR ao longo 
do experimento de Seahorse, normalizado pela quantidade de células e pelos níveis 
basais de OCR, mostrando que houve uma diminuição na capacidade de reserva 
em células nocauteadas para a Polβ. C) Diagrama com as medições de ECAR 
obtidas ao longo do experimento de Seahorse normalizadas pela quantidade de 
células e pelos níveis basais de ECAR, mostrando que não houve diferenças nos 
níveis de acidificação extracelular entre células nocauteadas para Polβ e seus 
respectivos controles.  
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Adicionalmente, as células foram cultivadas em meio livre de glicose 

suplementado com compostos intermediários da respiração celular 

(Glutamina e piruvato de sódio), com o intuito de bloquear o processo de 

glicólise e induzir a respiração celular. As células foram observadas 24 e 48 

horas após a troca de meio de cultura, sendo que as células nocauteadas 

para Polβ estavam completamente mortas depois de 48 h de incubação 

nesse meio de cultivo; assim esses resultados constituem mais um evidência 

de que a deficiência de Polβ pode afetar a respiração celular (Figura 20). 

 

 
 
Figure 20- Células nocauteadas para Polβ apresentam sinais de disfunção 
mitocondrial. Células cultivadas em meio livre de glicose suplementado com 
glutamina e piruvato de sódio, após 24 e 48h de cultivo, observadas em microscópio 
invertido. 
 

4.5.2 Avaliação dos efeitos da inibição de Polβ em MEFs primários 

 
 Com o objetivo de avaliar os efeitos da ausência de Polβ em células 

primárias, foram extraídos fibroblastos de embriões de camundongo e 

estabelecidas culturas de células selvagens para Polβ (Polβ+/+) e em células 

nocauteadas para essa polimerase (Polβ-/-). 

 Para avaliar as diferenças nas taxas de crescimento dessas células, 

estas foram semeadas e contadas por dois dias, sendo que os resultados 

mostraram que as células selvagens para a Polβ apresentaram crescimento 
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acelerado em relação às células nocauteadas (Figura 21), o que, 

curiosamente, é um resultado contrário ao que foi observado para as 

linhagens transformadas. 

 

Figura 21: MEFs primários deficientes para Polβ apresentam taxas de 
crescimento menores em relação às linhagens selvagens. Curvas de 
crescimento das linhagens celulares Polβ+/+ e Polβ-/- que foram seguidas ao longo de 
três dias de cultivo contínuo. 
 

 
Quando foram observados os parâmetros mitocondriais nas células 

primárias, observou-se que não houve diferença estatística em relação à 

quantidade de mitocôndrias ou ao potencial de membrana mitocondrial, e 

nem mesmo nas quantidades de ROS total e ROS mitocondrial (p>0,05) 

(Figura 22), conforme analisado por citometria de fluxo com o uso de 

corantes fluorescentes específicos. 

 Em relação às questões de consumo de oxigênio, foi também 

realizada a técnica de Seahorse para os MEFs primários e, ao contrário do 

que foi observado nas células transformadas, o OCR basal foi maior nas 

células nocauteadas para Polβ que nas células selvagens (Figura 23 A), 

mostrando um consumo acelerado de oxigênio nessa linhagem celular, 

apesar da diminuição nas taxas de crescimento. No entanto, quando 

comparado o OCR total normalizado, não foram observadas diferenças entre 

as células nocauteadas e selvagens (Figura 23 B), o que está de acordo com 

os resultados observados para citometria de fluxo, em que não há diferença 

nas quantidades de mitocôndrias, ou mesmo no potencial de membrana das 

mesmas. Também não foram observadas diferenças no ECAR (Figura 23 C). 
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Figure 22: MEFs primários não apresentaram disfunção mitocondrial A) 
Quantidade de mitocôndrias avaliada por meio da marcação com o fluoróforo 
MitoTracker Green. B) Potencial da membrana mitocondrial em células marcadas 
com TMRM C) Níveis totais de ROS por meio da marcação com DHE. D) Níveis 
mitocondriais de ROS observados por meio da marcação com MitoSox. 
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Figura 23: Células deficientes para Polβ apresentam maiores taxas basais de 
consumo de O2. A) Gráfico representando as médias de área sob a curva utilizada 
para calcular o OCR basal avaliado pelo experimento de Seahorse. B) Diagrama 
mostrando os resultados das medições de OCR ao longo do experimento de 
Seahorse, normalizado pela quantidade de células e pelos níveis basais de OCR, 
indicando não haver diferença na capacidade de reserva em células nocauteadas 
para a Polβ. C) Diagrama com os resultados das medições de ECAR ao longo do 
experimento de Seahorse normalizado pela quantidade de células e pelos níveis 
basais de ECAR, mostrando que não houve diferenças nos níveis de acidificação 
extracelular entre células nocauteadas para Polβ e seus respectivos controles. 
 

0

10

20

30

40

50

60

A
U

C
 O

C
R

 (p
m

ol
es

)

*"

-5
15
35
55
75
95

115
135
155
175
195

0 20 40 60 80 100 120

O
C

R
 (%

)

Tempo (min)

Polβ+/+
Polβ-/-

OLIGOMYCIN FCCP ANTIMYCIN 

OLIGOMYCIN FCCP ANTIMYCIN 

A) 

B) 

C) 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. DISCUSSÃO 
 
 



 105 

5. DISCUSSÃO 
 

A DA acomete uma parcela significativa da população mundial e é um 

problema crescente de saúde pública uma vez que há ainda muito a ser 

esclarecido acerca das causas dessa patologia, sua progressão e até mesmo 

sobre métodos mais precisos e menos invasivos de diagnóstico. Muitos 

estudos que ainda são inconclusivos e contraditórios abordam variadas 

hipóteses a respeito dessa doença, mostrando que ainda há muito a ser 

investigado. Dessa maneira, na busca por respostas para o entendimento da 

DA e na tentativa de avaliar se PBMCs podem fornecer informações 

importantes sobre essa patologia, foi utilizado nesse trabalho o estudo da 

expressão gênica em larga escala em PBMCs de indivíduos com a DA 

comparados a indivíduos idosos de mesma faixa etária, o que permitiu 

observar inúmeras vias diferencialmente reguladas. Foram ainda observadas 

diferenças entre os estágios da DA, além de similaridades entre os resultados 

obtidos com PBMCs e o estudo de um outro grupo que analisou a expressão 

gênica em hipocampos de indivíduos com DA, sendo destacados alguns 

genes que podem ser fatores importantes ligados a doença e são candidatos 

a marcadores para diagnóstico da DA 

Considerando a hipótese de que falhas nos mecanismos de reparo do 

DNA estejam envolvidas na DA, especialmente na via BER, esse trabalho 

abordou ainda os efeitos da inibição da Polβ (principal DNA polimerase de 

BER) em MEFs, mostrando que a ausência dessa proteína causa alterações 

importantes nas células, que podem ser cumulativas e fortemente ligadas à 

manutenção da integridade mitocondrial.  

5.1 Perfis transcricionais de RNAs mensageiros em pacientes com DA 

A partir das inúmeras análises realizadas com os 593 genes 

diferencialmente expressos nos indivíduos com DA, muitas vias foram 

consideradas enriquecidas nas PBMCs desses indivíduos. Assim, a 

realização da anotação funcional dos 428 genes induzidos em DA mostrou 

que esses genes pertencem a vias que, de maneria geral já foram 

associadas às alterações que ocorrem no cérebro durante o desenvolvimento 
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da patologia. Entre essas vias, destacam-se aquelas associadas à 

proliferação celular, apoptose, resposta imune, migração de leucócitos, 

homeostase do cálcio, aprendizado e memória, entre outras, sendo que 

algumas delas são intrinsecamente associadas a funções exclusivamente 

neuronais e curiosamente foram observadas como desregulados em PBMCs. 

Além das anotações funcionais dos genes diferencialmente expressos, a 

análise de enriquecimento de conjuntos de genes (GSEA), que utilizou todos 

os dados de expressão gênica, a regulação dos genes que foram 

diferencialmente expressos, também mostrou alterações em vias similares às 

relacionadas aos genes induzidos (Tabela 3). Dessa forma, esses resultados 

mostraram muitas vias relacionadas a alterações no controle da proliferação 

celular e alterações no sistema imune. Essa análise permitiu ainda observar o 

enriquecimento de vias relacionadas a processos de reparo do DNA, tais 

como “Reparo por recombinação homóloga” e “Resposta ao estímulo de 

dano no DNA”, as quais não foram observadas nas análises de 

enriquecimento funcional dos genes diferencialmente expressos. 

Em relação ao ciclo celular, quando foi realizada a priorização dos genes 

diferencialmente expressos na DA que estão relacionados a essa via, 

observou-se que entre os 20 mais relacionados estão genes que codificam 

algumas ciclinas como CCNA24 e CCNB2, fatores de transcrição como FOS, 

fatores de crescimento como MET e outros que são ligados ao 

desencadeamento de câncer, como o WT1. 

Ao considerarmos o papel das alterações no ciclo celular para a DA, é 

importante ressaltar que os neurônios, principal tipo celular afetado na 

doença, apesar de serem células pós-mitóticas, ao serem submetidos a 

processos que levam à instabilidade genômica, podem entrar novamente em 

divisão. Algumas hipóteses sugerem ainda que esse processo de re-entrada 

no ciclo celular está ligado à via de morte celular por apoptose, culminando 

no processo de neurodegeneração (Zekanowski e Wojda 2009, Moh, Kubiak 

et al. 2011, Arendt 2012, Yates, Zafar et al. 2013, Silva, Santos et al. 

2014)(Zekanowski e Wojda 2009, Moh, Kubiak et al. 2011, Yates, Zafar et al. 

2013, Silva, Santos et al. 2014). Além disso, disfunções no ciclo celular não 

foram observadas exclusivamente em neurônios. Trabalhos com células 
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sanguíneas de portadores da DA também demontraram alterações no 

processo de proliferação (Stieler, Lederer et al. 2001, Bialopiotrowicz, 

Szybinska et al. 2012). Especificamente em relação às células sanguíneas, já 

foi observado em alguns trabalhos que PBMCs de indivíduos com DA 

apresentam alterações na regulação do ciclo celular e em proteínas 

relacionadas à regulação da proliferação e apoptose, no entanto, na maioria 

desses trabalhos foi observada a indução da proliferação de linfócitos com 

fitohemaglutinina A (PHA, do inglês Phytohemagglutin A). Stieler et al (2001) 

demonstraram uma disfunção do controle da proliferação celular em linfócitos 

de indivíduos com DA tratados com PHA, provavelmente relacionada a 

polimorfismos do gene APOE. Yoon et al (2010) também observaram que 

linfócitos de indivíduos com DA apresentaram alterações na viabilidade e 

proliferação celular após estimulação dessas células com PHA. Zhou et al 

(2010) também observaram disfunção na progressão e regulação do ciclo 

celular em linfócitos de indivíduos com DA cultivados com PHA quando 

comparados com indivíduos sadios. Esses pesquisadores encontraram ainda 

níveis alterados de expressão e mutações na proteína p53, o que sugere a 

existência de anomalias nas vias que envolvem a participação dessa 

proteína. A p53 desempenha um importante papel na determinação do 

destino das células com danos no DNA (Inoue, Stuart et al. 2002, Zhou e Jia 

2010), sendo uma importante também para a sinalização do processo 

apoptótico.  

Em nosso trabalho anterior, também foi observado o aumento da proteína 

p53 em PBMCs de portadores da DA, porém sem a estimulação por PHA 

(Leandro, Lobo et al. 2013). Além disso, houve o aumento da expressão do 

gene CDKN1A, o qual codifica uma proteína que é membro da família dos 

inibidores de ciclinas dependentes de quinase (CDKI), também conhecida 

como p21, cujo papel é controlar a transição G1/S do ciclo celular. Dessa 

forma, as vias de proliferação celular e apoptose parecem ter um papel 

importante na patologia da DA. 

Assim, considerando que alterações no ciclo celular podem ter papel 

fundamental no processo de neurodegeneração observado na DA, e que as 

PBMCs são, em sua maioria, células pós-mitóticas como os neurônios, os 
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dados apresentados nesse trabalho reforçam os resultados obtidos por 

outros pesquisadores. No entanto, ao contrário da maioria dos trabalhos que 

observou irregularidades no ciclo celular em células sanguíneas, neste 

trabalho não foi realizada a indução da proliferação por PHA e, ainda assim, 

genes relacionados ao processo de proliferação celular foram observados 

como diferencialmente expressos. Neste contexto, esse processo merece ser 

melhor investigado tanto em neurônios para a melhor compreensão da das 

bases moleculares da DA, quanto em células sanguíneas, na busca por 

biomarcadores para diagnóstico e também do entendimento da DA como 

uma doença que envolve não apenas alterações no cérebro, mas que 

compreende o organismo como um todo. 

Várias vias relacionadas à resposta inflamatória também foram 

consideradas enriquecidas tanto entre os genes diferencialmente expressos 

quanto quando considerada a análise de enriquecimento de agrupamentos 

gênicos, confirmando a importância desse processo na DA. Outros trabalhos 

já mostraram o enriquecimento dessa via em cérebros e no sangue de 

indivíduos com a DA (Akiyama, Barger et al. 2000, Song, Qian et al. 2016), 

sendo que alguns pesquisadores cogitam a hipótese de que a disfunção do 

sistema imune possa ser um agente causador da DA, e que fatores como a 

deposição de Aβ possa ser até mesmo consequência dessa resposta imune 

alterada (Drachman 2014, Macchi, Marino-Merlo et al. 2014, McCaulley e 

Grush 2015, Song, Qian et al. 2016).  

O papel da inflamação na DA tem sido extensivamente estudado, no 

entanto, suas consequências para a patologia não estão completamente 

elucidadas (Landreth e Reed-Geaghan 2009, Sardi, Fassina et al. 2011). A 

neuro-inflamação é um processo comum em cérebros com DA e inúmeras 

moléculas pró-inflamatórias como citocinas foram descritas no cérebro e no 

fluído cérebro-espinhal de indivíduos com DA (Sardi, Fassina et al. 2011). Foi 

ainda observado que o cérebro de muitos pacientes com DA foram 

considerados em estado de processo inflamatório crônico (Singh e 

Fudenberg 1989, Singh 1996). Apesar de marcadores de processos 

inflamatórios serem bastante comuns em idosos, na DA foram demonstradas 

inúmeras alterações como o aumento de moléculas biomarcadoras de 
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inflamação e modificações em células envolvidas nesses processos, tais 

como os leucócitos periféricos (Town 2010, Sardi, Fassina et al. 2011). Dessa 

maneira, indivíduos com DA possuem níveis de marcadores inflamatórios no 

plasma, tais como IL-1 e IL-6 consistentes com um estado de inflamação 

crônica (Licastro, Pedrini et al. 2000). Análises de PBMCs de pacientes com 

DA revelaram ainda mudanças na produção de citocinas e aumento no 

processo de apoptose (Mattson 2002). Alterações mais dramáticas foram 

observadas em linfócitos estimulados com PHA nos quais houve redução nos 

receptores de IL-2 e, ao mesmo tempo, aumento na produção de IL-2, além 

de um declínio na resposta proliferativa das células (Lombardi, Garcia et al. 

1999). No entanto, há estudos controversos que mostraram não haver 

alterações em citocinas como IL1-beta, IL-6, entre outras quando são 

comparados o sangue ou o líquido cérebro-espinhal de indivíduos com DA e 

controles (Lanzrein, Johnston et al. 1998). 

Além disso, o processo inflamatório tem intrínseca relação com outras 

alterações observadas na DA, como modificações no metabolismo da 

insulina, disfunção mitocondrial, estresse oxidativo, migração de leucócitos, 

alterações no influxo do cálcio e apoptose (Mattson 2002, Macchi, Marino-

Merlo et al. 2014). Como exemplo dessas relações, foi demonstrado na DA o 

aumento da acidificação celular induzida pela imunoglobulina M (IgM) a qual 

está associada à perda da eficácia do mecanismo dependente de íons cálcio 

e calmodulina no controle da atividade de trocas Na+/H+, causando assim a 

alteração na capacidade de regulação do pH do meio intracelular pelos íons 

H+ (Ibarreta, Urcelay et al. 1998). Em concordância com os dados da 

literatura, no presente trabalho também foram observadas alterações na 

expressão de genes relacionados à homeostase de íons cálcio. 

Anormalidades no influxo de cálcio em linfócitos de indivíduos com DA 

também já foram descritas na literatura (Karlsson, Blennow et al. 1995) e, 

assim como em neurônios, a sinalização do cálcio também é responsável 

pela regulação de inúmeros processos em linfócitos (Guse 1998). Entre 

estes, a regulação da sinalização celular pelo cálcio tem correlação com o 

controle da proliferação celular e apoptose (Song, Vandewoude et al. 1999), 

os quais também foram encontrados enriquecidos entre os genes 
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diferencialmente expressos observados neste trabalho. Dessa maneira, as 

alterações na homeostase do cálcio em PBMCs podem acarretar em diversas 

consequências. Assim, o processo inflamatório e vias como apoptose, 

proliferação celular e homeostase do cálcio parecem estar bastante atreladas 

aos genes induzidos na DA, tanto em neurônios quanto em PBMCs, o que 

corrobora a importância do estudo da correlação entre esses processos para 

a compreensão da DA e reforça a evidência de que a doença possui natureza 

sistêmica e não apenas restrita ao cérebro. Sendo assim, esses processos 

merecem investigação mais detalhada, principalmente no que diz respeito a 

qual via tem papel central na etiologia da DA e é responsável pelo 

desencadeamento de todas as modificações observadas. 

Curiosamente, entre os processos apontados por meio do enriquecimento 

funcional dos genes induzidos está a via de aprendizado e memória, a qual 

abrange funções exclusivamente neuronais e que estão fortemente 

prejudicadas na DA. No entanto, entre os genes apontados como 

pertencentes a essa via estão EGR1, FOS, EGR2, PTGS2, S100B, 

PRKAR1B, PTN (Apêndice E), os quais também são relacionados a outras 

funções celulares, e são, em geral, fatores de transcrição ou de crescimento 

celular. Dessa maneira, em PBMCs tais genes provavelmente estão 

envolvidos em processos diferentes dos desempenham em neurônios. 

Entretanto, a desregulação desses genes pode ser sistêmica e, 

especificamente nos neurônios, pode acarretar em alterações específicas na 

via de aprendizado e memória.  

Com relação aos 145 genes considerados reprimidos na DA, as 

análises funcionais apontaram vias como o metabolismo da hemoglobina, 

transporte de gases, sinalização celular, membrana plasmática e, 

curiosamente, transdução olfatória. Considerando o resultado do GSEA, 

apenas o processo de diferenciação de eritrócitos apresentou similaridade 

com as vias descritas para os genes reprimidos.  

No que diz respeito às vias correlacionadas com transporte de gases, 

metabolismo da hemoglobina e diferenciação dos eritrócitos, é curioso 

observar essas alterações em leucócitos, apesar de leucócitos e eritrócitos 

pertencerem ao mesmo tecido. Ainda mais interessante é observar que 
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alguns trabalhos mostram uma relação entre a DA e a deficiência dos 

mecanismos ligados à produção de hemoglobina, causando anemia (Faux, 

Rembach et al. 2014), sendo que essa desregulação consequentemente 

influencia no transporte de oxigênio pelo organismo. 

A anemia é considerada um fator de risco para perda cognitiva 

causualmente atribuída à baixa oxigenação do cérebro (Beard, Kokmen et al. 

1997, Atti, Palmer et al. 2006, Deal, Carlson et al. 2009, Shah, Wilson et al. 

2009). Assim, a anemia foi considerada também um fator de risco para a DA, 

o que seria equivalente a envelhecer 12 anos, considerando a idade como 

maior fator de risco da DA (Shah, Buchman et al. 2011). Apesar dessa 

correlação da anemia como fator de risco para doenças neurodegenerativas, 

há trabalhos que, ao contrário, apontam a DA como fator de risco para o 

desenvolvimento de anemias (Faux, Rembach et al. 2014). Essa interrelação 

entre DA e anemia fica ainda mais intrigante quando se observa que a 

relação entre a hemoglobina e seus precursores é alterada na DA. Faux et al 

(2014) demonstraram que, apesar de os níveis de hemoglobina serem 

menores em indivíduos com DA, a quantidade de seus precursores (ferro 

sérico, trasferrina) não se mostrou alterada nesses mesmos indivíduos (Faux, 

Rembach et al. 2014), podendo haver acúmulo de ferro nos tecidos (Duce, 

Tsatsanis et al. 2010). Além disso, não apenas a hemoglobina mas os 

próprios eritrócitos mostraram-se afetados na DA. Em geral, os eritrócitos 

mostraram-se menores, com menor concentração de hemoglobina e 

apresentaram níveis menores de folato em relação aos idosos sadios de 

mesma idade, sendo que em pacientes com transtorno cognitivo leve, essas 

características dos eritrócitos foram intermediárias entre DA e controles 

(Faux, Rembach et al. 2014). Dessa forma, os genes reprimidos associados a 

vias de transporte de oxigênio, apesar de não estarem diretamente 

relacionados a PBMCs, refletem uma disfunção importante que já foi 

observada na DA, e ressaltam as PBMCS como valiosas ferramentas na 

busca por marcadores para a DA. 

Com relação aos receptores acoplados à proteína G, estes estão 

envolvidos com sistemas neurotransmissores importantes no cérebro, cujas 

funções estão alteradas na DA. Esses receptores influenciam diretamente a 
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deposição de Aβ pela modulação da clivagem de APP e da degradação de 

Aβ. Embora, os estudos ainda sejam contraditórios em relação ao 

funcionamento dessa via, muitos trabalhos sugerem que a ativação dos 

receptores acoplados à proteína G levam à clivagem não amiloidogênica de 

APP (Buxbaum, Koo et al. 1993, Hung, Haass et al. 1993). Além disso, a Aβ 

atua sobre esses receptores alterando suas funções (Thathiah e De Strooper 

2011). Em DA, as funções desreguladas desses receptores são geralmente 

observadas no cérebro. No entanto, nosso trabalho mostra que essas 

alterações também acometem as PBMCs, apesar de que nessas células não 

existe a formação de placas amiloides, o que sugere que mesmo sem a ação 

da Aβ sobre esses receptores, eles estão alterados na DA, o que os torna 

importantes alvos para o entendimento da patologia. 

Os receptores olfatórios também são receptores da família da proteína 

G, sendo que a via de transdução olfatória foi também considerada 

enriquecida entre os genes reprimidos para a DA, apesar dessa via 

representar funções específicas do sistema nervoso. O declínio na função 

olfatória tem sido descrito na DA há décadas (Mesholam, Moberg et al. 

1998), sendo que já foi demonstrado a deposição de Aβ e a formação dos 

emaranhados neurofibrilares em regiões cerebrais relacionadas ao sistema 

olfatório (Christen-Zaech, Kraftsik et al. 2003, Attems, Walker et al. 2014, 

Franks, Chuah et al. 2015). A disfunção olfatória pode ocorrer mesmo nos 

estágios pré-clinicos da patologia (Masurkar e Devanand 2014), sendo que 

indivíduos com DA ou transtorno cognitivo leve apresentam uma diminuição 

olfativa significativa comparado a indivíduos sadios de mesma idade (Bahar-

Fuchs, Moss et al. 2011). Além disso, também foram identificados danos ao 

bulbo olfatório nos estágios mais precoces da DA (Kovacs, Cairns et al. 2001, 

Attems e Jellinger 2006). Em camundongos foi observada a deposição de Aβ 

no sistema olfatório (Wesson, Levy et al. 2010), porém a relação entre a 

deposição dessa proteína e a disfunção do sistema olfatório permanece 

indeterminada, principalmente no que diz respeito à relação causa-

consequência (Franks, Chuah et al. 2015). Assim, a redução no sentido do 

olfato foi considerada um marcador importante e até mesmo preditivo em 

relação a doenças neurodegenerativas. A diminuição do olfato tem ainda 
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correlação importante e indeterminada com o sistema imune, sendo que 

camundongos que sofreram a retirada dos bulbos olfatórios apresentaram 

problemas tanto no cérebro quanto no sistema imune (Strous e Shoenfeld 

2006). Dessa maneira, o sistema olfatório pode ser considerado uma 

abordagem importante no estudo da DA e a detecção da inibição de genes 

associados a essa função em PBMCs de indivíduos com DA mostra a 

relevância e abrangência desses genes nessa patologia. Assim como os 

genes relacionados à aprendizado e memória, os genes relacionados à 

transdução olfatória também podem ser relacionados a outras funções em 

PBMCs, as quais podem ser úteis no esclarecimento das vias moleculares 

que levam ao desenvolvimento dessa doença. 

Ainda com relação à proteína G e sinalização celular, a membrana 

plasmática também está relacionada aos genes reprimidos na DA. Estudos 

recentes mostraram uma relação entre regiões específicas da membrana 

plasmática, ricas em colesterol e esfingolipídeos, na disfunção da sinalização 

celular ao longo do processo de envelhecimento (Tamir, Eisenbraun et al. 

2000, Larbi, Douziech et al. 2004, Ohno-Iwashita, Shimada et al. 2010) e na 

DA, devido ao fato de que essas regiões são propícias ao processamento 

amiloidogênico da APP (Wolozin 2001, Simons e Ehehalt 2002). Além disso, 

estas são associadas ao aumento da produção de colesterol, sendo que a 

dimuição da produção de colesterol está associada a diminuição da formação 

de Aβ (Kakio, Nishimoto et al. 2001). 

Em relação às vias de resposta a danos e reparo do DNA (resposta a 

estímulos que causam danos no DNA, resposta celular ao estresse, reparo 

do DNA), que foram apontadas como enriquecidas pelo GSEA, os resultados 

também estão de acordo com os dados da literatura. Alguns autores 

observaram o aumento da quantidade de danos no DNA e a diminuição dos 

mecanismos de reparo evidenciados na DA (Coppede e Migliore 2009). No 

entanto, a via de reparo por excisão de bases, bastante associada à DA, não 

foi destacada nos resultados fornecidos pela análise efetuada pela 

ferramenta DAVID. Dessa forma, utilizamos a ferramenta Endeavour a fim de 

buscar genes possivelmente relacionados ao reparo por excisão de bases. 

Essa via tem sido descrita como muito importante para a reparação de danos 
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oxidativos, especialmente em células pós-mitóticas como linfócitos e 

neurônios (Iyama e Wilson 2013). A ferramenta Endeavour forneceu uma lista 

de priorização dos genes diferencialmente expressos que estão mais 

relacionados ao reparo por excisão de bases, porém, não foram encontrados 

os genes clássicos relacionados a essa via (Tabela 2). Dessa maneira, para 

investigar se alguns genes clássicos da via BER estão envolvidos na DA, 

foram realizados experimentos de PCR quantitativa em tempo real e Western 

blot para alguns genes, visto que esses métodos são capazes de fornecer 

informações pontuais mais precisas sobre a regulação de genes específicos, 

que serão discutidos adiante. 

Ainda que os genes clássicos relacionados ao reparo do DNA não 

tenham sido diferencialmente expressos, vale ressaltar que mecanismos de 

regulação pós-transcricionais, como os mediados por microRNAs e mesmo 

os de regulação pós-traducionais podem estar implicados nas bases 

moleculares da DA, sendo estes mecanismos abordagens relevantes a 

serem pesquisadas. 

5.1.1 Comparação entre os CDRs 
 

Outra análise abordada neste trabalho considerou o estágio de 

progressão da DA, sendo que as amostras de PBMCs  foram agrupadas em 

dois diferentes estágios da doença: o estágio mais precoce, CDR1 ou DA 

leve; e o estágio mais tardio, CDR3 ou DA grave. Assim, indivíduos no 

estágio mais precoce da DA apresentaram maior número de genes 

diferencialmente regulados em relação aos controles sadios (449 genes) que 

os indivíduos em estágio grave (251 genes) também comparados aos 

controles. No entanto, 116 genes foram considerados diferencialmente 

expressos em ambos os grupos, o que nos leva a atentarmos para a 

importância do papel desses genes durante todos os estágios da patologia 

(Figura 6). Considerando que a DA possa ser um doença sistêmica, há 

possibilidade de que os genes exclusivamente expressos em CDR1 estejam 

implicados nas alterações iniciais relacionadas aos mecanismos de 

desencadeamento da patologia, podendo serem observadas inclusive nos 

portadores de déficit cognitivo leve. Por outro lado, os genes diferencialmente 
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expressos apenas em CDR3 têm maiores chances de estarem associados a 

alterações secundárias que podem ser consequências da DA (Bossers, Wirz 

et al. 2010). Dessa maneira, os genes relacionados exclusivamente com as 

fases mais precoces da DA estariam induzidos em CDR1, a medida que os 

genes relacionados a consequências secundárias da DA poderiam estar 

induzidos em CDR3. Além disso, alguns genes reprimidos em CDR1 

poderiam ser fatores de proteção contra a DA que, ao estarem reprimidos, 

deixaram o organismo mais susceptível à doença. Dessa forma é importante 

estudar a variação da expressão gênica nos pacientes entre esses diferentes 

estágios da DA. 

Quando são observados os resultados das vias enriquecidas a partir dos 

genes diferencialmente expressos, observa-se que processos como resposta 

imune e inflamação estão induzidos tanto em CDR1 quanto em CDR3 em 

relação aos controles. Esses dados confirmam a importância do processo de 

inflamação durante as diferentes fases da DA. No entanto, na comparação 

entre CDR1 e CDR3, vias relacionadas à inflamação foram enriquecidas nos 

genes induzidos em CDR1, mostrando que esses processos podem ser mais 

intensos nas fases mais precoces da DA. Dessa maneira, as vias de ativação 

do sistema imune e a resposta inflamatória podem estar mais relacionadas 

ao desencadeamento da DA. Outros trabalhos mostram resultados 

contraditórios em relação aos marcadores de processo inflamatório durante o 

desenvolvimento da DA. Enquanto estudos demonstram a variação na 

quantidade e no tipo de antígenos associados à resposta imune em linfócitos 

de pacientes com DA grave e DA moderado (Shalit, Sredni et al. 1995) outros 

estudos revelaram que não houve diferenças entre marcadores de 

inflamação correlacionada com a severidade do estágio de demência na DA 

(Lanzrein, Johnston et al. 1998). Assim, nossos dados revelam que genes 

relacionados ao processo inflamatório são expressos em ambos os estágios 

da DA, mas não foi descartada uma busca mais precisa por marcadores 

específicos de cada fase, uma vez que a detecção de vias relacionadas a 

esse processo foi maior em CDR1 que em CDR3. 

Entre as vias que se apresentaram induzidas nas duas fases da DA 

também se destacam aquelas relacionadas à regulação do sistema 
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neurológico, transmissão sináptica, plasticidade sináptica, transmissão do 

impulso nervoso entre outras correlacionadas a esses processos. No trabalho 

de Bossers et al. (2010) foram comparadas amostras de córtex pré-frontal de 

vários indivíduos com DA ou com transtorno cognitivo leve. As análises  se 

basearam na comparação entre os genes expressos durante os variados 

estágios da DA. Esses pesquisadores mostraram que os genes envolvidos 

nas vias relacionadas à atividade sináptica, desenvolvimento do sistema 

nervoso e plasticidade foram expressos nos estágios mais precoces da 

doença e apresentaram diminuição da expressão nos estágios mais tardios. 

No entanto, o grupo de Bossers utilizou regiões do cérebro contendo 

neurônios, células nas quais esses processos de fato acontecem. No nosso 

trabalho, os genes que foram relacionados a essas vias também participam 

de vias de proliferação celular (Apêndices G e I), as quais também foram 

consideradas enriquecidas nas variadas fases da DA. Esses genes 

codificam, em geral, proteínas que são fatores de transcrição como EGR1, 

EGR2 e FOS, relacionados com o crescimento celular, ou mesmo 

quimiocinas como o CCL2. Esses genes podem até mesmo ser mais 

específicos de regulação neuronal como o GRIK1, mas que têm outras 

funções em PBMCs, muitas delas relacionadas ao controle da proliferação 

celular.  

Com relação à proliferação celular, Bossers et al (2010) observaram em 

cérebros de pacientes que durante as fases de desenvolvimento da DA as 

vias de diferenciação e proliferação foram reprimidas nos estágios iniciais, e 

induzidas nos estágios mais tardios da doença. No entanto, esses 

pesquisadores trabalharam com estágios da DA diferentes dos que foram 

analisados no nosso estudo. Nas amostras de cérebro, Bossers et al. usaram 

o estágio Braak para determinar o estágio da DA, o qual é definido de acordo 

com o exame histopatológico que considera a deposição das proteínas 

anômalas. No nosso trabalho, o estágio de desenvolvimento da DA foi 

determinado de acordo com o estágio clínico da demência, uma vez que os 

indivíduos estavam vivos no momento da coleta. Assim, no trabalho com 

cérebros, as amostras consideradas no estágio mais precoces da doença 

pertenciam a indivíduos que ainda não apresentavam manifestações clínicas 
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da DA, podendo ser o motivo da divergência na regulação das vias avaliadas. 

Além disso, há indícios de que a Aβ tem papel crucial na regulação da 

atividade neuronal, comprometendo as sinapses (Palop e Mucke 2010) e, 

ainda, que a atividade neuronal está relacionada ao aumento da deposição 

de Aβ (Cirrito, Yamada et al. 2005, Bero, Yan et al. 2011). Assim, a ausência 

da deposição de Aβ em PBMCs pode estar relacionada as diferenças 

observadas quanto à regulação dos genes relacionados a essas vias. 

As vias relacionadas ao controle da proliferação celular também foram as 

que mais se apresentaram enriquecidas na análise de GSEA, em ambos os 

estágios da DA, o que ressalta as alterações observadas na análise dos 

genes diferencialmente expressos. Dessa maneira, apesar dessas vias 

envolverem genes com funções diferentes em neurônios e PBMCs, as 

alterações observadas podem ter importância na compreensão da DA. 

Assim, além de evidenciarem vias moleculares que estão alteradas na DA, a 

indução desses processos reforça a hipótese de que as PBMCs são bons 

marcadores de processos patológicos na DA. 

Semelhante à comparação do grupo total de indivíduos com DA, as vias 

relacionadas ao transporte de oxigênio, sinalização celular, proteína G e 

olfato também se mostraram reprimidas tanto em CDR1 quanto em CDR3. 

No entanto, quando são comparados CDR1 com CDR3, essas vias são 

reprimidas em CDR1. Esses resultados indicam que a repressão dessas vias 

é importante ao longo dos estágios da DA mas que há uma maior repressão 

desses genes na fase inicial da doença. Dessa forma, existe a possibilidade 

de que a repressão de alguns desses genes possa ser associada ao 

desencadeamento da DA, considerando que a expressão regular dos genes 

comprometidos nessas vias poderia ser algum fator de proteção presente nos 

indivíduos controle. No entanto, os genes que regulam essas vias podem 

também ter sofrido repressão como consequência de algum mecanismo 

alterado na DA. 

Em relação às vias relacionada ao olfato, testes comportamentais em 

humanos mostraram correlação entre a capacidade cognitiva e a pontuação 

dos indivíduos em testes específicos de olfato (Masurkar e Devanand 2014), 

mostrando a correlação entre a severidade do estágio da DA e a diminuição 
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das funções relacionadas e essa via. No entanto, nos estágios mais precoces 

da DA foi observada a dificuldade tanto na detecção quanto na distinção de 

odores (Li, Howard et al. 2010). Assim, a repressão dos genes ligados a 

essas vias de receptores de olfato pode ocorrer precocemente no indivíduo, 

conforme demonstram os resultados desse trabalho, e pode ser mais intensa 

nas fases iniciais da DA.   

Outros mecanismos que merecem destaque são aqueles relacionados 

aos processos de reparo de DNA e manutenção telomérica, os quais foram 

considerados enriquecidos em CDR3 pela análise do GSEA. O papel da 

dinâmica e estabilidade telomérica na DA ainda não foi esclarecido e, nem 

mesmo sabe-se se há variação no comprimento telomérico ao longo do 

desenvolvimento da doença (Boccardi, Pelini et al. 2015). Apesar de muitos 

estudos terem observado encurtamento telomérico em células do sangue 

periférico em DA (Panossian, Porter et al. 2003, Hochstrasser, Marksteiner et 

al. 2012, Boccardi, Pelini et al. 2015), no hipocampo, região do cérebro mais 

afetada pela doença, não foram observadas alterações no comprimento 

telomérico (Thomas, NJ et al. 2008). Curiosamente, Tedone et al (2015) 

observaram uma correlação entre as taxas de progressão da DA e o 

comprimento dos telômeros em linfócitos mostrando que indivíduos com 

progressão mais rápida da DA apresentavam telômeros maiores em relação 

aos indivíduos cuja progressão da doença era lenta. Os autores associaram 

esse fenômeno à indução da proliferação celular, a qual foi maior em reposta 

ao tratamento com Aβ em linfócitos de indivíduos com progressão lenta, 

sendo que quanto mais a células se dividem maior o encurtamento dos 

telômeros (Tedone, Arosio et al. 2015). Assim, ainda não foram estabelecidas 

quais alterações na dinâmica telomérica ocorrrem durante os estágios do 

desenvolvimento da DA, sendo que os dados deste trabalho apontam o 

enriquecimento dessa via em CDR3, mas não em CDR1, o que pode estar 

ligado a possíveis alterações na dinâmica dessas estruturas nos linfócitos 

durante o agravamento da DA. Assim, os resultados deste trabalho 

incentivam o estudo do encurtamento telomérico ao longo do 

desenvolvimento da DA e, ainda, a busca por elucidar o papel dessas 

estruturas na etiopatogenia dessa doença. 
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Ainda em relação aos resultados de GSEA, as vias de reparo de quebra 

de fita dupla e recombinação homóloga de quebras de fita independentes da 

replicação foram consideradas enriquecidas em CDR3 quando comparado às 

amostras controle. O aumento do dano oxidativo em cérebros e tecido 

periférico (Mecocci, Polidori et al. 2002, Kadioglu, Sardas et al. 2004, 

Coppede e Migliore 2009) e a deficiência dos mecanismos de reparo do DNA 

são alterações já descritas na DA (Migliori, Leandro, 2015). Em relação ao 

HR, esse mecanismo é dependente do ciclo celular e ocorre apenas entre as 

fases S e G2/M da mitose devido ao fato de que nesse mecanismo a 

utilização da cromátide-irmã é essencial para a realização do processo. 

Dessa maneira, não há dados na literatura que apontem alguma relação com 

a DA, uma vez que essa é uma doença neurodegenerativa e os neurônios 

são células pós-mitóticas (Jeppesen, Bohr et al. 2011). Assim, é curioso o 

enriquecimento dessa via em PBMCs de DA, as quais também são células 

que, em geral, não estão se dividindo, porém, a desregulação dessa via em 

PBMCs de DA pode ter relação com alterações tanto em vias de proliferação 

celular quanto nas vias de manutenção dos telômeros.  

Por outro lado, a via NHEJ já foi descrita como deficiente na DA 

(Shackelford 2006), e seu papel é importante no reparo de células pós-

mitóticas, sendo a principal via para o reparo de quebras de fita dupla em 

neurônios (Jeppesen, Bohr et al. 2011). Assim o enriquecimento das vias de 

reparo de quebra dupla em CDR3 pode estar ligado tanto às alterações na 

via de manutenção telomérica quanto ao acúmulo de danos causado pelos 

processos patogênicos relacionados à DA. 

A regulação dos genes observada neste trabalho não foi suficiente para 

distinguir claramente as fases da doença, se consideradas as vias das quais 

estes participam. Essa incapacidade de distinção ser relacionada ao tipo 

celular utilizado, o qual, apesar de refletir muitas das alterações que ocorrem 

no cérebro, não sofre o mesmo processo de degradação que os neurônios. 

Uma vez que o sangue periférico não apresenta deposição de Aβ e que 

muitos dos efeitos observados em PBMCs refletem a condição patológica dos 

neurônios na DA, os nossos dados reforçam a hipótese de que alterações no 

ciclo celular podem ser cruciais para desencadear os eventos observados na 
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DA, mas os mecanismos envolvidos nessa alteração merecem ser melhor 

investigados. 

 

5.1.2 Comparação entre PBMCs e regiões do hipocampo 
 

Com o objetivo de comparar os dados de expressão gênica obtidos a 

partir de PBMCs com dados de expressão gênica de regiões do cérebro 

consideradas bastante afetadas pela DA, os nossos resultados foram 

comparados aos de um trabalho da literatura, o qual foi desenvolvido por 

Miller et al. (2013). Nesse trabalho, os autores apresentaram dados de 

expressão gênica das regiões CA1 e CA3 do hipocampo de portadores de 

DA comparados a indivíduos sadios de mesma idade. A região CA1 do 

hipocampo é severamente afetada na DA, enquanto a região CA3 é bem 

menos afetada (Price, Davis et al. 1991). Dessa forma, apesar do tipo de 

tecido estudado ser completamente diferente, alguns genes em comum foram 

encontrados, indicando a relevância de atentar para o papel destes na DA.  

O grupo de Miller ressaltou a importância de observar os genes regulados 

em tecidos mais afetados e menos afetados na DA, o que pode auxiliar na 

definição de fatores de risco que possam refletir a vulnerabilidade da região 

estudada à doença. Assim, nas comparações entre PBMCs e as regiões do 

cérebro, podemos destacar genes diferencialmente expressos em ambos os 

tecidos, porém cuja regulação é contrária entre eles, ou seja, os que foram 

induzidos nos cérebros, foram reprimidos em PBMCs, e vice-versa. Dessa 

maneira, quando se comparam os genes diferencialmente expressos na 

região CA1 com os obtidos em PBMCs, dos 28 genes diferencialmente 

expressos em DA que são comuns entre os tecidos, 11 genes apresentam 

regulação contrária (TMEM176A, OR7A5, PRDM16, HLA-DQA1, LINGO2, 

TYMS, PEG3, NUAK1, GRIK1, LRRN3 e RCAN2). Entre os 14 genes em 

comum entre CA3 e PBMCs, apenas 2 possuem regulação contrária 

(SELENBP1 e GINS2). Entre esses genes, LINGO2 foi o único já 

considerado por Miller et al. (2013), como fator de proteção ligado a DA. Os 

outros genes com expressão inversa são possíveis alvos a serem explorados 

como fatores importantes de proteção ou susceptibilidade na DA. 
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Neste trabalho, o enfoque foi dado aos genes diferencialmente expressos 

nos três diferentes tecidos, sendo eles FOS, SLC7A2, RGS1, GFAP, DUSP1, 

ANGPTL4, SSPN e CCL2. Dentre esses, alguns genes como CCL2 e 

ANGPTL4 já foram amplamente associados à DA tanto em cérebro quanto 

em células sanguíneas (Bose e Cho 2013, Naert e Rivest 2013, Vienberg, 

Kleinridders et al. 2015). No entanto, foram selecionados alvos inéditos para 

o estudo das bases moleculares da DA, bem como para a validação como 

marcadores periféricos da patologia, sendo eles SLC7A2, RGS1 e DUSP1. 

De acordo com a ferramenta SOURCE, o gene SLC7A2 codifica uma 

proteína da membrana plasmática relacionada ao transporte de aminoácidos 

e à resposta inflamatória; a proteína codificada por RGS1 está relacionada à 

transdução de sinal e à resposta imune; com relação ao DUSP1, a proteína 

por ele codificada possui atividade MAP quinase e atua em vários processos 

como a regulação do ciclo celular, resposta a íons cálcio e resposta à 

ativação hormonal. Assim, esses três genes estão correlacionados com 

várias vias alteradas na DA, o que os torna candidatos ainda mais relevantes 

na busca por marcadores para a DA. 

Além disso, os genes FOS, GFAP e SSPN já foram relacionados com a 

DA, embora ainda não tenham sido apontados como correlacionados a 

disfunções ou mesmo como candidatos a marcadores em tecidos periféricos 

de indivíduos com DA. 

O gene FOS é responsável por codificar uma proteína que atua como 

fator de transcrição da família AP-1, relacionada ao controle da proliferação 

celular e de vias apoptóticas (Akhter, Sanphui et al. 2015). Esse fator de 

transcrição faz parte da via JNK/c-jun a qual está relacionada, assim como a 

via p53, à morte neuronal observada na DA (Akhter, Sanphui et al. 2015). 

Inúmeras evidências demonstram que as c-Jun N-terminal quinases (JNKs) 

são ativadas na DA e têm papel importante nas alterações patológicas 

relacionadas à doença (Troy, Rabacchi et al. 2001, Minogue, Schmid et al. 

2003, Quiroz-Baez, Rojas et al. 2009). As JNKs são membros da família das 

MAPK, e possuem papel importante em muitos eventos da regulação celular, 

tais como expressão gênica, proliferaçãoo celular, morte celular programada, 

plasticidade neronal, senescência, entre outros (Repici e Borsello 2006, 
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Yenki, Khodagholi et al. 2013, Yarza, Vela et al. 2015). Essa via é ativada no 

hipocampo e nas regiões corticais de pacientes com DA grave (Zhu, 

Castellani et al. 2001, Zhu, Raina et al. 2001), sendo que a via c-jun tem 

papel importante essencial na morte celular observada na DA (Yenki, 

Khodagholi et al. 2013) 

Assim, apesar da via JNK/c-jun ser amplamente discutida em DA, a 

alteração na expressão do gene FOS ainda não é bem descrita em células 

sanguíneas. Mueller et al. (2012) observaram a expressão alterada do gene 

FOS em DA, a qual não foi considerada significativa, uma vez que apenas 

58% dos indivíduos com DA apresentaram aumento na expressão desse 

gene. Dessa forma, alterações na expressão de FOS, assim como nas vias 

em que a proteína por este codificada participa são fundamentais para a 

compreensão de muitos processos patogênicos que ocorrem na DA tanto nos 

cérebros quando em PBMCs. Além disso, FOS é um importante alvo que 

pode ser útil na busca por marcadores da DA. 

SSPN codifica uma proteína que tem relação com a distrofina em células 

musculares (Campbell 1995, Blake, Weir et al. 2002). Zhou et al (2008), 

demonstraram que essa proteína tem papel na resposta à hipóxia em 

cérebros em desenvolvimento, mas os mecanismos ainda são 

desconhecidos. O papel de SSPN também foi correlacionado com funções 

sinápticas e plasticidade neuronal. Gomez-Ravetti et al (2010) observaram 

que o gene SSPN tem a expressão aumentada em hipocampos, de acordo 

com  a severidade do estágio da DA, elegendo esse gene como um possível 

marcador para a progressão da DA.  

Em relação ao gene ANGPTL4, este tem papel importante no 

metabolismo dos lipídeos, e codifica uma proteína que atua como inibidor de 

lipoproteína lipase (Kersten, Mandard et al. 2000). As lipoproteínas lipase 

estão presentes em células da glia e em neurônios, e interagem com Aβ 

(Goldberg, Soprano et al. 1989, Nishitsuji, Hosono et al. 2011). Sendo assim 

Vienberg et al. (2015) evidenciaram um possível papel da ANGPTL4 no 

processo de deposição de amiloide. Assim, os dados são escassos em 

relação ao papel do gene ANGPTL4 na DA, porém, a indução desse gene 

observada em PBMCs e hipocampo de indivíduos com a DA aponta a 
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possibilidade deste exercer um papel importante na DA, assim como para 

sua utilização como marcador da patologia, embora mais estudos sejam 

necessários. 

Por fim, o estudo de RNA mensageiros em PBMCs de indivíduos com DA 

realizado neste trabalho mostrou resultados compatíveis com os mecanismos 

já descritos para a DA em tecidos cerebrais e mesmo em tecidos periféricos. 

No entanto, esses dados devem ser considerados com bastante cautela e 

estudos que abordam a regulação pós-transcricional desses genes podem 

também ter bastante valor para a compreensão da DA, além de fornecer 

dados na busca por novos marcadores da patologia. Assim, neste trabalho, 

foram também realizados ensaios de expressão gênica de microRNAs, os 

quais serão abordados no próximo item. 

5.2 Perfis transcricionais de microRNAs em pacientes com DA 

Além da expressão de mRNA, a avaliação dos perfis de expressão de 

microRNAs também trouxe informações interessantes para o presente 

trabalho. Apesar de apenas 12 microRNAs terem sido considerados 

diferencialmente expressos em PBMCs de DA comparados aos controles, 

esses resultados são valiosos principalmente pela possibilidade de estudar 

as interações entre tais microRNAs com mRNAs mensageiros e as inúmeras 

vias que essas moléculas podem regular. Entre os microRNAs encontrados 

diferencialmente expressos, 7 se mostraram induzidos na DA e 5 foram 

reprimidos. 

Dentre os microRNAs obtidos como diferencialmente expressos em DA, 5 

deles já foram correlacionados com a doença em outros estudos: miR-142-

3p, miR-144-3p, miR146b-5p, miR 29b-3p e miR-324-3p. Na maioria dos 

trabalhos, essas moléculas foram observadas como diferencialmente 

expressas no sangue periférico, sendo apontadas como possíveis 

marcadores periféricos da DA. Os outros 7 microRNAs encontrados 

diferencialmente expressos neste trabalho ainda não foram relacionados à 

DA: miR-451a, miR-7641, miR 130a-3p, miR-223-3p, miR-142-5p, miR4459 e 

miR-5787. Dessa maneira, esses resultados são importantes, uma vez que 
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esses microRNAs têm sido associados pela primeira vez a essa patologia, 

são eles. 

Kumar et al. (2013) observaram em amostras de plasma de indivíduos 

com DA comparados a controles idosos da mesma idade 12 microRNAs 

diferencialmente expressos, entre eles o miR142-3p. No entanto, essa 

molécula foi encontrada reprimida em DA, ao contrário do que foi observado 

no presente trabalho. Além disso, os outros microRNAs considerados 

diferencialmente expressos no trabalho de Kumar et al. (2013) não 

coincidiram com os microRNAs observados no presente trabalho. 

O trabalho de Satoh et al. (2015), no qual foram reanalisados dados de 

RNAseq realizados a partir de amostras de sangue de indivíduos com DA e 

controles sadios da mesma idade, identificou 27 microRNAs diferencialmente 

expressos em DA, entre eles o miR-29b que foi reprimido na DA, assim como 

em dois outros estudos (Hebert, Horre et al. 2008, Geekiyanage, Jicha et al. 

2012), ao contrário do que foi observado neste trabalho. O miR-29b tem 

papel importante na regulação do processo amiloidogênico, sendo que 

quando essa molécula está reprimida, ocorre maior deposição de Aβ (Hebert, 

Horre et al. 2008). Dessa maneira, devido ao papel importante desse 

microRNA já descrito para a DA, mais estudos são necessários na busca por 

elucidar como é a regulação dessa molécula nos diferentes tecidos de 

indivíduos com a DA e ainda se é possível utilizá-la como biomarcador dessa 

patologia.  

O mir-144 foi descrito como alterado em cérebros de portadores da DA, 

causando inibição de ADAM10, proteína que atua na degradação não-

amiloidogênica da proteína precursora de amiloide (Cheng, Li et al. 2013). No 

entanto, em estudos com sangue periférico, apenas o miR-144-5p se 

apresentou como diferencialmente expresso (Satoh, Kino et al. 2015), sendo 

que o miR-144-3p, o qual foi induzido em DA no presente estudo, ainda não 

havia sido considerado diferencialmente expresso em tecidos periféricos por 

outros pesquisadores.  

O miR-324-3p também foi encontrado diferencialmente expresso no soro 

de indivíduos com DA (Tan, Yu et al. 2014, Cheng, Doecke et al. 2015, 

Satoh, Kino et al. 2015). Entretanto, esse microRNA foi relatado como 
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reprimido nos trabalhos da literatura, ao contrário dos resultados deste 

trabalho, em que o mesmo foi induzido. 

O miR-146b e o miR-146a são associados a reposta imune (Taganov, 

Boldin et al. 2006, Wang, Huang et al. 2012), sendo que essas moléculas são 

capazes de regular negativamente a expressão do receptor de interleucina 1 

associado a quinase1 (IRAK1) e o receptor associado a TNF fator 6 (TRAF6) 

(Perry, Williams et al. 2009). Entretanto, o conhecimento sobre a regulação 

por miR146b ainda é escasso (Wang, Huang et al. 2012). Com base na 

sobreposição de funções entre os microRNAs da família miR-146 e levando 

em consideração o papel de miR-146a na DA (Lukiw, Zhao et al. 2008, Li, Cui 

et al. 2011), Wang et al. (2012) propõe que miR-146b pode estar envolvido 

na patogênese da DA, atuando em vias relacionadas ao sistema imune. No 

nosso trabalho, miR-146b foi reprimido em DA em relação aos controles. 

Assim, considerando a importância das vias relacionadas ao sistema imune 

na DA, esse microRNA pode ser um alvo importante de estudo. 

A análise prévia de algumas possíveis interações microRNA-mRNA, 

utilizando o programa de predição mirWalk, permitiu identificar ligações entre 

o gene FOS e mir-29b, sendo que ambos estão induzidos em PBMCs de DA 

(Tabela 6). Apesar de alguns mecanismos previstos de regulação por 

microRNAs indicarem a diminuição do mRNA alvo quando o microRNA a ele 

relacionado estiver induzido, neste caso seria a proteína codificada pelo 

mRNA que regularia a expressão do microRNA, atuando como fator de 

transcrição para o miR-29b (Zou, Rao et al. 2015). Dessa maneira, FOS 

também regula a expressão de mir-144 (Cheng, Li et al. 2013), outro 

microRNA encontrado diferencialmente expresso neste trabalho. Além disso, 

outras interações entre os mRNAs e os microRNAs diferencialmente 

expressos neste trabalho são mostradas na tabelas 7 e 8, sendo que mais 

estudos são necessários para entender se essas interações ocorrem e fazem 

parte do desenvolvimento da DA, uma vez que dados sobre microRNAs são 

escassos na literatura. 

Com os resultados da predição dos alvos dos 12 microRNAs alterados 

nas PBMCs de portadores da DA, a lista de genes candidatos foi submetida à 

ferramenta DAVID a fim de buscar as vias as quais tais genes pertencem. 
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Como resultado, foram destacadas vias relacionadas à progressão do ciclo 

celular, assim como processos apoptóticos e ao câncer (Figura 13), sendo 

que esses dados estão de acordo com os resultados obtidos para mRNAs e 

com muitos trabalhos da literatura, os quais relataram alterações nessas vias, 

tanto em tecido cerebral quanto no sangue periférico. Curiosamente, entre as 

vias apontadas, poucas têm relação com processos do sistema imune, os 

quais foram amplamente enriquecidos nas análises de mRNAs. 

Além disso, entre as vias encontradas para os genes preditos como 

possíveis alvos para os microRNAs estudados, também foi apontada a via de 

reparo por junção de extremidades não homólogas. No entanto, os genes da 

via de reparo por excisão de bases, a qual tem sido considerada fator 

importante no processo de neurodegeneração (Sykora, Wilson et al. 2013), 

não apresentaram regulação alterada, nem mesmo nos resultados para 

mRNAs. 

Assim, além de confirmar alguns resultados da literatura em relação aos 

microRNAs diferencialmente expressos na DA, este trabalho apresentou 

novos microRNAs com expressão alterada na DA. Além disso, foi 

demonstrado que os microRNAs diferencialmente expressos neste trabalho 

regulam vias biológicas que estão implicadas na DA. Tais dados são inéditos 

e fornecem uma contribuição inicial quanto à participação dessas moléculas 

no desenvolvimento da patologia, assim como para a definição de 

marcadores biológicos de fácil acesso para o diagnóstico dessa doença 

complexa. 

Os dados de expressão gênica em larga escala apresentados neste 

trabalho refletemde forma geral os processos alterados na DA, uma vez que 

várias vias já descritas para essa patologia foram encontradas alteradas nas 

PBMCs de portadores de DA, evidenciando como as PBMCs são poderosos 

biomarcadores da DA. Além disso, as alterações observadas em PBMCs 

reforçam a hipótese de que a DA é uma patologia sistêmica e que outras 

hipóteses em relação à origem dessa doença devem ser levadas em 

consideração, como, por exemplo, aquela associada a alterações no ciclo 

celular. Dessa maneira, hipóteses que ligam a DA a simples deposição de Aβ 
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merecem ser re-analisadas, sendo que o entendimento da doença, bem 

como a ação de fatores diversos merece ser investigada com mais detalhes. 

5.3 Expressão dos genes de BER 

Devido à importância do processo de reparo do DNA na DA, 

especificamente de BER, foram realizados ensaios de PCR em tempo real e 

Western blot para alguns genes relacionados à via BER, Polβ e APE1, assim 

como para o gene PARP1que atua na detecção de quebras de fita do DNA. 

Mesmo que esses genes não tenham sido considerados diferencialmente 

expressos nas análises de microarranjos, foi realizada a análise individual por 

qPCR, visando comprovar se realmente não haveria alterações nos níveis de 

expressão desses genes, os quais são cruciais para o reparo de danos 

gerados por estresse oxidativo. Como resultado, não houve diferença na 

regulação de nenhum dos três genes, conforme já apontado pelo estudo em 

larga escala.  

Os dados de qPCR são interessantes porque demonstram que ao 

menos em PBMCs, Polβ e APE1 não se mostram alterados. No trabalho de 

Sykora et al. (2015), a diminuição da expressão de Polβ foi crucial no 

processo neurodegenerativo observado em camundongos modelo para DA 

(Sykora, Misiak et al. 2015). Além disso, foi relatado que em cérebros de 

indivíduos com DA houve aumento da proteína APE1 (Tan, Sun et al. 1998, 

Weissman, Jo et al. 2007)e o aumento de Polβ (Copani, Hoozemans et al. 

2006).  

Entretanto, os resultados de Western blot para a Polβ mostram uma 

leve diminuição na expressão dessa polimerase em DA em relação aos 

controles, a qual se intensifica no estágio mais tardio da doença, de maneira 

que quando são comparados separadamente os indivíduos com DA leve 

(CDR1) e DA grave (CDR3), a diminuição da expressão de Polβ na DA grave 

é significativa. 

A Polβ é considerada uma enzima essencial na via BER (Sobol, 

Horton et al. 1996), e desempenha um papel essencial, tanto em SP-BER, 

quanto em LP-BER, especialmente em células pós-mitóticas como os 

neurônios e PBMCs (Wei e Englander 2008, Iyama e Wilson 2013). 
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Akbari et al. (2009) mostraram que a Polβ contribui significativamente 

mais para BER em células não-proliferativas comparado a células 

proliferativas e, além disso, células não proliferativas apresentam maior 

expressão dessa proteína quando avaliada por Western blot. Assim, essa 

menor necessidade da Polβ em células que estão proliferando pode estar 

vinculada às numerosas polimerases que atuam na duplicação do DNA e que 

podem atuar em BER devido à sobreposição de funções, entre elas, a Polδ e 

Polε. 

Assim, devido às alterações observadas em relação à Polβ e os 

resultados da expressão gênica em larga escala que mostraram inúmeras 

vias relacionadas à proliferação e controle do ciclo celular em PBMCs de 

indivíduos com DA, foi analisada a expressão da proteína PCNA por Western 

blot. Essa proteína, além de participar de BER, tem papel importante no 

processo de duplicação do DNA e sua expressão varia de acordo com as 

fases do ciclo celular, mostrando maior intensidade em células proliferativas 

(Bravo e Celis 1980, Bravo, Fey et al. 1981). Entretanto, não houve diferença 

na expressão de PCNA nas PBMCs de DA. 

Os dados de expressão dos genes relacionados a BER mostraram 

resultados bastante intrigantes, principalmente no que diz respeito à 

diminuição da expressão da proteína Polβ em DA apesar da quantidade de 

transcritos do gene permanecer inalterado. Essa discordância entre os 

resultados pode indicar ainda a existência de algum mecanismo de regulação 

pós-transcricional da expressão desse gene que provavelmente não está 

relacionado a nenhum dos microRNAs considerados diferencialmente 

expressos neste trabalho, uma vez que as predições de alvos para essas 

moléculas não incluíram Polβ. 

Em camundongos modelo para a DA, a inibição da expressão de Polβ 

realizada por meio do cruzamento desses exemplares com animais 

heterozigotos para Polβ (que possuem um dos alelos de Polβ nocauteado) 

causou intensificação das características relacionadas à patologia da DA, e 

desencadeou o processo de neurodegeneração, o qual não era observado 

nesses camundongos (Sykora, Misiak et al. 2015). Dessa maneira, é possível 

que a diminuição da expressão da Polβ possa se correlacionar com a 
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intensificação dos processos patológicos da DA observados nos indivíduos 

CDR3. Portanto, os dados obtidos no presente trabalho apontam essa 

enzima como um promissor alvo de estudos para a compreensão da DA, 

tanto em cérebros quanto em PBMCs, sendo que o o papel dessa enzima na 

DA permanece a ser esclarecido. 

 

5.4 Efeitos do nocaute da Polimerase β 

O gene Polβ é essencial durante o processo de desenvolvimento em 

mamíferos, sendo que a ausência da enzima por esse codificada causa 

letalidade embrionária. Dessa forma, compreender a função dessa enzima 

nas células requer métodos como o cultivo de fibroblastos de embriões 

nocauteados para o gene Polβ, coletados antes da morte do embrião. Neste 

trabalho foram avaliados vários parâmetros do metabolismo celular em MEFs 

nocauteados ou proficientes para o gene Polβ com intuito de avaliar as 

consequências da ausência dessa enzima em células de mamíferos 

submetidas apenas aos efeitos de fatores endógenos e, além disso, analisar 

quais as consequências dessa inibição gênica na manutenção da integridade 

mitocondrial. Os resultados mostraram inúmeros indícios de que a 

integridade mitocondrial foi afetada devido à ausência da Polβ, além de 

inteferir em fatores como a proliferação celular.  

 

 

5.4.1 MEFs transformados 
 

A Polβ é uma enzima bifuncional, a qual é considerada a DNA 

polimerase primária em SP-BER, além de também execer papel importante 

em LP-BER, especialmente em células que não estão em divisão (Wei e 

Englander 2008, Iyama e Wilson 2013). A importância da Polβ em BER foi 

relatada por Sobol et al. (1996) ao demonstrarem que células nocauteadas 

para Polβ não eram capazes de reparar uma molécula de DNA contendo 

uracila, uma vez que sem a Polβ essas células seriam deficientes para BER. 

Além disso, esses pesquisadores foram capazes de recuperar a capacidade 
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de BER nessas células com a transfecção com o gene Polβ selvagem (Sobol, 

Horton et al. 1996).  

Entretanto, no presente trabalho, a ausência de Polβ não interferiu de 

maneira tão drástica em BER. Apesar de uma sutil diminuição na 

incorporação de dCTP na região alterada do DNA em MEFs nocauteados 

para a Polβ, essas células foram capazes de efetuar o reparo da molécula de 

DNA contendo uracila e, dessa maneira, não houve o bloqueio na via BER de 

reparo na ausência da Polβ. As linhagens celulares usadas por Sobol et al. 

foram as mesmas utilizadas no presente trabalho, mas o substrato dos 

experimentos foi diferente. Enquanto o grupo de Sobol utilizou uma molécula 

de DNA linear, no nosso trabalho foi usado DNA circular, sendo que a 

diferença observada entre os resultados pode estar relacionada ao tipo de 

substrato utilizado. 

Masaoka et al. (2009) também realizaram o mesmo tipo de 

experimento e, assim como no nosso trabalho, os pesquisadores utilizaram 

uma molécula de DNA circular como substrato. Dessa forma, foi observada a 

redução de apenas 15% na capacidade de BER nas células nocauteadas 

para Polβ (Masaoka, Horton et al. 2009), confirmando nossos resultados. 

Dessa maneira, sugere-se que a atividade de BER tenha sido observada 

mesmo na ausência da Polβ, devido à sobreposição de funções, sendo que 

as polimerases δ, ε ou λ podem atuar de maneira a suprir a falta da Polβ. 

As linhagens de MEF foram cultivadas ao longo de 9 semanas e, 

nesse período, a proliferação celular foi observada a cada semana por meio 

da contagem das células. Assim, os dados obtidos mostram um leve aumento 

na proliferação celular ao longo dos dias nas células deficientes para Polβ 

que, no entanto, foi estatisticamente significativo apenas em algumas 

semanas específicas. Assim, esses dados demonstram que apesar da 

ausência de Polβ, não houve acúmulo suficiente de danos endógenos no 

DNA que pudesse interferir na proliferação dessas células, em concordância 

com os resultados para BER, que demonstram não haver diminuição na 

eficiência desse mecanismo. 

Além disso, os resultados de análise do ciclo celular mostraram que as 

linhagens nocauteadas para Polβ apresentaram maior proporção de células 
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nas fases S e G2-M que as células controles. Em vez de um declínio nas 

taxas de divisão celular houve aumento, o que é coerente com os dados 

observados de contagem de células, porém esta questão merece ser melhor 

investigada. 

Em outro trabalho no qual foram utilizadas as mesmas linhagens, não 

foram observadas diferenças nas taxas de proliferação entre as células 

proficientes e deficientes para a Polβ quando estavam sujeitas apenas aos 

danos endógenos. No entanto, quando essas células foram tratadas com 

agente indutor de danos no DNA o papel da Polβ foi crucial e houve acúmulo 

de danos no DNA (Luo, Wu et al. 2010). 

A Polβ é considerada a polimerase nuclear de BER, enquanto nas 

mitocôndrias, a Polγ é a única polimerase e sozinha é responsável pela 

duplicação e pelo reparo do DNA nessas organelas. No entanto, nossos 

dados sugerem que a perda da Polβ nos MEFs pode ser correlacionada a 

alterações na integridade mitocondrial. Quando a quantidade de mitocôndrias 

nas células foi avaliada por citometria de fluxo, a linhagem deficiente para a 

Polβ apresentou menor quantidade de mitocôndrias por célula que a 

linhagem controle. Essa redução associada ainda à diminuição do potencial 

de membrana mitocondrial fornece evidências de que essas organelas 

podem estar morrendo nas células deficientes para a Polβ. Além disso, não 

há diferença na produção de ROS quando foram observadas as ROS 

mitocondriais e as ROS totais das células. Considerando a redução no 

número de mitocôndrias, as células deficientes para Polβ deveriam produzir 

menor quantidade de ROS, no entanto, quando a quantidade de ROS foi 

normalizada pelo número de mitocôndrias, obervou-se que a geração de 

ROS por células foi maior na ausência de Polβ. Dessa forma, esses dados 

indicam a desregulação na função mitocondrial quando ocorre a perda dessa 

enzima. 

Adicionalmente, as redes mitocondriais foram avaliadas por 

imunofluorescência e as imagens confirmam os resultados de citometria de 

fluxo, pois as células deficientes para Polβ apresentam as redes 

mitocondriais com falhas, ao contrário das células proficientes cujas redes 

apresentam-se bem distribuídas por todo o citoplasma das células. 
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Com intuito de explorar como as células estavam lidando com o 

consumo de energia frente a desregulação das mitocôndrias, foram avaliadas 

as taxas de consumo de oxigênio (OCR) e a acidificação extracelular 

(ECAR). As células deficientes para Polβ apresentaram OCR basal menor 

que as células proficientes para essa enzima. Curiosamente, não foram 

observadas diferenças em relação ao ECAR, evidenciando que, apesar da 

redução na respiração celular, não foram detectadas alterações no processo 

de glicólise. Além disso, quando foi observada a capacidade máxima de 

respiração, a qual é realizada com a injeção de compostos químicos ao meio 

de cultura, especificamente o FCCP, as células deficientes para Polβ também 

apresentaram redução nesse parâmetro, evidenciando assim o 

comprometimento das funções mitocondriais nas células deficientes para a 

Polβ. 

A fim de confirmar os resultados que mostram a desregulação das 

mitocôndrias na ausência de Polβ, as células foram cultivadas em meio livre 

de glicose e observou-se assim que as células deficientes para a Polβ 

estavam completamente mortas após 48h de cultivo nesse meio. Como 

alternativa à deficiência de glicose, compostos intermediários da cadeia 

respiratória foram adicionados ao meio, permitindo que a célula realizasse o 

processo de respiração para manter suas funções metabólicas, enquanto 

células dependentes de glicólise não seriam capazes de sobreviver. Dessa 

forma, esses resultados são interessantes e indicam o possível papel da Polβ 

na manutençãoo da integridade mitocondrial. 

São contraditórios os poucos trabalhos que avaliaram se a Polβ 

desempenha um papel no reparo do DNA mitocondrial. Foi observado em 

extratos purificados de mitocôndrias de coração de bovinos a presença de 

uma DNA polimerase semelhante à Polβ (Nielsen-Preiss e Low 2000). No 

entanto, em estudos com células do fígado de camundongos, apesar de ter 

sido identificada a Polβ em preparações de isolados de mitocôndria, essa 

polimerase parece ter perdido sua atividade (Hansen, Griner et al. 2006). 

Além disso, não foram encontradas diferenças nas taxas de mutação dessas 

células quando a Polβ foi inibida (Hansen, Griner et al. 2006). Dessa 

maneira, os dados da literatura são contraditórios, e os resultados do 
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presente trabalho apontam para a um papel importante dessa polimerase nas 

mitocôndrias de MEFs. 

 

5.4.2 MEFs primários 
 

Com o intuito de complementar os ensaios realizados com MEFs 

transformados, foram também avaliados MEFs primários isolados de 

embriões com 12 dias e assim foi possível investigar se os efeitos 

observados em células transformadas seriam semelhantes ao observado nas 

células primárias. 

Ao contrário do observado para as células transformadas, MEFs 

primários deficientes para a Polβ apresentaram menores taxas de 

proliferação celular em relação às células controles, quando foi realizada a 

contagem ao longo dos dias. E, curiosamente, não foram observadas 

diferenças na quantidade ou no potencial de membrana das mitocôndrias e 

na produção de ROS quando foram comparadas as células proficientes e 

deficientes para a Polβ. 

Em relação à respiração celular, a ausência de Polβ provocou o 

aumento do OCR basal, no entanto, quando foram observadas a capacidade 

máxima de respiração e as ECAR basal e total, não houve diferenças entre 

células deficientes e proficientes para a Polβ, sendo que esses dados 

também se opõem ao que foi observado nas células transformadas. 

Dessa maneira, é importante ressaltar que as células transformadas 

foram submetidas a um número muito maior de passagens que as células 

primárias. Considerando que os experimentos de citometria de fluxo e 

consumo energético foram realizados por volta de 30 a 40 dias de cultivo e 

que nas células primárias, os mesmos experimentos foram realizados após 

sete dias de cultivo. Assim, assumimos a hipótese de que o acúmulo de 

danos que leva a falhas nas mitocôndrias pode ocorrer ao longo do tempo e 

se tornar mais evidente depois de algum tempo em cultivo. 

No entanto, é interessante observar nas células primárias que, apesar 

da diminuição da proliferação celular, houve o aumento do consumo basal de 

oxigênio. Considerando o reparo do DNA como um processo que exije alta 
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demanda de energia e que consome altas quantidades de ATP celular (Paull 

e Gellert 1999, Hopfner, Karcher et al. 2000, Bakkenist e Kastan 2004, Qin, 

Fan et al. 2015), a ausência da Polβ nessas células pode ter relação com o 

aumento de danos no DNA nuclear e/ou mitocondrial e, devido à dificuldade 

em reparar esses danos em células primárias cujas quantidades de 

polimerases atuantes na duplicação do DNA são provavelmente menores, 

pode ocorrer uma maior demanda de energia. Consequentemente, o 

aumento no consumo de energia gerada pela mitocôndria, associada ao 

acúmulo de danos no DNA, pode gerar um mecanismo cíclico que ao final de 

vários processos de divisão poderiam levar às disfunções mitocondriais nas 

células. 

No entanto, as células primárias foram cultivadas por um tempo muito 

menor que as células transformadas, e todos os ensaios foram realizados 

nas primeiras passagens do cultivo. Essas diferenças metodológicas podem 

ter sido cruciais para a observação do fenótipo de disfunção mitocondrial 

observado nas células transformadas. Assim, os efeitos da ausência da Polβ 

nas células é provavelmente cumulativo nas células em divisão, sendo que 

as células transformadas foram sujeitas a um número elevado de divisões 

antes que os ensaios fossem realizados. 

Além disso, mesmo que estudos adicionais sejam necessários para 

explicar os resultados divergentes entre os tipos celulares, a importância da 

Polβ na manutenção da integridade mitocondrial foi evidenciada no presente 

trabalho, sugerindo ainda que possa estar relacionada ao estado proliferativo 

da célula, assim como as consequências causadas por essa possível 

disfunção. 

Mesmo que nas análises de expressão gênica não tenha sido 

observado o enriquecimento de vias relacionadas à disfunção mitocondrial,  

muitos trabalhos mostram a importância desse processo no desenvolvimento 

da DA, no próprio processo de envelhecimento e até mesmo em patologias 

relacionadas aos envelhecimento precoce, como a síndrome de Down 

(Busciglio, Pelsman et al. 2002, Canugovi, Misiak et al. 2013). Dessa 

maneira, a redução na expressão proteica de Polβ em PBMCs de indivíduos 
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com DA poderia ter relação com o processo de disfunção mitocondrial que 

acomete as células nessa patologia. 
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6. CONCLUSÃO 
 

Os dados obtidos no presente trabalho ressaltam a DA como uma 

patologia que envolve a desregulação de inúmeras vias, além de reforçar a 

hipótese de que a DA tem natureza sistêmica, cujas implicações 

transcendem o aspecto neurodegenerativo. Além disso, foram obtidos 

resultados inéditos, descritos pela primeira vez, quanto a 7 microRNAs 

diferencialmente expressos em PBMCs de indivíduos com DA, os quais 

possuem potencial como possíveis biomarcadores da doença e mesmo como 

possíveis reguladores das alterações observadas na patologia.  

Foi observada ainda a redução na quantidade da Polβ em PBMCs, ao 

longo das fases da DA, mesmo quando não houve alteração em marcadores 

de proliferação. 

Ainda em relação à Polβ, foi demonstrado em MEFs que a ausência 

dessa proteína está ligada à disfunção mitocondrial que supostamente ocorre 

ao longo do tempo, evidenciando assim a relação entre a diminuição de Polβ 

observada nas PBMCs de pacientes com DA, com a disfunção mitocondrial já 

descrita para essas células. 

Assim, as PBMCs mostram-se importantes fontes de estudo para o 

entendimento da DA, sendo ainda necessários muitos estudos que abordem 

individualmente cada aspecto da doença, a fim de determinar quais 

características atuam como causa e quais são consequências da patologia. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
 

 

 



 139 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
 
Adamec, E., J. P. Vonsattel and R. A. Nixon (1999). "DNA strand breaks in 

Alzheimer's disease." Brain Res\ 849\(1-2\): 67-77\. 
Akbari, M., M. Otterlei, J. Pena-Diaz, P. A. Aas, B. Kavli, N. B. Liabakk, L. Hagen, 

K. Imai, A. Durandy, G. Slupphaug and H. E. Krokan (2004). "Repair of U/G and 
U/A in DNA by UNG2-associated repair complexes takes place\ predominantly 
by short-patch repair both in proliferating and growth-arrested\ cells." Nucleic 
Acids Res\ 32\(18\): 5486-5498\. 

Akbari, M., J. Pena-Diaz, S. Andersen, N. B. Liabakk, M. Otterlei and H. E. Krokan 
(2009). "Extracts of proliferating and non-proliferating human cells display 
different\ base excision pathways and repair fidelity." DNA Repair (Amst)\ 8\(7\): 
834-843\. 

Akbari, M., T. Visnes, H. E. Krokan and M. Otterlei (2008). "Mitochondrial base 
excision repair of uracil and AP sites takes place by single-nucleotide insertion 
and long-patch DNA synthesis." DNA Repair (Amst) 7(4): 605-616. 

Akhter, R., P. Sanphui, H. Das, P. Saha and S. C. Biswas (2015). "The regulation of 
p53 up-regulated modulator of apoptosis by JNK/c-Jun pathway in\ beta-amyloid-
induced neuron death." J Neurochem\ 134\(6\): 1091-1103\. 

Akiyama, H., S. Barger, S. Barnum, B. Bradt, J. Bauer, G. M. Cole, N. R. Cooper, P. 
Eikelenboom, M. Emmerling, B. L. Fiebich, C. E. Finch, S. Frautschy, W. S. 
Griffin, H. Hampel, M. Hull, G. Landreth, L. Lue, R. Mrak, I. R. Mackenzie, P. 
L. McGeer, M. K. O'Banion, J. Pachter, G. Pasinetti, C. Plata-Salaman, J. Rogers, 
R. Rydel, Y. Shen, W. Streit, R. Strohmeyer, I. Tooyoma, F. L. Van Muiswinkel, 
R. Veerhuis, D. Walker, S. Webster, B. Wegrzyniak, G. Wenk and T. Wyss-
Coray (2000). "Inflammation and Alzheimer's disease." Neurobiol Aging\ 21\(3\): 
383-421\. 

Almeida, K. H. and R. W. Sobol (2007). "A unified view of base excision repair: 
lesion-dependent protein complexes\ regulated by post-translational 
modification." DNA Repair (Amst)\ 6\(6\): 695-711\. 

Ameres, S. L. and P. D. Zamore (2013). "Diversifying microRNA sequence and 
function." Nat Rev Mol Cell Biol\ 14\(8\): 475-488\. 

Association, A. P. (2000). Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders 4th 
edition, Amer Psychiatric Pub. 

Attems, J. and K. A. Jellinger (2006). "Olfactory tau pathology in Alzheimer disease 
and mild cognitive impairment." Clin Neuropathol\ 25\(6\): 265-271\. 

Attems, J., L. Walker and K. A. Jellinger (2014). "Olfactory bulb involvement in 
neurodegenerative diseases." Acta Neuropathol\ 127\(4\): 459-475\. 

Atti, A. R., K. Palmer, S. Volpato, G. Zuliani, B. Winblad and L. Fratiglioni (2006). 
"Anaemia increases the risk of dementia in cognitively intact elderly." Neurobiol 
Aging\ 27\(2\): 278-284\. 

Avramopoulos, D. (2009). "Genetics of Alzheimer's disease: recent advances." 
Genome Med 1(3): 34. 



Referências bibliográficas  
 
 

140 

Avramopoulos, D., M. Szymanski, R. Wang and S. Bassett (2011). "Gene expression 
reveals overlap between normal aging and Alzheimer's disease\ genes." Neurobiol 
Aging\ 32\(12\): 2319.e2327-2334\. 

Bahar-Fuchs, A., S. Moss, C. Rowe and G. Savage (2011). "Awareness of olfactory 
deficits in healthy aging, amnestic mild cognitive\ impairment and Alzheimer's 
disease." Int Psychogeriatr\ 23\(7\): 1097-1106\. 

Bakkenist, C. J. and M. B. Kastan (2004). "Initiating cellular stress responses." Cell\ 
118\(1\): 9-17\. 

Bartel, D. P. (2009). "MicroRNAs: target recognition and regulatory functions." Cell\ 
136\(2\): 215-233\. 

Batista, L. F., B. Kaina, R. Meneghini and C. F. Menck (2009). "How DNA lesions 
are turned into powerful killing structures: insights from\ UV-induced apoptosis." 
Mutat Res\ 681\(2-3\): 197-208\. 

Bayer, T. A., O. Wirths, K. Majtenyi, T. Hartmann, G. Multhaup, K. Beyreuther and 
C. Czech (2001). "Key factors in Alzheimer's disease: beta-amyloid precursor 
protein processing,\ metabolism and intraneuronal transport." Brain Pathol\ 
11\(1\): 1-11\. 

Beard, C. M., E. Kokmen, P. C. O'Brien, B. J. Ania and L. J. Melton, 3rd (1997). 
"Risk of Alzheimer's disease among elderly patients with anemia: population-
based \ investigations in Olmsted County, Minnesota." Ann Epidemiol\ 7\(3\): 
219-224\. 

Beard, W. A. and S. H. Wilson (2006). "Structure and mechanism of DNA 
polymerase Beta." Chem Rev\ 106\(2\): 361-382\. 

Beard, W. A. and S. H. Wilson (2014). "Structure and mechanism of DNA 
polymerase beta." Biochemistry\ 53\(17\): 2768-2780\. 

Berezikov, E., E. Cuppen and R. H. Plasterk (2006). "Approaches to microRNA 
discovery." Nat Genet\ 38 Suppl\: S2-7\. 

Bergem, A. L., K. Engedal and E. Kringlen (1997). "The role of heredity in late-onset 
Alzheimer disease and vascular dementia. A twin study." Arch Gen Psychiatry 
54(3): 264-270. 

Bero, A. W., P. Yan, J. H. Roh, J. R. Cirrito, F. R. Stewart, M. E. Raichle, J. M. Lee 
and D. M. Holtzman (2011). "Neuronal activity regulates the regional 
vulnerability to amyloid-beta\ deposition." Nat Neurosci\ 14\(6\): 750-756\. 

Bertram, L. (2011). "Alzheimer's genetics in the GWAS era: a continuing story of 
'replications and refutations'." Curr Neurol Neurosci Rep 11(3): 246-253. 

Bhayani, M. K., G. A. Calin and S. Y. Lai (2012). "Functional relevance of miRNA 
sequences in human disease." Mutat Res\ 731\(1-2\): 14-19\. 

Bialopiotrowicz, E., A. Szybinska, B. Kuzniewska, L. Buizza, D. Uberti, J. Kuznicki 
and U. Wojda (2012). "Highly pathogenic Alzheimer's disease presenilin 1 P117R 
mutation causes a specific increase in p53 and p21 protein levels and cell cycle 
dysregulation in human lymphocytes." J Alzheimers Dis 32(2): 397-415. 

Bjelland, S. and E. Seeberg (2003). "Mutagenicity, toxicity and repair of DNA base 
damage induced by oxidation." Mutat Res\ 531\(1-2\): 37-80\. 



Referências bibliográficas  
 
 

141 

Blake, D. J., A. Weir, S. E. Newey and K. E. Davies (2002). "Function and genetics 
of dystrophin and dystrophin-related proteins in muscle." Physiol Rev\ 82\(2\): 
291-329\. 

Blennow, K., M. J. de Leon and H. Zetterberg (2006). "Alzheimer's disease." Lancet\ 
368\(9533\): 387-403\. 

Blomqvist, M. E., C. Reynolds, H. Katzov, L. Feuk, N. Andreasen, N. Bogdanovic, 
K. Blennow, A. J. Brookes and J. A. Prince (2006). "Towards compendia of 
negative genetic association studies: an example for Alzheimer disease." Hum 
Genet 119(1-2): 29-37. 

Boccardi, V., L. Pelini, S. Ercolani, C. Ruggiero and P. Mecocci (2015). "From 
cellular senescence to Alzheimer's disease: The role of telomere shortening." 
Ageing Res Rev\ 22\: 1-8\. 

Bolisetty, S. and E. A. Jaimes (2013). "Mitochondria and reactive oxygen species: 
physiology and pathophysiology." Int J Mol Sci\ 14\(3\): 6306-6344\. 

Bolstad, B. M., R. A. Irizarry, M. Astrand and T. P. Speed (2003). "A comparison of 
normalization methods for high density oligonucleotide array data\ based on 
variance and bias." Bioinformatics\ 19\(2\): 185-193\. 

Booij, B. B., T. Lindahl, P. Wetterberg, N. V. Skaane, S. Saebo, G. Feten, P. D. Rye, 
L. I. Kristiansen, N. Hagen, M. Jensen, K. Bardsen, B. Winblad, P. Sharma and 
A. Lonneborg (2011). "A gene expression pattern in blood for the early detection 
of Alzheimer's\ disease." J Alzheimers Dis\ 23\(1\): 109-119\. 

Bose, S. and J. Cho (2013). "Role of chemokine CCL2 and its receptor CCR2 in 
neurodegenerative diseases." Arch Pharm Res\ 36\(9\): 1039-1050\. 

Bossers, K., K. T. Wirz, G. F. Meerhoff, A. H. Essing, J. W. van Dongen, P. Houba, 
C. G. Kruse, J. Verhaagen and D. F. Swaab (2010). "Concerted changes in 
transcripts in the prefrontal cortex precede neuropathology \ in Alzheimer's 
disease." Brain\ 133\(Pt 12\): 3699-3723\. 

Bracht, J., S. Hunter, R. Eachus, P. Weeks and A. E. Pasquinelli (2004). "Trans-
splicing and polyadenylation of let-7 microRNA primary transcripts." Rna\ 
10\(10\): 1586-1594\. 

Bravo, R. and J. E. Celis (1980). "A search for differential polypeptide synthesis 
throughout the cell cycle of HeLa\ cells." J Cell Biol\ 84\(3\): 795-802\. 

Bravo, R., S. J. Fey, J. Bellatin, P. M. Larsen, J. Arevalo and J. E. Celis (1981). 
"Identification of a nuclear and of a cytoplasmic polypeptide whose relative\ 
proportions are sensitive to changes in the rate of cell proliferation." Exp Cell 
Res\ 136\(2\): 311-319\. 

Busciglio, J., A. Pelsman, C. Wong, G. Pigino, M. Yuan, H. Mori and B. A. Yankner 
(2002). "Altered metabolism of the amyloid beta precursor protein is associated 
with\ mitochondrial dysfunction in Down's syndrome." Neuron\ 33\(5\): 677-688\. 

Bushati, N. and S. M. Cohen (2007). "microRNA functions." Annu Rev Cell Dev 
Biol\ 23\: 175-205\. 

Buxbaum, J. D., E. H. Koo and P. Greengard (1993). "Protein phosphorylation 
inhibits production of Alzheimer amyloid beta/A4 peptide." Proc Natl Acad Sci U 
S A\ 90\(19\): 9195-9198\. 



Referências bibliográficas  
 
 

142 

Cabelof, D. C., Y. Ikeno, A. Nyska, R. A. Busuttil, N. Anyangwe, J. Vijg, L. H. 
Matherly, J. D. Tucker, S. H. Wilson, A. Richardson and A. R. Heydari (2006). 
"Haploinsufficiency in DNA polymerase beta increases cancer risk with age and\ 
alters mortality rate." Cancer Res\ 66\(15\): 7460-7465\. 

Cabelof, D. C., J. J. Raffoul, S. Yanamadala, C. Ganir, Z. Guo and A. R. Heydari 
(2002). "Attenuation of DNA polymerase beta-dependent base excision repair and 
increased\ DMS-induced mutagenicity in aged mice." Mutat Res\ 500\(1-2\): 135-
145\. 

Cai, X., C. H. Hagedorn and B. R. Cullen (2004). "Human microRNAs are processed 
from capped, polyadenylated transcripts that can\ also function as mRNAs." Rna\ 
10\(12\): 1957-1966\. 

Campbell, K. P. (1995). "Three muscular dystrophies: loss of cytoskeleton-
extracellular matrix linkage." Cell\ 80\(5\): 675-679\. 

Canugovi, C., M. Misiak, L. K. Ferrarelli, D. L. Croteau and V. A. Bohr (2013). "The 
role of DNA repair in brain related disease pathology." DNA Repair (Amst)\ 
12\(8\): 578-587\. 

Carter, J. and C. F. Lippa (2001). "Beta-amyloid, neuronal death and Alzheimer's 
disease." Curr Mol Med\ 1\(6\): 733-737\. 

Caspersen, C., N. Wang, J. Yao, A. Sosunov, X. Chen, J. W. Lustbader, H. W. Xu, D. 
Stern, G. McKhann and S. D. Yan (2005). "Mitochondrial Abeta: a potential focal 
point for neuronal metabolic dysfunction in Alzheimer's disease." Faseb j 19(14): 
2040-2041. 

Chang, L. M. and F. J. Bollum (1971). "Low molecular weight deoxyribonucleic acid 
polymerase in mammalian cells." J Biol Chem\ 246\(18\): 5835-5837\. 

Chattopadhyay, R., L. Wiederhold, B. Szczesny, I. Boldogh, T. K. Hazra, T. Izumi 
and S. Mitra (2006). "Identification and characterization of mitochondrial abasic 
(AP)-endonuclease in mammalian cells." Nucleic Acids Res 34(7): 2067-2076. 

Cheng, C., W. Li, Z. Zhang, S. Yoshimura, Q. Hao, C. Zhang and Z. Wang (2013). 
"MicroRNA-144 is regulated by activator protein-1 (AP-1) and decreases 
expression of Alzheimer disease-related a disintegrin and metalloprotease 10 
(ADAM10)." J Biol Chem 288(19): 13748-13761. 

Cheng, L., J. D. Doecke, R. A. Sharples, V. L. Villemagne, C. J. Fowler, A. 
Rembach, R. N. Martins, C. C. Rowe, S. L. Macaulay, C. L. Masters and A. F. 
Hill (2015). "Prognostic serum miRNA biomarkers associated with Alzheimer's 
disease shows\ concordance with neuropsychological and neuroimaging 
assessment." Mol Psychiatry\ 20\(10\): 1188-1196\. 

Christen-Zaech, S., R. Kraftsik, O. Pillevuit, M. Kiraly, R. Martins, K. Khalili and J. 
Miklossy (2003). "Early olfactory involvement in Alzheimer's disease." Can J 
Neurol Sci\ 30\(1\): 20-25\. 

Cirrito, J. R., K. A. Yamada, M. B. Finn, R. S. Sloviter, K. R. Bales, P. C. May, D. D. 
Schoepp, S. M. Paul, S. Mennerick and D. M. Holtzman (2005). "Synaptic 
activity regulates interstitial fluid amyloid-beta levels in vivo." Neuron\ 48\(6\): 
913-922\. 



Referências bibliográficas  
 
 

143 

Copani, A., J. J. Hoozemans, F. Caraci, M. Calafiore, E. S. Van Haastert, R. Veerhuis, 
A. J. Rozemuller, E. Aronica, M. A. Sortino and F. Nicoletti (2006). "DNA 
polymerase-beta is expressed early in neurons of Alzheimer's disease brain and is 
loaded into DNA replication forks in neurons challenged with beta-amyloid." J 
Neurosci 26(43): 10949-10957. 

Coppede, F. and L. Migliore (2009). "DNA damage and repair in Alzheimer's 
disease." Curr Alzheimer Res 6(1): 36-47. 

Coppede, F. and L. Migliore (2010). "DNA repair in premature aging disorders and 
neurodegeneration." Curr Aging Sci 3(1): 3-19. 

Croteau, D. L. and V. A. Bohr (1997). "Repair of oxidative damage to nuclear and 
mitochondrial DNA in mammalian cells." J Biol Chem 272(41): 25409-25412. 

Danborg, P. B., A. H. Simonsen, G. Waldemar and N. H. Heegaard (2014). "The 
potential of microRNAs as biofluid markers of neurodegenerative diseases--a\ 
systematic review." Biomarkers\ 19\(4\): 259-268\. 

Dasuri, K., L. Zhang and J. N. Keller (2013). "Oxidative stress, neurodegeneration, 
and the balance of protein degradation and\ protein synthesis." Free Radic Biol 
Med\ 62\: 170-185\. 

de Souza-Pinto, N. C., P. A. Mason, K. Hashiguchi, L. Weissman, J. Tian, D. Guay, 
M. Lebel, T. V. Stevnsner, L. J. Rasmussen and V. A. Bohr (2009). "Novel DNA 
mismatch-repair activity involving YB-1 in human mitochondria." DNA Repair 
(Amst) 8(6): 704-719. 

Deal, J. A., M. C. Carlson, Q. L. Xue, L. P. Fried and P. H. Chaves (2009). "Anemia 
and 9-year domain-specific cognitive decline in community-dwelling older\ 
women: The Women's Health and Aging Study II." J Am Geriatr Soc\ 57\(9\): 
1604-1611\. 

Dianov, G., C. Bischoff, J. Piotrowski and V. A. Bohr (1998). "Repair pathways for 
processing of 8-oxoguanine in DNA by mammalian cell extracts." J Biol Chem 
273(50): 33811-33816. 

Dianov, G. L., R. Prasad, S. H. Wilson and V. A. Bohr (1999). "Role of DNA 
polymerase beta in the excision step of long patch mammalian base excision 
repair." J Biol Chem 274(20): 13741-13743. 

Dizdaroglu, M. (1991). "Chemical determination of free radical-induced damage to 
DNA." Free Radic Biol Med 10(3-4): 225-242. 

Dorval, V., P. T. Nelson and S. S. Hebert (2013). "Circulating microRNAs in 
Alzheimer's disease: the search for novel biomarkers." Front Mol Neurosci\ 6\: 
24\. 

Drachman, D. A. (2014). "The amyloid hypothesis, time to move on: Amyloid is the 
downstream result, not\ cause, of Alzheimer's disease." Alzheimers Dement\ 
10\(3\): 372-380\. 

Duce, J. A., A. Tsatsanis, M. A. Cater, S. A. James, E. Robb, K. Wikhe, S. L. Leong, 
K. Perez, T. Johanssen, M. A. Greenough, H. H. Cho, D. Galatis, R. D. Moir, C. 
L. Masters, C. McLean, R. E. Tanzi, R. Cappai, K. J. Barnham, G. D. Ciccotosto, 
J. T. Rogers and A. I. Bush (2010). "Iron-export ferroxidase activity of beta-



Referências bibliográficas  
 
 

144 

amyloid precursor protein is inhibited\ by zinc in Alzheimer's disease." Cell\ 
142\(6\): 857-867\. 

Einstein, R. (2010). "Commentary on "Developing a national strategy to prevent 
dementia: Leon Thal Symposium 2009." Developing a blood test for Alzheimer's 
disease using advanced genomic expression technology." Alzheimers Dement 
6(2): 147-149. 

Faux, N. G., A. Rembach, J. Wiley, K. A. Ellis, D. Ames, C. J. Fowler, R. N. Martins, 
K. K. Pertile, R. L. Rumble, B. Trounson, C. L. Masters and A. I. Bush (2014). 
"An anemia of Alzheimer's disease." Mol Psychiatry\ 19\(11\): 1227-1234\. 

Femminella, G. D., N. Ferrara and G. Rengo (2015). "The emerging role of 
microRNAs in Alzheimer's disease." Front Physiol\ 6\: 40\. 

Finnegan, E. F. and A. E. Pasquinelli (2013). "MicroRNA biogenesis: regulating the 
regulators." Crit Rev Biochem Mol Biol\ 48\(1\): 51-68\. 

Folstein, M. F., S. E. Folstein and P. R. McHugh (1975). ""Mini-mental state". A 
practical method for grading the cognitive state of patients for the clinician." J 
Psychiatr Res 12(3): 189-198. 

Franks, K. H., M. I. Chuah, A. E. King and J. C. Vickers (2015). "Connectivity of 
Pathology: The Olfactory System as a Model for Network-Driven\ Mechanisms 
of Alzheimer's Disease Pathogenesis." Front Aging Neurosci\ 7\: 234\. 

Friedman, R. C., K. K. Farh, C. B. Burge and D. P. Bartel (2009). "Most mammalian 
mRNAs are conserved targets of microRNAs." Genome Res\ 19\(1\): 92-105\. 

Frosina, G., E. Cappelli, P. Fortini and E. Dogliotti (1999). "In vitro base excision 
repair assay using mammalian cell extracts." Methods Mol Biol\ 113\: 301-315\. 

Frosina, G., P. Fortini, O. Rossi, F. Carrozzino, G. Raspaglio, L. S. Cox, D. P. Lane, 
A. Abbondandolo and E. Dogliotti (1996). "Two pathways for base excision 
repair in mammalian cells." J Biol Chem 271(16): 9573-9578. 

Fuenmayor, J., J. Zhang, W. Ruyechan and N. Williams (1998). "Identification and 
characterization of two DNA polymerase activities present in\ Trypanosoma 
brucei mitochondria." J Eukaryot Microbiol\ 45\(4\): 404-410\. 

Gandhi, S. and A. Y. Abramov (2012). "Mechanism of oxidative stress in 
neurodegeneration." Oxid Med Cell Longev\ 2012\: 428010\. 

Gatz, M., N. L. Pedersen, S. Berg, B. Johansson, K. Johansson, J. A. Mortimer, S. F. 
Posner, M. Viitanen, B. Winblad and A. Ahlbom (1997). "Heritability for 
Alzheimer's disease: the study of dementia in Swedish twins." J Gerontol A Biol 
Sci Med Sci 52(2): M117-125. 

Geekiyanage, H., G. A. Jicha, P. T. Nelson and C. Chan (2012). "Blood serum 
miRNA: non-invasive biomarkers for Alzheimer's disease." Exp Neurol\ 235\(2\): 
491-496\. 

Goate, A., M. C. Chartier-Harlin, M. Mullan, J. Brown, F. Crawford, L. Fidani, L. 
Giuffra, A. Haynes, N. Irving, L. James and et al. (1991). "Segregation of a 
missense mutation in the amyloid precursor protein gene with familial 
Alzheimer's disease." Nature 349(6311): 704-706. 



Referências bibliográficas  
 
 

145 

Goedert, M. and M. G. Spillantini (2006). "A century of Alzheimer's disease." 
Science\ 314\(5800\): 777-781\. 

Goldberg, I. J., D. R. Soprano, M. L. Wyatt, T. M. Vanni, T. G. Kirchgessner and M. 
C. Schotz (1989). "Localization of lipoprotein lipase mRNA in selected rat 
tissues." J Lipid Res\ 30\(10\): 1569-1577\. 

Gomez Ravetti, M., O. A. Rosso, R. Berretta and P. Moscato (2010). "Uncovering 
molecular biomarkers that correlate cognitive decline with the changes\ of 
hippocampus' gene expression profiles in Alzheimer's disease." PLoS One\ 5\(4\): 
e10153\. 

Gray, M. W., G. Burger and B. F. Lang (2001). "The origin and early evolution of 
mitochondria." Genome Biol 2(6): Reviews1018. 

Grey, F., R. Tirabassi, H. Meyers, G. Wu, S. McWeeney, L. Hook and J. A. Nelson 
(2010). "A viral microRNA down-regulates multiple cell cycle genes through 
mRNA 5'UTRs." PLoS Pathog\ 6\(6\): e1000967\. 

Griffiths-Jones, S., H. K. Saini, S. van Dongen and A. J. Enright (2008). "miRBase: 
tools for microRNA genomics." Nucleic Acids Res 36(Database issue): D154-
158. 

Groeger, G., C. Quiney and T. G. Cotter (2009). "Hydrogen peroxide as a cell-
survival signaling molecule." Antioxid Redox Signal\ 11\(11\): 2655-2671\. 

Guse, A. H. (1998). "Ca2+ signaling in T-lymphocytes." Crit Rev Immunol\ 18\(5\): 
419-448\. 

Haass, C. and D. J. Selkoe (2007). "Soluble protein oligomers in neurodegeneration: 
lessons from the Alzheimer's\ amyloid beta-peptide." Nat Rev Mol Cell Biol\ 
8\(2\): 101-112\. 

Hachinski, V. C., L. D. Iliff, E. Zilhka, G. H. Du Boulay, V. L. McAllister, J. 
Marshall, R. W. Russell and L. Symon (1975). "Cerebral blood flow in 
dementia." Arch Neurol 32(9): 632-637. 

Haines, J. L. (1991). "The genetics of Alzheimer disease--a teasing problem." Am J 
Hum Genet 48(6): 1021-1025. 

Halliwell, B. and J. M. Gutteridge (1988). "Free radicals and antioxidant protection: 
mechanisms and significance in toxicology and disease." Hum Toxicol 7(1): 7-13. 

Hansen, A. B., N. B. Griner, J. P. Anderson, G. C. Kujoth, T. A. Prolla, L. A. Loeb 
and E. Glick (2006). "Mitochondrial DNA integrity is not dependent on DNA 
polymerase-beta activity." DNA Repair (Amst)\ 5\(1\): 71-79\. 

Hardy, J. and D. J. Selkoe (2002). "The amyloid hypothesis of Alzheimer's disease: 
progress and problems on the road \ to therapeutics." Science\ 297\(5580\): 353-
356\. 

Hebert, S. S., K. Horre, L. Nicolai, A. S. Papadopoulou, W. Mandemakers, A. N. 
Silahtaroglu, S. Kauppinen, A. Delacourte and B. De Strooper (2008). "Loss of 
microRNA cluster miR-29a/b-1 in sporadic Alzheimer's disease correlates\ with 
increased BACE1/beta-secretase expression." Proc Natl Acad Sci U S A\ 
105\(17\): 6415-6420\. 



Referências bibliográficas  
 
 

146 

Helwak, A., G. Kudla, T. Dudnakova and D. Tollervey (2013). "Mapping the human 
miRNA interactome by CLASH reveals frequent noncanonical\ binding." Cell\ 
153\(3\): 654-665\. 

Henke, J. I., D. Goergen, J. Zheng, Y. Song, C. G. Schuttler, C. Fehr, C. Junemann 
and M. Niepmann (2008). "microRNA-122 stimulates translation of hepatitis C 
virus RNA." Embo j\ 27\(24\): 3300-3310\. 

Hesse, M. and C. Arenz (2014). "MicroRNA maturation and human disease." 
Methods Mol Biol\ 1095\: 11-25\. 

Hirai, K., G. Aliev, A. Nunomura, H. Fujioka, R. L. Russell, C. S. Atwood, A. B. 
Johnson, Y. Kress, H. V. Vinters, M. Tabaton, S. Shimohama, A. D. Cash, S. L. 
Siedlak, P. L. Harris, P. K. Jones, R. B. Petersen, G. Perry and M. A. Smith 
(2001). "Mitochondrial abnormalities in Alzheimer's disease." J Neurosci 21(9): 
3017-3023. 

Hochstrasser, T., J. Marksteiner and C. Humpel (2012). "Telomere length is age-
dependent and reduced in monocytes of Alzheimer patients." Exp Gerontol\ 
47\(2\): 160-163\. 

Hoeijmakers, J. H. (2001). "Genome maintenance mechanisms for preventing 
cancer." Nature\ 411\(6835\): 366-374\. 

Hong, F., R. Breitling, C. W. McEntee, B. S. Wittner, J. L. Nemhauser and J. Chory 
(2006). "RankProd: a bioconductor package for detecting differentially expressed 
genes in meta-analysis." Bioinformatics 22(22): 2825-2827. 

Hopfner, K. P., A. Karcher, D. S. Shin, L. Craig, L. M. Arthur, J. P. Carney and J. A. 
Tainer (2000). "Structural biology of Rad50 ATPase: ATP-driven conformational 
control in DNA\ double-strand break repair and the ABC-ATPase superfamily." 
Cell\ 101\(7\): 789-800\. 

Huang da, W., B. T. Sherman and R. A. Lempicki (2009). "Bioinformatics 
enrichment tools: paths toward the comprehensive functional analysis of large 
gene lists." Nucleic Acids Res 37(1): 1-13. 

Huang da, W., B. T. Sherman and R. A. Lempicki (2009). "Systematic and integrative 
analysis of large gene lists using DAVID bioinformatics resources." Nat Protoc 
4(1): 44-57. 

Hudson, E. K., B. A. Hogue, N. C. Souza-Pinto, D. L. Croteau, R. M. Anson, V. A. 
Bohr and R. G. Hansford (1998). "Age-associated change in mitochondrial DNA 
damage." Free Radic Res 29(6): 573-579. 

Hughes, C. P., L. Berg, W. L. Danziger, L. A. Coben and R. L. Martin (1982). "A 
new clinical scale for the staging of dementia." Br J Psychiatry 140: 566-572. 

Humphries, C. E., M. A. Kohli, L. Nathanson, P. Whitehead, G. Beecham, E. Martin, 
D. C. Mash, M. A. Pericak-Vance and J. Gilbert (2015). "Integrated whole 
transcriptome and DNA methylation analysis identifies gene\ networks specific to 
late-onset Alzheimer's disease." J Alzheimers Dis\ 44\(3\): 977-987\. 

Hung, A. Y., C. Haass, R. M. Nitsch, W. Q. Qiu, M. Citron, R. J. Wurtman, J. H. 
Growdon and D. J. Selkoe (1993). "Activation of protein kinase C inhibits 
cellular production of the amyloid\ beta-protein." J Biol Chem\ 268\(31\): 22959-
22962\. 



Referências bibliográficas  
 
 

147 

Huntzinger, E. and E. Izaurralde (2011). "Gene silencing by microRNAs: 
contributions of translational repression and mRNA\ decay." Nat Rev Genet\ 
12\(2\): 99-110\. 

Ibarreta, D., E. Urcelay, R. Parrilla and M. S. Ayuso (1998). "Distinct pH homeostatic 
features in lymphoblasts from Alzheimer's disease\ patients." Ann Neurol\ 
44\(2\): 216-222\. 

Inoue, T., J. Stuart, R. Leno and C. G. Maki (2002). "Nuclear import and export 
signals in control of the p53-related protein p73." J Biol Chem 277(17): 15053-
15060. 

Ipsaro, J. J. and L. Joshua-Tor (2015). "From guide to target: molecular insights into 
eukaryotic RNA-interference\ machinery." Nat Struct Mol Biol\ 22\(1\): 20-28\. 

Isaacs, A. M., D. B. Senn, M. Yuan, J. P. Shine and B. A. Yankner (2006). 
"Acceleration of amyloid beta-peptide aggregation by physiological 
concentrations of calcium." J Biol Chem 281(38): 27916-27923. 

Iyama, T. and D. M. Wilson, 3rd (2013). "DNA repair mechanisms in dividing and 
non-dividing cells." DNA Repair (Amst)\ 12\(8\): 620-636\. 

Jacobsen, E., T. Beach, Y. Shen, R. Li and Y. Chang (2004). "Deficiency of the 
Mre11 DNA repair complex in Alzheimer's disease brains." Brain Res Mol Brain 
Res\ 128\(1\): 1-7\. 

Jeppesen, D. K., V. A. Bohr and T. Stevnsner (2011). "DNA repair deficiency in 
neurodegeneration." Prog Neurobiol 94(2): 166-200. 

Jonas, S. and E. Izaurralde (2015). "Towards a molecular understanding of 
microRNA-mediated gene silencing." Nat Rev Genet\ 16\(7\): 421-433\. 

Kadioglu, E., S. Sardas, S. Aslan, E. Isik and A. Esat Karakaya (2004). "Detection of 
oxidative DNA damage in lymphocytes of patients with Alzheimer's disease." 
Biomarkers 9(2): 203-209. 

Kaguni, L. S. (2004). "DNA polymerase gamma, the mitochondrial replicase." Annu 
Rev Biochem\ 73\: 293-320\. 

Kakio, A., S. I. Nishimoto, K. Yanagisawa, Y. Kozutsumi and K. Matsuzaki (2001). 
"Cholesterol-dependent formation of GM1 ganglioside-bound amyloid beta-
protein, an\ endogenous seed for Alzheimer amyloid." J Biol Chem\ 276\(27\): 
24985-24990\. 

Karlsson, J. O., K. Blennow, I. Janson, K. Blomgren, I. Karlsson, B. Regland, A. 
Wallin and C. G. Gottfries (1995). "Increased proteolytic activity in lymphocytes 
from patients with early onset\ Alzheimer's disease." Neurobiol Aging\ 16\(6\): 
901-906\. 

Kersten, S., S. Mandard, N. S. Tan, P. Escher, D. Metzger, P. Chambon, F. J. 
Gonzalez, B. Desvergne and W. Wahli (2000). "Characterization of the fasting-
induced adipose factor FIAF, a novel peroxisome\ proliferator-activated receptor 
target gene." J Biol Chem\ 275\(37\): 28488-28493\. 

Kim, G. H., J. E. Kim, S. J. Rhie and S. Yoon (2015). "The Role of Oxidative Stress 
in Neurodegenerative Diseases." Exp Neurobiol\ 24\(4\): 325-340\. 



Referências bibliográficas  
 
 

148 

Kim, H. S., J. H. Lee, J. P. Lee, E. M. Kim, K. A. Chang, C. H. Park, S. J. Jeong, M. 
C. Wittendorp, J. H. Seo, S. H. Choi and Y. H. Suh (2002). "Amyloid beta 
peptide induces cytochrome C release from isolated mitochondria." Neuroreport 
13(15): 1989-1993. 

Kim, Y. J. and D. M. Wilson, 3rd (2012). "Overview of base excision repair 
biochemistry." Curr Mol Pharmacol 5(1): 3-13. 

Klungland, A. and T. Lindahl (1997). "Second pathway for completion of human 
DNA base excision-repair: reconstitution with purified proteins and requirement 
for DNase IV (FEN1)." Embo j 16(11): 3341-3348. 

Kovacs, T., N. J. Cairns and P. L. Lantos (2001). "Olfactory centres in Alzheimer's 
disease: olfactory bulb is involved in early\ Braak's stages." Neuroreport\ 12\(2\): 
285-288\. 

Kowaltowski, A. J., N. C. de Souza-Pinto, R. F. Castilho and A. E. Vercesi (2009). 
"Mitochondria and reactive oxygen species." Free Radic Biol Med 47(4): 333-
343. 

Krek, A., D. Grun, M. N. Poy, R. Wolf, L. Rosenberg, E. J. Epstein, P. MacMenamin, 
I. da Piedade, K. C. Gunsalus, M. Stoffel and N. Rajewsky (2005). 
"Combinatorial microRNA target predictions." Nat Genet\ 37\(5\): 495-500\. 

Krishna, T. H., S. Mahipal, A. Sudhakar, H. Sugimoto, R. Kalluri and K. S. Rao 
(2005). "Reduced DNA gap repair in aging rat neuronal extracts and its 
restoration by DNA \ polymerase beta and DNA-ligase." J Neurochem\ 92\(4\): 
818-823\. 

Krol, J., I. Loedige and W. Filipowicz (2010). "The widespread regulation of 
microRNA biogenesis, function and decay." Nat Rev Genet\ 11\(9\): 597-610\. 

Kumar, P., Z. Dezso, C. MacKenzie, J. Oestreicher, S. Agoulnik, M. Byrne, F. 
Bernier, M. Yanagimachi, K. Aoshima and Y. Oda (2013). "Circulating miRNA 
biomarkers for Alzheimer's disease." PLoS One\ 8\(7\): e69807\. 

Lagos-Quintana, M., R. Rauhut, W. Lendeckel and T. Tuschl (2001). "Identification 
of novel genes coding for small expressed RNAs." Science\ 294\(5543\): 853-
858\. 

Lakshmipathy, U. and C. Campbell (1999). "Double strand break rejoining by 
mammalian mitochondrial extracts." Nucleic Acids Res 27(4): 1198-1204. 

Landreth, G. E. and E. G. Reed-Geaghan (2009). "Toll-like receptors in Alzheimer's 
disease." Curr Top Microbiol Immunol\ 336\: 137-153\. 

Lang, B. F., G. Burger, C. J. O'Kelly, R. Cedergren, G. B. Golding, C. Lemieux, D. 
Sankoff, M. Turmel and M. W. Gray (1997). "An ancestral mitochondrial DNA 
resembling a eubacterial genome in miniature." Nature 387(6632): 493-497. 

Lanzrein, A. S., C. M. Johnston, V. H. Perry, K. A. Jobst, E. M. King and A. D. Smith 
(1998). "Longitudinal study of inflammatory factors in serum, cerebrospinal fluid, 
and\ brain tissue in Alzheimer disease: interleukin-1beta, interleukin-6,\ 
interleukin-1 receptor antagonist, tumor necrosis factor-alpha, the soluble tumor\ 
necrosis factor receptors I and II, and alpha1-antichymotrypsin." Alzheimer Dis 
Assoc Disord\ 12\(3\): 215-227\. 



Referências bibliográficas  
 
 

149 

Larbi, A., N. Douziech, G. Dupuis, A. Khalil, H. Pelletier, K. P. Guerard and T. 
Fulop, Jr. (2004). "Age-associated alterations in the recruitment of signal-
transduction proteins to \ lipid rafts in human T lymphocytes." J Leukoc Biol\ 
75\(2\): 373-381\. 

Lau, N. C., L. P. Lim, E. G. Weinstein and D. P. Bartel (2001). "An abundant class of 
tiny RNAs with probable regulatory roles in Caenorhabditis\ elegans." Science\ 
294\(5543\): 858-862\. 

Leandro, G. S., R. R. Lobo, D. V. Oliveira, J. C. Moriguti and E. T. Sakamoto-Hojo 
(2013). "Lymphocytes of patients with Alzheimer's disease display different DNA 
damage repair kinetics and expression profiles of DNA repair and stress response 
genes." Int J Mol Sci 14(6): 12380-12400. 

Leandro, G. S., R. R. Lobo, D. V. Oliveira, J. C. Moriguti and E. T. Sakamoto-Hojo 
(2013). "Lymphocytes of patients with Alzheimer's disease display different DNA 
damage\ repair kinetics and expression profiles of DNA repair and stress response 
genes." Int J Mol Sci\ 14\(6\): 12380-12400\. 

Leandro, G. S., P. Sykora and V. A. Bohr (2015). "The impact of base excision DNA 
repair in age-related neurodegenerative diseases." Mutat Res\ 776\: 31-39\. 

Lee, R. C., R. L. Feinbaum and V. Ambros (1993). "The C. elegans heterochronic 
gene lin-4 encodes small RNAs with antisense\ complementarity to lin-14." Cell\ 
75\(5\): 843-854\. 

Lee, Y., M. Kim, J. Han, K. H. Yeom, S. Lee, S. H. Baek and V. N. Kim (2004). 
"MicroRNA genes are transcribed by RNA polymerase II." Embo j\ 23\(20\): 
4051-4060\. 

Levy-Lahad, E., E. M. Wijsman, E. Nemens, L. Anderson, K. A. Goddard, J. L. 
Weber, T. D. Bird and G. D. Schellenberg (1995). "A familial Alzheimer's 
disease locus on chromosome 1." Science 269(5226): 970-973. 

Lewis, B. P., C. B. Burge and D. P. Bartel (2005). "Conserved seed pairing, often 
flanked by adenosines, indicates that thousands of \ human genes are microRNA 
targets." Cell\ 120\(1\): 15-20\. 

Li, J. C. and E. Kaminskas (1985). "Deficient repair of DNA lesions in Alzheimer's 
disease fibroblasts." Biochem Biophys Res Commun 129(3): 733-738. 

Li, W., J. D. Howard and J. A. Gottfried (2010). "Disruption of odour quality coding 
in piriform cortex mediates olfactory deficits\ in Alzheimer's disease." Brain\ 
133\(9\): 2714-2726\. 

Li, Y. Y., J. G. Cui, J. M. Hill, S. Bhattacharjee, Y. Zhao and W. J. Lukiw (2011). 
"Increased expression of miRNA-146a in Alzheimer's disease transgenic mouse\ 
models." Neurosci Lett\ 487\(1\): 94-98\. 

Licastro, F., S. Pedrini, L. Caputo, G. Annoni, L. J. Davis, C. Ferri, V. Casadei and L. 
M. Grimaldi (2000). "Increased plasma levels of interleukin-1, interleukin-6 and\ 
alpha-1-antichymotrypsin in patients with Alzheimer's disease: peripheral\ 
inflammation or signals from the brain?" J Neuroimmunol\ 103\(1\): 97-102\. 

Lim, L. P., N. C. Lau, P. Garrett-Engele, A. Grimson, J. M. Schelter, J. Castle, D. P. 
Bartel, P. S. Linsley and J. M. Johnson (2005). "Microarray analysis shows that 



Referências bibliográficas  
 
 

150 

some microRNAs downregulate large numbers of\ target mRNAs." Nature\ 
433\(7027\): 769-773\. 

Lindahl, T. (1993). "Instability and decay of the primary structure of DNA." Nature 
362(6422): 709-715. 

Liu, P., L. Qian, J. S. Sung, N. C. de Souza-Pinto, L. Zheng, D. F. Bogenhagen, V. A. 
Bohr, D. M. Wilson, 3rd, B. Shen and B. Demple (2008). "Removal of oxidative 
DNA damage via FEN1-dependent long-patch base excision repair in human cell 
mitochondria." Mol Cell Biol 28(16): 4975-4987. 

Liu, Y., W. A. Beard, D. D. Shock, R. Prasad, E. W. Hou and S. H. Wilson (2005). 
"DNA polymerase beta and flap endonuclease 1 enzymatic specificities sustain 
DNA synthesis for long patch base excision repair." J Biol Chem 280(5): 3665-
3674. 

Lombard, D. B., K. F. Chua, R. Mostoslavsky, S. Franco, M. Gostissa and F. W. Alt 
(2005). "DNA repair, genome stability, and aging." Cell\ 120\(4\): 497-512\. 

Lombardi, V. R., M. Garcia, L. Rey and R. Cacabelos (1999). "Characterization of 
cytokine production, screening of lymphocyte subset patterns \ and in vitro 
apoptosis in healthy and Alzheimer's Disease (AD) individuals." J 
Neuroimmunol\ 97\(1-2\): 163-171\. 

Longley, M. J., R. Prasad, D. K. Srivastava, S. H. Wilson and W. C. Copeland (1998). 
"Identification of 5'-deoxyribose phosphate lyase activity in human DNA 
polymerase\ gamma and its role in mitochondrial base excision repair in vitro." 
Proc Natl Acad Sci U S A\ 95\(21\): 12244-12248\. 

Lou, Z. and J. Chen (2006). "Cellular senescence and DNA repair." Exp Cell Res 
312(14): 2641-2646. 

Lukiw, W. J., Y. Zhao and J. G. Cui (2008). "An NF-kappaB-sensitive micro RNA-
146a-mediated inflammatory circuit in Alzheimer \ disease and in stressed human 
brain cells." J Biol Chem\ 283\(46\): 31315-31322\. 

Luo, Q. Y., M. Wu, S. K. Liu and Z. Z. Zhang (2010). "[Effects of pol beta on 
biological characteristics and DNA damage in mouse\ embryonic fibroblast]." 
Sichuan Da Xue Xue Bao Yi Xue Ban\ 41\(3\): 377-381\. 

Macchi, B., F. Marino-Merlo, C. Frezza, S. Cuzzocrea and A. Mastino (2014). 
"Inflammation and programmed cell death in Alzheimer's disease: comparison of 
the \ central nervous system and peripheral blood." Mol Neurobiol\ 50\(2\): 463-
472\. 

Maes, O. C., S. Xu, B. Yu, H. M. Chertkow, E. Wang and H. M. Schipper (2007). 
"Transcriptional profiling of Alzheimer blood mononuclear cells by microarray." 
Neurobiol Aging\ 28\(12\): 1795-1809\. 

Masaoka, A., J. K. Horton, W. A. Beard and S. H. Wilson (2009). "DNA polymerase 
beta and PARP activities in base excision repair in living cells." DNA Repair 
(Amst)\ 8\(11\): 1290-1299\. 

Masurkar, A. V. and D. P. Devanand (2014). "Olfactory Dysfunction in the Elderly: 
Basic Circuitry and Alterations with Normal\ Aging and Alzheimer's Disease." 
Curr Geriatr Rep\ 3\(2\): 91-100\. 



Referências bibliográficas  
 
 

151 

Mattson, M. P. (2002). "Oxidative stress, perturbed calcium homeostasis, and immune 
dysfunction in\ Alzheimer's disease." J Neurovirol\ 8\(6\): 539-550\. 

McCaulley, M. E. and K. A. Grush (2015). "Alzheimer's Disease: Exploring the Role 
of Inflammation and Implications for\ Treatment." Int J Alzheimers Dis\ 2015\: 
515248\. 

McKhann, G., D. Drachman, M. Folstein, R. Katzman, D. Price and E. M. Stadlan 
(1984). "Clinical diagnosis of Alzheimer's disease: report of the NINCDS-
ADRDA Work Group under the auspices of Department of Health and Human 
Services Task Force on Alzheimer's Disease." Neurology 34(7): 939-944. 

McKhann, G. M., D. S. Knopman, H. Chertkow, B. T. Hyman, C. R. Jack, Jr., C. H. 
Kawas, W. E. Klunk, W. J. Koroshetz, J. J. Manly, R. Mayeux, R. C. Mohs, J. C. 
Morris, M. N. Rossor, P. Scheltens, M. C. Carrillo, B. Thies, S. Weintraub and C. 
H. Phelps (2011). "The diagnosis of dementia due to Alzheimer's disease: 
recommendations from the National Institute on Aging-Alzheimer's Association 
workgroups on diagnostic guidelines for Alzheimer's disease." Alzheimers 
Dement 7(3): 263-269. 

Mecocci, P., M. C. Polidori, A. Cherubini, T. Ingegni, P. Mattioli, M. Catani, P. 
Rinaldi, R. Cecchetti, W. Stahl, U. Senin and M. F. Beal (2002). "Lymphocyte 
oxidative DNA damage and plasma antioxidants in Alzheimer disease." Arch 
Neurol 59(5): 794-798. 

Menck, C. F. and V. Munford (2014). "DNA repair diseases: What do they tell us 
about cancer and aging?" Genet Mol Biol\ 37\(1 Suppl\): 220-233\. 

Mesholam, R. I., P. J. Moberg, R. N. Mahr and R. L. Doty (1998). "Olfaction in 
neurodegenerative disease: a meta-analysis of olfactory functioning \ in 
Alzheimer's and Parkinson's diseases." Arch Neurol\ 55\(1\): 84-90\. 

Migliore, L., I. Fontana, F. Trippi, R. Colognato, F. Coppede, G. Tognoni, B. 
Nucciarone and G. Siciliano (2005). "Oxidative DNA damage in peripheral 
leukocytes of mild cognitive impairment and AD patients." Neurobiol Aging 
26(5): 567-573. 

Miller, J. A., R. L. Woltjer, J. M. Goodenbour, S. Horvath and D. H. Geschwind 
(2013). "Genes and pathways underlying regional and cell type changes in 
Alzheimer's\ disease." Genome Med\ 5\(5\): 48\. 

Minogue, A. M., A. W. Schmid, M. P. Fogarty, A. C. Moore, V. A. Campbell, C. E. 
Herron and M. A. Lynch (2003). "Activation of the c-Jun N-terminal kinase 
signaling cascade mediates the effect\ of amyloid-beta on long term potentiation 
and cell death in hippocampus: a role\ for interleukin-1beta?" J Biol Chem\ 
278\(30\): 27971-27980\. 

Mitra, S., I. Boldogh, T. Izumi and T. K. Hazra (2001). "Complexities of the DNA 
base excision repair pathway for repair of oxidative DNA damage." Environ Mol 
Mutagen 38(2-3): 180-190. 

Moh, C., J. Z. Kubiak, V. P. Bajic, X. Zhu, M. A. Smith and H. G. Lee (2011). "Cell 
cycle deregulation in the neurons of Alzheimer's disease." Results Probl Cell 
Differ 53: 565-576. 



Referências bibliográficas  
 
 

152 

Moreno-Moya, J. M., F. Vilella and C. Simon (2014). "MicroRNA: key gene 
expression regulators." Fertil Steril\ 101\(6\): 1516-1523\. 

Morocz, M., J. Kalman, A. Juhasz, I. Sinko, A. P. McGlynn, C. S. Downes, Z. Janka 
and I. Rasko (2002). "Elevated levels of oxidative DNA damage in lymphocytes 
from patients with Alzheimer's disease." Neurobiol Aging 23(1): 47-53. 

Mueller, C., M. Schrag, A. Crofton, J. Stolte, M. U. Muckenthaler, S. Magaki and W. 
Kirsch (2012). "Altered serum iron and copper homeostasis predicts cognitive 
decline in mild\ cognitive impairment." J Alzheimers Dis\ 29\(2\): 341-350\. 

Muftuoglu, M., M. P. Mori and N. C. Souza-Pinto (2014). "Formation and repair of 
oxidative damage in the mitochondrial DNA." Mitochondrion 17C: 164-181. 

Mullaart, E., M. E. Boerrigter, R. Ravid, D. F. Swaab and J. Vijg (1990). "Increased 
levels of DNA breaks in cerebral cortex of Alzheimer's disease\ patients." 
Neurobiol Aging\ 11\(3\): 169-173\. 

Naert, G. and S. Rivest (2013). "A deficiency in CCR2+ monocytes: the hidden side 
of Alzheimer's disease." J Mol Cell Biol\ 5\(5\): 284-293\. 

Narciso, L., P. Fortini, D. Pajalunga, A. Franchitto, P. Liu, P. Degan, M. Frechet, B. 
Demple, M. Crescenzi and E. Dogliotti (2007). "Terminally differentiated muscle 
cells are defective in base excision DNA repair and hypersensitive to oxygen 
injury." Proc Natl Acad Sci U S A 104(43): 17010-17015. 

Ni, T. T., G. T. Marsischky and R. D. Kolodner (1999). "MSH2 and MSH6 are 
required for removal of adenine misincorporated opposite 8-oxo-guanine in S. 
cerevisiae." Mol Cell 4(3): 439-444. 

Nicoll, J. A., G. W. Roberts and D. I. Graham (1996). "Amyloid beta-protein, APOE 
genotype and head injury." Ann N Y Acad Sci 777: 271-275. 

Nielsen-Preiss, S. M. and R. L. Low (2000). "Identification of a beta-like DNA 
polymerase activity in bovine heart\ mitochondria." Arch Biochem Biophys\ 
374\(2\): 229-240\. 

Niepmann, M. (2009). "Activation of hepatitis C virus translation by a liver-specific 
microRNA." Cell Cycle\ 8\(10\): 1473-1477\. 

Nilsen, H., M. Otterlei, T. Haug, K. Solum, T. A. Nagelhus, F. Skorpen and H. E. 
Krokan (1997). "Nuclear and mitochondrial uracil-DNA glycosylases are 
generated by alternative splicing and transcription from different positions in the 
UNG gene." Nucleic Acids Res 25(4): 750-755. 

Nishioka, K., T. Ohtsubo, H. Oda, T. Fujiwara, D. Kang, K. Sugimachi and Y. 
Nakabeppu (1999). "Expression and differential intracellular localization of two 
major forms of human 8-oxoguanine DNA glycosylase encoded by alternatively 
spliced OGG1 mRNAs." Mol Biol Cell 10(5): 1637-1652. 

Nishitsuji, K., T. Hosono, K. Uchimura and M. Michikawa (2011). "Lipoprotein 
lipase is a novel amyloid beta (Abeta)-binding protein that promotes \ 
glycosaminoglycan-dependent cellular uptake of Abeta in astrocytes." J Biol 
Chem\ 286\(8\): 6393-6401\. 

Ohno-Iwashita, Y., Y. Shimada, M. Hayashi and M. Inomata (2010). "Plasma 
membrane microdomains in aging and disease." Geriatr Gerontol Int\ 10 Suppl 1\: 
S41-52\. 



Referências bibliográficas  
 
 

153 

Oliveros, J. C. (2007-2015). "Venny. An interactive tool for comparing lists with 
Venn's diagrams." 2015. 

Orom, U. A., F. C. Nielsen and A. H. Lund (2008). "MicroRNA-10a binds the 5'UTR 
of ribosomal protein mRNAs and enhances their\ translation." Mol Cell\ 30\(4\): 
460-471\. 

Palop, J. J. and L. Mucke (2010). "Amyloid-beta-induced neuronal dysfunction in 
Alzheimer's disease: from synapses\ toward neural networks." Nat Neurosci\ 
13\(7\): 812-818\. 

Panossian, L. A., V. R. Porter, H. F. Valenzuela, X. Zhu, E. Reback, D. Masterman, J. 
L. Cummings and R. B. Effros (2003). "Telomere shortening in T cells correlates 
with Alzheimer's disease status." Neurobiol Aging\ 24\(1\): 77-84\. 

Patten, D. A., M. Germain, M. A. Kelly and R. S. Slack (2010). "Reactive oxygen 
species: stuck in the middle of neurodegeneration." J Alzheimers Dis\ 20 Suppl 
2\: S357-367\. 

Patterson, D. and D. C. Cabelof (2012). "Down syndrome as a model of DNA 
polymerase beta haploinsufficiency and\ accelerated aging." Mech Ageing Dev\ 
133\(4\): 133-137\. 

Paull, T. T. and M. Gellert (1999). "Nbs1 potentiates ATP-driven DNA unwinding 
and endonuclease cleavage by the\ Mre11/Rad50 complex." Genes Dev\ 13\(10\): 
1276-1288\. 

Pendergrass, W., N. Wolf and M. Poot (2004). "Efficacy of MitoTracker Green and 
CMXrosamine to measure changes in mitochondrial\ membrane potentials in 
living cells and tissues." Cytometry A\ 61\(2\): 162-169\. 

Perry, M. M., A. E. Williams, E. Tsitsiou, H. M. Larner-Svensson and M. A. Lindsay 
(2009). "Divergent intracellular pathways regulate interleukin-1beta-induced 
miR-146a and \ miR-146b expression and chemokine release in human alveolar 
epithelial cells." FEBS Lett\ 583\(20\): 3349-3355\. 

Prasad, R., G. L. Dianov, V. A. Bohr and S. H. Wilson (2000). "FEN1 stimulation of 
DNA polymerase beta mediates an excision step in mammalian long patch base 
excision repair." J Biol Chem 275(6): 4460-4466. 

Price, J. L., P. B. Davis, J. C. Morris and D. L. White (1991). "The distribution of 
tangles, plaques and related immunohistochemical markers in\ healthy aging and 
Alzheimer's disease." Neurobiol Aging\ 12\(4\): 295-312\. 

Prince, M. W., A. ; Guerchet, M.; Wu, Y.;Prina M. (2015). World Alzheimer Report 
2015 The Global Impact of Dementia. London, Alzheimer's Disease International. 

Qin, L., M. Fan, D. Candas, G. Jiang, S. Papadopoulos, L. Tian, G. Woloschak, D. J. 
Grdina and J. J. Li (2015). "CDK1 Enhances Mitochondrial Bioenergetics for 
Radiation-Induced DNA Repair." Cell Rep\ 13\(10\): 2056-2063\. 

Quiroz-Baez, R., E. Rojas and C. Arias (2009). "Oxidative stress promotes JNK-
dependent amyloidogenic processing of normally\ expressed human APP by 
differential modification of alpha-, beta- and\ gamma-secretase expression." 
Neurochem Int\ 55\(7\): 662-670\. 

Raber, J., Y. Huang and J. W. Ashford (2004). "ApoE genotype accounts for the vast 
majority of AD risk and AD pathology." Neurobiol Aging 25(5): 641-650. 



Referências bibliográficas  
 
 

154 

Ramamoorthy, M., P. Sykora, M. Scheibye-Knudsen, C. Dunn, C. Kasmer, Y. Zhang, 
K. G. Becker, D. L. Croteau and V. A. Bohr (2012). "Sporadic Alzheimer disease 
fibroblasts display an oxidative stress phenotype." Free Radic Biol Med\ 53\(6\): 
1371-1380\. 

Ray, P. D., B. W. Huang and Y. Tsuji (2012). "Reactive oxygen species (ROS) 
homeostasis and redox regulation in cellular\ signaling." Cell Signal\ 24\(5\): 981-
990\. 

Ray, S., M. R. Menezes, A. Senejani and J. B. Sweasy (2013). "Cellular roles of DNA 
polymerase beta." Yale J Biol Med\ 86\(4\): 463-469\. 

Repici, M. and T. Borsello (2006). "JNK pathway as therapeutic target to prevent 
degeneration in the central nervous \ system." Adv Exp Med Biol\ 588\: 145-155\. 

Richter, C., J. W. Park and B. N. Ames (1988). "Normal oxidative damage to 
mitochondrial and nuclear DNA is extensive." Proc Natl Acad Sci U S A 85(17): 
6465-6467. 

Robison, S. H., J. S. Munzer, R. Tandan and W. G. Bradley (1987). "Alzheimer's 
disease cells exhibit defective repair of alkylating agent-induced DNA damage." 
Ann Neurol 21(3): 250-258. 

Ruby, J. G., C. Jan, C. Player, M. J. Axtell, W. Lee, C. Nusbaum, H. Ge and D. P. 
Bartel (2006). "Large-scale sequencing reveals 21U-RNAs and additional 
microRNAs and endogenous\ siRNAs in C. elegans." Cell\ 127\(6\): 1193-1207\. 

Sancar, A., L. A. Lindsey-Boltz, K. Unsal-Kacmaz and S. Linn (2004). "Molecular 
mechanisms of mammalian DNA repair and the DNA damage checkpoints." 
Annu Rev Biochem\ 73\: 39-85\. 

Sancar, A., L. A. Lindsey-Boltz, K. Unsal-Kacmaz and S. Linn (2004). "Molecular 
mechanisms of mammalian DNA repair and the DNA damage checkpoints." 
Annu Rev Biochem 73: 39-85. 

Sanz, A., P. Caro, J. Gomez and G. Barja (2006). "Testing the vicious cycle theory of 
mitochondrial ROS production: effects of H2O2 and cumene hydroperoxide 
treatment on heart mitochondria." J Bioenerg Biomembr 38(2): 121-127. 

Sardi, F., L. Fassina, L. Venturini, M. Inguscio, F. Guerriero, E. Rolfo and G. 
Ricevuti (2011). "Alzheimer's disease, autoimmunity and inflammation. The 
good, the bad and the\ ugly." Autoimmun Rev\ 11\(2\): 149-153\. 

Satoh, J., Y. Kino and S. Niida (2015). "MicroRNA-Seq Data Analysis Pipeline to 
Identify Blood Biomarkers for Alzheimer's \ Disease from Public Data." Biomark 
Insights\ 10\: 21-31\. 

Saxowsky, T. T., G. Choudhary, M. M. Klingbeil and P. T. Englund (2003). 
"Trypanosoma brucei has two distinct mitochondrial DNA polymerase beta 
enzymes." J Biol Chem\ 278\(49\): 49095-49101\. 

Scheibye-Knudsen, M., M. Ramamoorthy, P. Sykora, S. Maynard, P. C. Lin, R. K. 
Minor, D. M. Wilson, 3rd, M. Cooper, R. Spencer, R. de Cabo, D. L. Croteau and 
V. A. Bohr (2012). "Cockayne syndrome group B protein prevents the 
accumulation of damaged\ mitochondria by promoting mitochondrial autophagy." 
J Exp Med\ 209\(4\): 855-869\. 



Referências bibliográficas  
 
 

155 

Shackelford, D. A. (2006). "DNA end joining activity is reduced in Alzheimer's 
disease." Neurobiol Aging 27(4): 596-605. 

Shah, R. C., A. S. Buchman, R. S. Wilson, S. E. Leurgans and D. A. Bennett (2011). 
"Hemoglobin level in older persons and incident Alzheimer disease: prospective\ 
cohort analysis." Neurology\ 77\(3\): 219-226\. 

Shah, R. C., R. S. Wilson, Y. Tang, X. Dong, A. Murray and D. A. Bennett (2009). 
"Relation of hemoglobin to level of cognitive function in older persons." 
Neuroepidemiology\ 32\(1\): 40-46\. 

Shalit, F., B. Sredni, C. Brodie, E. Kott and M. Huberman (1995). "T lymphocyte 
subpopulations and activation markers correlate with severity of\ Alzheimer's 
disease." Clin Immunol Immunopathol\ 75\(3\): 246-250\. 

Shen, G. P., H. Galick, M. Inoue and S. S. Wallace (2003). "Decline of nuclear and 
mitochondrial oxidative base excision repair activity in\ late passage human 
diploid fibroblasts." DNA Repair (Amst)\ 2\(6\): 673-693\. 

Sherrington, R., E. I. Rogaev, Y. Liang, E. A. Rogaeva, G. Levesque, M. Ikeda, H. 
Chi, C. Lin, G. Li, K. Holman, T. Tsuda, L. Mar, J. F. Foncin, A. C. Bruni, M. P. 
Montesi, S. Sorbi, I. Rainero, L. Pinessi, L. Nee, I. Chumakov, D. Pollen, A. 
Brookes, P. Sanseau, R. J. Polinsky, W. Wasco, H. A. Da Silva, J. L. Haines, M. 
A. Perkicak-Vance, R. E. Tanzi, A. D. Roses, P. E. Fraser, J. M. Rommens and P. 
H. St George-Hyslop (1995). "Cloning of a gene bearing missense mutations in 
early-onset familial Alzheimer's disease." Nature 375(6534): 754-760. 

Silva, A. R., A. C. Santos, J. M. Farfel, L. T. Grinberg, R. E. Ferretti, A. H. Campos, 
I. W. Cunha, M. D. Begnami, R. M. Rocha, D. M. Carraro, C. A. de Braganca 
Pereira, W. Jacob-Filho and H. Brentani (2014). "Repair of oxidative DNA 
damage, cell-cycle regulation and neuronal death may influence the clinical 
manifestation of Alzheimer's disease." PLoS One 9(6): e99897. 

Simons, K. and R. Ehehalt (2002). "Cholesterol, lipid rafts, and disease." J Clin 
Invest\ 110\(5\): 597-603\. 

Simsek, D., A. Furda, Y. Gao, J. Artus, E. Brunet, A. K. Hadjantonakis, B. Van 
Houten, S. Shuman, P. J. McKinnon and M. Jasin (2011). "Crucial role for DNA 
ligase III in mitochondria but not in Xrcc1-dependent\ repair." Nature\ 
471\(7337\): 245-248\. 

Singh, S. K., S. Srivastav, A. K. Yadav, S. Srikrishna and G. Perry (2016). "Overview 
of Alzheimer's Disease and Some Therapeutic Approaches Targeting Abeta; by 
Using Several Synthetic and Herbal Compounds." Oxidative Medicine and 
Cellular Longevity 2016: 22. 

Singh, V. K. (1996). "Immune-activation model in Alzheimer disease." Mol Chem 
Neuropathol\ 28\(1-3\): 105-111\. 

Singh, V. K. and H. H. Fudenberg (1989). "Increase of immunoglobulin G3 subclass 
is related to brain autoantibody in\ Alzheimer's disease but not in Down's 
syndrome." Autoimmunity\ 3\(2\): 95-101\. 

Sobol, R. W., J. K. Horton, R. Kuhn, H. Gu, R. K. Singhal, R. Prasad, K. Rajewsky 
and S. H. Wilson (1996). "Requirement of mammalian DNA polymerase-beta in 
base-excision repair." Nature\ 379\(6561\): 183-186\. 



Referências bibliográficas  
 
 

156 

Song, C., M. Vandewoude, W. Stevens, L. De Clerck, M. Van der Planken, A. 
Whelan, H. Anisman, A. Dossche and M. Maes (1999). "Alterations in immune 
functions during normal aging and Alzheimer's disease." Psychiatry Res\ 85\(1\): 
71-80\. 

Song, F., Y. Qian, X. Peng, G. Han, J. Wang, Z. Bai, P. J. Crack and H. Lei (2016). 
"Perturbation of the transcriptome: implications of the innate immune system in\ 
Alzheimer's disease." Curr Opin Pharmacol\ 26\: 47-53\. 

Stieler, J. T., C. Lederer, M. K. Bruckner, H. Wolf, M. Holzer, H. J. Gertz and T. 
Arendt (2001). "Impairment of mitogenic activation of peripheral blood 
lymphocytes in Alzheimer's disease." Neuroreport 12(18): 3969-3972. 

Strous, R. D. and Y. Shoenfeld (2006). "To smell the immune system: olfaction, 
autoimmunity and brain involvement." Autoimmun Rev\ 6\(1\): 54-60\. 

Su, A. I., T. Wiltshire, S. Batalov, H. Lapp, K. A. Ching, D. Block, J. Zhang, R. 
Soden, M. Hayakawa, G. Kreiman, M. P. Cooke, J. R. Walker and J. B. 
Hogenesch (2004). "A gene atlas of the mouse and human protein-encoding 
transcriptomes." Proc Natl Acad Sci U S A\ 101\(16\): 6062-6067\. 

Subramanian, A., P. Tamayo, V. K. Mootha, S. Mukherjee, B. L. Ebert, M. A. 
Gillette, A. Paulovich, S. L. Pomeroy, T. R. Golub, E. S. Lander and J. P. 
Mesirov (2005). "Gene set enrichment analysis: a knowledge-based approach for 
interpreting genome-wide expression profiles." Proc Natl Acad Sci U S A 
102(43): 15545-15550. 

Sugo, N., Y. Aratani, Y. Nagashima, Y. Kubota and H. Koyama (2000). "Neonatal 
lethality with abnormal neurogenesis in mice deficient in DNA polymerase\ beta." 
Embo j\ 19\(6\): 1397-1404\. 

Sugo, N., N. Niimi, Y. Aratani, M. Masutani, H. Suzuki and H. Koyama (2007). 
"Decreased PARP-1 levels accelerate embryonic lethality but attenuate neuronal\ 
apoptosis in DNA polymerase beta-deficient mice." Biochem Biophys Res 
Commun\ 354\(3\): 656-661\. 

Svilar, D., E. M. Goellner, K. H. Almeida and R. W. Sobol (2011). "Base excision 
repair and lesion-dependent subpathways for repair of oxidative DNA damage." 
Antioxid Redox Signal 14(12): 2491-2507. 

Swerdlow, R. H., J. M. Burns and S. M. Khan (2014). "The Alzheimer's disease 
mitochondrial cascade hypothesis: progress and\ perspectives." Biochim Biophys 
Acta\ 1842\(8\): 1219-1231\. 

Swerdlow, R. H. and S. M. Khan (2004). "A "mitochondrial cascade hypothesis" for 
sporadic Alzheimer's disease." Med Hypotheses\ 63\(1\): 8-20\. 

Sykora, P., M. Misiak, Y. Wang, S. Ghosh, G. S. Leandro, D. Liu, J. Tian, B. A. 
Baptiste, W. N. Cong, B. M. Brenerman, E. Fang, K. G. Becker, R. J. Hamilton, 
S. Chigurupati, Y. Zhang, J. M. Egan, D. L. Croteau, D. M. Wilson, 3rd, M. P. 
Mattson and V. A. Bohr (2015). "DNA polymerase beta deficiency leads to 
neurodegeneration and exacerbates Alzheimer disease phenotypes." Nucleic 
Acids Res 43(2): 943-959. 



Referências bibliográficas  
 
 

157 

Sykora, P., D. M. Wilson, 3rd and V. A. Bohr (2013). "Base excision repair in the 
mammalian brain: Implication for age related neurodegeneration." Mech Ageing 
Dev. 

Szczesny, B., A. W. Tann, M. J. Longley, W. C. Copeland and S. Mitra (2008). "Long 
patch base excision repair in mammalian mitochondrial genomes." J Biol Chem 
283(39): 26349-26356. 

Taganov, K. D., M. P. Boldin, K. J. Chang and D. Baltimore (2006). "NF-kappaB-
dependent induction of microRNA miR-146, an inhibitor targeted to\ signaling 
proteins of innate immune responses." Proc Natl Acad Sci U S A\ 103\(33\): 
12481-12486\. 

Tahbaz, N., S. Subedi and M. Weinfeld (2012). "Role of polynucleotide 
kinase/phosphatase in mitochondrial DNA repair." Nucleic Acids Res\ 40\(8\): 
3484-3495\. 

Tamir, A., M. D. Eisenbraun, G. G. Garcia and R. A. Miller (2000). "Age-dependent 
alterations in the assembly of signal transduction complexes at the\ site of T 
cell/APC interaction." J Immunol\ 165\(3\): 1243-1251\. 

Tan, L., J. T. Yu, M. S. Tan, Q. Y. Liu, H. F. Wang, W. Zhang, T. Jiang and L. Tan 
(2014). "Genome-wide serum microRNA expression profiling identifies serum 
biomarkers for\ Alzheimer's disease." J Alzheimers Dis\ 40\(4\): 1017-1027\. 

Tan, Z., N. Sun and S. S. Schreiber (1998). "Immunohistochemical localization of 
redox factor-1 (Ref-1) in Alzheimer's hippocampus." Neuroreport 9(12): 2749-
2752. 

Tedone, E., B. Arosio, F. Colombo, E. Ferri, D. Asselineau, F. Piette, C. Gussago, J. 
Belmin, S. Pariel, K. Benlhassan, M. Casati, A. Bornand, P. D. Rossi, P. Mazzola, 
G. Annoni, M. Doulazmi, J. Mariani, L. Porretti, D. H. Bray and D. Mari (2015). 
"Leukocyte Telomere Length in Alzheimer's Disease Patients with a Different 
Rate\ of Progression." J Alzheimers Dis\ 46\(3\): 761-769\. 

Tell, G., G. Damante, D. Caldwell and M. R. Kelley (2005). "The intracellular 
localization of APE1/Ref-1: more than a passive phenomenon?" Antioxid Redox 
Signal 7(3-4): 367-384. 

Thathiah, A. and B. De Strooper (2011). "The role of G protein-coupled receptors in 
the pathology of Alzheimer's disease." Nat Rev Neurosci\ 12\(2\): 73-87\. 

Thinakaran, G. and E. H. Koo (2008). "Amyloid precursor protein trafficking, 
processing, and function." J Biol Chem\ 283\(44\): 29615-29619\. 

Thomas, P., O. C. NJ and M. Fenech (2008). "Telomere length in white blood cells, 
buccal cells and brain tissue and its\ variation with ageing and Alzheimer's 
disease." Mech Ageing Dev\ 129\(4\): 183-190\. 

Town, T. (2010). "Inflammation, immunity, and Alzheimer's disease." CNS Neurol 
Disord Drug Targets\ 9\(2\): 129-131\. 

Tranchevent, L. C., R. Barriot, S. Yu, S. Van Vooren, P. Van Loo, B. Coessens, B. De 
Moor, S. Aerts and Y. Moreau (2008). "ENDEAVOUR update: a web resource 
for gene prioritization in multiple species." Nucleic Acids Res\ 36\(Web Server 
issue\): W377-384\. 



Referências bibliográficas  
 
 

158 

Troy, C. M., S. A. Rabacchi, Z. Xu, A. C. Maroney, T. J. Connors, M. L. Shelanski 
and L. A. Greene (2001). "beta-Amyloid-induced neuronal apoptosis requires c-
Jun N-terminal kinase\ activation." J Neurochem\ 77\(1\): 157-164\. 

Ul Hussain, M. (2012). "Micro-RNAs (miRNAs): genomic organisation, biogenesis 
and mode of action." Cell Tissue Res\ 349\(2\): 405-413\. 

Valko, M., D. Leibfritz, J. Moncol, M. T. Cronin, M. Mazur and J. Telser (2007). 
"Free radicals and antioxidants in normal physiological functions and human\ 
disease." Int J Biochem Cell Biol\ 39\(1\): 44-84\. 

Vasudevan, S., Y. Tong and J. A. Steitz (2007). "Switching from repression to 
activation: microRNAs can up-regulate translation." Science\ 318\(5858\): 1931-
1934\. 

Vasudevan, S., Y. Tong and J. A. Steitz (2008). "Cell-cycle control of microRNA-
mediated translation regulation." Cell Cycle\ 7\(11\): 1545-1549\. 

Vienberg, S. G., A. Kleinridders, R. Suzuki and C. R. Kahn (2015). "Differential 
effects of angiopoietin-like 4 in brain and muscle on regulation of \ lipoprotein 
lipase activity." Mol Metab\ 4\(2\): 144-150\. 

Wallace, S. S. (2002). "Biological consequences of free radical-damaged DNA 
bases." Free Radic Biol Med 33(1): 1-14. 

Wang, J., W. R. Markesbery and M. A. Lovell (2006). "Increased oxidative damage 
in nuclear and mitochondrial DNA in mild cognitive impairment." J Neurochem 
96(3): 825-832. 

Wang, L. L., Y. Huang, G. Wang and S. D. Chen (2012). "The potential role of 
microRNA-146 in Alzheimer's disease: biomarker or\ therapeutic target?" Med 
Hypotheses\ 78\(3\): 398-401\. 

Wei, W. and E. W. Englander (2008). "DNA polymerase beta-catalyzed-PCNA 
independent long patch base excision repair synthesis: a mechanism for repair of 
oxidatively damaged DNA ends in post-mitotic brain." J Neurochem 107(3): 734-
744. 

Wei, W. and E. W. Englander (2008). "DNA polymerase beta-catalyzed-PCNA 
independent long patch base excision repair\ synthesis: a mechanism for repair of 
oxidatively damaged DNA ends in post-mitotic\ brain." J Neurochem\ 107\(3\): 
734-744\. 

Weissman, L., D. G. Jo, M. M. Sorensen, N. C. de Souza-Pinto, W. R. Markesbery, 
M. P. Mattson and V. A. Bohr (2007). "Defective DNA base excision repair in 
brain from individuals with Alzheimer's disease and amnestic mild cognitive 
impairment." Nucleic Acids Res 35(16): 5545-5555. 

Wesson, D. W., E. Levy, R. A. Nixon and D. A. Wilson (2010). "Olfactory 
dysfunction correlates with amyloid-beta burden in an Alzheimer's\ disease 
mouse model." J Neurosci\ 30\(2\): 505-514\. 

Wick, G. and B. Grubeck-Loebenstein (1997). "Immunity and aging." Dev Comp 
Immunol 21(6): 455-460. 

Wightman, B., I. Ha and G. Ruvkun (1993). "Posttranscriptional regulation of the 
heterochronic gene lin-14 by lin-4 mediates\ temporal pattern formation in C. 
elegans." Cell\ 75\(5\): 855-862\. 



Referências bibliográficas  
 
 

159 

Wilson, S. H. and T. A. Kunkel (2000). "Passing the baton in base excision repair." 
Nat Struct Biol 7(3): 176-178. 

Wisniewski, K. E., A. J. Dalton, C. McLachlan, G. Y. Wen and H. M. Wisniewski 
(1985). "Alzheimer's disease in Down's syndrome: clinicopathologic studies." 
Neurology\ 35\(7\): 957-961\. 

Wolozin, B. (2001). "A fluid connection: cholesterol and Abeta." Proc Natl Acad Sci 
U S A\ 98\(10\): 5371-5373\. 

Wyss-Coray, T. and L. Mucke (2002). "Inflammation in neurodegenerative disease--a 
double-edged sword." Neuron 35(3): 419-432. 

Xia, J. and D. M. Rocke (2014). "Differential network analyses of Alzheimer's 
disease identify early events in\ Alzheimer's disease pathology."  2014\: 721453\. 

Xu, G., M. Herzig, V. Rotrekl and C. A. Walter (2008). "Base excision repair, aging 
and health span." Mech Ageing Dev\ 129\(7-8\): 366-382\. 

Yakes, F. M. and B. Van Houten (1997). "Mitochondrial DNA damage is more 
extensive and persists longer than nuclear DNA damage in human cells following 
oxidative stress." Proc Natl Acad Sci U S A 94(2): 514-519. 

Yamtich, J. and J. B. Sweasy (2010). "DNA polymerase family X: function, structure, 
and cellular roles." Biochim Biophys Acta\ 1804\(5\): 1136-1150\. 

Yang, J. L., L. Weissman, V. A. Bohr and M. P. Mattson (2008). "Mitochondrial 
DNA damage and repair in neurodegenerative disorders." DNA Repair (Amst) 
7(7): 1110-1120. 

Yarza, R., S. Vela, M. Solas and M. J. Ramirez (2015). "c-Jun N-terminal Kinase 
(JNK) Signaling as a Therapeutic Target for Alzheimer's\ Disease." Front 
Pharmacol\ 6\: 321\. 

Yates, S. C., A. Zafar, P. Hubbard, S. Nagy, S. Durant, R. Bicknell, G. Wilcock, S. 
Christie, M. M. Esiri, A. D. Smith and Z. Nagy (2013). "Dysfunction of the 
mTOR pathway is a risk factor for Alzheimer's disease." Acta Neuropathol 
Commun 1: 3. 

Yenki, P., F. Khodagholi and F. Shaerzadeh (2013). "Inhibition of phosphorylation of 
JNK suppresses Abeta-induced ER stress and\ upregulates prosurvival 
mitochondrial proteins in rat hippocampus." J Mol Neurosci\ 49\(2\): 262-269\. 

Yi, R., Y. Qin, I. G. Macara and B. R. Cullen (2003). "Exportin-5 mediates the 
nuclear export of pre-microRNAs and short hairpin RNAs." Genes Dev\ 17\(24\): 
3011-3016\. 

Yoon, S. C., Y. A. Kwon, H. Kim, S. Kim, S. Ahn Jo and D. K. Kim (2010). "Altered 
cell viability and proliferation activity of peripheral lymphocytes in patients with 
Alzheimer's disease." Psychiatry Investig 7(1): 68-71. 

Zafari, S., C. Backes, E. Meese and A. Keller (2015). "Circulating Biomarker Panels 
in Alzheimer's Disease." Gerontology\. 

Zekanowski, C. and U. Wojda (2009). "Aneuploidy, chromosomal missegregation, 
and cell cycle reentry in Alzheimer's disease." Acta Neurobiol Exp (Wars) 69(2): 
232-253. 



Referências bibliográficas  
 
 

160 

Zhao, Y., S. Bhattacharjee, P. Dua, P. N. Alexandrov and W. J. Lukiw (2015). 
"microRNA-Based Biomarkers and the Diagnosis of Alzheimer's Disease." Front 
Neurol\ 6\: 162\. 

Zheng, L., M. Zhou, Z. Guo, H. Lu, L. Qian, H. Dai, J. Qiu, E. Yakubovskaya, D. F. 
Bogenhagen, B. Demple and B. Shen (2008). "Human DNA2 is a mitochondrial 
nuclease/helicase for efficient processing of DNA\ replication and repair 
intermediates." Mol Cell\ 32\(3\): 325-336\. 

Zhou, D., J. Wang, M. A. Zapala, J. Xue, N. J. Schork and G. G. Haddad (2008). 
"Gene expression in mouse brain following chronic hypoxia: role of sarcospan in\ 
glial cell death." Physiol Genomics\ 32\(3\): 370-379\. 

Zhou, X. and J. Jia (2010). "P53-mediated G(1)/S checkpoint dysfunction in 
lymphocytes from Alzheimer's disease patients." Neurosci Lett 468(3): 320-325. 

Zhu, X., R. J. Castellani, A. Takeda, A. Nunomura, C. S. Atwood, G. Perry and M. A. 
Smith (2001). "Differential activation of neuronal ERK, JNK/SAPK and p38 in 
Alzheimer disease:\ the 'two hit' hypothesis." Mech Ageing Dev\ 123\(1\): 39-46\. 

Zhu, X., A. K. Raina, C. A. Rottkamp, G. Aliev, G. Perry, H. Boux and M. A. Smith 
(2001). "Activation and redistribution of c-jun N-terminal kinase/stress activated 
protein\ kinase in degenerating neurons in Alzheimer's disease." J Neurochem\ 
76\(2\): 435-441\. 

Zmudzka, B. Z., A. Fornace, J. Collins and S. H. Wilson (1988). "Characterization of 
DNA polymerase beta mRNA: cell-cycle and growth response in\ cultured human 
cells." Nucleic Acids Res\ 16\(20\): 9587-9596\. 

Zou, T., J. N. Rao, L. Liu, L. Xiao, H. K. Chung, Y. Li, G. Chen, M. Gorospe and J. 
Y. Wang (2015). "JunD enhances miR-29b levels transcriptionally and 
posttranscriptionally to inhibit proliferation of intestinal epithelial cells." Am J 
Physiol Cell Physiol 308(10): C813-824. 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APÊNDICE 
 



Apêndice  
 
 

162 

APÊNDICE A – Genes diferencialmente expressos em PBMCs de pacientes DA 
comparados ao grupo controle obtidos nos experimentos de microarranjos de 
mRNAs  

 
   

Gene$ Fold)
change

HBG1 0.4312
TMEM176A 0.4363

XIST 0.4395
ENST00000424415 0.4454

BTNL3 0.4781
TMEM176B 0.4815
MYOM2 0.4864
BEGAIN 0.4918

ENST00000397846 0.5244
ID1 0.5279

XR_078933 0.5285
COL14A1 0.5324

ENST00000505861 0.5407
PTGFR 0.5419

HLA.DRB6 0.544
KRTAP4.1 0.5553
MYF6 0.5565
ALAS2 0.5667
OR10Z1 0.5674

SELENBP1 0.5793
C15orf38 0.5831
SIRPB1 0.5834

ENST00000190839 0.5873
CA1 0.5963
IFIT1B 0.6005
IRF5 0.6008
ZFHX4 0.603
ATF6B 0.6121

A_33_P3331351 0.6137
EPB42 0.6149
EPHA6 0.6153
MEG3 0.6173
RIT1 0.6192
CRYM 0.6194
MARCO 0.6203
NKX2.8 0.6243
ZSCAN4 0.6269
INSM1 0.6295

A_33_P3274349 0.6298
LOC100131031 0.6304

CCDC62 0.632
PHEX 0.632
GYPA 0.6339

FAM182A 0.6371
LOC441601 0.6378
LOC730020 0.6384
GPM6A 0.63845

ENST00000511385 0.6385
LOC728192 0.6394

Gene$ Fold)
change

RNF17 0.6403
A_33_P3285602 0.6412

TBC1D30 0.6434
LOC340094 0.6452
FOXL2 0.6465
PRDM16 0.6474
TMPRSS15 0.648
FAM20A 0.6485
DIRAS3 0.6488
C3orf66 0.6491

A_33_P3418165 0.6524
TRIM67 0.6524
DCT 0.6556
LY6D 0.6567
NPSR1 0.659
OR7A5 0.6624
IQCJ 0.6626
DIRAS1 0.668
OR4A15 0.6687

A_33_P3396339 0.6688
GPC5 0.6696

AF289601 0.6719
LAMA3 0.6724
SLC12A1 0.6727
ZFP57 0.6738

A_33_P3304082 0.6742
SLC6A2 0.6747
TACSTD2 0.675
KRT40 0.6756

A_33_P3353273 0.6774
KCNK17 0.6801

A_33_P3357626 0.6812
ANXA8L2 0.6816

ENST00000449462 0.6822
LOC100128655 0.6871
TCP10L2 0.6888
DA734158 0.6904
ARHGAP28 0.6907
DLX3 0.6909

LOC286087 0.6926
INSM2 0.697

AK126960 0.6978
SLC4A1 0.698

ENST00000378252 0.6982
FLNA 0.7008
AHSP 0.701

AK125616 0.7011
LOC283392 0.703
FLJ41200 0.7046

Gene$ Fold)
change

CHRM4 0.7054
HBM 0.7055
SYT14 0.7061

PSORS1C3 0.7065
FUT2 0.7069
GRIK4 0.7074
SP8 0.7078

C3orf74 0.7129
LOC440356 0.7129
OSBP2 0.7138
OR6S1 0.7168
PDK4 0.7169
PIGR 0.7221

OR5D16 0.7232
A_33_P3367681 0.7234

ENPEP 0.7241
CGA 0.7268
TTTY8 0.7287

ENST00000497634 0.729
POT1 0.7293
MMP1 0.73165
HTR5A 0.732

SERPINB12 0.7329
TMTC1 0.73315
SLC9A4 0.7418
ACE2 0.7426
TTTY16 0.7463

ENST00000411514 0.7577
MAPK8IP1 0.7581

A_33_P3415808 0.7611
XR_037443 0.7636
EFCAB9 0.7643
HSFY2 0.7651

LOC100128348 0.7701
CU677518 0.7771
RSPO3 0.7812
FMOD 0.7831
VMO1 0.7837
S100A5 0.7866
IGFBP2 0.7887

LOC284561 0.7921
C22orf33 0.7955
ZNF804B 0.7979
HBQ1 0.8001

A_33_P3422712 0.8019
CNN1 0.802

A_33_P3382887 0.8056
DB462629 0.8068
HBA2 0.8076
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Gene$ Fold)
change

LOC401387 0.8087
KRTAP19.2 0.8116
FAM118A 0.8177

A_33_P3216192 0.821
FAM171B 0.8252
DMBT1 0.8305

A_33_P3399755 0.8314
KRT1 0.8382
M21784 0.84
C17orf87 0.8457
PRSS36 0.85
RFPL4A 0.8541
HLA.DQB1 0.877
NCRNA00261 0.8831
MDGA1 0.9351
VSTM1 0.9416
OR51B2 0.96555
ITGAD 0.9822
ERAP2 1.0324

LOC283454 1.037
AREG 1.04055

LOC732272 1.0515
HRK 1.0606
MYL9 1.0625
LTF 1.0682

KDM5D 1.073
CEACAM8 1.0821
GNAS 1.0866
PAGE1 1.1092
TMEM211 1.1137
ADM 1.1174
C7orf16 1.1196
FAM155B 1.1265

ENST00000498108 1.1273
IL8 1.1275

PF4V1 1.1368
SALL1 1.1403
KCNG1 1.1423
G0S2 1.1465
PVALB 1.1512

ENST00000377651 1.1515
AM408129 1.1518

XM_001718065 1.1518
RGS1 1.1563

LOC389834 1.16025
GPR109B 1.1626
ARG1 1.16675
GSTTP1 1.1671
BPI 1.1702

Gene$ Fold)
change

AQP9 1.1724
LOC654433 1.1761
SPINK6 1.1774
LRG1 1.1796
MMP25 1.1831
ZPLD1 1.1852
OR5T3 1.1862
C8orf31 1.1867
S100B 1.188
NOL4 1.1887
CAMP 1.1926
CXCR1 1.1932
DUSP1 1.19645
FER1L4 1.1975
NOV 1.2089
PLIN4 1.2091

ENST00000368189 1.2111
KLRC1 1.2132

ENST00000390602 1.2136
ANXA3 1.21475
LAIR2 1.2155

PGLYRP3 1.218
ENST00000400562 1.2188

LOC255167 1.2196
CCL2 1.22
DUSP2 1.2201

ENST00000520314 1.2211
TREM1 1.2214
FOXF2 1.2234
FOS 1.2249

FLJ44253 1.226
DEFB121 1.2278
MXD1 1.2281
MMP9 1.22875
MAEL 1.23
LCN15 1.2311
SV2B 1.2332

KIAA1257 1.2333
LRRN3 1.238
KCNJ15 1.2443
OLFM4 1.2456
CXCR2 1.2476

ENST00000451574 1.2492
PRKAR1B 1.2522
CR591103 1.2525
DDIT4L 1.2541
CA4 1.2545
KRT23 1.2546
GPR97 1.2548

Gene$ Fold)change

ANGPTL4 1.26
A_33_P3239594 1.2609
C17orf97 1.2614
CEACAM6 1.2615
IL1B 1.263
GPER 1.2632
LOC286058 1.2636
PRG4 1.2637
ENST00000469435 1.2654
POSTN 1.2661
NALCN 1.2673
MANSC1 1.2677
VNN3 1.2678
NLGN4Y 1.268
A_33_P3222384 1.2684
PADI2 1.2701
NAMPT 1.2734
KCNJ2 1.2743
SLC38A11 1.2743
TRIM63 1.2743
RNU1.5 1.2749
GRHL1 1.2783
PI3 1.2784
MGAM 1.2791
ENST00000466304 1.281
KREMEN1 1.28155
DEFA3 1.282
SLC5A11 1.282
SLED1 1.2831
ENST00000390600 1.2832
LINGO2 1.2838
ENST00000401931 1.2847
HLA.DQA1 1.28585
SOX3 1.286
CMTM2 1.2865
ENST00000414404 1.2868
NECAB2 1.2897
GRIK1 1.2908
C10orf72 1.291
COCH 1.291
WDR63 1.2938
CB215009 1.2974
DKFZP434L187 1.2975
FCAR 1.2978
SERTAD4 1.2996
RN5.8S1 1.3
SHISA3 1.3002
LOC728715 1.3009
AOC3 1.3013
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Gene$ Fold)change

TKTL2 1.3013
CPA5 1.3021
PDILT 1.3026
BC030764 1.3034
SCARNA22 1.3036
CEACAM3 1.30405
NUAK1 1.305
OCLN 1.30805
TM4SF20 1.3111
ENST00000427632 1.3141
GFPT2 1.3172
QDPR 1.3177
CWH43 1.3197
ENST00000455622 1.322
PURG 1.322
PEG3 1.3231
SSPN 1.324
INHBA 1.3241
MME 1.3242
C15orf42 1.3252
X57723 1.3282
GOLGA6L6 1.3289
LOC284294 1.329
SLC8A2 1.3294
MYL3 1.3297
CELA1 1.333
SLC7A2 1.3343
GSTM4 1.3354
LOC100288018 1.3367
DSC1 1.337
TNFRSF10C 1.337
SPP1 1.3371
OR14I1 1.3386
DEFB131 1.3389
DEFA8P 1.3413
COL13A1 1.34145
CBS 1.3423
ENST00000390625 1.3423
SIX4 1.3428
MAGEC1 1.3437
HS3ST2 1.3444
ENST00000522186 1.3453
LOC100128278 1.3459
AB363267 1.3468
AK027667 1.3482
PCBP3OT 1.3484
SDR9C7 1.3491
SIX1 1.3523
ND6 1.3527

Gene$ Fold)change

PTN 1.3528
TRIM55 1.353
CRISPLD2 1.3543
A_33_P3365178 1.3559
C4orf51 1.3572
A_33_P3416196 1.3578
AZU1 1.3599
PNLIP 1.3622
GP5 1.3635
STYK1 1.3657
WT1 1.3661
LOC100132941 1.3669
PRUNE2 1.3678
ST6GAL2 1.3679
SLPI 1.3691
NCRNA00185 1.3695
VNN1 1.3699
GUSBP1 1.3707
GABRA4 1.3731
ENST00000354689 1.3735
PTER 1.3756
GSTM1 1.3762
ENST00000367534 1.3786
WNT8A 1.3787
MAGEA11 1.3792
ENST00000450856 1.3815
HSPB7 1.3817
FFAR2 1.3829
C2orf77 1.3837
CTAG1A 1.3868
ARMC9 1.3889
ENST00000390265 1.3893
ENST00000340561 1.3895
MPDZ 1.39
ABCA8 1.3904
CCL11 1.3929
IFNG 1.3951
AF194718 1.3973
X04925 1.3984
ENST00000421204 1.3986
PROK2 1.3998
HPVC1 1.4001
AKAP5 1.4015
ATP1A1OS 1.4015
ENST00000433072 1.4016
EPYC 1.402
LOC345643 1.4042
E2F7 1.4044
AK123255 1.4046

Gene$ Fold)change

GINS2 1.4053
RAP1GAP2 1.4056
A_33_P3282474 1.4057
LOC284570 1.4085
CYP4F3 1.4107
ENST00000390244 1.4114
C1orf126 1.4117
GPRC5D 1.4133
ENST00000390285 1.4136
BAIAP3 1.4139
ENST00000358739 1.4144
NP113779 1.4146
MAGEE2 1.4153
LRRC10B 1.4188
OR8K1 1.4191
APOL6 1.4194
ZNF215 1.42
NCRNA00290 1.422
CDCA5 1.42465
PCDHA11 1.4287
OR6C65 1.4291
UGT2B15 1.4294
A_33_P3283636 1.4309
ENST00000390298 1.4311
OR2T34 1.4316
DLGAP5 1.4336
FLT3 1.4343
LOC651536 1.4349
ENST00000390315 1.4354
RNF112 1.4356
ENST00000390629 1.4357
ENST00000417576 1.4357
CIT 1.4392
HRASLS2 1.4407
CD8B 1.4411
C21orf125 1.4426
ENST00000471857 1.44305
ENST00000390237 1.445
ENST00000483158 1.4455
DDX3Y 1.4459
CCNB2 1.4463
TYMS 1.4464
ESCO2 1.4467
CD177 1.4469
ELANE 1.4474
RNF8 1.4491
A_33_P3263202 1.4498
ZNF667 1.4507
ENST00000446768 1.451



Apêndice  
 
 

165 

 
 

 
 

 
  

Gene$ Fold)change

DEFA4 1.4516
UTY 1.45305
TIMD4 1.4534
CXCL1 1.4545
REG1P 1.4555
MYBPH 1.4565
KCNJ1 1.4588
KIAA0101 1.45895
NCRNA00085 1.459
CHI3L1 1.4591
ENST00000390252 1.4595
TOP2A 1.46
GPR87 1.4657
GFAP 1.4683
ENST00000390317 1.469
SLCO1C1 1.4691
HIST1H1B 1.4696
FOLR3 1.4701
ENST00000417143 1.4702
ALPL 1.4709
ENST00000390313 1.4752
LOC100130899 1.4781
HOXB9 1.4804
ENST00000492167 1.4805
COLEC11 1.4817
GALNT14 1.482
MYT1L 1.4821
FOSB 1.4833
CCNA2 1.4851
A_33_P3311711 1.4872
LOC100506493 1.4882
DTL 1.4958
FAM167A 1.4969
B4GALNT3 1.4978
ENST00000390304 1.4983
ENST00000491977 1.4992
SPATA22 1.4994
MZB1 1.5002
IL1R2 1.5003
PSPH 1.5006
CDR1 1.5023
LIN28A 1.5042
CBY3 1.5069
FABP1 1.5079
KIR2DL2 1.5089
UBE2QL1 1.5107
BCAR1 1.5131
NQO2 1.5148
UTS2 1.5151

Gene$ Fold)change

BTNL8 1.5156
ENST00000305458 1.5157
CA9 1.5196
CEP55 1.51965
ENST00000380722 1.5198
PTGS2 1.5199
SHCBP1 1.5217
ENST00000390282 1.5219
PCOLCE2 1.5232
OR4K15 1.5249
RCAN2 1.5261
ENST00000390247 1.5271
TK1 1.5277
SPC25 1.5302
CDK1 1.5315
MKI67 1.5338
USP9Y 1.535
ENST00000376855 1.5363
ENST00000462693 1.5384
ENST00000495094 1.5403
GLDC 1.5406
MET 1.54165
BU854039 1.5453
NP109356 1.5462
C5orf46 1.5493
LOC100133661 1.554
ENST00000427543 1.5551
ENST00000474213 1.5578
DSCC1 1.5592
ENST00000479981 1.5594
RGN 1.5598
NPDC1 1.5638
FAM3B 1.5661
CTSG 1.5678
DDTL 1.5727
CNGA2 1.575
CYorf15B 1.57765
SLC6A3 1.5816
ENST00000390312 1.5827
A_24_P843020 1.5885
ENST00000390287 1.591
FATE1 1.5957
KIR2DS4 1.6011
HOXC10 1.6038
ENST00000390284 1.6099
ENST00000390301 1.6143
A_33_P3379681 1.6224
ENST00000390283 1.6229
TNFAIP6 1.632

Gene$ Fold)change

KIR2DL5A 1.6353
IL1A 1.64215
ENST00000390547 1.6465
ESYT3 1.6538
KIR2DL4 1.654
ENST00000477036 1.6556
DQ098707 1.6569
KIFC1 1.6574
HIST2H3A 1.6576
LOC96610 1.6632
KIR2DS2 1.6706
KHDRBS3 1.6713
ENST00000453166 1.6788
IGJ 1.6805
ENST00000390345 1.6932
ENST00000390291 1.6994
TNFRSF17 1.7062
CYorf15A 1.709
ZFY 1.7229
KIR3DL1 1.7468
ENST00000482104 1.756
ENST00000294649 1.7691
TXNDC5 1.7692
PADI6 1.7708
EGR1 1.7822
CXCR6 1.78685
KRT72 1.8037
EGR3 1.8154
ENST00000390305 1.824
IGLL1 1.8245
CYP4Z1 1.8332
ENST00000390539 1.8435
ENST00000390323 1.84945
ENST00000390319 1.87
ENST00000390243 1.877
ENST00000390316 1.8828
IGLL5 1.9034
CCL3L3 1.93605
EGR2 1.9462
S77011 1.9504
A_33_P3768930 1.9752
ENST00000400702 1.9931
CCL3 1.9977
CPZ 2.0011
ENST00000390549 2.01465
KIR2DS3 2.0385
ENST00000390551 2.0449
IFI27 2.0459
LOC100290481 2.1581
ENST00000390294 2.2266
AF058072 2.2525
RPS4Y2 2.3238
A_33_P3251412 2.4911
RPS4Y1 2.6189
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APÊNDICE B – Genes diferencialmente expressos em PBMCs de pacientes DA 
leve comparados ao grupo controle obtidos nos experimentos de microarranjos de 
mRNAs  

 
 

 
  

 

Gene Fold-change

HBG1 0.323
XIST 0.3256

ENST00000424415 0.4045
ENST00000397846 0.4179

BTNL3 0.4312
HLA.DRB6 0.4526
PTGFR 0.4557

XR_078933 0.4927
ENST00000449462 0.503
ENST00000505861 0.5043
ENST00000411514 0.5076
ENST00000190839 0.508

TMEM176A 0.5218
OR10Z1 0.5241
MYF6 0.5295
MYOM2 0.5393

TMEM176B 0.5393
ZFHX4 0.5516
IRF5 0.5523
EPHA6 0.5526
IQCJ 0.5533

A_33_P3285602 0.5589
CRYM 0.566
NKX2.8 0.5672
CA1 0.5683

DIRAS3 0.5692
IFIT1B 0.5721

FLJ41200 0.5733
COL14A1 0.5774
SIRPB1 0.5781
OR51B2 0.581
SELENBP1 0.5934
ALAS2 0.5936
GPM6A 0.59625
KRTAP4.1 0.5973
BPIL2 0.5982
GYPA 0.5989
GRIK4 0.59975

A_33_P3274349 0.5999
C15orf38 0.6039
BEGAIN 0.6054
OR7A5 0.6096

A_33_P3331351 0.61
PHEX 0.6112
PRDM16 0.6142
LOC441601 0.6154

CGA 0.6157
FUT2 0.616

Gene Fold-change

A_33_P3304082 0.6183
NRG1 0.61905

TMPRSS15 0.6204
LOC100507358 0.6231

GPC5 0.6283
TBC1D30 0.6283
ID1 0.6295

CCDC62 0.6299
RIT1 0.6302

AK126960 0.6303
ARHGAP28 0.6325
GNGT1 0.6325

A_33_P3396339 0.6334
PTPRR 0.6342
ZSCAN4 0.6349
EPB42 0.6352
C3orf66 0.6355
HTR5A 0.6367
ERC2 0.6397
C21orf34 0.6432
LOC728192 0.6445

A_33_P3326439 0.6448
ENST00000376302 0.646

LY6D 0.6474
LOC100131031 0.6478

INSM1 0.6496
LOC390705 0.6502
RNF17 0.6513
LRRC4C 0.6538

ENST00000511385 0.656
LOC730020 0.66

DCT 0.6607
KCNK17 0.6615

LOC340094 0.6637
LOC286087 0.6651
KRT40 0.6659
FAM182A 0.666
AGTR1 0.6665
HSFY2 0.6688
SCG2 0.6692
FOXL2 0.67
RSPO3 0.6737

LOC283854 0.6757
AADACL2 0.6776
AHSP 0.6776
INSM2 0.6777

LOC284561 0.6779
TSPYL6 0.67945

Gene Fold-change

ATF6B 0.6797
ZNF415 0.6826
OR6S1 0.6838
SP8 0.689

EFCAB9 0.6893
ENST00000378252 0.6897

TTTY8 0.6925
SPOCK3 0.6937
SLC4A1 0.6977
DA734158 0.6995
KRTAP1.1 0.6996

A_33_P3418165 0.6998
SERPINA5 0.7018
MEG3 0.7027
C22orf33 0.7034

ENST00000316004 0.704
PLCH1 0.7078

ENST00000497634 0.7085
A_33_P3415808 0.7115

ACE2 0.7156
A_33_P3353273 0.7234

CHRM4 0.7242
LAMA3 0.7362
RFPL4A 0.7379

PSORS1C3 0.7433
XR_037443 0.7553
ANXA8L2 0.7576

A_33_P3268395 0.7641
TMTC1 0.7649
ENPEP 0.7653

A_33_P3265539 0.768
HBM 0.7741

LOC100128348 0.7913
POT1 0.792

A_33_P3216192 0.7926
AREG 0.7981

HLA.DQB1 0.8022
CNTNAP3 0.8059
TACSTD2 0.8158
VSTM1 0.8338
IL8 0.8396

SLC9A4 0.8408
LOC732272 0.8859

ENST00000377651 0.8967
ZFP57 0.9009
KRT1 0.9381
G0S2 0.9502
MDGA1 0.9605
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Gene Fold-
change

M21784 0.9675
KRT23 1.0085
CMTM2 1.0889
PTGS2 1.09025
RGS1 1.1028

FAM118A 1.12905
CXCL1 1.1358
PSPH 1.1372
OLFM4 1.1375
PI3 1.1437
MME 1.1493
MARK1 1.1536
FOS 1.1685
PVALB 1.171
RNF182 1.1715
LINGO2 1.1732
KDM5D 1.1743
MMP9 1.181

CEACAM8 1.1842
LTF 1.1875

LOC286058 1.1963
PF4V1 1.2028

LOC401387 1.2031
GNAS 1.2035

XM_001718065 1.2039
CAMP 1.2084
LAIR2 1.2113
BPI 1.2167
IL1R2 1.2183
CYP4F3 1.2248
PRSS36 1.2254

A_33_P3399755 1.2354
SLC5A11 1.2357

A_33_P3382887 1.2377
PROK2 1.2381
KCNG1 1.2427
RN5.8S1 1.2519
CEACAM6 1.2742
KRTAP19.2 1.2769
CTAG2 1.2806
CHI3L1 1.2889
ALPL 1.295

ENST00000390602 1.302
DEFA3 1.3038
APOL6 1.3057
TNFAIP6 1.3093
IL17B 1.3146

TM4SF20 1.3157

Gene Fold-change

SPINK5 1.3162
C7orf16 1.3221
SOX3 1.3236
FOLR3 1.328

SLC38A11 1.328
PGLYRP3 1.3325
NALCN 1.3368

DKFZP434L187 1.3384
COL13A1 1.33875
MAGEA11 1.339
FAM155B 1.3411

ENST00000427872 1.3414
AK124695 1.3439
SCARNA22 1.3441
PDILT 1.3504
OR1C1 1.3529
THPO 1.3556
GSTM4 1.3557

ENST00000414404 1.3581
ANGPTL4 1.3587
LOC389834 1.3596

ENST00000390456 1.3617
LRRN3 1.3617

LOC100509805 1.3624
AZU1 1.3706

ENST00000366845 1.371
A_33_P3209566 1.3714

NOL4 1.3723
LOC441495 1.3725

ENST00000495094 1.3776
MYT1L 1.3835
C4orf51 1.3857
KLB 1.3879

ENST00000390600 1.3896
SLC17A6 1.392

ENST00000390376 1.3951
YAP1 1.4

ENST00000390283 1.4017
NCRNA00230A 1.4027

GSTM1 1.4039
IFNG 1.4051

CB215009 1.4054
ENST00000390624 1.4058

S100B 1.4096
BTNL8 1.4114

ENST00000390282 1.412
RNF8 1.4122

ENST00000482104 1.4126

Gene Fold-
change

MAB21L2 1.4146
FLJ44253 1.4147
VNN1 1.4154
PADI6 1.417

HLA.DQA1 1.4196
CR591103 1.4236
AB363267 1.4261
SLC6A3 1.4278
OR5T3 1.4284

A_33_P3323687 1.4294
ENST00000380722 1.431

IL1A 1.4339
FOSB 1.4368
OR2T8 1.4379

NP109356 1.4461
ENST00000367534 1.4473

SLC8A2 1.4476
FOXF2 1.4495
SLC6A15 1.451
OLFM1 1.4537
SDR9C7 1.454
SOST 1.454

ENST00000390315 1.4544
ENST00000421204 1.4545
ENST00000390625 1.4557

FER1L4 1.4594
AF194718 1.463

ENST00000390265 1.4633
LOC100132941 1.4646

KIR2DL2 1.4663
ENST00000451574 1.4683

RAP1GAP2 1.4713
CBS 1.4714

C2orf77 1.472
DEFA8P 1.4724

LOC284570 1.4729
PEG3 1.4741

A_33_P3416196 1.4753
PRKD1 1.4756
EGR3 1.4761

AK127957 1.4775
SLCO1C1 1.4777

ENST00000417576 1.4798
C1QL3 1.4843
PPP1R9A 1.4844

A_33_P3276217 1.4881
ZNF215 1.4888
DDX3Y 1.4904
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Gene Fold-
change

DEFA4 1.4905
MYL3 1.4906
SPP1 1.4917
HPVC1 1.4934

ENST00000433072 1.4957
RCAN2 1.4967
ARMC9 1.4979
ABCA8 1.5
WFDC1 1.5015
MAGEC1 1.5018
PCDHA11 1.5045
NP113779 1.5047
KREMEN1 1.506

ENST00000354689 1.5065
HS3ST2 1.5071
TK1 1.5109
EGR1 1.5119

SPATA22 1.51195
HRASLS2 1.5122
HSPB7 1.5138

A_24_P843020 1.5158
GRIK1 1.5169

ENST00000427543 1.5181
OR8K1 1.5195
CELA1 1.5242

A_33_P3421808 1.5253
OR4K15 1.5259
ELANE 1.5294
SPZ1 1.5315

ENST00000340561 1.5322
ENST00000390298 1.5324
A_33_P3211018 1.5335
A_33_P3311711 1.5345
COLEC11 1.53575
C5orf46 1.5378
LRRC10B 1.5382
HOXB9 1.5384
KIR2DS4 1.53895
UGT2B15 1.5399
LOX 1.5409

A_33_P3282474 1.5441
OR2T34 1.5455
UTY 1.5489

CNGA2 1.5521
CXCR6 1.5546
CA9 1.5555
WT1 1.5561

KIAA0101 1.5585

Gene Fold-
change

LOC651536 1.5651
ENST00000390237 1.5663
ENST00000471857 1.5664

C21orf125 1.5672
HIST2H3A 1.5685
MZB1 1.5702
NPDC1 1.5724

ENST00000417143 1.5742
EGR2 1.5744

ENST00000390629 1.5744
ENST00000483158 1.5765

VPREB1 1.5805
DTL 1.5826

ENST00000305458 1.5869
GLDC 1.5869
OR6C65 1.5871
TOP2A 1.5921

ENST00000376855 1.5959
ENST00000400702 1.596
ENST00000390252 1.6012

MAEL 1.6062
CIT 1.607

ENST00000462693 1.6082
ENST00000390304 1.6095

GLRA4 1.6119
ENST00000491977 1.6122

DSCC1 1.6151
CTAG1A 1.616

ENST00000390317 1.618
LOC100506493 1.618

ENST00000450856 1.6188
DDTL 1.6193

ENST00000492167 1.6218
LIN28A 1.6228
BCAR1 1.6266
CDR1 1.6274
CTSG 1.6282
SPC24 1.6286
EPYC 1.6369
GPR87 1.6444
RGN 1.6444
KCNJ1 1.6489

ENST00000479981 1.6502
ENST00000390247 1.6541
NCRNA00185 1.6605
BU854039 1.6614
CBY3 1.6618
CCL3L3 1.6632

Gene Fold-
change

KIR2DL4 1.6658
ENST00000390284 1.6667

MET 1.66715
GFAP 1.671
CEP55 1.6794
ZFY 1.6798

KIR2DS2 1.6805
CCL3 1.6817

KHDRBS3 1.6856
KIR2DL5A 1.68985
HOXC10 1.7003
GPRC5D 1.7057

ENST00000390287 1.7068
PCOLCE2 1.7094

ENST00000390313 1.7106
ENST00000390345 1.7115

CYorf15B 1.7131
KIFC1 1.7147

ENST00000390301 1.7178
ENST00000390312 1.7352

FAM3B 1.7459
ST6GAL2 1.7492
KRT72 1.7559

ENST00000474213 1.7619
TNFRSF17 1.7623

LOC100133661 1.7631
ENST00000522186 1.7654

UTS2 1.7756
FABP1 1.7883

LOC96610 1.8012
USP9Y 1.8112

ENST00000453166 1.8214
CYP4Z1 1.8215

ENST00000294649 1.8215
KIR3DL1 1.826
DQ098707 1.8501

IGJ 1.8619
ENST00000390291 1.8637
ENST00000390547 1.8648

IFI27 1.8838
TXNDC5 1.9265
FATE1 1.9665
IGLL1 1.9844

ENST00000390323 2.0021
ENST00000477036 2.0274

CYorf15A 2.0291
ENST00000390539 2.0308
ENST00000390319 2.0581

IGLL5 2.0638
S77011 2.1149
CPZ 2.138

ENST00000390305 2.1392
ENST00000390551 2.146
ENST00000390549 2.15375
ENST00000390243 2.1562
A_33_P3768930 2.1678

KIR2DS3 2.1896
ENST00000390316 2.2442
LOC100290481 2.2863

ENST00000390294 2.3405
ENST00000382893 2.4628

AF058072 2.534
RPS4Y2 2.9933

A_33_P3251412 3.1559
RPS4Y1 3.724



Apêndice  
 
 

169 

APÊNDICE C – Genes diferencialmente expressos em PBMCs de pacientes DA 
grave comparados ao grupo controle obtidos nos experimentos de microarranjos de 
mRNAs 

   

Gene Fold-
change

TMEM176A 0.2982
KRTAP19-2 0.3087
BEGAIN 0.3167

A_33_P3382887 0.324
LOC401387 0.3469

A_33_P3399755 0.3561
ZFP57 0.3638
ID1 0.3643

CU677518 0.3765
A_33_P3422712 0.3776
TMEM176B 0.3782
MARCO 0.3837
PRSS36 0.3894
MYOM2 0.3906
DB462629 0.3953
TEDDM1 0.4044
COL14A1 0.4431
TACSTD2 0.4527
FAM20A 0.4544
TCP10L2 0.4648
MEG3 0.4682

KRTAP4-1 0.4722
ATF6B 0.4897

ENST00000422553 0.4994
LOC100128655 0.5046
KRTAP1-3 0.5092
ALAS2 0.5138
MAB21L2 0.5143
FAM5C 0.5144
TRIM67 0.515

A_33_P3357626 0.532
LOC100129223 0.5351

C15orf38 0.5431
ANXA8L2 0.5459

ENST00000424415 0.5479
SELENBP1 0.5505
FSD1 0.5513
PMP22 0.5526
C8orf67 0.5531
INSM1 0.5533
FBLL1 0.5534

LOC283392 0.554
LAMA3 0.5563

A_33_P3239936 0.5567
C7orf16 0.5596

LOC727710 0.5606
A_33_P3418165 0.5607

ENST00000370373 0.5608
LOC440356 0.5609

Gene Fold-
change

A_33_P3358109 0.5615
SLC9A4 0.5658
DIRC1 0.5662
SLC6A2 0.5715

LOC100505635 0.5716
LOC100131031 0.5722
SPATA22 0.5724
KCNMB4 0.5729
CNTN2 0.574
C21orf30 0.5751
GSTT1 0.5752
EPB42 0.5757
FAM182A 0.577

A_33_P3353273 0.5781
HBM 0.5781

AK124695 0.5787
CRYGN 0.5788
SLC27A6 0.5792
NPSR1 0.5802
C11orf53 0.5813
PPAPDC3 0.5822
NEURL 0.5848
TMTC1 0.585
OR4A15 0.5861

LOC200772 0.5876
SERPINB12 0.5882
KRTAP15-1 0.5896
CELF5 0.5906
CLMN 0.5912

ENST00000518973 0.5929
SIRPB1 0.5944
FOXL2 0.5951
BTNL3 0.596
FLJ41170 0.5963
LOC730020 0.5968

RIT1 0.597
SYT14 0.5992
FHIT 0.5994

AF289601 0.6014
KCNT1 0.6014
ZSCAN4 0.602

A_33_P3369716 0.6025
LIN28B 0.6036
TTTY16 0.6038
DA918960 0.6039
APOA1 0.60415
FAM74A3 0.6042

ENST00000511385 0.605
LOC100510018 0.6059

Gene Fold-
change

ENST00000505861 0.6069
OR7C1 0.6073
SCRT1 0.6081
RNF17 0.6086
POT1 0.6108
RSPO1 0.6138
HSD17B2 0.6139
LHCGR 0.6147
GPR20 0.6151
CTSZ 0.6157

LOC728192 0.6218
GRP 0.6228
M21784 0.6234
ENPEP 0.6255
AADAC 0.6297

A_24_P504621 0.6307
HP 0.6308

GREM1 0.6311
OR2H2 0.6324

PSORS1C3 0.6339
DLX3 0.6352
HBQ1 0.6368

ST6GALNAC1 0.638
TCL1A 0.638
OR5D16 0.643
NEFL 0.6438

MAPK8IP1 0.6442
NELL2 0.6468
DPF2 0.6539
TEKT4 0.6555
KRT6B 0.6559
VMO1 0.6564
OR10Z1 0.6566
KRT1 0.659
CA1 0.6625
IFIT1B 0.6679

NCRNA00261 0.6699
S100A5 0.6707
DA734158 0.6713
FOLH1 0.6734
PDK4 0.6736
HBA2 0.6819

LOC441601 0.6869
SLC4A1 0.6997
MAEL 0.7006
SAA3P 0.703
C17orf87 0.7244
SP8 0.7409

IGFBP2 0.7457
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Gene Fold-
change

DMBT1 0.7539
AHSP 0.755
HBG1 0.7944

HLA-DRB6 0.8039
S100B 0.8235
XIST 0.8313

ENST00000397846 0.8536
KDM5D 0.8843
RPS4Y1 1.2411
PDZRN4 1.2506
RPS4Y2 1.3543
RN5-8S1 1.4085

ENST00000390539 1.5002
OLFM4 1.5087
ZPLD1 1.5332

LOC732272 1.5381
KCNJ15 1.5762
FOSB 1.5874
PI3 1.622

ENST00000390345 1.6602
G0S2 1.7145
NOV 1.72
MYT1L 1.7282
KIR2DS3 1.7434

A_24_P843020 1.7572
BTNL8 1.7665

ENST00000411514 1.7687
FLJ41130 1.7727
GALNT14 1.7779
CCL2 1.78635
MGAM 1.7875
SLPI 1.8024
CXCR2 1.8102
MYBPH 1.8166
ZFY 1.8224
OCLN 1.8235
FOLR3 1.8289
FTSJD2 1.8299
CMTM2 1.8385

ENST00000390551 1.8423
SSPN 1.8485

HIST2H3A 1.8639
GPX8 1.8826
CD177 1.8864
CYP4Z1 1.8899
X04925 1.8956
KRT23 1.897
WNT8A 1.9014
CHI3L1 1.902

Gene Fold-
change

PNLIP 1.9025
CYP4F3 1.9027

LOC100290481 1.9051
TEX28 1.9056
MET 1.9064
KRT72 1.9084

A_33_P3365178 1.9174
CNTNAP3 1.9197
NAMPT 1.9209
GRIK1 1.9213
ALPL 1.9254

ENST00000390549 1.9312
MME 1.93405

ENST00000487251 1.9356
PRSS45 1.9382

TNFRSF10C 1.9395
ENST00000495094 1.9559
ENST00000377651 1.957

ND6 1.9649
FFAR2 1.9888
BAIAP3 2

ENST00000390294 2.0012
GRHL1 2.0046
SLC6A3 2.0212
KCNJ2 2.027

B4GALNT3 2.0285
GRAMD1C 2.0732
CDK1 2.0827
ADIG 2.0984
IL8 2.1177

ESYT3 2.1362
ZCCHC13 2.1748

ENST00000401931 2.1853
ENST00000390283 2.203

C17orf97 2.2671
A_33_P3379681 2.2902
SERPINA5 2.3278
IL1R2 2.3353
CXCR6 2.3978
IFI27 2.4386

UBE2QL1 2.4767
GJB2 2.4933
EGR1 2.5362
CXCL1 2.56965
TNFAIP6 2.6101
PSPH 2.7163

ENST00000482104 2.7924
EGR3 2.8068
PADI6 2.8323

Gene$ Fold)
change

CCL3 2.884
EGR2 3.0646
PTGS2 3.0985
IL1A 3.1353

ENST00000400702 3.1879
CCL3L3 3.3351



Apêndice  
 
 

171 

APÊNDICE D – Genes diferencialmente expressos em PBMCs de pacientes com 
DA leve comparados aos pacientes com DA grave obtidos nos experimentos de 
microarranjos de mRNAs. 
. 

 

 

 

 
 Gene Fold-

change
KRTAP19.2 0.24

A_33_P3382887 0.2587
LOC401387 0.2861

A_33_P3399755 0.2879
PRSS36 0.3161

A_33_P3422712 0.331
RPS4Y1 0.3328
CU677518 0.3439
DB462629 0.3453
MAB21L2 0.3586
ZFP57 0.405

ENST00000422553 0.4213
AK124695 0.4272
FSD1 0.4275

ENST00000522186 0.4468
RPS4Y2 0.4516
FAM5C 0.4593

ENST00000390376 0.4655
TRIM67 0.4732

A_33_P3251412 0.4758
ST6GAL2 0.478

LOC100129223 0.486
TEKT4 0.4863
MARCO 0.4945

ENST00000427872 0.5028
COL15A1 0.5073
DIRC1 0.5078
OR6V1 0.5113

LOC727710 0.5136
SYT17 0.5141
FER1L4 0.5156
BEGAIN 0.5175
CNTN2 0.5182

A_32_P112752 0.53
ENST00000477036 0.53

LHCGR 0.5316
NEURL 0.5337
FATE1 0.5344

A_33_P3398196 0.5361
PRKD1 0.5362
C4orf45 0.5371
FBLL1 0.539

A_33_P3347020 0.5433
WFDC1 0.5455

LOC100509805 0.546
MAMSTR 0.5465
GPR83 0.5471

A_33_P3323687 0.5476
TACSTD2 0.5482

Gene Fold-
change

ENST00000360183 0.5493
SPZ1 0.55

A_33_P3421808 0.5507
A_24_P504621 0.5525

HOXD1 0.5527
ENST00000360149 0.554

PRR9 0.5542
C7orf16 0.55545

A_33_P3358109 0.5567
KRTAP15.1 0.5571

ENST00000428188 0.5577
MMD2 0.5597
DPCR1 0.5601

ENST00000398976 0.5638
NCRNA00185 0.5638
UNC5D 0.5663
MRO 0.5671
PLCD3 0.5672

LOC285045 0.5684
TMEM176A 0.5687
MMP13 0.5696

CSNK1A1P1 0.5698
GRP 0.5703

GPRC5D 0.5709
OLFM1 0.57165
ID1 0.5726
SOD3 0.5736

SPATA22 0.5739
APOA1 0.5741
PER3 0.5748

ENST00000390316 0.5754
LOC100510579 0.5757

AMPD1 0.5758
RPL23AP32 0.5761

A_33_P3290610 0.5764
MARK1 0.5765
C8orf79 0.5774

A_33_P3239936 0.5783
PTPRR 0.5802

LOC100505635 0.5804
MAEL 0.58045
H19 0.5826
S100B 0.584
TCP10L2 0.585

A_33_P3384312 0.5851
ENST00000416014 0.5877
ENST00000512720 0.588

OR5T3 0.5885
FAM20A 0.5886
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Gene Fold-
change

GLP1R 0.5894
ODZ4 0.5895
LIN28B 0.5904
FRZB 0.5906
C8orf67 0.5918
FMOD 0.59185
THY1 0.5921

SLC27A6 0.5944
ENST00000380888 0.5962

FAM198A 0.5962
LOC389834 0.5964

ENST00000329335 0.5965
ENST00000405223 0.5967

GRXCR1 0.5968
LOC284240 0.5984
MIXL1 0.5989

LOC340090 0.5993
EDNRA 0.5998
AADAC 0.6005
FABP1 0.6016
HP 0.6018

CACNA2D1 0.602
A1CF 0.6022
OR51B5 0.6023

A_33_P3370325 0.6025
PAX7 0.6026

CYorf15A 0.6033
LOC644145 0.6036
PROX2 0.6036
FAM155B 0.604
PODNL1 0.6054
ARPP21 0.6055

LOC388942 0.6058
RSPO1 0.6058

ENST00000390430 0.606
ANKRD22 0.6064
GLRA4 0.6064
UTS2 0.60675

ENST00000390305 0.6068
KLK11 0.6085
BDNF 0.6088
BTBD17 0.6092
OR5E1P 0.6097
ANKRD60 0.6102

ENST00000450856 0.6103
LOC100130736 0.6109
KRTAP1.3 0.6117

LOC100132288 0.6117
ENST00000480246 0.6122

Gene Fold-
change

INSM1 0.6127
GLP1R 0.5894
ODZ4 0.5895
LIN28B 0.5904
FRZB 0.5906
C8orf67 0.5918
FMOD 0.59185
THY1 0.5921

SLC27A6 0.5944
ENST00000380888 0.5962

FAM198A 0.5962
LOC389834 0.5964

ENST00000329335 0.5965
ENST00000405223 0.5967

GRXCR1 0.5968
LOC284240 0.5984
MIXL1 0.5989

LOC340090 0.5993
EDNRA 0.5998
AADAC 0.6005
FABP1 0.6016
HP 0.6018

CACNA2D1 0.602
A1CF 0.6022
OR51B5 0.6023

A_33_P3370325 0.6025
PAX7 0.6026

CYorf15A 0.6033
LOC644145 0.6036
PROX2 0.6036
FAM155B 0.604
PODNL1 0.6054
ARPP21 0.6055

LOC388942 0.6058
RSPO1 0.6058

ENST00000390430 0.606
ANKRD22 0.6064
GLRA4 0.6064
UTS2 0.60675

ENST00000390305 0.6068
KLK11 0.6085
BDNF 0.6088
BTBD17 0.6092
OR5E1P 0.6097
ANKRD60 0.6102

ENST00000450856 0.6103
LOC100130736 0.6109
KRTAP1.3 0.6117

LOC100132288 0.6117

Gene Fold-
change

ENST00000480246 0.6122
INSM1 0.6127

LOC388906 0.6129
CTAG1A 0.6138
USP9Y 0.6139
KIAA1210 0.6146

C9 0.6155
RGNEF 0.6155
SPRR2B 0.6162

LOC644450 0.6163
SLC26A3 0.6165
FAM118A 0.6168
FLJ23152 0.6197
TEX15 0.62
PATE2 0.6204

AK090928 0.6208
FSD2 0.6217
OR51T1 0.6217

ENST00000501215 0.6222
NCRNA00230A 0.6227

TRHDE 0.623
LOC100128655 0.6233

ENST00000451574 0.6241
CYP4F22 0.6247
BF217859 0.6249

ENST00000301008 0.6249
WT1 0.6249
LALBA 0.6255

KRTAP9.3 0.6256
ENST00000495063 0.6257

APOB 0.6263
ENST00000390313 0.6266

GLT25D2 0.6276
ROPN1 0.6277
IL13RA2 0.628

ENST00000383040 0.6282
MAGEA4 0.629
FOXP2 0.6293

SERPINA11 0.6293
ENST00000373964 0.6297

SSX3 0.6302
FAM47A 0.6312
OR4K5 0.6315
TJP1 0.6315

ENST00000474333 0.6318
KRT6B 0.6321
C20orf141 0.6323
DB074301 0.6323
WISP1 0.633
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Gene Fold-
change

A_33_P3213518 0.6334
FLJ32756 0.6334
ADAM3A 0.6335
ATP2B2 0.6335

ARHGEF26 0.6336
OR2W1 0.6339
ANKFY1 0.6344
SPATA21 0.6351
STAB2 0.6359
NMUR2 0.63755
FLJ44253 0.6382
FOXF2 0.6382
OR2A1 0.6382

LOC100126784 0.6385
GNGT1 0.639
KCNN3 0.6395

ENST00000390400 0.6403
PCDHB18 0.6403
OR2T8 0.6406
M21784 0.6409
PKDREJ 0.6413
THPO 0.6415

A_33_P3209135 0.642
MGAT5B 0.6423
CTAG2 0.6431

ENST00000418344 0.6435
TMEM190 0.6445
GCKR 0.6446
RCVRN 0.6453

ENST00000396039 0.6456
CTSZ 0.6459
SLC2A5 0.6463
SPATC1 0.6466
HPR 0.6468

ENST00000390243 0.6474
RIMS2 0.6484
SLC38A4 0.6497

A_33_P3293466 0.65
ENST00000523387 0.6505

OXGR1 0.6514
SHANK2 0.6527
IL16 0.6531
PLCZ1 0.6534
DIO3OS 0.6539

TMPRSS11E 0.6541
CTAGE1 0.6543

ENST00000399779 0.6543
NEBL 0.6555
MKRN3 0.6559

Gene Fold-
change

TTTY6 0.6559
CELA1 0.656
NPY2R 0.6564
NOL4 0.6576

FAM75D4 0.6578
DAZL 0.6585
FIBIN 0.6588

DPY19L2 0.659
NCRNA00114 0.6599

TRPV3 0.6608
LBP 0.6614

A_33_P3406904 0.6615
MEG3 0.6633

B3GALT1 0.6639
KBTBD5 0.6639
MAPK12 0.6649
LRRC10B 0.6666
LPPR4 0.6677
PDGFRB 0.6683
LOC729081 0.6686
FAM170A 0.6694
PDPN 0.6703
PCLO 0.6711

C6orf168 0.6717
ENST00000390547 0.6717

SLC9A4 0.6728
CR591103 0.6731
VSTM2B 0.6745

A_33_P3346543 0.6749
SFRP1 0.677
PTPRG 0.6776
SCRT1 0.6778
NRSN1 0.678
OR8U1 0.6781

DEFB108B 0.6801
CA6 0.6806

TMEM121 0.6827
KLB 0.6833

GPRIN2 0.684
KRTAP22.2 0.6856

TRO 0.6858
OR2H2 0.6873
AF058072 0.691

A_33_P3357626 0.6939
LOC100133661 0.6943

CLEC3A 0.6964
ENST00000382045 0.6985

MAGEA11 0.6997
KDELC1 0.6998

Gene Fold-
change

KRT1 0.6998
TMEM176B 0.7009
LOC283392 0.701
HKDC1 0.7058
PEG3 0.7111

LOC200772 0.7139
TMTC1 0.7144
LTF 0.7166

ANXA8L2 0.7167
FAM3B 0.7168
HBQ1 0.7168
MYOM2 0.7211
PCOLCE2 0.7218
PRUNE2 0.7247
TCL1A 0.727

A_33_P3345808 0.7292
HLA.DQA1 0.73395

ENST00000390539 0.7388
GNAS 0.739
SEC1 0.739
HBM 0.746
KDM5D 0.7483
CBS 0.749

CEACAM8 0.7543
L1TD1 0.7709
CYorf15B 0.77405

ENST00000498108 0.7753
HBA2 0.7806
TRIM63 0.788
C17orf87 0.7938
ANTXR1 0.7996
UTY 0.8006
ELANE 0.8413

ENST00000367534 0.8595
ALAS2 0.8655
TTTY15 0.8864
CTSG 0.891
MDGA1 0.9113
DEFA4 0.9202
HSD17B2 1.189
BTNL8 1.2525

PCDH11Y 1.25255
IFI27 1.2965

HLA.DQB1 1.3244
BTNL3 1.3555
PI3 1.419

CHI3L1 1.4764
CXCR1 1.562

ENST00000190839 1.5727
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  Gene Fold-
change

EPN3 1.5889
ENST00000390283 1.5918

ZPLD1 1.603
PDZRN4 1.6158
CXCR6 1.65305
NOV 1.6868

CMTM2 1.6881
FFAR2 1.7052

TNFRSF10C 1.7258
CXCR2 1.7264
ND6 1.739
MME 1.75895

LOC732272 1.7602
OR5AC2 1.7669
MYOCD 1.7679
VWA1 1.7704
RFPL4A 1.7719
TEK 1.776

HLA.DRB6 1.7856
KIAA1257 1.8004
BC026731 1.8022
LPHN3 1.8044
G0S2 1.8068

FLJ41130 1.8154
IL1RL1 1.8173
FLJ41200 1.8188
TEX28 1.8235
RNF150 1.8257
CNTNAP3 1.8305
KANK4 1.8416
KRT23 1.84845

A_33_P3266920 1.8516
CCL2 1.8706

ENST00000376302 1.8837
SIX6 1.885
NAMPT 1.8888

ENST00000426402 1.9135
EGR3 1.9215
IL1R2 1.9294
INE2 1.9342
GRIK1 1.95
EGR2 1.9513
GPX8 1.9533
FTSJD2 1.9549
GRHL1 1.9603

ENST00000487251 1.9619
GRIK4 1.97035
KCNJ2 1.9754
C10orf55 1.9852

Gene Fold-change

TNFAIP6 2.0004
GRAMD1C 2.0026
PADI6 2.0255

ENST00000397846 2.0424
LOC100507358 2.0496
UBE2QL1 2.0888
ADIG 2.0938

LOC644919 2.0964
C11orf16 2.1252
PRSS45 2.1465

ENST00000401931 2.1915
ENST00000377651 2.2016

ZCCHC13 2.2188
CCL3L3 2.22845
CXCL1 2.29825
PSPH 2.392

C17orf97 2.4086
ENST00000449462 2.433

HBG1 2.4382
GJB2 2.4436
IL8 2.5339
XIST 2.5434
IL6 2.5566

PTGS2 2.853
IL1A 3.0894

SERPINA5 3.2695
ENST00000411514 3.523
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APÊNDICE E – Vias obtidas pela análise de enriquecimento funcional (DAVID) dos 
genes induzidos em pacientes com DA comparados aos controles (as vias em 
negrito foram discutidas neste trabalho). 

Termo N° de 
genes 

Valor 
de p Genes 

GO:0005576~extracellular region 68 7.24E-
09 

PNLIP, UTS2, CD8B, FAM3B, MMP9, POSTN, SPINK6, 
MMP25, NOV, IFNG, CEACAM8, CCL3L3, PGLYRP3, 
IGLL1, IL1B, LTF, IL1A, VNN3, COCH, PRG4, CAMP, 

LAIR2, ELANE, COLEC11, PCOLCE2, INHBA, PROK2, 
BPI, ADM, DEFA4, DEFA3, LOC728715, SLPI, GNAS, 
TREM1, EPYC, KIR2DL2, CXCL1, DEFB121, CCL3, 

OLFM4, CCL2, PF4V1, CPZ, AZU1, C5ORF46, FOLR3, 
LRG1, CRISPLD2, PTN, WNT8A, SPP1, ANGPTL4, 
LCN15, CPA5, DEFB131, CMTM2, LOC651536, IL8, 
COL13A1, IGJ, CHI3L1, CELA1, CCL11, FCAR, PI3, 

AREG, APOL6 

GO:0006952~defense response 32 1.23E-
08 

CXCL1, DEFB121, CCL3, CCL2, CXCR1, CXCR2, 
MMP25, AZU1, FOS, PAGE1, CCL3L3, PGLYRP3, IFNG, 

VNN1, IL1B, LTF, IL1A, SPP1, DEFB131, IL8, CAMP, 
KIR2DS3, CCL11, INHBA, PROK2, TNFAIP6, BPI, 

DEFA4, DEFA3, CTSG, KIR2DL4, AOC3 

GO:0005125~cytokine activity 16 2.94E-
07 

CXCL1, NAMPT, CCL3, CMTM2, CCL2, IL8, FAM3B, 
PF4V1, CCL11, INHBA, CCL3L3, IFNG, IL1B, AREG, IL1A, 

SPP1 

GO:0009617~response to bacterium 16 4.71E-
07 

DEFB121, DEFB131, CCL2, PTGS2, CAMP, AZU1, FOS, 
BPI, ADM, DEFA4, PGLYRP3, IFNG, DEFA3, LTF, IL1B, 

CTSG 

GO:0007610~behavior 25 4.83E-
07 

CXCL1, CCL3, CCL2, PTGS2, GRIK1, SLC6A3, CXCR1, 
CXCR2, AZU1, FOS, IFNG, CCL3L3, PTN, IL1B, EGR1, 

EGR2, CMTM2, IL8, MET, FOSB, CCL11, PROK2, S100B, 
PRKAR1B, C7ORF16 

GO:0006955~immune response 31 5.48E-
07 

CXCL1, IL1R2, CCL3, CCL2, AQP9, CD8B, PF4V1, 
PGLYRP3, CCL3L3, CEACAM8, IFNG, IGLL1, LTF, 

VNN1, IL1B, ERAP2, IL1A, IL8, PRG4, IGJ, KIR2DS2, 
TNFRSF17, KIR2DS4, KIR2DS3, CCL11, BPI, RGS1, 

FCAR, TREM1, KIR2DL2, KIR3DL1, CTSG 

hsa04060:Cytokine-cytokine receptor 
interaction 19 9.57E-

07 

CXCL1, IL1R2, CCL3, CCL2, IL8, FLT3, MET, CXCR1, 
TNFRSF17, CXCR2, PF4V1, CCL11, INHBA, TNFRSF10C, 

CXCR6, CCL3L3, IFNG, IL1B, IL1A 

GO:0044421~extracellular region part 36 9.59E-
06 

PNLIP, CXCL1, CCL3, OLFM4, UTS2, CCL2, MMP9, 
FAM3B, POSTN, MMP25, CPZ, NOV, CRISPLD2, IFNG, 
CEACAM8, CCL3L3, PTN, IL1B, WNT8A, IL1A, VNN3, 

ANGPTL4, SPP1, COCH, CMTM2, IL8, COL13A1, CHI3L1, 
CCL11, INHBA, ADM, DEFA4, PI3, DEFA3, AREG, EPYC 

GO:0006935~chemotaxis 13 9.79E-
06 

CXCL1, CCL3, CMTM2, CCL2, IL8, CXCR1, CXCR2, 
CCL11, AZU1, PROK2, CCL3L3, IFNG, IL1B 

GO:0042330~taxis 13 9.79E-
06 

CXCL1, CCL3, CMTM2, CCL2, IL8, CXCR1, CXCR2, 
CCL11, AZU1, PROK2, CCL3L3, IFNG, IL1B 

GO:0042742~defense response to 
bacterium 11 1.20E-

05 
AZU1, DEFB121, BPI, DEFB131, CAMP, IFNG, DEFA4, 

PGLYRP3, DEFA3, LTF, CTSG 

GO:0006954~inflammatory response 18 1.85E-
05 

CXCL1, CCL3, CCL2, IL8, CXCR1, CXCR2, MMP25, 
CCL11, AZU1, PROK2, TNFAIP6, FOS, CCL3L3, VNN1, 

IL1B, IL1A, AOC3, SPP1 

GO:0001871~pattern binding 12 2.36E-
05 

AZU1, TNFAIP6, CCL2, COL13A1, CRISPLD2, PRG4, 
PGLYRP3, PTN, POSTN, PF4V1, EPYC, PCOLCE2 

GO:0030247~polysaccharide binding 12 2.36E-
05 

AZU1, TNFAIP6, CCL2, COL13A1, CRISPLD2, PRG4, 
PGLYRP3, PTN, POSTN, PF4V1, EPYC, PCOLCE2 

GO:0030246~carbohydrate binding 18 3.03E-
05 

CCL2, REG1P, COL13A1, PRG4, CHI3L1, POSTN, 
COLEC11, PF4V1, PCOLCE2, AZU1, TNFAIP6, 

CRISPLD2, PGLYRP3, GFPT2, PTN, EPYC, KLRC1, 
GALNT14 

GO:0005539~glycosaminoglycan 
binding 11 5.58E-

05 
AZU1, TNFAIP6, CCL2, COL13A1, CRISPLD2, PGLYRP3, 

PTN, POSTN, PF4V1, EPYC, PCOLCE2 

GO:0008009~chemokine activity 7 6.57E-
05 CCL11, CXCL1, CCL3, CCL2, IL8, CCL3L3, PF4V1 

hsa05332:Graft-versus-host disease 7 6.78E-
05 KIR2DL5A, IFNG, IL1B, KIR2DL2, KIR3DL1, KLRC1, IL1A 

GO:0042379~chemokine receptor 
binding 7 9.45E-

05 CCL11, CXCL1, CCL3, CCL2, IL8, CCL3L3, PF4V1 
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GO:0030593~neutrophil chemotaxis 5 1.62E-
04 CCL2, IL8, IFNG, IL1B, CXCR2 

GO:0005615~extracellular space 26 2.01E-
04 

CXCL1, PNLIP, UTS2, CCL3, OLFM4, CCL2, MMP9, 
FAM3B, CCL3L3, CEACAM8, IFNG, PTN, IL1B, IL1A, 

VNN3, ANGPTL4, SPP1, CMTM2, IL8, CHI3L1, CCL11, 
INHBA, ADM, DEFA4, DEFA3, AREG 

GO:0050900~leukocyte migration 7 2.84E-
04 AZU1, CCL2, IL8, IFNG, ELANE, IL1B, CXCR2 

GO:0030595~leukocyte chemotaxis 6 2.85E-
04 AZU1, CCL2, IL8, IFNG, IL1B, CXCR2 

GO:0060326~cell chemotaxis 6 3.67E-
04 AZU1, CCL2, IL8, IFNG, IL1B, CXCR2 

GO:0045073~regulation of chemokine 
biosynthetic process 4 4.43E-

04 AZU1, IFNG, ELANE, IL1B 

GO:0044057~regulation of system 
process 15 4.49E-

04 
EGR1, EGR2, CCL2, PTGS2, GRIK1, MYL3, GPR109B, 

MYL9, INHBA, PROK2, ADM, HSPB7, IFNG, MYBPH, IL1B 

GO:0007626~locomotory behavior 14 4.65E-
04 

CXCL1, CCL3, CMTM2, CCL2, IL8, SLC6A3, CXCR1, 
CXCR2, CCL11, AZU1, PROK2, CCL3L3, IFNG, IL1B 

GO:0032396~inhibitory MHC class I 
receptor activity 3 6.87E-

04 KIR2DS3, KIR2DL2, KIR3DL1 

hsa04612:Antigen processing and 
presentation 8 7.79E-

04 
KIR2DL5A, CD8B, KIR2DS2, KIR2DS4, KIR2DS3, 

KIR2DL2, KIR3DL1, KLRC1, KIR2DL4 

GO:0009725~response to hormone 
stimulus 16 8.22E-

04 

ALPL, PNLIP, EGR2, CCL2, PTGS2, BCAR1, FOS, CA9, 
DUSP1, ADM, PRKAR1B, IL1B, CA4, GNAS, CCNA2, 

SPP1 

GO:0009611~response to wounding 20 8.42E-
04 

CXCL1, CCL3, CCL2, IL8, CXCR1, CXCR2, MMP25, 
CCL11, AZU1, PROK2, TNFAIP6, FOS, GP5, ADM, 

CCL3L3, VNN1, IL1B, IL1A, AOC3, SPP1 

GO:0008201~heparin binding 8 9.95E-
04 

AZU1, CCL2, COL13A1, CRISPLD2, PTN, POSTN, PF4V1, 
PCOLCE2 

GO:0048545~response to steroid 
hormone stimulus 11 0.0010

36663 
ALPL, FOS, CCL2, PTGS2, DUSP1, CA9, ADM, IL1B, CA4, 

CCNA2, SPP1 
GO:0051384~response to glucocorticoid 

stimulus 7 0.0015
26011 ALPL, FOS, CCL2, PTGS2, DUSP1, ADM, IL1B 

GO:0032642~regulation of chemokine 
production 4 0.0015

85062 AZU1, IFNG, ELANE, IL1B 

GO:0033280~response to vitamin D 4 0.0019
2801 ALPL, PTGS2, IL1B, SPP1 

GO:0007611~learning or memory 8 0.0020
04654 

EGR1, FOS, EGR2, PTGS2, S100B, PRKAR1B, PTN, 
IL1B 

GO:0032393~MHC class I receptor 
activity 4 0.0020

29057 KIR2DS2, KIR2DS4, KIR2DS3, KIR2DL2, KIR3DL1 

GO:0009719~response to endogenous 
stimulus 16 0.0021

85857 

ALPL, PNLIP, EGR2, CCL2, PTGS2, BCAR1, FOS, CA9, 
DUSP1, ADM, PRKAR1B, IL1B, CA4, GNAS, CCNA2, 

SPP1 

hsa04062:Chemokine signaling pathway 11 0.0021
91256 

CCL11, CXCL1, CCL3, CCL2, IL8, BCAR1, CCL3L3, 
CXCR6, CXCR1, CXCR2, PF4V1 

GO:0031960~response to corticosteroid 
stimulus 7 0.0023

699 ALPL, FOS, CCL2, PTGS2, DUSP1, ADM, IL1B 

GO:0000280~nuclear division 11 0.0028
64424 

RNF8, SPC25, CDK1, KIFC1, CCNB2, DLGAP5, CEP55, 
CIT, CDCA5, CCNA2, DSCC1 

GO:0007067~mitosis 11 0.0028
64424 

RNF8, SPC25, CDK1, KIFC1, CCNB2, DLGAP5, CEP55, 
CIT, CDCA5, CCNA2, DSCC1 

hsa04650:Natural killer cell mediated 
cytotoxicity 9 0.0029

83593 
TNFRSF10C, KIR2DL5A, IFNG, KIR2DS2, KIR2DS4, 

KIR2DS3, KIR2DL2, KIR3DL1, KLRC1, KIR2DL4 
GO:0000087~M phase of mitotic cell 

cycle 11 0.0032
35024 

RNF8, SPC25, CDK1, KIFC1, CCNB2, DLGAP5, CEP55, 
CIT, CDCA5, CCNA2, DSCC1 

h_pepiPathway:Proepithelin Conversion 
to Epithelin and Wound Repair Control 3 0.0035

48882 IL8, SLPI, CELA1 

GO:0048285~organelle fission 11 0.0037
34594 

RNF8, SPC25, CDK1, KIFC1, CCNB2, DLGAP5, CEP55, 
CIT, CDCA5, CCNA2, DSCC1 

GO:0033273~response to vitamin 6 0.0040
19348 ALPL, CCL2, PTGS2, DUSP1, IL1B, SPP1 

hsa04640:Hematopoietic cell lineage 7 0.0048
70567 IL1R2, GP5, CD8B, FLT3, IL1B, MME, IL1A 

GO:0045080~positive regulation of 
chemokine biosynthetic process 3 0.0050

54873 AZU1, IFNG, IL1B 

GO:0001501~skeletal system 
development 13 0.0051

86399 
HOXC10, ALPL, INHBA, PTGS2, COL13A1, MMP9, SIX1, 

PTN, GNAS, HOXB9, POSTN, SIX4, SPP1 
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GO:0010033~response to organic 
substance 22 0.0057

0409 

ALPL, PNLIP, EGR1, EGR2, CCL2, AQP9, PTGS2, 
BCAR1, SLC6A3, LIN28A, FOS, CA9, DUSP1, ADM, 

PRKAR1B, HSPB7, IFNG, CA4, IL1B, GNAS, CCNA2, 
SPP1 

GO:0016494~C-X-C chemokine receptor 
activity 3 0.0060

99453 CXCR6, CXCR1, CXCR2 

GO:0042035~regulation of cytokine 
biosynthetic process 6 0.0065

40207 AZU1, INHBA, IFNG, ELANE, IL1B, IL1A 

GO:0022403~cell cycle phase 15 0.0066
5684 

KIFC1, CDK1, MKI67, DLGAP5, MAEL, CEP55, RNF8, 
SPC25, PRUNE2, INHBA, CCNB2, CIT, CDCA5, CCNA2, 

DSCC1 

GO:0000279~M phase 13 0.0066
58294 

KIFC1, CDK1, MKI67, DLGAP5, MAEL, CEP55, RNF8, 
SPC25, CCNB2, CIT, CCNA2, CDCA5, DSCC1 

GO:0042108~positive regulation of 
cytokine biosynthetic process 5 0.0071

03079 AZU1, IFNG, ELANE, IL1B, IL1A 

GO:0019958~C-X-C chemokine binding 3 0.0077
63793 CXCR6, CXCR1, CXCR2 

GO:0007565~female pregnancy 7 0.0083
67364 FOS, PTGS2, ADM, IL1B, GNAS, EPYC, SPP1 

GO:0005887~integral to plasma 
membrane 32 0.0085

3103 

KCNJ15, AQP9, GRIK1, CD8B, GPR109B, SLC6A3, 
FFAR2, MME, CXCR2, KCNJ2, KCNJ1, GP5, CXCR6, 
CEACAM8, CEACAM6, PCDHA11, KCNG1, GABRA4, 

GPER, FLT3, MET, KIR2DS2, KIR2DS4, KIR2DS3, SSPN, 
BPI, TNFRSF10C, FCAR, SLC7A2, KIR2DL2, KIR3DL1, 

KLRC1, KIR2DL4 
GO:0007059~chromosome 

segregation 6 0.0095
14161 SPC25, KIFC1, DLGAP5, CDCA5, TOP2A, DSCC1 

58.(CD40L)_immnosurveillance 4 0.0097
48963 CCL3, IL8, IFNG, IL1A 

GO:0031226~intrinsic to plasma 
membrane 32 0.0115

82048 

KCNJ15, AQP9, GRIK1, CD8B, GPR109B, SLC6A3, 
FFAR2, MME, CXCR2, KCNJ2, KCNJ1, GP5, CXCR6, 
CEACAM8, CEACAM6, PCDHA11, KCNG1, GABRA4, 

GPER, FLT3, MET, KIR2DS2, KIR2DS4, KIR2DS3, SSPN, 
BPI, TNFRSF10C, FCAR, SLC7A2, KIR2DL2, KIR3DL1, 

KLRC1, KIR2DL4 

GO:0016477~cell migration 11 0.0133
18502 

AZU1, CCL2, IL8, BCAR1, MET, IFNG, SIX1, ELANE, IL1B, 
CXCR2, SIX4 

GO:0031012~extracellular matrix 13 0.0133
91396 

NOV, COCH, COL13A1, CRISPLD2, MMP9, PI3, CHI3L1, 
POSTN, EPYC, WNT8A, MMP25, CPZ, ANGPTL4 

GO:0016813~hydrolase activity, acting 
on carbon-nitrogen (but not peptide) 

bonds, in linear amidines 
3 0.0138

1223 ARG1, PADI6, PADI2 

GO:0008284~positive regulation of cell 
proliferation 14 0.0155

13441 
NAMPT, CCL2, PTGS2, FLT3, REG1P, ELANE, CXCR2, 

HOXC10, ADM, IFNG, PTN, IL1B, FABP1, CCNA2 

GO:0007267~cell-cell signaling 18 0.0159
06687 

NAMPT, UTS2, EGR3, CCL3, GRIK1, BAIAP3, DLGAP5, 
FAM3B, MME, INHBA, TNFAIP6, ADM, SALL1, SIX1, 

AKAP5, CEACAM6, IL1B, AREG 
GO:0051240~positive regulation of 

multicellular organismal process 10 0.0164
94296 

PROK2, CCL2, PTGS2, GRIK1, ADM, SLC6A3, IFNG, 
IL1B, IL1A, SPP1 

GO:0006916~anti-apoptosis 9 0.0176
87286 

AZU1, CDK1, PROK2, CCL2, TXNDC5, HRK, VNN1, IL1B, 
IL1A 

hsa00260:Glycine, serine and threonine 
metabolism 4 0.0189

16459 PSPH, CBS, GLDC, AOC3 

GO:0022402~cell cycle process 17 0.0191
37295 

KIFC1, CDK1, MKI67, IL8, DLGAP5, MAEL, CEP55, RNF8, 
INHBA, SPC25, PRUNE2, CCNB2, IFNG, CIT, CDCA5, 

CCNA2, DSCC1 
GO:0000070~mitotic sister chromatid 

segregation 4 0.0194
62658 KIFC1, DLGAP5, CDCA5, DSCC1 

GO:0006928~cell motion 15 0.0202
28963 

CCL3, EGR2, CCL2, IL8, PTGS2, BCAR1, ELANE, MET, 
CXCR2, SIX4, AZU1, SIX1, IFNG, IL1B, VNN1 

GO:0045069~regulation of viral genome 
replication 3 0.0203

53117 CCL3, IL8, TOP2A 

GO:0031214~biomineral formation 4 0.0209
36186 ALPL, PTGS2, PTN, SPP1 

GO:0000819~sister chromatid 
segregation 4 0.0209

36186 KIFC1, DLGAP5, CDCA5, DSCC1 

35.Chemokines_EAE_Autoreactive_T_C
ells 3 0.0217

62867 

CCL3, CCL2, IFNG 
 
 



Apêndice  
 
 

178 

GO:0007049~cell cycle 21 0.0235
71637 

KIFC1, CDK1, MKI67, IL8, E2F7, DLGAP5, MAEL, 
CEP55, ESCO2, RNF8, INHBA, SPC25, PRUNE2, 

CCNB2, DUSP1, IFNG, G0S2, CIT, CDCA5, CCNA2, 
DSCC1 

GO:0009991~response to extracellular 
stimulus 9 0.0253

31394 
ALPL, FOS, CCL2, PTGS2, DUSP1, ADM, HRK, IL1B, 

SPP1 
GO:0043405~regulation of MAP 

kinase activity 7 0.0256
06489 PROK2, DUSP2, MET, LRRN3, ELANE, IL1B, CBS 

GO:0048870~cell motility 11 0.0257
76325 

AZU1, CCL2, IL8, BCAR1, MET, IFNG, SIX1, ELANE, IL1B, 
CXCR2, SIX4 

GO:0051674~localization of cell 11 0.0257
76325 

AZU1, CCL2, IL8, BCAR1, MET, IFNG, SIX1, ELANE, IL1B, 
CXCR2, SIX4 

hsa04621:NOD-like receptor signaling 
pathway 5 0.0270

24582 CCL11, CXCL1, CCL2, IL8, IL1B 

GO:0006874~cellular calcium ion 
homeostasis 8 0.0276

18912 CCL11, PROK2, CCL3, CCL2, ADM, ELANE, IL1B, RGN 

GO:0006937~regulation of muscle 
contraction 5 0.0279

83836 PROK2, PTGS2, MYL3, MYBPH, MYL9 

GO:0030005~cellular di-, tri-valent 
inorganic cation homeostasis 9 0.0294

79245 
CCL11, PROK2, CCL3, CCL2, ADM, ELANE, IL1B, LTF, 

RGN 

GO:0030110~HLA-C specific inhibitory 
MHC class I receptor activity 2 0.0302

69998 KIR2DS3, KIR2DL2 

GO:0004918~interleukin-8 receptor 
activity 2 0.0302

69998 CXCR1, CXCR2 

GO:0055074~calcium ion 
homeostasis 8 0.0313

51101 CCL11, PROK2, CCL3, CCL2, ADM, ELANE, IL1B, RGN 

GO:0051451~myoblast migration 2 0.0316
79987 SIX1, SIX4 

GO:0070163~regulation of adiponectin 
secretion 2 0.0316

79987 GPR109B, IL1B 

GO:0031225~anchored to membrane 9 0.0317
0856 

ALPL, TNFRSF10C, CD177, CEACAM8, VNN1, CA4, 
CEACAM6, MMP25, VNN3 

109.Chemokine_families 4 0.0342
52092 CCL11, CCL3, CCL2, IL8 

GO:0032496~response to 
lipopolysaccharide 5 0.0346

39845 FOS, CCL2, PTGS2, ADM, IL1B 

GO:0019932~second-messenger-
mediated signaling 9 0.0347

02291 
TYMS, RGS1, CCL2, IL8, ADM, GNAS, CXCR2, RCAN2, 

TOP2A 

GO:0007186~G-protein coupled receptor 
protein signaling pathway 27 0.0349

98486 

CXCL1, GPRC5D, CCL3, CCL2, BCAR1, FFAR2, 
GPR109B, CXCR1, CXCR2, OR6C65, GPR87, OR8K1, 
AZU1, CXCR6, OR2T34, GPR97, IL8, GABRA4, GPER, 
OR5T3, PROK2, RGS1, ADM, OR4K15, OR14I1, GNAS, 

AREG 

GO:0000278~mitotic cell cycle 12 0.0355
20282 

RNF8, SPC25, CDK1, INHBA, KIFC1, CCNB2, DLGAP5, 
CEP55, CIT, CDCA5, CCNA2, DSCC1 

hsa05120:Epithelial cell signaling in 
Helicobacter pylori infection 5 0.0363

10746 CXCL1, IL8, MET, CXCR1, CXCR2 

GO:0008083~growth factor activity 7 0.0368
73385 NOV, CXCL1, INHBA, REG1P, PTN, IL1B, AREG 

GO:0006875~cellular metal ion 
homeostasis 8 0.0382

46829 CCL11, PROK2, CCL3, CCL2, ADM, ELANE, IL1B, RGN 

GO:0055066~di-, tri-valent inorganic 
cation homeostasis 9 0.0385

07956 
CCL11, PROK2, CCL3, CCL2, ADM, ELANE, IL1B, LTF, 

RGN 

GO:0031667~response to nutrient levels 8 0.0388
32898 ALPL, CCL2, PTGS2, DUSP1, ADM, HRK, IL1B, SPP1 

h_erythPathway:Erythrocyte 
Differentiation Pathway 3 0.0400

2901 CCL3, FLT3, IL1A 

19.Cytokine_microglia 3 0.0406
24876 CCL2, IFNG, IL1A 

GO:0007166~cell surface receptor linked 
signal transduction 40 0.0422

80457 

CXCL1, GPRC5D, CCL3, CCL2, GRIK1, CD8B, USP9Y, 
GPR109B, FFAR2, BCAR1, CXCR1, CXCR2, GPR87, 

OR6C65, CPZ, OR8K1, AZU1, FOS, IFNG, CXCR6, PTN, 
OR2T34, WNT8A, GPR97, IL8, GABRA4, GPER, FLT3, 
MET, OR5T3, INHBA, PROK2, RGS1, ADM, OR4K15, 

KREMEN1, OR14I1, GNAS, AREG, KLRC1 
GO:0005578~proteinaceous 

extracellular matrix 11 0.0429
96702 

COCH, COL13A1, MMP9, PI3, CHI3L1, POSTN, EPYC, 
MMP25, WNT8A, CPZ, ANGPTL4 

GO:0050792~regulation of viral 
reproduction 3 0.0436

72175 CCL3, IL8, TOP2A 
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GO:0009266~response to temperature 
stimulus 5 0.0437

40544 FOS, CCL2, ADM, HSPB7, IL1B 

GO:0005242~inward rectifier potassium 
channel activity 3 0.0437

70765 KCNJ15, KCNJ2, KCNJ1 

GO:0022834~ligand-gated channel 
activity 6 0.0449

47659 KCNJ15, GABRA4, GRIK1, KCNJ2, CNGA2, KCNJ1 

GO:0015276~ligand-gated ion channel 
activity 6 0.0449

47659 KCNJ15, GABRA4, GRIK1, KCNJ2, CNGA2, KCNJ1 

GO:0019959~interleukin-8 binding 2 0.0450
6135 CXCR1, CXCR2 

GO:0017159~pantetheine hydrolase 
activity 2 0.0450

6135 VNN1, VNN3 

h_vipPathway:Neuropeptides VIP and 
PACAP inhibit the apoptosis of activated 

T cells 
3 0.0459

75355 EGR3, EGR2, PRKAR1B 

GO:0055065~metal ion homeostasis 8 0.0464
50986 CCL11, PROK2, CCL3, CCL2, ADM, ELANE, IL1B, RGN 

GO:0033028~myeloid cell apoptosis 2 0.0471
43326 GPR109B, IFNG 

GO:0015939~pantothenate metabolic 
process 2 0.0471

43326 VNN1, VNN3 

GO:0001781~neutrophil apoptosis 2 0.0471
43326 GPR109B, IFNG 

GO:0060559~positive regulation of 
calcidiol 1-monooxygenase activity 2 0.0471

43326 IFNG, IL1B 

GO:0008283~cell proliferation 13 0.0473
48821 

CXCL1, MKI67, PRG4, BCAR1, DLGAP5, MET, 
TNFRSF17, PSPH, MXD1, PROK2, S100B, AREG, IL1A 

GO:0051301~cell division 10 0.0475
10574 

RNF8, SPC25, CDK1, KIFC1, CCNB2, BCAR1, CEP55, 
CIT, CDCA5, CCNA2 

GO:0048538~thymus development 3 0.0475
45258 CCNB2, SIX1, SIX4 

22.Cytokine-chemokine_CNS 3 0.0479
2918 IL8, IFNG, IL1A 

GO:0002237~response to molecule of 
bacterial origin 5 0.0487

47889 FOS, CCL2, PTGS2, ADM, IL1B 
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APÊNDICE F – Vias obtidas pela análise de enriquecimento funcional (DAVID) dos 
genes reprimidos em pacientes com DA comparados aos controles (as vias em 
negrito foram discutidas neste trabalho). 
 

Termo N° de 
genes Valor de P Genes 

GO:0005833~hemoglobin complex 5 5.51E-07 AHSP, HBM, HBQ1, HBG1, HBA2 

GO:0015671~oxygen transport 4 4.68E-05 HBM, HBQ1, HBG1, HBA2 
GO:0005344~oxygen transporter 

activity 4 6.40E-05 HBM, HBQ1, HBG1, HBA2 

GO:0015669~gas transport 4 1.31E-04 HBM, HBQ1, HBG1, HBA2 

GO:0007166~cell surface receptor 
linked signal transduction 22 0.00104292 

FMOD, CGA, OR51B2, OR5D16, 
GRIK4, OR7A5, PTGFR, OR6S1, 

SIRPB1, FLNA, MARCO, OR10Z1, 
LAMA3, EPHA6, CHRM4, ID1, 

TACSTD2, RSPO3, OR4A15, ITGAD, 
NPSR1, HTR5A 

GO:0020027~hemoglobin metabolic 
process 3 0.001361366 ALAS2, EPB42, AHSP 

GO:0005886~plasma membrane 36 0.001671577 

OR51B2, SLC6A2, SLC9A4, GYPA, 
OR5D16, GRIK4, ENPEP, OR6S1, 
SIRPB1, MARCO, GPC5, DIRAS1, 

LY6D, DIRAS3, KRT1, NPSR1, 
SLC4A1, HTR5A, SLC12A1, EPB42, 

MDGA1, OR7A5, PIGR, PTGFR, 
FLNA, OR10Z1, LAMA3, CHRM4, 

EPHA6, TACSTD2, OR4A15, ACE2, 
ITGAD, RIT1, IGFBP2, PHEX 

GO:0019825~oxygen binding 4 0.002412311 HBM, HBQ1, HBG1, HBA2 

GO:0031226~intrinsic to plasma 
membrane 16 0.004741965 

SLC6A2, MDGA1, GRIK4, ENPEP, 
PIGR, PTGFR, SIRPB1, MARCO, 

GPC5, EPHA6, CHRM4, TACSTD2, 
ITGAD, SLC4A1, PHEX, HTR5A 

GO:0005887~integral to plasma 
membrane 15 0.009571025 

SLC6A2, GRIK4, ENPEP, PIGR, 
PTGFR, SIRPB1, MARCO, GPC5, 

EPHA6, CHRM4, TACSTD2, ITGAD, 
SLC4A1, PHEX, HTR5A 

GO:0044445~cytosolic part 5 0.012724184 AHSP, HBM, HBQ1, HBG1, HBA2 

GO:0044459~plasma membrane part 22 0.0157751 

SLC12A1, SLC6A2, EPB42, MDGA1, 
GRIK4, ENPEP, PIGR, PTGFR, 

SIRPB1, MARCO, GPC5, DIRAS1, 
LAMA3, EPHA6, CHRM4, DIRAS3, 
TACSTD2, ITGAD, SLC4A1, PHEX, 

IGFBP2, HTR5A 
GO:0001948~glycoprotein binding 3 0.022234014 GPC5, ACE2, FLNA 

GO:0031224~intrinsic to membrane 42 0.033976772 

KCNK17, OR51B2, SLC6A2, SLC9A4, 
GYPA, OR5D16, GRIK4, ENPEP, 
OR6S1, SIRPB1, DCT, MARCO, 

GPC5, LY6D, FAM171B, GPM6A, 
ATF6B, NPSR1, FUT2, SLC4A1, 

HTR5A, SLC12A1, MDGA1, VSTM1, 
BTNL3, OR7A5, FAM118A, PIGR, 

PTGFR, C17ORF87, OR10Z1, 
CHRM4, EPHA6, TACSTD2, OR4A15, 
SYT14, TMTC1, ACE2, ITGAD, PHEX, 

TMEM176B, TMEM176A 
hsa04080:Neuroactive ligand-

receptor interaction 5 0.0391587 CGA, CHRM4, GRIK4, PTGFR, 
HTR5A 

GO:0020037~heme binding 4 0.039858349 HBM, HBQ1, HBG1, HBA2 

hsa04740:Olfactory transduction 6 0.04007646 OR10Z1, OR51B2, OR4A15, OR5D16, 
OR7A5, OR6S1 

GO:0005578~proteinaceous 
extracellular matrix 6 0.04163843 FMOD, GPC5, LAMA3, COL14A1, 

PRSS36, MMP1 
Malaria, resistance to 2 0.044169662 GYPA, SLC4A1 

GO:0046906~tetrapyrrole binding 4 0.046711057 HBM, HBQ1, HBG1, HBA2 
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GO:0007186~G-protein coupled 
receptor protein signaling pathway 12 0.048357315 

OR10Z1, CGA, CHRM4, OR51B2, 
OR4A15, OR5D16, OR7A5, NPSR1, 

PTGFR, OR6S1, HTR5A, FLNA 
h_ahspPathway:Hemoglobin's 

Chaperone 2 0.049153738 ALAS2, AHSP 

GO:0051937~catecholamine transport 2 0.049454644 SLC6A2, CRYM 
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APÊNDICE G – Vias obtidas pela análise de enriquecimento funcional (DAVID) 
dos genes induzidos em pacientes com DA leve comparados aos controles (as vias 
em negrito foram discutidas neste trabalho). 
 

Termo N°de 
genes 

Valor 
de P Genes 

extracellular region 
(GO:0005576) 50 1.39E-

07 

UTS2, MMP9, FAM3B, SPINK5, CCL3L3, PGLYRP3, IFNG, 
CEACAM8, IGLL1, LTF, LOX, PRSS36, IL1A, LAIR2, CAMP, 
ELANE, COLEC11, PCOLCE2, PROK2, BPI, DEFA4, DEFA3, 
WFDC1, C1QL3, GNAS, EPYC, KIR2DL2, CXCL1, OLFM4, 

CCL3, VPREB1, PF4V1, CPZ, AZU1, C5ORF46, IL17B, 
FOLR3, OLFM1, ANGPTL4, THPO, SPP1, CMTM2, 

LOC651536, COL13A1, IGJ, CHI3L1, CELA1, SOST, PI3, 
APOL6 

immune response 
(GO:0006955) 23 3.68E-

06 

CXCL1, IL1R2, CCL3, IGJ, VPREB1, KIR2DS2, TNFRSF17, 
KIR2DS4, KIR2DS3, PF4V1, BPI, IL17B, RGS1, PGLYRP3, 
CCL3L3, IFNG, CEACAM8, IGLL1, LTF, VNN1, KIR2DL2, 

KIR3DL1, IL1A, CTSG 
response to bacterium 

(GO:0009617) 12 6.73E-
06 

AZU1, FOS, BPI, PTGS2, CAMP, IFNG, DEFA4, PGLYRP3, 
DEFA3, LTF, CTSG, THPO 

defense response (GO:0006952) 21 7.99E-
06 

CXCL1, CCL3, CAMP, KIR2DS3, AZU1, PROK2, TNFAIP6, 
FOS, BPI, IL17B, DEFA4, PGLYRP3, CCL3L3, IFNG, DEFA3, 

LTF, VNN1, IL1A, CTSG, KIR2DL4, SPP1 
defense response to bacterium 

(GO:0042742) 9 2.54E-
05 

AZU1, BPI, CAMP, IFNG, DEFA4, PGLYRP3, DEFA3, LTF, 
CTSG 

cytokine activity (GO:0005125) 11 3.83E-
05 

CXCL1, CCL3, IL17B, CMTM2, FAM3B, IFNG, CCL3L3, 
PF4V1, IL1A, THPO, SPP1 

behavior (GO:0007610) 17 3.92E-
05 

EGR1, CXCL1, CCL3, CMTM2, EGR2, GRIK1, PTGS2, 
SLC6A3, MET, FOSB, AZU1, PROK2, FOS, S100B, CCL3L3, 

IFNG, C7ORF16 

extracellular region part 
(GO:0044421) 27 4.26E-

05 

CXCL1, CCL3, OLFM4, UTS2, MMP9, FAM3B, CPZ, IL17B, 
IFNG, CCL3L3, CEACAM8, LOX, PRSS36, OLFM1, IL1A, 

THPO, SPP1, ANGPTL4, CMTM2, COL13A1, CHI3L1, SOST, 
PI3, DEFA4, DEFA3, WFDC1, EPYC 

extracellular space 
(GO:0005615) 22 4.45E-

05 

CXCL1, UTS2, OLFM4, CCL3, CMTM2, MMP9, FAM3B, 
CHI3L1, IL17B, SOST, DEFA4, CCL3L3, IFNG, CEACAM8, 

DEFA3, WFDC1, LOX, IL1A, OLFM1, THPO, ANGPTL4, 
SPP1 

inhibitory MHC class I 
receptor activity (GO:0032396) 3 3.25E-

04 KIR2DS3, KIR2DL2, KIR3DL1 

MHC class I receptor activity 
(GO:0032393) 4 6.87E-

04 KIR2DS2, KIR2DS4, KIR2DS3, KIR2DL2, KIR3DL1 

Cytokine-cytokine receptor 
interaction (hsa04060) 11 7.41E-

04 
CXCL1, IL1R2, CCL3, IL17B, MET, IFNG, CCL3L3, CXCR6, 

TNFRSF17, PF4V1, IL1A 
Graft-versus-host disease 

9hsa05332) 5 9.93E-
04 KIR2DL5A, IFNG, KIR2DL2, KIR3DL1, IL1A 

inflammatory response 
(GO:0006954) 11 0.0025

01353 
CXCL1, AZU1, FOS, PROK2, TNFAIP6, CCL3, IL17B, 

CCL3L3, VNN1, IL1A, SPP1 
Antigen processing and 

presentation (hsa046120 6 0.0025
75215 

KIR2DL5A, KIR2DS2, KIR2DS4, KIR2DS3, KIR2DL2, 
KIR3DL1, KIR2DL4 

glycosaminoglycan binding 
(GO:0005539) 7 0.0035

29195 
AZU1, TNFAIP6, COL13A1, PGLYRP3, PF4V1, EPYC, 

PCOLCE2 
Natural killer cell mediated 

cytotoxicity (hsa04650) 7 0.0041
33323 

KIR2DL5A, IFNG, KIR2DS2, KIR2DS4, KIR2DS3, KIR2DL2, 
KIR3DL1, KIR2DL4 

regulation of chemokine 
biosynthetic process 

(GO:0045073) 
3 0.0047

87899 AZU1, IFNG, ELANE 

polysaccharide binding 
(GO:0030247) 7 0.0056

10134 
AZU1, TNFAIP6, COL13A1, PGLYRP3, PF4V1, EPYC, 

PCOLCE2 

pattern binding (GO:0001871) 7 0.0056
10134 

AZU1, TNFAIP6, COL13A1, PGLYRP3, PF4V1, EPYC, 
PCOLCE2 

chemotaxis (GO:0006935) 7 0.0072
82625 CXCL1, AZU1, PROK2, CCL3, CMTM2, IFNG, CCL3L3 

taxis (GO:0042330) 7 0.0072
82625 CXCL1, AZU1, PROK2, CCL3, CMTM2, IFNG, CCL3L3 

response to organic substance 
(GO:0010033) 16 0.0098

55119 
ALPL, EGR1, EGR2, PTGS2, BCAR1, SLC6A3, LIN28A, FOS, 

CA9, IFNG, HSPB7, WFDC1, GNAS, LOX, THPO, SPP1 
regulation of chemokine 

production (GO:0032642) 3 0.0107
89414 AZU1, IFNG, ELANE 
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response to vitamin D 
(GO:0033280) 3 0.0122

45393 ALPL, PTGS2, SPP1 

chemokine activity 
(GO:0008009) 4 0.0122

90845 CXCL1, CCL3, CCL3L3, PF4V1 

positive regulation of cytokine 
biosynthetic process 

(GO:0042108) 
4 0.0144

06343 AZU1, IFNG, ELANE, IL1A 

chemokine receptor binding 
(GO:0042379) 4 0.0145

83258 CXCL1, CCL3, CCL3L3, PF4V1 

response to hormone stimulus 
(GO:0009725) 10 0.0166

57718 
ALPL, FOS, EGR2, PTGS2, CA9, BCAR1, WFDC1, GNAS, 

LOX, SPP1 
response to steroid hormone 

stimulus (GO:0048545) 7 0.0168
01202 ALPL, FOS, PTGS2, CA9, WFDC1, LOX, SPP1 

skeletal system development 
(GO:0001501) 9 0.0208

15318 
HOXC10, ALPL, SOST, PTGS2, COL13A1, MMP9, GNAS, 

HOXB9, SPP1 
HLA-C specific inhibitory MHC 

class I receptor activity 
(GO:003011) 

2 0.0208
41542 KIR2DS3, KIR2DL2 

serine-type endopeptidase 
activity (GO:0004252) 6 0.0229

28731 AZU1, ELANE, LTF, PRSS36, CELA1, CTSG 

58.(CD40L)_immnosurveillance 3 0.0253
33284 CCL3, IFNG, IL1A 

response to wounding 
(GO:0009611) 12 0.0261

01971 
CXCL1, AZU1, FOS, PROK2, TNFAIP6, CCL3, IL17B, 

CCL3L3, VNN1, LOX, IL1A, SPP1 
locomotory behavior 

(GO:0007626) 8 0.0272
91519 

CXCL1, AZU1, PROK2, CCL3, CMTM2, SLC6A3, IFNG, 
CCL3L3 

response to drug (GO:0042493) 7 0.0280
15546 FOS, PTGS2, CA9, SLC6A3, WFDC1, GNAS, LOX 

response to endogenous 
stimulus (GO:0009719) 10 0.0291

85707 
ALPL, FOS, EGR2, PTGS2, CA9, BCAR1, WFDC1, GNAS, 

LOX, SPP1 

female pregnancy (GO:0007565) 5 0.0298
78103 FOS, PTGS2, GNAS, EPYC, SPP1 

learning or memory 
(GO:0007611) 5 0.0307

47229 EGR1, FOS, EGR2, PTGS2, S100B 

serine family amino acid 
metabolic process 

(GO:0009069) 
3 0.0309

49042 PSPH, CBS, GLDC 

neurological system process 
(GO:0050877) 21 0.0316

70442 

EGR1, UTS2, OR1C1, EGR3, EGR2, PTGS2, GRIK1, 
SLC6A3, OR6C65, CNGA2, OR5T3, HOXC10, OR8K1, FOS, 

PROK2, SLC17A6, S100B, OR4K15, GNAS, OR2T34, 
OR2T8 

carbohydrate binding 
(GO:0030246) 9 0.0327

25341 
AZU1, TNFAIP6, COL13A1, PGLYRP3, CHI3L1, COLEC11, 

PF4V1, EPYC, PCOLCE2 
alkali metal ion binding 

(GO:0031420) 7 0.0328
07906 

SLC17A6, SLC8A2, SLC38A11, NALCN, KCNG1, SLC5A11, 
KCNJ1 

proteinaceous extracellular 
matrix (GO:0005578) 9 0.0338

13159 
COL13A1, MMP9, PI3, CHI3L1, LOX, PRSS36, EPYC, CPZ, 

ANGPTL4 

ossification (GO:0001503) 5 0.0343
72226 SOST, PTGS2, COL13A1, GNAS, SPP1 

sodium ion binding 
(GO:0031402) 5 0.0344

75715 SLC17A6, SLC8A2, SLC38A11, NALCN, SLC5A11 

reproductive process in a 
multicellular organism 

(GO:0048609) 
11 0.0352

94982 
PROK2, KHDRBS3, PTGS2, USP9Y, SLC6A3, SOX3, MET, 

MAEL, PDILT, WT1, KDM5D 

multicellular organism 
reproduction (GO:0032504) 11 0.0352

94982 
PROK2, KHDRBS3, PTGS2, USP9Y, SLC6A3, SOX3, MET, 

MAEL, PDILT, WT1, KDM5D 
negative regulation of 

neurological system process 
(GO:0031645) 

3 0.0355
04346 PTGS2, GRIK1, IFNG 

serine-type peptidase activity 
(GO:0008236) 6 0.0392

47175 AZU1, ELANE, LTF, PRSS36, CELA1, CTSG 

serine hydrolase activity 
(GO:0017171) 6 0.0408

59577 AZU1, ELANE, LTF, PRSS36, CELA1, CTSG 

sensory perception of smell 
(GO:0007608) 10 0.0408

75828 
OR8K1, OR1C1, OR4K15, SLC6A3, GNAS, OR2T34, 

OR2T8, OR6C65, CNGA2, OR5T3 
bone development 

(GO:0060348) 5 0.0423
39117 SOST, PTGS2, COL13A1, GNAS, SPP1 

cell proliferation (GO:0008283) 10 0.0434
42737 

PRKD1, CXCL1, PROK2, S100B, BCAR1, MET, TNFRSF17, 
PSPH, IL1A, THPO 

regulation of cytokine 
biosynthetic process 

(GO:0042035) 
4 0.0442

84612 AZU1, IFNG, ELANE, IL1A 
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positive regulation of 
multicellular organismal process 

(GO:0051240) 
7 0.0463

06198 PROK2, PTGS2, GRIK1, SLC6A3, IFNG, IL1A, SPP1 

regulation of system process 
(GO:0044057) 8 0.0472

71246 EGR1, PROK2, EGR2, PTGS2, GRIK1, MYL3, IFNG, HSPB7 

extracellular matrix 
(GO:0031012) 9 0.0489

4391 
COL13A1, MMP9, PI3, CHI3L1, LOX, PRSS36, EPYC, CPZ, 

ANGPTL4 
Glycine, serine and threonine 

metabolism (hsa00260) 3 0.0496
37097 PSPH, CBS, GLDC 
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APÊNDICE H – Vias obtidas pela análise de enriquecimento funcional (DAVID) dos 
genes reprimidos em pacientes com DA leve comparados aos controles (as vias em 
negrito foram discutidas neste trabalho). 
 

Termo N°de 
genes 

Valor 
de P Genes 

GO:0020027~hemoglobin 
metabolic process 3 0.0010

91578 ALAS2, EPB42, AHSP 

hemoglobin complex 
(GO:0005833) 3 0.0015

28595 AHSP, HBM, HBG1 

Cell surface receptor linked signal 
transduction (GO:0007166) 20 0.0015

36458 

CGA, IL8, OR51B2, GRIK4, OR7A5, PTGFR, OR6S1, 
SIRPB1, OR10Z1, AGTR1, GNGT1, LAMA3, EPHA6, CHRM4, 

ID1, TACSTD2, RSPO3, AREG, NRG1, HTR5A 

plasma membrane (GO:0005886) 31 0.0018
35194 

OR51B2, SLC9A4, GYPA, GRIK4, ENPEP, OR6S1, SIRPB1, 
AGTR1, GPC5, LY6D, DIRAS3, KRT1, CNTNAP3, SLC4A1, 
NRG1, HTR5A, EPB42, MDGA1, PTPRR, OR7A5, PTGFR, 

OR10Z1, GNGT1, LAMA3, CHRM4, EPHA6, TACSTD2, 
ACE2, RIT1, ERC2, PHEX 

Renin-angiotensin system 
(hsa04614) 3 0.0035

158 AGTR1, ACE2, ENPEP 

endocrine process(GO:0050886) 3 0.0058
83808 AGTR1, CGA, ACE2 

regulation of response to 
external stimulus(GO:0032101) 5 0.0083

54472 AGTR1, IL8, ACE2, KRT1, SCG2 

Neuroactive ligand-receptor 
interaction (hsa04080) 6 0.0100

86586 AGTR1, CGA, CHRM4, GRIK4, PTGFR, HTR5A 

intrinsic to plasma membrane 
9GO:0031226) 13 0.0144

09075 
AGTR1, GPC5, EPHA6, CHRM4, TACSTD2, MDGA1, GRIK4, 

SLC4A1, ENPEP, PTGFR, PHEX, HTR5A, SIRPB1 

plasma membrane part 
(GO:0044459) 19 0.0173

25235 

EPB42, MDGA1, GRIK4, ENPEP, PTGFR, SIRPB1, AGTR1, 
GNGT1, GPC5, LAMA3, EPHA6, CHRM4, DIRAS3, 
TACSTD2, SLC4A1, ERC2, NRG1, PHEX, HTR5A 

G-protein coupled receptor 
protein signaling pathway 

(GO:0007186) 
12 0.0235

37843 
OR10Z1, AGTR1, CGA, GNGT1, CHRM4, OR51B2, IL8, 

OR7A5, AREG, PTGFR, OR6S1, HTR5A 

cell surface (GO:0009986) 6 0.0282
07521 GPC5, GPM6A, ACE2, PTPRR, ENPEP, AREG 

intrinsic to membrane 
(GO:0031224) 36 0.0289

78517 

KCNK17, OR51B2, SLC9A4, GYPA, GRIK4, ENPEP, 
LRRC4C, OR6S1, SIRPB1, DCT, AGTR1, GPC5, LY6D, 

GPM6A, ATF6B, CNTNAP3, FUT2, SLC4A1, NRG1, HTR5A, 
MDGA1, VSTM1, PTPRR, BTNL3, OR7A5, PTGFR, OR10Z1, 
CHRM4, EPHA6, TACSTD2, TMTC1, ACE2, AREG, PHEX, 

TMEM176B, TMEM176A 
integral to plasma membrane 

(GO:0005887) 12 0.0293
15975 

AGTR1, GPC5, EPHA6, CHRM4, TACSTD2, GRIK4, 
SLC4A1, ENPEP, PTGFR, PHEX, HTR5A, SIRPB1 

Malaria, resistance to 2 0.0349
33378 GYPA, SLC4A1 

angiogenesis (GO:0001525) 4 0.0383
79879 IL8, ID1, ENPEP, SCG2 

regulation of blood volume by 
renin-angiotensin (GO:0002016) 2 0.0395

22536 AGTR1, ACE2 

positive regulation of response 
to external stimulus 

(GO:0032103) 
3 0.0411

0266 AGTR1, IL8, SCG2 

genetic imprinting (GO:0006349) 2 0.0491
60202 DIRAS3, ZFP57 

induction of positive chemotaxis 
(GO:0050930) 2 0.0491

60202 IL8, SCG2 
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APÊNDICE I – Vias obtidas pela análise de enriquecimento funcional (DAVID) dos 
genes induzidos em pacientes com DA grave comparados aos controles (as vias em 
negrito foram discutidas neste trabalho). 
 

Termo N°de 
genes Valor de P Genes 

behavior (GO:0007610) 14 8.35E-08 
EGR1, CXCL1, CCL3, CMTM2, EGR2, CCL2, 
GRIK1, IL8, PTGS2, SLC6A3, MET, CXCR2, 

FOSB, CCL3L3 
Cytokine-cytokine receptor interaction 

(hsa04060) 11 1.88E-06 CXCL1, IL1R2, CCL3, TNFRSF10C, CCL2, 
IL8, MET, CCL3L3, CXCR6, CXCR2, IL1A 

cytokine activity (GO:0005125) 8 2.44E-05 CXCL1, NAMPT, CCL3, CCL2, CMTM2, IL8, 
CCL3L3, IL1A 

chemokine activity (GO:0008009) 5 5.09E-05 CXCL1, CCL3, CCL2, IL8, CCL3L3 

chemokine receptor binding (GO:0042379) 5 6.54E-05 CXCL1, CCL3, CCL2, IL8, CCL3L3 

chemotaxis (GO:0006935) 7 6.69E-05 CXCL1, CCL3, CCL2, CMTM2, IL8, CCL3L3, 
CXCR2 

taxis (GO:0042330) 7 6.69E-05 CXCL1, CCL3, CCL2, CMTM2, IL8, CCL3L3, 
CXCR2 

locomotory behavior (GO:0007626) 8 1.80E-04 CXCL1, CCL3, CCL2, CMTM2, IL8, SLC6A3, 
CCL3L3, CXCR2 

inflammatory response (GO:0006954) 8 5.06E-04 CXCL1, TNFAIP6, CCL3, CCL2, IL8, CCL3L3, 
CXCR2, IL1A 

Chemokine signaling pathway (hsa04062) 7 7.79E-04 CXCL1, CCL3, CCL2, IL8, CCL3L3, CXCR6, 
CXCR2 

extracellular region part (GO:0044421) 13 0.001063618 
CXCL1, PNLIP, OLFM4, CCL3, CMTM2, 
CCL2, IL8, CHI3L1, NOV, CCL3L3, PI3, 

WNT8A, IL1A 
neutrophil chemotaxis (GO:0030593) 3 0.002735463 CCL2, IL8, CXCR2 
regulation of synaptic transmission 

(GO:0050804) 5 0.002899924 EGR1, CCL2, EGR2, PTGS2, GRIK1 

extracellular space (GO:0005615) 10 0.003480972 PNLIP, CXCL1, OLFM4, CCL3, CCL2, 
CMTM2, IL8, CCL3L3, CHI3L1, IL1A 

regulation of transmission of nerve 
impulse (GO:0051969) 5 0.003833265 EGR1, CCL2, EGR2, PTGS2, GRIK1 

regulation of neurological system 
process (GO:0031644) 5 0.004419611 EGR1, CCL2, EGR2, PTGS2, GRIK1 

defense response (GO:0006952) 9 0.00498775 CXCL1, TNFAIP6, CCL3, CCL2, IL8, CCL3L3, 
CXCR2, KIR2DS3, IL1A 

hsa05120:Epithelial cell signaling in 
Helicobacter pylori infection 4 0.007867395 CXCL1, IL8, MET, CXCR2 

response to wounding (GO:0009611) 8 0.007965826 CXCL1, TNFAIP6, CCL3, CCL2, IL8, CCL3L3, 
CXCR2, IL1A 

positive regulation of synaptic 
transmission (GO:0050806) 3 0.009591603 CCL2, PTGS2, GRIK1 

regulation of system process (GO:0044057) 6 0.011016563 EGR1, CCL2, EGR2, PTGS2, GRIK1, MYBPH 

leukocyte chemotaxis (GO:0030595) 3 0.011292071 CCL2, IL8, CXCR2 
positive regulation of transmission of 

nerve impulse (GO:0051971) 3 0.011292071 CCL2, PTGS2, GRIK1 

cell chemotaxis (GO:0060326) 3 0.01249396 CCL2, IL8, CXCR2 
positive regulation of neurological system 

process (GO:0031646) 3 0.01249396 CCL2, PTGS2, GRIK1 

extracellular region (GO:0005576) 17 0.014830058 
PNLIP, CXCL1, OLFM4, CCL3, CMTM2, 

CCL2, IL8, CHI3L1, NOV, FOLR3, SERPINA5, 
CCL3L3, PI3, CNTNAP3, SLPI, WNT8A, IL1A 

cell-cell signaling (GO:0007267) 8 0.015066693 NAMPT, TNFAIP6, CCL3, EGR3, GRIK1, 
BAIAP3, MME, GJB2 

integral to plasma membrane (GO:0005887) 12 0.016546101 
KCNJ15, TNFRSF10C, GRIK1, SLC6A3, 

FFAR2, MET, CXCR6, MME, CXCR2, 
KIR2DS3, KCNJ2, SSPN 

cell motion (GO:0006928) 7 0.016996504 CCL3, CCL2, EGR2, PTGS2, IL8, MET, 
CXCR2 

58.(CD40L)_immnosurveillance 3 0.017341701 CCL3, IL8, IL1A 
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intrinsic to plasma membrane 
(GO:0031226) 12 0.01927878 

KCNJ15, TNFRSF10C, GRIK1, SLC6A3, 
FFAR2, MET, CXCR6, MME, CXCR2, 

KIR2DS3, KCNJ2, SSPN 
positive regulation of multicellular 

organismal process (GO:0051240) 5 0.021678026 CCL2, PTGS2, GRIK1, SLC6A3, IL1A 

leukocyte migration (GO:0050900) 3 0.025599161 CCL2, IL8, CXCR2 

immune response (GO:0006955) 8 0.029752197 CXCL1, IL1R2, CCL3, CCL2, IL8, CCL3L3, 
KIR2DS3, IL1A 

regulation of synaptic plasticity 
(GO:0048167) 3 0.031716264 EGR1, EGR2, PTGS2 

h_pepiPathway:Proepithelin Conversion to 
Epithelin and Wound Repair Control 2 0.033020895 IL8, SLPI 

response to vitamin (GO:0033273) 3 0.033559993 ALPL, CCL2, PTGS2 
C-X-C chemokine receptor activity 

(GO:0016494) 2 0.03519454 CXCR6, CXCR2 

neutrophil activation (GO:0042119) 2 0.038585295 IL8, CXCR2 

C-X-C chemokine binding (GO:0019958) 2 0.03950735 CXCR6, CXCR2 

intrinsic to membrane (GO:0031224) 33 0.040041472 

ALPL, KCNJ15, IL1R2, OCLN, GRIK1, FFAR2, 
SLC6A3, MME, CXCR2, KCNJ2, ESYT3, 

ZPLD1, CD177, ADIG, CXCR6, CNTNAP3, 
B4GALNT3, GPX8, TEX28, ND6, GALNT14, 

BTNL8, CMTM2, MET, KIR2DS3, SSPN, 
GJB2, TNFRSF10C, IFI27, MGAM, CYP4Z1, 

CYP4F3, GRAMD1C 
109.Chemokine_families 3 0.041157561 CCL3, CCL2, IL8 

integral to membrane (GO:0016021) 32 0.042982852 

ALPL, KCNJ15, IL1R2, OCLN, GRIK1, FFAR2, 
SLC6A3, MME, CXCR2, KCNJ2, ESYT3, 

ZPLD1, ADIG, CXCR6, CNTNAP3, 
B4GALNT3, GPX8, TEX28, ND6, GALNT14, 

BTNL8, CMTM2, MET, KIR2DS3, SSPN, 
GJB2, TNFRSF10C, IFI27, CYP4Z1, MGAM, 

CYP4F3, GRAMD1C 
response to glucocorticoid stimulus 

(GO:0051384) 3 0.045456994 ALPL, CCL2, PTGS2 
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APÊNDICE J – Vias obtidas pela análise de enriquecimento funcional (DAVID) dos 
genes reprimidos em pacientes com DA grave comparados aos controles (as vias 
em negrito foram discutidas neste trabalho).  

Termo N°de 
genes Valor de P Genes 

hemoglobin complex (GO:0005833) 5 7.49E-07 AHSP, HBM, HBQ1, HBG1, HBA2 
oxygen transporter activity 

(GO:0005344) 4 5.08E-05 HBM, HBQ1, HBG1, HBA2 

oxygen transport (GO:0015671) 4 5.66E-05 HBM, HBQ1, HBG1, HBA2 

gas transport (GO:0015669) 4 1.58E-04 HBM, HBQ1, HBG1, HBA2 

intermediate filament (GO:0005882) 7 0.001128729 KRTAP15-1, KRT6B, KRT1, KRTAP1-
3, KRTAP4-1, NEFL, KRTAP19-2 

intermediate filament cytoskeleton 
(GO:0045111) 7 0.001261567 KRTAP15-1, KRT6B, KRT1, KRTAP1-

3, KRTAP4-1, NEFL, KRTAP19-2 
hemoglobin metabolic process 

(GO:0020027) 3 0.001544609 ALAS2, EPB42, AHSP 

oxygen binding (GO:0019825) 4 0.001935677 HBM, HBQ1, HBG1, HBA2 

cytosolic part (GO:0044445) 6 0.002912401 AHSP, HBM, HBQ1, HBG1, HBA2, 
NEFL 

structural molecule activity 
(GO:0005198) 11 0.003383216 

LAMA3, KRT6B, COL14A1, MYOM2, 
EPB42, NELL2, KRT1, KRTAP1-3, 

MAPK8IP1, VMO1, NEFL 
structural constituent of 

cytoskeleton (GO:0005200) 4 0.008949355 KRT6B, EPB42, KRT1, NEFL 

hemoglobin binding (GO:0030492) 2 0.017231754 AHSP, HP 

keratin filament (GO:0045095) 4 0.018895674 KRT6B, KRT1, KRTAP1-3, KRTAP4-1 

iron ion homeostasis (GO:0055072) 3 0.019556495 ALAS2, EPB42, HP 
multicellular organism reproduction 

(GO:0032504) 8 0.026465002 NEURL, FOXL2, RNF17, LHCGR, 
OR7C1, MAEL, VMO1, KDM5D 

reproductive process in a 
multicellular organism 

(GO:0048609) 
8 0.026465002 NEURL, FOXL2, RNF17, LHCGR, 

OR7C1, MAEL, VMO1, KDM5D 
cellular component 

morphogenesis(GO:0032989) 7 0.031588174 NEURL, S100B, EPB42, CNTN2, 
MAEL, PMP22, NEFL 

heme binding (GO:00200370 4 0.032824001 HBM, HBQ1, HBG1, HBA2 

chemical homeostasis (GO:0048878) 8 0.03346336 KCNMB4, ALAS2, APOA1, EPB42, 
SLC9A4, HP, SLC4A1, PMP22 

ion homeostasis (GO:0050801) 7 0.035758255 KCNMB4, ALAS2, EPB42, SLC9A4, 
HP, SLC4A1, PMP22 

tetrapyrrole binding (GO:0046906) 4 0.038567008 HBM, HBQ1, HBG1, HBA2 
h_ahspPathway:Hemoglobin's 

Chaperone 2 0.049153738 ALAS2, AHSP 

spherical high-density lipoprotein 
particle (GO:0034366) 2 0.050197919 APOA1, HP 

blood vessel endothelial cell migration 
(GO:0043534) 2 0.063949517 APOA1, ID1 

reproductive cellular process 
(GO:0048610) 4 0.073197627 NEURL, RNF17, MAEL, VMO1 

Olfactory transduction (hsa04740) 5 0.076300258 OR10Z1, OR2H2, OR4A15, OR5D16, 
OR7C1 

regulation of gene expression, 
epigenetic (GO:0040029) 3 0.077702939 ZFP57, MAEL, LIN28B 

pattern recognition receptor activity 
(GO:0008329) 2 0.077944855 MARCO, DMBT1 

homeostatic process (GO:0042592) 9 0.079808145 KCNMB4, ALAS2, APOA1, EPB42, 
SLC9A4, HP, SLC4A1, PMP22, POT1 

calcium-activated potassium 
channel activity (GO:0015269) 2 0.083277119 KCNMB4, KCNT1 

gamete generation (GO:0007276) 6 0.087953772 NEURL, RNF17, OR7C1, MAEL, 
VMO1, KDM5D 

positive regulation of hydrolase activity 
(GO:0051345) 4 0.092188398 FOXL2, APOA1, LHCGR, POT1 

ion gated channel activity 
(GO:0022839) 2 0.093850536 KCNMB4, KCNT1 
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APÊNDICE K – Vias obtidas pela análise de enriquecimento funcional (DAVID) dos 
genes induzidos em pacientes com DA leve comparados aos pacientes com DA 
grave (as vias em negrito foram discutidas neste trabalho). 

Termo N°de 
genes 

Valor de 
P Genes 

Cytokine-cytokine receptor 
interaction (hsa04060) 11 7.02E-

08 
CXCL1, IL1R2, TNFRSF10C, IL6, CCL2, IL8, 

CCL3L3, CXCR6, CXCR1, CXCR2, IL1A 

chemotaxis (GO:0006935) 8 1.39E-
06 

CXCL1, IL6, CCL2, CMTM2, IL8, CCL3L3, CXCR1, 
CXCR2 

taxis(GO:0042330) 8 1.39E-
06 

CXCL1, IL6, CCL2, CMTM2, IL8, CCL3L3, CXCR1, 
CXCR2 

 behavior (GO:0007610) 11 4.56E-
06 

CXCL1, IL6, CCL2, EGR2, CMTM2, PTGS2, IL8, 
GRIK1, CCL3L3, CXCR1, CXCR2 

 cytokine activity (GO:0005125) 8 6.77E-
06 

CXCL1, NAMPT, IL6, CCL2, CMTM2, IL8, CCL3L3, 
IL1A 

 Inflammatory response 
(GO:0006954) 9 1.66E-

05 
CXCL1, TNFAIP6, IL6, CCL2, IL8, CCL3L3, CXCR1, 

CXCR2, IL1A 

 locomotory behavior 
(GO:0007626) 8 4.69E-

05 
CXCL1, IL6, CCL2, CMTM2, IL8, CCL3L3, CXCR1, 

CXCR2 

 Chemokine signaling pathway 
(hsa04062) 7 1.37E-

04 CXCL1, CCL2, IL8, CCL3L3, CXCR6, CXCR1, CXCR2 

 defense response 
(GO:0006952) 10 2.67E-

04 
CXCL1, TNFAIP6, IL6, CCL2, IL8, IL1RL1, CCL3L3, 

CXCR1, CXCR2, IL1A 

leukocyte 
chemotaxis(GO:0030595)  4 2.99E-

04 IL6, CCL2, IL8, CXCR2 

 cell chemotaxis(GO:0060326) 4 3.50E-
04 IL6, CCL2, IL8, CXCR2 

 regulation of cell 
proliferation(GO:0042127) 11 3.64E-

04 
CXCL1, NAMPT, IL6, CCL2, PTGS2, IL8, MYOCD, 

TEK, CCL3L3, CXCR2, IL1A 

C-X-C chemokine receptor activity 
(GO:0016494) 3 3.70E-

04 CXCR6, CXCR1, CXCR2 

 C-X-C chemokine 
binding(GO:0019958) 3 4.74E-

04 CXCR6, CXCR1, CXCR2 

 response to wounding 
(GO:0009611) 9 4.98E-

04 
CXCL1, TNFAIP6, IL6, CCL2, IL8, CCL3L3, CXCR1, 

CXCR2, IL1A 

 chemokine activity (GO:0008009) 4 6.44E-
04 CXCL1, CCL2, IL8, CCL3L3 

 cytokine binding (GO:0019955) 5 6.88E-
04 IL1R2, IL1RL1, CXCR6, CXCR1, CXCR2 

 chemokine receptor binding 
(GO:0042379) 4 7.75E-

04 CXCL1, CCL2, IL8, CCL3L3 

leukocyte migration (GO:0050900)  4 0.00107
2367 IL6, CCL2, IL8, CXCR2 

 cytokine receptor activity 
(GO:0004896) 4 0.00108

7248 IL1R2, IL1RL1, CXCR1, CXCR2 

 cell-cell signaling(GO:0007267) 9 0.00112
112 

NAMPT, TNFAIP6, IL6, EGR3, GRIK1, TEK, GRIK4, 
MME, GJB2 

positive regulation of multicellular 
organismal process(GO:0051240)  6 0.00166

7004 IL6, CCL2, PTGS2, MYOCD, GRIK1, IL1A 

h_LairPathway:Cells and 
Molecules involved in local acute 

inflammatory response 
3 0.00169

9655 IL6, IL8, IL1A 

 neutrophil chemotaxis 
(GO:0030593) 3 0.00181

9074 CCL2, IL8, CXCR2 
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 extracellular region part 
(GO:0044421) 11 0.00218

6855 
NOV, CXCL1, IL6, CCL2, CMTM2, IL8, CCL3L3, PI3, 

CHI3L1, VWA1, IL1A 

19.Cytokine_microglia 3 0.00253
8521 IL6, CCL2, IL1A 

NOD-like receptor signaling 
pathway (hsa0462)  4 0.00256

9397 CXCL1, IL6, CCL2, IL8 

h_cytokinePathway:Cytokine 
Network 3 0.00267

1083 IL6, IL8, IL1A 

22.Cytokine-chemokine_CNS 3 0.00304
0423 IL6, IL8, IL1A 

Epithelial cell signaling in 
Helicobacter pylori infection 

(hsa0512)  
4 0.00334

5076 CXCL1, IL8, CXCR1, CXCR2 

 chemokine receptor activity 
(GO:0004950) 3 0.00380

3474 CXCR6, CXCR1, CXCR2 

 integral to 
membrane(GO:0016021) 30 0.00397

4602 

IL1R2, GRIK1, HSD17B2, FFAR2, GRIK4, MME, 
CXCR1, CXCR2, KCNJ2, ZPLD1, LPHN3, ADIG, TEK, 
CXCR6, CNTNAP3, GPX8, TEX28, ND6, IL6, BTNL8, 
CMTM2, IL1RL1, PCDH11Y, BTNL3, OR5AC2, GJB2, 

TNFRSF10C, IFI27, RNF150, GRAMD1C 

 chemokine binding (GO:0019956) 3 0.00442
9182 CXCR6, CXCR1, CXCR2 

h_inflamPathway:Cytokines and 
Inflammatory Response 3 0.00451

7952 IL6, IL8, IL1A 

58.(CD40L)_immnosurveillance 3 0.00548
5843 IL6, IL8, IL1A 

18.Cytokine_astocytes 3 0.00548
5843 IL6, CCL2, IL8 

 positive regulation of synaptic 
transmission(GO:0050806) 3 0.00643

3321 CCL2, PTGS2, GRIK1 

Hematopoietic cell lineage 
(hsa04640)  4 0.00647

814 IL1R2, IL6, MME, IL1A 

 intrinsic to 
membrane(GO:0031224) 30 0.00720

5083 

IL1R2, GRIK1, HSD17B2, FFAR2, GRIK4, MME, 
CXCR1, CXCR2, KCNJ2, ZPLD1, LPHN3, ADIG, TEK, 
CXCR6, CNTNAP3, GPX8, TEX28, ND6, IL6, BTNL8, 
CMTM2, IL1RL1, PCDH11Y, BTNL3, OR5AC2, GJB2, 

TNFRSF10C, IFI27, RNF150, GRAMD1C 

 interleukin-8 receptor activity 
(GO:0004918) 2 0.00738

09 CXCR1, CXCR2 

 positive regulation of 
transmission of nerve impulse 

(GO:0051971) 
3 0.00758

5984 CCL2, PTGS2, GRIK1 

positive regulation of 
neurological system 

process(GO:0031646)  
3 0.00840

2348 CCL2, PTGS2, GRIK1 

negative regulation of cell 
proliferation(GO:0008285)  6 0.00879

8513 CXCL1, IL6, PTGS2, IL8, CCL3L3, IL1A 

 immune response 
(GO:0006955) 8 0.01035

6908 
CXCL1, IL1R2, IL6, CCL2, IL8, IL1RL1, CCL3L3, 

IL1A 
 kainate selective glutamate 

receptor complex (GO:0032983) 2 0.01099
1482 GRIK1, GRIK4 

 interleukin-8 
binding(GO:0019959) 2 0.01105

1319 CXCR1, CXCR2 

 extracellular space(GO:0005615) 8 0.01193
0652 

CXCL1, IL6, CCL2, CMTM2, IL8, CCL3L3, CHI3L1, 
IL1A 

regulation of synaptic transmission 
(GO:0050804)  4 0.01236

1929 CCL2, EGR2, PTGS2, GRIK1 

 monocyte 
chemotaxis(GO:0002548) 2 0.01411

8983 IL6, CCL2 
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 regulation of transmission of 
nerve impulse(GO:0051969) 4 0.01521

9632 CCL2, EGR2, PTGS2, GRIK1 

 positive regulation of cell 
proliferation (GO:0008284) 6 0.01523

8129 NAMPT, IL6, CCL2, PTGS2, MYOCD, CXCR2 

 regulation of neurological 
system process (GO:0031644) 4 0.01692

3095 CCL2, EGR2, PTGS2, GRIK1 

 regulation of 
angiogenesis(GO:0045765) 3 0.02098

4297 IL6, TEK, IL1A 

 dendrite (GO:0030425) 4 0.02191
6097 NOV, GRIK1, GRIK4, KCNJ2 

response to vitamin(GO:0033273) 3 0.02289
3134 CCL2, HSD17B2, PTGS2 

regulation of system process 
(GO:0044057) 5 0.02363

0806 CCL2, EGR2, PTGS2, MYOCD, GRIK1 

cell soma (GO:0043025) 4 0.02370
6362 NOV, CCL2, GRIK4, KCNJ2 

h_LDLpathway:Low-density 
lipoprotein (LDL) pathway during 

atherogenesis 
2 0.02483

4929 IL6, CCL2 

cytokine-mediated signaling 
pathway (GO:0019221) 3 0.02554

5404 IL6, CCL2, IL1A 

interleukin-1 receptor activity 
(GO:0004908) 2 0.02560

0564 IL1R2, IL1RL1 

cell motion (GO:0006928) 6 0.02589
9393 IL6, CCL2, EGR2, PTGS2, IL8, CXCR2 

extracellular region (GO:0005576) 14 0.02600
0904 

CXCL1, IL6, CMTM2, CCL2, IL8, IL1RL1, CHI3L1, 
NOV, SERPINA5, PI3, CCL3L3, CNTNAP3, VWA1, 

IL1A 

integral to plasma membrane 
(GO:0005887) 10 0.02711

2572 
TNFRSF10C, IL6, GRIK1, FFAR2, TEK, GRIK4, 

CXCR6, MME, CXCR2, KCNJ2 

intrinsic to plasma 
membrane(GO:0031226) 10 0.03080

595 
TNFRSF10C, IL6, GRIK1, FFAR2, TEK, GRIK4, 

CXCR6, MME, CXCR2, KCNJ2 

response to glucocorticoid 
stimulus(GO:0051384) 3 0.03120

3106 IL6, CCL2, PTGS2 

neutrophil activation(GO:0042119) 2 0.03149
3452 IL8, CXCR2 

regulation of vascular endothelial 
growth factor production 

(GO:0010574) 
2 0.03149

3452 IL6, IL1A 

interleukin-1 binding 
(GO:0019966) 2 0.03637

4751 IL1R2, IL1RL1 

response to corticosteroid 
stimulus(GO:0031960) 3 0.03652

0719 IL6, CCL2, PTGS2 

h_il10Pathway:IL-10 Anti-
inflammatory Signaling Pathway 2 0.03705

8307 IL6, IL1A 

 response to molecule of bacterial 
origin (GO:0002237) 3 0.03730

7152 IL6, CCL2, PTGS2 

peptide binding (GO:0042277) 4 0.03895
5971 CXCR6, CXCR1, MME, CXCR2 

carbohydrate binding 
(GO:0030246) 5 0.04130

6026 LPHN3, TNFAIP6, CCL2, SERPINA5, CHI3L1 

G-protein coupled receptor protein 
signaling pathway (GO:0007186) 9 0.04236

1705 
CXCL1, LPHN3, CCL2, IL8, FFAR2, CXCR6, CXCR1, 

CXCR2, OR5AC2 

response to extracellular 
stimulus (GO:0009991) 4 0.04297

2845 CCL2, HSD17B2, PTGS2, MYOCD 
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APÊNDICE L – Vias obtidas pela análise de enriquecimento funcional (DAVID) dos 
genes reprimidos em pacientes com DA leve comparados aos pacientes com DA 
grave (as vias em negrito foram discutidas neste trabalho). 

Termo N°de 
genes 

Valor 
de P Genes 

extracellular region (GO:0005576) 44 6.17E-
04 

LALBA, DEFB108B, FMOD, UTS2, PODNL1, C9, 
SERPINA11, IL16, FAM20A, FAM3B, LHCGR, HP, 

BDNF, APOB, APOA1, WISP1, RSPO1, CEACAM8, 
FAM5C, LTF, KLK11, LBP, FIBIN, PRSS36, OLFM1, 
THPO, IL13RA2, ELANE, COL15A1, CELA1, FRZB, 

MMP13, SOD3, HPR, PCOLCE2, GRP, BTBD17, 
FAM198A, SFRP1, TMPRSS11E, DEFA4, CA6, 

WFDC1, GNAS, PATE2 

cell surface receptor linked signal 
transduction (GO:0007166) 37 0.0010

061 

GPR83, FMOD, GPRC5D, OR2A1, USP9Y, NPY2R, 
LHCGR, OR8U1, EDNRA, MARCO, APOA1, WISP1, 

OR51T1, RSPO1, NMUR2, OR5E1P, OR51B5, 
OR2T8, LBP, OR4K5, PTPRG, OXGR1, FRZB, 
OR2W1, THY1, OR5T3, GRP, GNGT1, SFRP1, 

OR2H2, ID1, TACSTD2, OR6V1, PDGFRB, GNAS, 
PKDREJ, GLP1R 

regulation of calcium ion transport 
(GO:0051924) 6 0.0011

86635 
EDNRA, ATP2B2, CACNA2D1, LHCGR, RCVRN, 

THY1 
serine-type endopeptidase activity 

(GO:0004252) 8 0.0015
68736 

TMPRSS11E, ELANE, KLK11, LTF, HP, PRSS36, 
CELA1, HPR, CTSG 

extracellular space(GO:0005615) 20 0.0016
58282 

LALBA, UTS2, IL16, FAM3B, LHCGR, HP, MMP13, 
SOD3, HPR, GRP, APOB, APOA1, SFRP1, RSPO1, 
DEFA4, CEACAM8, WFDC1, LBP, OLFM1, THPO, 

IL13RA2 
defense response to bacterium 

(GO:0042742) 7 0.0018
71052 LALBA, DEFB108B, DEFA4, LTF, STAB2, LBP, CTSG 

regulation of metal ion 
transport(GO:0010959) 6 0.0024

22491 
EDNRA, ATP2B2, CACNA2D1, LHCGR, RCVRN, 

THY1 
serine-type peptidase activity 

(GO:0008236) 8 0.0035
45512 

TMPRSS11E, ELANE, KLK11, LTF, HP, PRSS36, 
CELA1, HPR, CTSG 

extracellular region part (GO:0044421) 24 0.0036
25876 

LALBA, FMOD, UTS2, PODNL1, IL16, FAM3B, 
LHCGR, HP, APOB, APOA1, RSPO1, CEACAM8, 

LBP, PRSS36, OLFM1, THPO, IL13RA2, COL15A1, 
MMP13, HPR, SOD3, GRP, SFRP1, DEFA4, WFDC1 

serine hydrolase activity (GO:0017171) 8 0.0037
7027 

TMPRSS11E, ELANE, KLK11, LTF, HP, PRSS36, 
CELA1, HPR, CTSG 

positive regulation of release of 
sequestered calcium ion into cytosol 

(GO:0051281) 
3 0.0045

1049 EDNRA, LHCGR, THY1 

G-protein coupled receptor protein 
signaling pathway (GO:0007186) 24 0.0048

71329 

GPR83, OR4K5, GPRC5D, OR2A1, NPY2R, LHCGR, 
OXGR1, OR8U1, OR2W1, OR5T3, EDNRA, GRP, 

GNGT1, APOA1, OR51T1, OR2H2, NMUR2, 
OR5E1P, OR51B5, OR6V1, GNAS, OR2T8, GLP1R, 

PKDREJ 
regulation of ion transport 

GO:0043269) 6 0.0057
33942 

EDNRA, ATP2B2, CACNA2D1, LHCGR, RCVRN, 
THY1 

positive regulation of calcium ion 
transport (GO:0051928) 4 0.0063

69136 EDNRA, ATP2B2, LHCGR, THY1 

lipid transport (GO:0006869) 7 0.0066
66545 

APOB, APOA1, NMUR2, LHCGR, SLC27A6, FABP1, 
LBP 

response to bacterium (GO:0009617) 8 0.0070
56322 

LALBA, DEFB108B, DEFA4, LTF, STAB2, LBP, 
CTSG, THPO 

Calcium signaling pathway 
(hsa04020) 7 0.0078

01959 
EDNRA, PLCZ1, ATP2B2, LHCGR, PLCD3, 

PDGFRB, GNAS 
peptide receptor activity, G-protein 

coupled (GO:0008528) 6 0.0085
04141 GPR83, EDNRA, NMUR2, NPY2R, LHCGR, GLP1R 

peptide receptor activity (GO:0001653) 6 0.0085
04141 GPR83, EDNRA, NMUR2, NPY2R, LHCGR, GLP1R 

vasculature development 
(GO:0001944) 9 0.0086

59407 
EDNRA, APOB, PDPN, ID1, PLCD3, COL15A1, 

STAB2, WT1, THY1 
oxygen transporter activity 

(GO:0005344) 3 0.0086
78255 HBM, HBQ1, HBA2 

localization of cell (GO:0051674) 10 0.0092
55714 

NEURL, APOB, APOA1, IL16, ID1, MDGA1, ELANE, 
CNTN2, PDGFRB, MIXL1 

cell motility (GO:0048870) 10 0.0092
55714 

NEURL, APOB, APOA1, IL16, ID1, MDGA1, ELANE, 
CNTN2, PDGFRB, MIXL1 
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oxygen transport (GO:0015671) 3 0.0094
81613 HBM, HBQ1, HBA2 

lipid localization (GO:0010876) 7 0.0097
00638 

APOB, APOA1, NMUR2, LHCGR, SLC27A6, FABP1, 
LBP 

hemoglobin complex (GO:0005833) 3 0.0103
94714 HBM, HBQ1, HBA2 

blood vessel morphogenesis 
(GO:0048514) 8 0.0112

16065 
EDNRA, APOB, ID1, PLCD3, COL15A1, STAB2, WT1, 

THY1 

sensory perception of smell 
(GO:0007608) 12 0.0113

00584 

OR4K5, OR2A1, OR51T1, OR2H2, OR5E1P, 
OR51B5, OR6V1, GNAS, OR2T8, OR8U1, OR5T3, 

OR2W1 

Olfactory transduction (hsa04740) 10 0.0118
9262 

OR4K5, OR2A1, OR51T1, OR2H2, OR51B5, OR6V1, 
OR2T8, OR8U1, OR5T3, OR2W1 

positive regulation of ion transport 
(GO:0043270) 4 0.0124

29383 EDNRA, ATP2B2, LHCGR, THY1 

regulation of release of sequestered 
calcium ion into cytosol (GO:0051279) 3 0.0125

72695 EDNRA, LHCGR, THY1 

fertilization (GO:0009566) 5 0.0130
99038 PLCZ1, APOB, TEX15, MAEL, PKDREJ 

cellular di-, tri-valent inorganic cation 
homeostasis (GO:0030005) 8 0.0162

04177 
EDNRA, ATP2B2, ALAS2, NMUR2, ELANE, LTF, HP, 

HPR, GLP1R 

cognition (GO:0050890) 19 0.0171
79405 

OR4K5, OR2A1, RCVRN, OR8U1, OR2W1, OR5T3, 
FOXP2, ATP2B2, BDNF, OR2H2, S100B, OR51T1, 

TACSTD2, OR5E1P, OR51B5, OR6V1, GNAS, 
OR2T8, GLP1R 

positive regulation of hydrolase activity 
(GO:0051345) 7 0.0175

6381 EDNRA, APOA1, C9, NMUR2, LHCGR, FABP1, THY1 

cation homeostasis(GO:0055080) 9 0.0178
65013 

EDNRA, ATP2B2, ALAS2, SLC9A4, NMUR2, ELANE, 
LTF, HP, HPR, GLP1R 

gas transport (GO:0015669) 3 0.0179
11448 HBM, HBQ1, HBA2 

olfactory receptor activity 
(GO:0004984) 11 0.0208

5041 
OR4K5, OR2A1, OR51T1, OR2H2, OR5E1P, 

OR51B5, OR6V1, OR2T8, OR8U1, OR5T3, OR2W1 
di-, tri-valent inorganic cation 
homeostasis(GO:0055066) 8 0.0208

57604 
EDNRA, ATP2B2, ALAS2, NMUR2, ELANE, LTF, HP, 

HPR, GLP1R 
endoplasmic reticulum 
lumen(GO:0005788) 5 0.0210

34843 APOB, KDELC1, GLT25D2, APOA1, OLFM1 

neurological system 
process(GO:0050877) 23 0.0214

94726 

OR4K5, UTS2, OR2A1, RCVRN, OR8U1, PCLO, 
OR2W1, OR5T3, FOXP2, ATP2B2, BDNF, OR51T1, 

OR2H2, S100B, TACSTD2, NMUR2, KCNN3, 
OR5E1P, OR51B5, OR6V1, GNAS, OR2T8, GLP1R 

positive regulation of calcium ion 
transport into cytosol (GO:0010524) 3 0.0219

11646 EDNRA, LHCGR, THY1 

sensory perception of chemical 
stimulus (GO:0007606) 12 0.0226

14678 

OR4K5, OR2A1, OR51T1, OR2H2, OR5E1P, 
OR51B5, OR6V1, GNAS, OR2T8, OR8U1, OR5T3, 

OR2W1 

endopeptidase activity (GO:0004175) 10 0.0229
30239 

CTSZ, TMPRSS11E, ELANE, KLK11, LTF, HP, 
PRSS36, CELA1, MMP13, HPR, CTSG 

secretion (GO:0046903) 9 0.0230
27104 

SLC26A3, BDNF, NMUR2, FAM3B, LHCGR, GNAS, 
PCLO, PKDREJ, GLP1R 

blood vessel development 
(GO:0001568) 8 0.0235

02954 
EDNRA, APOB, ID1, PLCD3, COL15A1, STAB2, WT1, 

THY1 
long-chain fatty acid transport 

(GO:0015909) 3 0.0240
3734 NMUR2, LHCGR, FABP1 

cAMP-mediated signaling 
(GO:0019933) 5 0.0241

21656 NPY2R, LHCGR, GNAS, PCLO, GLP1R 

regulation of adenylate cyclase activity 
(GO:0045761) 5 0.0249

51442 EDNRA, NPY2R, LHCGR, GNAS, GLP1R 

activation of adenylate cyclase activity 
(GO:0007190) 4 0.0254

95033 EDNRA, LHCGR, GNAS, GLP1R 

positive regulation of adenylate 
cyclase activity (GO:0045762) 4 0.0267

16054 EDNRA, LHCGR, GNAS, GLP1R 

regulation of cyclase activity 
(GO:0031279) 5 0.0275

43493 EDNRA, NPY2R, LHCGR, GNAS, GLP1R 

cellular cation homeostasis 
(GO:0030003) 8 0.0278

92253 
EDNRA, ATP2B2, ALAS2, NMUR2, ELANE, LTF, HP, 

HPR, GLP1R 
positive regulation of cyclase activity 

(GO:0031281) 4 0.0279
67919 EDNRA, LHCGR, GNAS, GLP1R 

angiogenesis (GO:0001525) 6 0.0283
59904 EDNRA, ID1, PLCD3, COL15A1, STAB2, THY1 

regulation of lyase activity 
(GO:0051339) 5 0.0293

57686 EDNRA, NPY2R, LHCGR, GNAS, GLP1R 
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regulation of cAMP biosynthetic 
process (GO:0030817) 5 0.0293

57686 EDNRA, NPY2R, LHCGR, GNAS, GLP1R 

positive regulation of lyase activity 
(GO:0051349) 4 0.0305

6394 EDNRA, LHCGR, GNAS, GLP1R 

phosphoinositide phospholipase C 
activity (GO:0004435) 3 0.0306

28578 EDNRA, PLCZ1, PLCD3 

regulation of cAMP metabolic process 
(GO:0030814) 5 0.0312

41272 EDNRA, NPY2R, LHCGR, GNAS, GLP1R 

chemical homeostasis (GO:0048878) 12 0.0348
94666 

EDNRA, ATP2B2, APOB, GCKR, ALAS2, APOA1, 
SLC9A4, NMUR2, ELANE, LTF, HP, HPR, GLP1R 

regulation of response to external 
stimulus (GO:0032101) 6 0.0370

18159 EDNRA, IL16, PDPN, ELANE, KRT1, LBP 

chordate embryonic development 
(GO:0043009) 9 0.0380

32251 
EDNRA, APOB, TJP1, SFRP1, PAX7, PTPRR, 

PDGFRB, GNAS, HOXD1 
regulation of nucleotide biosynthetic 

process (GO:0030808) 5 0.0383
84397 EDNRA, NPY2R, LHCGR, GNAS, GLP1R 

regulation of cyclic nucleotide 
biosynthetic process (GO:0030802) 5 0.0383

84397 EDNRA, NPY2R, LHCGR, GNAS, GLP1R 

insulin secretion (GO:0030073) 3 0.0384
16122 FAM3B, PCLO, GLP1R 

Newly identified loci that influence lipid 
concentrations and risk of coronary 

artery disease 
3 0.0390

5509 APOB, GCKR, APOA1 

Loci influencing lipid levels and 
coronary heart disease risk in 16 

European population cohorts 
3 0.0390

5509 APOB, GCKR, APOA1 

reproductive cellular process 
(GO:0048610) 6 0.0396

1835 PLCZ1, NEURL, MAEL, DAZL, WT1, PKDREJ 

embryonic development ending in birth 
or egg hatching (GO:0009792) 9 0.0397

66762 
EDNRA, APOB, TJP1, SFRP1, PAX7, PTPRR, 

PDGFRB, GNAS, HOXD1 

peptidase activity, acting on L-amino 
acid peptides (GO:0070011) 12 0.0401

02257 

CTSZ, TRHDE, USP9Y, TMPRSS11E, ELANE, 
KLK11, LTF, HP, PRSS36, CELA1, MMP13, HPR, 

CTSG 

cell migration (GO:0016477) 8 0.0408
87467 

APOA1, IL16, ID1, MDGA1, ELANE, CNTN2, 
PDGFRB, MIXL1 

fatty acid transport (GO:0015908) 3 0.0410
64416 NMUR2, LHCGR, FABP1 

Neuroactive ligand-receptor interaction 
(hsa04080) 7 0.0413

97128 
GPR83, EDNRA, NMUR2, NPY2R, LHCGR, GLP1R, 

CTSG 
regulation of cyclic nucleotide 

metabolic process (GO:0030799) 5 0.0417
09225 EDNRA, NPY2R, LHCGR, GNAS, GLP1R 

regulation of calcium ion transport into 
cytosol (GO:0010522) 3 0.0437

79466 EDNRA, LHCGR, THY1 

heme binding (GO:0020037) 5 0.0446
64288 HBM, CYP4F22, HBQ1, HBA2, CBS 

regulation of nucleotide metabolic 
process (GO:0006140) 5 0.0451

92439 EDNRA, NPY2R, LHCGR, GNAS, GLP1R 

phospholipase C activity 
(GO:0004629) 3 0.0454

92914 EDNRA, PLCZ1, PLCD3 

phospholipid binding (GO:0005543) 6 0.0460
47304 APOB, APOA1, ANXA8L2, FABP1, PCLO, THY1 

cell motion (GO:0006928) 11 0.0484
08764 

NEURL, APOB, BDNF, APOA1, IL16, ID1, MDGA1, 
ELANE, CNTN2, PDGFRB, MIXL1 

plasma membrane (GO:0005886) 61 0.0484
71177 

GPR83, OR2A1, NEURL, SLC9A4, LHCGR, EDNRA, 
MARCO, ATP2B2, APOB, APOA1, SLC2A5, 

OR51T1, NMUR2, CEACAM8, PDPN, PTPRG, 
MDGA1, PTPRR, OXGR1, PCLO, OR2W1, THY1, 

PRKD1, SLC26A3, OR2H2, TACSTD2, TMPRSS11E, 
CNTN2, SLC27A6, PDGFRB, OR6V1, GNAS, 

GLRA4, GLP1R, CTSG, SLC38A4, GPRC5D, C9, 
LPPR4, NPY2R, OR8U1, RIMS2, PCDHB18, TRO, 

OR5E1P, OR51B5, KRT1, OR2T8, OR4K5, 
CACNA2D1, TRHDE, KLB, STAB2, RGNEF, 

SHANK2, OR5T3, GNGT1, TJP1, KCNN3, ANTXR1, 
SYT17 

cellular iron ion homeostasis 
(GO:0006879) 3 0.0494

02388 ALAS2, LTF, HP, HPR 

oligosaccharide metabolic process 
(GO:0009311) 3 0.0494

02388 LALBA, ST6GAL2, B3GALT1 

sensory organ development 
(GO:0007423) 7 0.0495

22791 
ATP2B2, GNGT1, BDNF, MAB21L2, WT1, FOXP2, 

THY1 
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ANEXO A – Termos de consentimento livre e esclarecido 
 

HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DE 
RIBEIRÃO PRETO DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO 

Campus Universitário Monte Alegre - Fone: 633-1000 - Fax: 633-1144 
CEP 14048-900 RIBEIRÃO PRETO - SÃO PAULO 

 
CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO – PACIENTES 

 
NOME DA PESQUISA: AVALIAÇÃO DA EFICIÊNCIA DOS MECANISMOS 
DE REPARO DO DNA DOS LINFÓCITOS DE IDOSOS PORTADORES DA 
DOENÇA DE ALZHEIMER, IDOSOS SADIOS E JOVENS. 
 
PESQUISADOR RESPONSÁVEL: Giovana da Silva Leandro 
ENDEREÇO PARA CONTATO : Av. Bandeirantes, 3900; CEP: 14049-900  
Laboratório de Citogenética e Mutagênese, Bloco G 
Departamento de Genética - Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da 
Universidade de São Paulo (FMRP/USP). 
Telefone :  (16) 3602-3082  
 

Convidamos o senhor(a) a participar do projeto de pesquisa intitulado: 
AVALIAÇÃO DA EFICIÊNCIA DOS MECANISMOS DE REPARO DO DNA 
DOS LINFÓCITOS DE IDOSOS PORTADORES DA DOENÇA DE ALZHEIMER, 
IDOSOS SADIOS E JOVENS. 

A pesquisa será realizada pela bióloga pós-graduanda em nível de mestrado, 
Giovana da Silva Leandro, aluna do Departamento de Genética, da Faculdade de 
Medicina de Ribeirão Preto, da Universidade de São Paulo, que realizará um estudo 
sobre a Doença de Alzheimer. Trata-se de uma doença em que os neurônios aos 
poucos vão morrendo, afetando a memória dos portadores, o que os leva a 
dependência da família. Este estudo tem como finalidade a compreensão das causas 
que podem levar ao desenvolvimento da doença. As células presentes no sangue 
colhido serão submetidas a uma série de testes capazes de detectar alterações no 
material genético, na tentativa de encontrar fatores em comum nos pacientes de 
Alzheimer e diferenciá-los dos indivíduos sadios. Assim, esperamos conseguir 
resultados que possam contribuir para o entendimento da doença, embora o presente 
estudo não deva beneficiar diretamente os participantes. 

Assim, para a realização desta pesquisa, é necessária a coleta de 20 ml de 
sangue periférico (equivalente a cerca de duas colheres de sopa), por punção venosa 
que será feita somente quando o paciente comparecer ao ambulatório para os exames 
rotineiros solicitados pelo médico responsável. Desta forma, não será feita nenhuma 
colheita de sangue em outra ocasião. Esclareço ao paciente e ao responsável pelo 
mesmo, os seguintes aspectos: 

1) O voluntário terá a garantia de receber a resposta a qualquer pergunta ou 

esclarecimento a qualquer dúvida acerca dos procedimentos, riscos e 

benefícios e outros relacionados com a pesquisa; 

2) Terá a liberdade de retirar o consentimento a qualquer momento e deixar de 

participar do estudo sem que isso traga algum prejuízo ou constrangimento; 
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3) Será mantido o compromisso de que o voluntário não será identificado, sendo 

que a participação terá caráter confidencial; 

4) Será mantido o compromisso de proporcionar informação atualizada durante o 

estudo, ainda que esta possa afetar a vontade de continuar participando; 

5) Todos os exames de sangue serão coletados com total responsabilidade e custo 

dos pesquisadores. A coleta de sangue será feita com material descartável, 

sendo necessária apenas uma punção da veia do braço, o que pode, de fato, ser 

um procedimento desconfortável e impor um risco mínimo, mas apenas pela 

“picada” com a agulha; 

6) Não haverá a necessidade de conceder remuneração ou ressarcimento aos 

participantes, mas em casos excepcionais, caso o paciente se sinta lesado com 

o procedimento da coleta de sangue, este poderá requerer os seus direitos de 

acordo com as leis vigentes no país.  

7) Caso haja algum gasto adicional, este ocorrerá por conta do pesquisador. 

Para esclarecer quaisquer dúvidas, telefonar para (16) 3602-3082 ou 3602-3827 e 

falar com Giovana S. L. (pós-graduanda) ou com a Professora Elza T. Sakamoto Hojo 

(orientadora da aluna). Endereço: Departamento de Genética, bloco G, Faculdade de 

Medicina de Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo; Av Bandeirantes 3900, 

14040-901 Ribeirão Preto, SP. 

Tendo ciência do exposto acima, assino abaixo. 

 
___________________________________ 
          Giovana da Silva Leandro 

Eu,____________________________________________________________
_______, portador do R.G._______________________________________, abaixo 
assinado, tendo recebido as informações supra citadas, ciente dos direitos acima 
relacionados e diante dos esclarecimentos prestados, concordo em permitir 
que__________________________________________________________________
______, R.G._______________________________________, participe da pesquisa 
na qualidade de voluntário. 
Relação do responsável com o paciente:____________________________________ 
Ribeirão Preto, ___de__________________de 20 
 
 
________________________                               ___________________________ 
   Assinatura do voluntário                                             Assinatura do responsável 
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HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DE 
RIBEIRÃO PRETO DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO 

Campus Universitário Monte Alegre - Fone: 633-1000 - Fax: 633-1144 
CEP 14048-900 RIBEIRÃO PRETO - SÃO PAULO 

 
CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO – CONTROLES 

 
NOME DA PESQUISA: AVALIAÇÃO DA EFICIÊNCIA DOS MECANISMOS 
DE REPARO DO DNA DOS LINFÓCITOS DE IDOSOS PORTADORES DA 
DOENÇA DE ALZHEIMER, IDOSOS SADIOS E JOVENS. 
 
PESQUISADOR RESPONSÁVEL: Giovana da Silva Leandro 
ENDEREÇO PARA CONTATO : Av. Bandeirantes, 3900; CEP: 14049-900  
Laboratório de Citogenética e Mutagênese, Bloco G 
Departamento de Genética - Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da 
Universidade de São Paulo (FMRP/USP). 
Telefone :  (16) 3602-3082  

 
Convidamos o senhor(a) a participar do projeto de pesquisa intitulado: 

AVALIAÇÃO DA EFICIÊNCIA DOS MECANISMOS DE REPARO DO DNA 
DOS LINFÓCITOS DE IDOSOS PORTADORES DA DOENÇA DE ALZHEIMER, 
IDOSOS SADIOS E JOVENS. 

A pesquisa será realizada pela bióloga pós-graduanda em nível de mestrado, 
Giovana da Silva Leandro, aluna do Departamento de Genética, da Faculdade de 
Medicina de Ribeirão Preto, da Universidade de São Paulo, que realizará um estudo 
sobre a Doença de Alzheimer. Trata-se de uma doença em que os neurônios aos 
poucos vão morrendo, afetando a memória dos portadores, o que os leva a 
dependência da família. Este estudo tem como finalidade a compreensão das causas 
que podem levar ao desenvolvimento da doença. As células presentes no sangue 
colhido serão submetidas a uma série de testes capazes de detectar alterações no 
material genético, na tentativa de encontrar fatores em comum nos pacientes de 
Alzheimer e diferenciá-los dos indivíduos sadios. Assim, esperamos conseguir 
resultados que possam contribuir para o entendimento da doença, embora o presente 
estudo não deva beneficiar diretamente os participantes. 

Para a realização desta pesquisa é necessária a participação de pessoas sadias 
que não apresentam a doença de Alzheimer, para podermos comparar os resultados 
entre os grupos sadios (controle) e doentes (com a doença de Alzheimer). Sendo este 
o termo de consentimento livre e esclarecido dirigido aos voluntários sadio, a 
pesquisadora declara que não prevê qualquer benefício direto ao voluntário com 
relação à sua participação no estudo. 

Assim, caso concorde em participar da realização da nossa pesquisa, faz-se 
necessária a coleta de 20ml de sangue periférico (o equivalente duas colheres de 
sopa), por punção venosa, que será feita por um profissional habilitado e altamente 
capacitado nessa atividade.  
Serão preservados os direitos do doador, conforme seguem: 

1) O voluntário terá a garantia de receber a resposta a qualquer pergunta ou 

esclarecimento a qualquer dúvida acerca dos procedimentos, riscos e 

benefícios e outros relacionados com a pesquisa; 



Anexos  
 
 

199 

2) Terá a liberdade de retirar o consentimento a qualquer momento e deixar de 

participar do estudo sem que isso traga algum prejuízo ou constrangimento; 

3) Será mantido o compromisso de que o voluntário não será identificado, sendo 

que a participação terá caráter confidencial; 

4) Será mantido o compromisso de proporcionar informação atualizada durante o 

estudo, ainda que esta possa afetar a vontade de continuar participando; 

5) Todos os exames de sangue serão coletados com total responsabilidade e custo 

dos pesquisadores. A coleta de sangue será feita com material descartável, 

sendo necessária apenas uma punção da veia do braço, o que pode, de fato, ser 

um procedimento desconfortável e impor um risco mínimo, mas apenas pela 

“picada” com a agulha; 

6) Não haverá a necessidade de conceder remuneração ou ressarcimento aos 

participantes, mas em casos excepcionais, caso o paciente se sinta lesado com 

o procedimento da coleta de sangue, este poderá requerer os seus direitos de 

acordo com as leis vigentes no país.  

7) Caso haja algum gasto adicional, este ocorrerá por conta do pesquisador. 

Para esclarecer quaisquer dúvidas, telefonar para (16) 3602-3082 ou 3602-3827 e 

falar com Giovana S. L. (pós-graduanda) ou com a Professora Elza T. Sakamoto Hojo 

(orientadora da aluna). Endereço: Departamento de Genética, bloco G, Faculdade de 

Medicina de Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo; Avenida Bandeirantes 3900, 

14040-901 Ribeirão Preto, SP. 

Tendo ciência do exposto acima, assino abaixo. 

___________________________________ 
                                                                                                  Giovana da Silva 
Leandro 
Eu, _______________________________________________________________, 
portador do R.G._______________________________________, abaixo assinado, 
tendo recebido as informações supra citadas, ciente dos meus direitos acima 
relacionados e diante dos esclarecimentos prestados, concordo em participar da 
pesquisa na qualidade de voluntário. 
Ribeirão Preto, ___de__________________de 20___ 
 
_____________________________                          
    Assinatura do voluntário                                             
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ANEXO B – Aprovação do presente estudo pelo comitê de ética do HCFMRP-USP 
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ANEXO D – Manuscrito  
 

TRANSCRIPTOMIC ANALYSIS INDICATED THAT CELL CYCLE 

DYSFUNCTION, INFLAMMATION AND NEURONAL CHANGES WERE 

DETECTED IN PERIPHERAL BLOOD MONONUCLEAR CELLS OF 

ALZHEIMER’S DISEASE PATIENTS 

 
Giovana da Silva Leandro1, Adriane Evangelista Feijó2, Romulo Rebouças Lobo3, 

Danilo Jordão Xavier1, Julio César Moriguti3 and Elza Tiemi Sakamoto-Hojo4 
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Avenida Bandeirantes 3900, 14040-901Ribeirão Preto – SP – Brazil – Phone: +55 16 

33153827 

e-mail: (etshojo@usp.br) 

 

 
ABSTRACT 

Alzheimer’s disease (AD) is an age-related neurodegenerative pathology associated 

with accumulation of DNA damage. Inflammation and cell cycle alterations seem to 

be implicated in the pathogenesis of AD, although the molecular mechanisms are still 

unclear. The aim of the present study was to evaluate whether peripheral blood 
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mononuclear cells (PBMCs) of AD patients display alterations in gene expression 

profiles, mainly focusing on finding markers that might improve the diagnosis of AD. 

Blood samples were collected from 22 AD patients and 13 age-matched healthy 

individuals in order to perform genome-wide mRNA expression (microarray). 

Bioinformatics analysis indicated 593 differentially expressed genes in AD compared 

to controls, among them 428 upregulated and 165 downregulated genes. By 

performing the gene set enrichment analysis, we observed the enrichment of gene sets 

involved in pathways such as, inflammation, DNA damage response, cell cycle 

regulation, and neuronal process. Moreover, functional annotation analyses identified 

that differentially expressed genes are strongly related to pathways associated with 

cell cycle regulation and immune system. The results of transcriptional analyses 

compared to gene expression data obtained for hippocampus identified some genes 

that might be potential AD peripheral biomarkers, such as DUSP1, FOS, SLC7A2, 

RGS1, GFAP and SSPN. As a whole, our results demonstrated that PBMCs of AD do 

present alterations in gene expression profiles, and these results are compatible, at 

least at some extent, to those reported in the literature for AD neurons, reinforcing the 

hypothesis that blood peripheral mononuclear cells somehow may express molecular 

changes that occur in neurons of AD patients. 

 

INTRODUCTION 

Alzheimer’s disease (AD) is an age-related chronic neurodegenerative 

disorder whose impact on public healthy is triggered as long as world population 

grows older (Avramopoulos, 2009). The pathophysiology of AD is complex and 

many hypotheses have been formulated in order to explain all phenomena involved in 

the basis and the development of this disease. However, despite extensive studies over 

the past decades, the pathogenesis of AD still remains to be elucidated. 

Several alterations in AD individuals have been reported, such as protein 

deposition, neuronal cytoskeleton modifications, neuronal and white matter loss, 

mitochondrial dysfunction, ion calcium deregulation, inflammation, cell cycle 

dysfunction, among others (Hirai et al., 2001; Wyss-Coray and Mucke, 2002; 

Swerdlow and Khan, 2004; Caspersen et al., 2005; Isaacs et al., 2006; Swerdlow et 

al., 2014). Thus, AD characteristics suggest that many pathways are deregulated in 
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the pathology (Zhao et al., 2015), and attempts have been suggested to define which 

factors are involved as cause, and those that might be involved as consequence of AD. 

Moreover, an accurate diagnosis of AD is difficult and depends on clinical and 

neuropsychological examinations, and requires exclusion of other types of dementia 

(McKhann et al., 1984; Satoh et al., 2015). Thus, in clinical practice, AD diagnosis is, 

in general, late and inaccurate. However, it has been proposed that early diagnosis and 

early treatment are crucial in achieving better response and delay the advance of AD 

(Galimberti and Scarpini, 2011). 

There are also other diagnosis alternatives for AD as image examinations and 

detection of molecules in cerebral-spinal fluid; however, those methods are invasive 

or high cost, and consequently, there are several obstacles for clinical application 

(Booij et al., 2011; Antila et al., 2013). Thereby, it is important to find new tools  to 

improve AD diagnosis. Therefore, blood cells represent a great possibility in clinical 

practice, since it can help to establish most reliable, non-invasive and sensitive 

methods to detect AD alterations at early phases of the disease. 

Herein, we proposed to evaluate gene expression profiles of PBMCs from AD 

patients and age-matched related controls aiming to find enriched pathways and to 

select differentially expressed genes that might be used as tools to help AD diagnosis, 

and even to provide information about the relevance of  these studies in blood cells. 

Thus, we showed that PBMCs are an important source of information about the 

changes that are occurring in AD brains, reinforcing AD as a systemic disease. 

Furthermore, we found some candidate genes that are expressed in both, blood cells 

and hippocampus regions, and these genes can be potentialbiomarkers to be explored 

for AD diagnosis. 
 

MATERIAL AND METHODS 

Subjects 

The volunteers were selected and recruited at the Outpatient Geriatric of the 

Clinical Hospital at Ribeirao Preto Medical School, University of Sao Paulo, Brazil. 

Blood samples were collect from a total of 23 AD patients and 13 age-matched 

healthy controls. All AD patients were diagnosed based on the criteria established by 

the DSM-IV (diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders 4th Edition) and 
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NICS-ADRDA (National Institute of Neurological and Communicative Disorders and 

Stroke and The Alzheimer’s disease Related disorders Association) but the 

neuropathological exams were not performed. AD patients were considered late onset 

since the onset of symptoms was late than 65 years old. AD group was subdivided 

into two groups for some analysis according the Clinical Dementia Rating, that is a 

cognitive impairment scale determining the phases of the dementia. On this study, 17 

individuals are CDR1 or mild AD and 8 are CDR3 or severe AD. Age-matched 

controls were also recruited while undergoing regular follow-up on Clinical Hospital. 

Control individuals were also submitted to all the cognitive and neuropsychological 

evaluation and were considered with normal memory and cognitive capacity. AD and 

controls individuals underwent a series of clinical exams in order to exclude 

individuals with HIV, syphilis, neoplasias, inflammation and dysfunction of kidney, 

liver, hematologic or thyroid. Smokers and individuals with other kinds of dementia 

were also excluded, and only volunteers with a Hachisnki isquemic score less then 4 

were included. Characteristics of samples are showed on Table 1. Ribeirão Preto 

Medical School Clinical Hospital Local Ethical Committee approved the study and an 

informed consent was obtained from all the volunteers participating in the study.  

Blood collection and isolation of Peripheral Blood Mononuclear Cells (PBMCs) 

Peripheral blood from all volunteers was collected by venipuncture in vacuum 

blood tubes containing EDTA (0.054 mL/tube) (BD Vacutainer). The PBMCs were 

then separated by density gradient using Ficoll-Hypaque (Sigma, St. Louis, MO), 

following manufacturer's instructions. 

RNA extraction 

Total RNA isolation was performed using Trizol reagent (Invitrogen, 

Carlsbad, CA), according to manufacturer’s protocol. Samples were quantified and 

submitted to evaluation of purity using NanoDrop ND-1000 ((NanoDrop Products, 

Wilmington, DE). Moreover, samples integrity was evaluated by electrophoresis in a 

nanofluidic device, Bioanalyzer 2100 (Agilent Technologies, Santa Clara, CA). RNA 

samples used for microarrays analysis were considered not contaminated with 

proteins or phenol and with RNA integrity number (RIN) higher than 7.0. 

Microarrays 



Anexos  
 
 

206 

The PBMCs expression profile was performed using Human GE 4x44K V2 

Microarray kit and the kit QuickAmp Labeling (monocolor system-Cy3) (Agilent 

technologies, Santa Clara, CA), according to manufacture’s protocol. Briefly, RNA 

samples were initially submitted to cDNA synthesis by reverse transcription followed 

by generation of fluorescent cRNA. cRNA was purified and the samples were then 

prepared and added to the slides for the hybridization process. The hybridization 

occurred in a special oven and after 17 h, slides were washed and scanned in a high-

resolution scanner Surescan (Agilent Techonologies). The results from scanning were 

extracted using Feature Extraction Software version 10.7 (Agilent Technologies).  

Normalization and Statistical analysis 

Median of signals values and Backgrounds were calculated using Perl (The 

Perl Programming Language- www.perl.org) in UNIX operational System. Data were 

then exported to R statistical environment to perform subsequent steps. Background 

correction and logarithmic transformation was applied to data followed by the 

quantile normalization using the package aroma-light 

(http://www.bioconductor.org/packages/release/bioc/ html/aroma.light.html). 

Following, to perform the statiscal analysis, the test Rank Products was applied to 

normalized data using the RankProd R package (Hong, 2006). 

Functional annotation analysis 

Genes considered differentially expressed were submitted to enrichment 

functional analysis using DAVID (Database for Annotation Visualization and 

Integrated Discovery -http://david.abcc.ncifcrf.gov/) (Huang da, Sherman et al. 2009, 

Huang da, Sherman et al. 2009). DAVID is a tool that identifies biological process 

associated to the differentially expressed genes by integrating a range of databases. 

Two types of analyses were done, first considering biological function using Gene 

Ontology, BBID, Biocarta and KEGG databases. Following, it was performed an 

analyze in which OMIM disease and Genetic Associated database disease were used 

in order to identify diseases related to the genes differentially expressed. Just 

pathways that reached FDR< 25% and p < 0.05 were considered. 

Gene Set Enrichment Analysis (GSEA) 

In contrast to DAVID, all the normalized data was considered to apply the 

GSEA (Broad Institute). This tool was used in order to evaluate expression variations 

in gene sets that could be relevant to identify altered biological process comparing 
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AD with control. GSEA considers minimal variations of gene expression that are 

significant when a gene set is considered. Subramanian et al (2005) algorithms were 

used for the analysis and the databases KEGG, REACTOMA and BIOCARTA were 

utilized. 

 

RESULTS 

In order to compare transcriptional gene expression of AD individuals and 

age-matched healthy controls, a whole genome RNA microarrays was performed in 

this study. Thus, we found 593 differentially expressed genes: 428 upregulated and 

165 downregulated in AD compared to controls. 

The lists of upregulated and downregulated differentially expressed genes was 

submitted to the DAVID, an important tool for identifying pathways associated with 

those genes (Figure 1). When the functional enrichment analysis was applied to those 

357 upregulated genes in AD, we found some enriched pathways (p<0.05), most of 

them related to inflammation, immunological system, cell cycle and proliferation 

(Figure 1). Moreover, when the 142 downregulated genes were tested, we found 

enriched pathways related to gas transport, hemoglobin metabolism and cell signaling 

(p<0.05) (Figure 1). 

Therefore, there are selected gene sets, which are composed of genes that did 

not present significant statistical differences in terms of transcript expression, 

however, the gene sets were selected due to small variations in expression profiles of 

some genes that may be responsible for the pathway enrichment when the analysis 

considers each entire gene set. Thus, the GSEA tool was applied to all normalized 

microarray data, in order to detect pathways that are enriched in AD when taking into 

account all alterations in gene expression levels. Thus, 70 pathways were considered 

enriched based on GSEA results (Table 2) (p<0.05 and FDR< 25%) wherein 

pathways related to cell cycle control and immune system were the most frequently in 

this study. 

 

Comparison between mild AD with severe AD  

Considering the heterogeneity of AD group, composed by patients with mild 

AD and severe AD, analysis was performed to detect whether there are differences in 

gene expression according to the disease stage. The rank products analysis was 
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performed comparing the group of 15 individuals presenting mild AD (CDR1) with 

13 age-related control individuals, leading to the selection of 449 differentially 

expressed genes (p<0.05). Subsequently, 7 individuals with severe AD (CDR3) were 

compared to the same control group, and we found 251 differentially expressed genes 

(p<0.05). Thereby, Venn diagram (Venny 2.0.2 - Oliveros 2007-2015) showed 116 

genes that were considered as differentially expressed in both CDR1 and CDR3 

stages, when these groups were compared to controls (Figure 2). When the 

comparison was performed between the the whole AD group versus controls, we 

found 112 differentially expressed genes for all three comparisons (Figure 2). Thus, 

there were 61 genes with altered expression just in CDR1, 75 genes altered only in 

CDR3 and 149 differentially modulated genes that were found by comparing the 

complete AD group with controls. 

Futhermore, the comparison between CDR1 individuals with CDR3 resulted 

in 418 differentially expressed genes, of which 332 genes were upregulated in CDR1 

and 86 were downregulated.  

In order to identify pathways related to the differentially expressed genes in 

mild AD and severe AD, it was performed the functional enrichment analysis using 

DAVID (Figure 3). For the CDR1 group, the upregulated genes were in general 

related to cell proliferation, immune system and neurological functions; while the 

pathways related to downregulated genes are linked to cell signaling and hemoglobin 

metabolism. Regarding to the CDR3 group, the upregulated genes were related, in 

most of cases, to neurological function and inflammation, while the downregulated 

genes play a role in pathways such as ion channels regulation, gas transport and 

olfactory transduction (Figure 3). 

Regarding the comparison between CDR1 and CDR3, functional enrichment 

analyses were also performed and the upregulated genes in CDR1 group were found 

related with neurological process, such as synaptic and nerve impulse regulation and 

other functions as inflammation (Figure 4). On the other hand, downregulated genes 

in CDR1 group were compared to CDR3, and they were found related to ionic 

regulation, cytoskeleton, gas transport, cell signaling and even olfactory transduction 

(Figure 4). 

GSEA was also performed in CDR1 and CDR3, and several pathways were 

selected as enriched (Table 3). Among all these pathways we can highlight neuronal 
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differentiation and neurogenesis enriched in CDR1 when compared to CDR3, and we 

also found pathways related to cell cycle regulation when CDR1 was compared to 

controls. For the CDR3 group, pathways enriched when compared to the control 

group are related to cell cycle regulation, and we can also highlight the DNA damage 

response pathway and telomere maintenance function when the comparison was 

performed with CDR1. Moreover, inflammatory response was enriched in CDR3, for 

all comparisons. 

Comparing PBMCs with hippocampus 

Considering that the most prominent and dangerous characteristic of AD is 

neurodegeneration and that PBMCs were used in the present study because of their 

potential to manifest changes occurring in the brain of patients, it is important to 

observe common expressed genes between brain and blood. For such purpose, we 

compared our PBMCs results with the data obtained by Miller et al. (2013); in this 

work, the authors compared the results obtained for the hippocampus of 17 

individuals with AD versus 16 age-matched controls. The authors used Illumina 

HumanHT-12 v3 Expression BeadCheaps (Illumina, San Diego, CA, EUA) and 

performed the analysis for two hippocampus regions, CA1 (more affected by AD) and 

CA3 (less affected by AD). 

Comparing the differentially expressed genes in PBMCs with results obtained 

by Miller et.al. (2013) for CA1 (1028 differentially expressed genes in AD in 

comparison to control), we found 28 genes in common between the two studies and 

from these, 14 upregulated and 3 downregulated genes were found in both works 

(Figure 5). On the other hand, when compared with Miller’s results for CA3 (603 

differentially expressed in AD in comparison to control), we could observe 14 genes 

in common between the studies, 10 upregulated in both and 2 downregulated genes. 

Therefore, considering the results of comparisons between hippocampus and 

PBMCs, we can highlight the following genes: FOS, SSPN, DUSP1, RGS1, 

ANGPTL4 and CCL2, which were considered upregulated in all tissues when CA1, 

CA3 and PBMCs were analyzed in both studies.  

 

DISCUSSION 

Alzheimer’s disease is an increasing healthy problem nowadays and despite a 

lot of researches to understand the mechanisms underlying this pathology, the 
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comprehension about the etiology and development of AD is still controversial. 

Moreover, the search for tools that can improve the diagnosis for AD patients  has 

been imperative nowadays. Therefore, aiming to study whether PBMCs are capable to 

express molecular changes that may occur in AD, and to explore the possibility that 

such alterations present the potential to be used as biomarkers of AD, we evaluated  

gene expression profiles of AD patients compared to age-matched controls, and we 

confirmed that AD might indeed affect PBMCs.  

By the analysis of 593 genes that were differentially expressed in PBMCs of 

AD patients, it was pointed important pathways in which those genes are implicated, 

in general, they are already described as correlated with brains alterations. Functional 

enrichment analysis of the 428 upregulated genes in AD showed pathways related to 

cell proliferation, apoptosis, immune response, leucocyte migration, calcium 

homeostasis, learning or memory, among others. Curiously, some pathways obtained 

are intrinsically involved in exclusive brain functions, as learning or memory. 

Towards cell proliferation, there is evidence showing modifications in cell 

cycle observed in the brains of AD patients, and also it was demonstrated that 

neurons, the major cells implicated in AD, despite being post-mitotic cells, are able to 

re-enter in the cell cycle after genomic instability and this process can lead to 

apoptosis, culminating in neurodegeneration (Zekanowski and Wojda, 2009; Moh et 

al., 2011; Arendt, 2012; Yates et al., 2013; Silva et al., 2014). Additionally, cell cycle 

dysfunction was also observed in blood cells of AD patients (Stieler et al., 2001; 

Bialopiotrowicz et al., 2012). Thus, PBMCs of AD patients showed alterations in cell 

cycle regulation and in the amount of protein correlated to cell cycle regulation and 

apoptosis; however, most of those studies were performed after stimulation of 

lymphocytes with phytohemagglutin A (PHA) (Stieler et al., 2001; Yoon et al., 2010; 

Zhou and Jia, 2010).  

In a previous study, Leandro et al. (2013) also demonstrated alterations in the 

expression of proteins that participate in cell cycle control, specifically p53, which is 

important in determining cell fate after induction of DNA damage, and plays an 

important role in apoptotic signaling. Moreover, it was also observed increased  

expression of CDKN1A, that encodes a protein member of cyclin-dependent kinase 

inhibitors, named p21, whose role is related to control of G1/S transition (Leandro et 

al., 2013). Thus, considering that cell cycle alterations play a role in AD 
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neurodegeneration and that PBMCs are in major post-mitotic cells as neurons, 

alterations on cell proliferation observed in this work reinforce the results showed by 

other researchers. However, unlike most studies that observed alterations in blood 

cells, our work was not performed under PHA stimulation, and even so we observed 

alterations in genes related with cell cycle. Therefore, cell cycle regulation in AD 

neurons and PBMCs seems to be an important process that deserves more 

investigation. 

Pathways related to inflammation were also enriched in genes upregulated in 

AD. Alterations in immune system and inflammatory response are processes already 

observed both in brain and blood of AD patients (Akiyama et al., 2000; Song et al., 

2016), and also some hypothesis consider that immune system dysfunction can be the 

cause of AD and that also protein deposition could be consequence of this altered 

immune response (Drachman, 2014; Macchi et al., 2014; McCaulley and Grush, 

2015; Song et al., 2016). Furthermore, inflammation is an intrinsic condition 

associated with other alterations observed in AD, as modification on insulin 

metabolism, mitochondrial dysfunction, oxidative stress, leucocyte migration, 

alterations in calcium homeostasis and apoptosis (Mattson, 2002; Macchi et al., 

2014). As an example of these alterations, it was demonstrated that increases in 

cellular acidification induced by Immunoglobulin M in AD is associated with 

mechanisms dependent of Calcium/ calmodulin, responsible to control Na+/H+ 

changes (Ibarreta et al., 1998; Mattson, 2002). Then, according to the literature, our 

study showed alterations in the expression of genes regulating calcium ions . 

Dysfunction in calcium homeostasis in blood cells of AD patients is also described in 

the literature (Karlsson et al., 1995) and, as well as in neurons, calcium signaling 

plays a role in the regulation of several processes in lymphocytes (Guse, 1998; 

Mattson, 2002). Among the process related to calcium regulation are cell cycle 

proliferation and apoptosis (Song et al., 1999; Mattson, 2002), which were also 

enriched among differentially expressed genes in this work. Therefore, inflammation 

and pathways like apoptosis, cell proliferation and calcium homeostasis are strongly 

correlated with genes that were induced in AD, both in brain and blood cells, 

corroborating the importance of studying the correlation among these process in AD 

pathology, as well as providing evidence about the systemic nature of AD.  
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Curiously, learning or memory pathways were considered enriched in 

upregulated AD genes, despite the exclusive relation of that pathway with neurons. 

However, looking at the genes which were found differentially expressed, and that 

were considered enriched in this pathway, such as EGR1, FOS, EGR2, PTGS2, 

S100B, PRKAR1B and PTN, all of them are also related to other cellular functions 

and, in general, they are transcription factors or growth factors. Then, in PBMCs, 

these genes can be related to different processes. However, this alteration might be 

systemic in neurons, as it can interfere specifically in pathways as learning and 

memory. 

Concerning the 145 downregulated in AD, functional analysis showed that 

they are correlated with pathways such as gas transport, hemoglobin metabolism, cell 

signaling, plasma membrane and, curiously, olfactory transduction.  

Regarding to pathways associated to gas transport, hemoglobin metabolism 

and even erythrocytes differentiation, it is unusual to be observed in PBMCs, since 

these functions are related to erythrocytes, despite all of them belonging to the same 

tissue. However, some studies show a relation between AD and deficiency in 

mechanisms related to hemoglobin production, causing anemia (Faux et al., 2014). 

Anemia was considered a risk factor for AD (Shah et al., 2011), but also individuals 

with AD are more susceptible to have anemia (Faux et al., 2014). Faux et al. (2014) 

demonstrated that despite the decreased levels of hemoglobin in AD blood, 

hemoglobin precursors are not altered in these individuals. Then, despite pathways 

associated with oxygen transport are not directly related to PBMCs, PBMCs are 

reflecting an important dysfunction in AD, reinforcing these cells as important 

markers of changes that occur in AD. 

Regarding to pathways involving G-coupled receptors, those are related to 

neurotransmissions and their function is already considered altered in AD brains 

(Tartaglia et al., 2011). Moreover, olfactory receptors are members of protein G 

family and olfactory transduction was considered enriched among genes 

downregulated in AD, despite this pathway being associated with functions of 

neuronal system. Interestingly, a decrease in olfactory function has been described in 

AD since a long time ago (Mesholam et al., 1998; Franks et al., 2015) and this 

decrease can be observed including in pre-clinic phases of AD (Masurkar and 

Devanand, 2014; Franks et al., 2015). Alteration in olfactory function has also 
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correlation with immune system that is proposed by the fact that mice that olfactory 

bulbs were removed showed alterations in immune system (Strous and Shoenfeld, 

2006). Thus, the inhibition of olfactory system can be considered an important issue 

in AD and the downregulation in PBMCs of genes considered related to this function 

may be due other functions of these genes in PBMCs, however, alteration in this 

pathways can provide information about modifications that can leads to the 

development of AD. 

Beyond the functional annotation of differentially expressed genes, GSEA 

also provided pathways enriched in AD associated with some gene set alterations. 

Thus, the pathways indicated by GSEA were similar to that already observed on this 

work, with highlight to pathways related to cell proliferation, cell cycle regulation and 

immune system. On the other hand, GSEA also demonstrated alteration in pathways 

related to DNA damage response and DNA repair. Alterations in DNA damage 

response was already related to AD as well as decrease in DNA repair  (Migliore et 

al., 2005). 

 

Comparing mild AD with severe AD  

Other approach of this work was to consider the gene expression alterations 

according to the clinical phase of AD in patients. Thus, the relation among controls, 

mild AD (CDR1) and severe AD (CDR3) were analyzed,. Considering AD as a 

systemic disease, it is possible that genes exclusively expressed in CDR1 represent 

earliest alterations related to the mechanisms responsible to initiate the disease while 

genes altered just in CDR3 can be related to secondary modifications that can be 

consequence of AD (Bossers et al., 2010).  

Observing functional enrichment analyses of genes differentially expressed, it 

was observed that processes associated to immune response and inflammation were 

induced both in CDR1 and CDR3 in relation to controls, confirming the importance 

of these pathways during all phases of AD. Though, comparing CDR1 with CDR3, 

pathways related to that process were more prominent in earlier phase of AD, 

suggesting participation on the onset of the disease. Other studies are contradictory in 

relation to inflammatory process markers throughout the phases of AD. While some 

researchers showed variation in the amount and type of antigens associated to 

immune response in lymphocytes of mild AD and moderate AD (Shalit et al., 1995; 
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Mattson, 2002), other studies observed no alterations in inflammation markers 

according to severity of AD (Lanzrein et al., 1998). Thereby, our data reveled that 

genes related to inflammation are expressed in PBMCs of AD patients in both CDR1 

and CDR3 phases but it would be interesting to perform more specific tests trying to 

find specific markers for each phase of AD.  

Pathways associated to neurological functions were also related to the genes 

upregulated in both CDR1 and CDR3. Bossers et al. (2010) observed in samples of 

pre-frontal cortex of AD patients that genes related to pathways involved in synaptic 

plasticity, nervous system development and plasticity were more expressed in earlier 

phases of AD and showed decreasing of expression in late phases. However, Bossers 

et al. worked with neurons and in our study, the genes related to these pathways are 

also related to cell proliferation, and pathways related to cell cycle in this study were 

also considered enriched in both mild and severe phases of AD. 

In relation to cell proliferation, Bossers et al. (2010) observed in brains that 

pathways related to differentiation and proliferation were downregulated in earlier 

phases and upregulated in later phases of AD. However, Bosser’s group performed 

their work in brain tissue, with different phases of AD and they considered the early 

phases of AD as mild cognitive impairment. Moreover, pathways related to cell 

proliferation were the most recurrent enriched in GSEA analysis being enriched both 

in CDR1 and CDR3 samples. Then, despite the fact that genes related with cell 

proliferation can be related to different functions in PBMCs and neurons, these 

pathways are very important, especially because the eventual relation with cellular 

death. 

Moreover, pathways related to oxygen transport, cell signaling, G protein and 

olfaction were downregulated in both CDR1 and CDR3, despite these pathways being  

downregulated in CDR1 when it is compared with CDR3. Then results showed that 

the repression of those pathways may be important in all AD stages but they are more 

prominent in earlier phases. Therefore, it is possible that the downregulation of some 

genes related to these pathways can be associated to the onset of AD, considering that 

the normal expression of genes involved in these pathways can be a protective factor 

present in controls, however, it is also possible that the inhibition of these genes may 

be consequence of other altered mechanisms in AD, wherefore, it deserves to be 

better investigated. 
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Regarding GSEA analysis, it is important to highlight that CDR3 showed 

enrichment in pathways related to DNA repair and telomere maintenance. Despite 

many studies demonstrating telomere shortening in AD blood cells (Zhang et al., 

2007; Hochstrasser et al., 2012; Boccardi et al., 2015), it was not observed in brain 

regions like hippocampus (Thomas et al., 2008). Thus, the role of telomere stability 

was still not established in AD (Boccardi et al., 2015). However, the results 

demonstrated in this work showed that telomere shortening can be related with the 

severity of AD. 

In relation to DNA repair pathways, it was observed enrichment in CDR3 of 

pathways as double strand break repair and homologous recombination when 

compared to control samples. Increase in oxidative damage in brains and also 

peripheral cells of AD (Mecocci et al., 2002; Kadioglu et al., 2004; Coppede and 

Migliore, 2009), associated to deficiency in DNA repair mechanisms (Migliore et al., 

2005; Shackelford, 2006; Leandro et al., 2015) are already described in AD. 

However, HR is a mechanism dependent on cell cycle and it occurs only between S 

and G2/M phases due to the essential role of chromatids sisters in the process. Thus, 

HR was never related to AD before, since neurons are post-mitotic cells (Jeppesen et 

al., 2011). Moreover, PBMCs are in general, post-mitotic cells and it is intriguing to 

observe alterations on HR pathway, as it may be related to cell cycle alterations as 

well as with telomere dysfunction. On the other hand, NHEJ is described as deficient 

in AD (Shackelford, 2006) and its role is important in post-mitotic cells repair, 

consided the principal pathway of double strand break repair in neurons (Jeppesen et 

al., 2011). Therefore, enrichment of DNA double strand break repair in CDR3 can be 

related to telomere instability as well as accumulation of DNA damage due to 

pathogenic process related to AD. 

Thus, alterations in gene expression observed in this work was not great 

enough to distinguish between mild and severe AD stages when considering pathways 

related to the altered genes in terms of transcript expression, and this can be related to 

cell type. Despite PBMCs can reflect AD alterations, the gene expression of these 

cells was not capable to be enough informative about the cognitive state of the brain. 
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Gene expression profiles in PBMCs compared to hippocampus 

In order to compare PBMCs gene expression profiles with data obtained from 

brain, we compared our results with the data obtained by Miller et al. (2013) 

comparing hippocampus of AD patients and age-matched controls. Miller et al. 

(2013) showed expression profiles of 2 hippocampus regions, CA1 and CA3, the first 

whose degradation is highly implicated with AD and the second one less affected 

(Price et al., 1991; Franks et al., 2015). Thereby, despite the differences among the 

cell types, some common genes between PBMCs and the brain samples were found, 

indicating the relevance of these specific genes in AD. 

Miller et al. (2013) highlighted that is important to observe altered genes in 

regions more and less affected of AD, to define risk factors and indicate the 

vulnerable regions to be affected by AD. Then, comparing genes differentially 

expressed in CA1 and in PBMCs, we observed 28 genes in common between the 

tissues, however 11 of them have different regulation, being upregulated in CA1 

when are downregulated in PBMCs or vise versa (TMEM176A, OR7A5, PRDM16, 

HLA-DQA1, LINGO2, TYMS, PEG3, NUAK1, GRIK1, LRRN3 and RCAN2). 

Moreover, when PBMCs expression was compared to differentially genes obtained in 

CA3, 14 genes were found in common, among them SLENBP1 and GINS2 had 

different regulation. Then, among genes with opposed regulation in the different 

tissues, LINGO2 was the only one already pointed as possible protection factor in AD 

(Miller, 2013). Therefore, the other genes observed in this work deserve to be 

investigated as factors of protection (whether it is upregulated in PBMCs but 

downregulated in hippocampus) or vulnerability (whether it is downregulated in 

PBMCs and upregulated in hippocampus) of AD. 

This work focused on genes upregulated in all the regions considered in the 

analyses, PBMCs, CA1, and CA3, considering that these genes can have great 

potential as AD biomarkers. Thus, 8 common genes were upregulated in all tissues 

considered, FOS, SLC7A2, RGS1, GFAP, DUSP1, ANGPTL4, SSPN and CCL2. 

Among these genes, CCL2 and ANGPTL4 were already related to AD in brain cells as 

well as in blood cells (Bose and Cho, 2013; Naert and Rivest, 2013; Vienberg et al., 

2015). However, the genes SLC7A2, RGS1 and DUSP1 were not yet related to AD 

and can be usefull in the study of molecular bases of AD as well as may be important 

targets as AD biomarkers. According to the Source tool, SLC7A2 codifies a plasma 
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membrane protein related to amino acids transportation and inflammatory response; 

RGS1 is related to signal transduction and immune response; and DUSP1 codifies a 

MAP kinase that has function in cell cycle and ions calcium regulation. Therefore, 

these 3 genes are correlated with pathways altered in AD, being important candidates 

as biomarkers for diagnosis the pathology. But further studies need to be done. 

Moreover, the other genes FOS, GFAP and SSPN were already correlated to 

brain dysfunction in AD (Zhou et al., 2008; Vienberg et al., 2015). However, there is 

no correlation with altered function of these genes in peripheral blood cells in AD. 

Then, this work points for the first time FOS, GFAP and SSPN as targets in the search 

for biomarkers in AD. 

Thereby, the comparison among PBMCs gene expression profiles in AD with 

the expression profiles of hippocampus was important to prospect genes that can be 

important candidates in the search for biomarkers of AD, as well as tools to 

investigate molecular dysfunction in this pathology. 

Finally, our finds reinforce the hypothesis that AD is a systemic pathology and 

blood cells can be useful tools to understanding the etiopathogenesis and development 

of the disease; moreover, blood cells can be also useful as source of biomarkers to 

improve the diagnosis of AD, and our work pointed some potential genes to be 

investigated with this purpose.   
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Table 1: Characteristics of AD and controls samples utilized in microarrays. 

Table 2: Pathways considered enriched comparing AD and age-matched controls 
after all data from RNA microarrays was submitted to Gene Set Enrichment 
Analysis (GSEA). Nominal p< 0.05 and FDR < 25%.  

 

Table 3: Pathways obtained from GSEA analysis comparing CDR1 and 
CDR3. Nominal p< 0.05 and FDR < 25%.  

 

Figure 1: Some pathways considered enriched in the functional enrichment 
analysis of differentially expressed genes in AD compared to controls using the 
tool DAVID. It is also represented the amount of genes differentially expressed that 
contributes for each pathway (p<0.05 and FDR<10%). The functional enrichment 
analysis was performed using just the genes considered upregulated in AD 
subsequently with just the downregulated genes. 

 

Figure 2: Amount of genes differentially expressed in mild AD (CDR1), severe 
AD (CDR3) and the complete AD group. Venn diagram shows how many genes 



Anexos  
 
 

221 

were expressed in common among the groups considering the comparisons of CDR1 
versus age-matched controls, CDR3 versus age-matched controls and total AD 
patients versus age-matched controls. 
 
Figure 3 Pathways considered enriched in the functional enrichment analysis of 
differentially expressed genes A) CDR1 compared to controls. B) CDR3 compared 
to controls. It is also represented the amount of genes differentially expressed that 
contributes for each pathway (p<0.05 and FDR<10%). The functional enrichment 
analysis was performed using just the genes considered upregulated and subsequently 
the downregulated genes. 

 

Figure 4: Enriched pathways when compared expressed genes in individuals 
with mild DA (CDR1) and severe DA (CDR 3). It is also represented the amount of 
genes differentially expressed that contributes for each pathway (p<0.05 and 
FDR<10%). The functional enrichment analysis was performed using just the genes 
considered upregulated and subsequently with just the downregulated genes. 
 
Figure 5: Differentially expressed genes in PBMCs and hippocampus CA1 region 
(Miller, 2013) of AD individuals comparing to age-matched controls. A) Venn 
diagram showing genes differentially expressed that are common or exclusive when 
compared the results of this study in PBMCs with Miller’s (2013) study in CA1 
region of hippocampus. The amount of genes upregulated and downregulated in both 
studies are represented, as well as in the box there are the names of genes that were 
common results for the different works. B) Representation of the amount of genes 
upregulated that are common or exclusive when compared the results of this study in 
PBMCs with Miller’s (2013) study in CA1 region of hippocampus. C) Representation 
of the amount of genes downregulated that are common or exclusive when compared 
the results of this study in PBMCs with Miller’s (2013) study in CA1 region of 
hippocampus. 

 

Figure 6: Differentially expressed genes in PBMCs and hippocampus CA3 region 
(Miller, 2013) of AD individuals comparing to age-matched controls. A) Venn 
diagram showing genes differentially expressed that are common or exclusive when 
compared the results of this study in PBMCs with Miller’s (2013) study in CA3 
region of hippocampus. The amount of genes upregulated and downregulated in both 
studies are represented, as well as in the box there are the names of genes that were 
common results for the different works. B) Representation of the amount of genes 
upregulated that are common or exclusive when compared the results of this study in 
PBMCs with Miller’s (2013) study in CA1 region of hippocampus. C) Representation 
of the amount of genes downregulated that are common or exclusive when compared 
the results of this study in PBMCs with Miller’s (2013) study in CA1 region of 
hippocampus. 
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Tables 

Table 1 

Samplea Age (years) Gender CDRb MMSEc Education 
(years) RINd 

PDA02 88 M 3 9 12 8.9 

PDA06 83 M 3 3 - 7.8 

PDA09 91 F 1 14 - 7.5 

PDA11 80 F 1 23 4 7.4 

PDA12 73 M 1 17  7.4 

PDA13 76 F 3 9 8 8.6 

PDA26 84 F 1 17 4 8.6 

PDA28 72 M 1 20 - 9 

PDA29 68 F 1 16 2 8.7 

PDA30 77 F 1 - 3 8.8 

PDA33 91 M 1 17 2 9.2 

PDA35 65 F 1 - 4 9.6 

PDA36 73 M 1 20 2 8.8 

PDA37 82 F 1 - 8 8.8 

PDA39 77 M 1 23 2 9.4 

PDA40 87 F 1 19 2 9.1 

PDA41 71 F 3 6 2 9.5 

PDA42 76 M 1 21 4 9.7 

PDA43 77 M 3 5 4 9.2 

PDA45 74 F 3 6 5 9.1 

PDA46 79 F 3 9 2 9.6 

PDA47 79 F 1 14 2 8.7 

PDA48 79 F 3 10 1 8.8 

PDA50 89 M 1 18 2 7.4 

PDA51 83 F 1 19 - 8.7 

CDA02 69 F - - - 7.4 

CDA06 72 F - 29 4 7 

CDA07 69 F - 27 12 7.6 

CDA08 76 F - 29 8 8 

CDA10 78 F - 28 3 8.4 

CDA11 70 M - 28 6 8 

CDA18 83 M - - - 8.4 

CDA19 73 F - - - 8.9 

CDA20 72 M - 29 3 8.1 

CDA21 83 F - - - 7.8 

CDA22 85 F - 28 4 9.4 

CDA23 84 F - 27 12 9.3 

CDA24 84 M - 28 11 8.7 

CDA25 70 F - 28 3 9.2 

CDA26 79 F - 27 11 8.8 
aPDA: patients with DA and CDA: age-matched healthy controls. 
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bCDR: Clinical Dementia Rating (1-mild, 2-moderate, 3-severe). 
cMMSE (Mini Mental State Examination): exam extensively used to estimate the severity 
of the cognitive impairment in dementias. 
dRIN (RNA integrity Number): goes from 0 to 10, and 10 is the best quality. 
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Table 2 

Pathway description Number of genes p-value FDR q-
value Database 

Hematopoietic cell lineage 86 0.000 0.222 KEGG 

Cell cycle 108 0.000 0.165 KEGG 

Antigen processing and presentation 71 0.000 0.223 KEGG 

Graft versus host disease 40 0.000 0.184 KEGG 

Glycosaminoclycan biosynthesis 
heparan sulfate 

26 0.016 0.248 KEGG 

Cell cycle mitotic 285 0.000 0.009 REACTOME 

 G2-M Checkpoints 37 0.002 0.088 REACTOME 

G2-M Transition 80 0.005 0.188 REACTOME 

S phase 92 0.005 0.235 REACTOME 

Mitotic M G1 phases 150 0.000 0.006 REACTOME 

Cell cycle Checkpoints 97 0.002 0.098 REACTOME 

RNA polymerase I promoter opening 55 0.004 0.078 REACTOME 

DNA strand elongation 29 0.010 0.206 REACTOME 

RNA polymerase I promoter 
clearance 

73 0.000 0.086 REACTOME 

Chemokine receptors bind 
chemokines 

53 0.002 0.184 REACTOME 

Mitotic prometaphase 91 0.000 0.000 REACTOME 

Reparo por recombincação 
homóloga 

15 0.023 0.205 REACTOME 

Cell cycle pathway 22 0.002 0.023 BIOCARTA 

NO2 IL2 pathway 17 0.004 0.106 BIOCARTA 

IL12 pathway 21 0.002 0.174 BIOCARTA 

G1 Pathway  27 0.011 0.212 BIOCARTA 

Eryth pathway 15 0.005 0.196 BIOCARTA 

M phase of mitotic cell cycle 80 0.000 0.001 GO* 

Mitosis 77 0.000 0.001 GO 

M phase 105 0.000 0.001 GO 

Regulation of cytokine biosynthetic 
process  

38 0.000 0.017 GO 

Viral genome replication 21 0.000 0.018 GO 

Positive regulation of cytokine 
biosynthetic process 

25 0.000 0.019 GO 

Cell cycle process 182 0.000 0.020 GO 

Calcium ion transport 24 0.000 0.021 GO 

Cell cycle phase 160 0.000 0.021 GO 

Response to bacterium 31 0.000 0.022 GO 

Regulation of mitosis 40 0.002 0.023 GO 

Positive regulation of translation 34 0.000 0.024 GO 

Chromosome segregation 32 0.002 0.026 GENE O 

Cytokine production 72 0.000 0.030 GO 

Cytokine biosynthetic process 41 0.000 0.031 GO 

Defense response to bacterium 25 0.002 0.036 GO 

Di Tri valent inorganic cation 
transport  

29 0.005 0.037 GO 
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*GO: Gene Ontology 

Mitotic cell cycle 146 0.000 0.065 GO 

Mitotic cell cycle checkpoint 20 0.004 0.068 GO 

Response to other organism 78 0.000 0.073 GO 

Cytokine metabolic process 42 0.004 0.073 GO 

Positive regulation of cell 
differentiation 

25 0.002 0.074 GO 

response to biotic stimulus 109 0.000 0.096 GO 

Estabilishment of organelle 
localization 

15 0.018 0.106 GO 

Cell cycle checkpoint 44 0.009 0.128 GO 

Cell cycle 298 0.000 0.153 GO 

Positive regulation of cytokine 
production 

15 0.017 0.154 GO 

DNA packaging 29 0.018 0.155 GO 

Positive regulation of cellular protein 
metabolic process 

72 0.006 0.157 GO 

Organelle localization 22 0.017 0.157 GO 

Positive regulation of multicellular 
organismal process 

66 0.007 0.159 GO 

Cytokinesis 15 0.033 0.163 GO 

Positive regulation of protein 
metabolic process 

74 0.003 0.172 GO 

Meiotic cell cycle 32 0.022 0.180 GO 

Meiosis I 18 0.032 0.187 GO 

Sister chromatid segregation 17 0.029 0.192 GO 

Double strand break repair 22 0.030 0.201 GO 

Meiotic recombination 15 0.042 0.213 GO 

Microtubule organizing center 
organization and biogenesis 

15 0.045 0.215 GO 

Mitotic sister chromatid segregation 16 0.030 0.215 GO 

Response to UV 19 0.040 0.216 GO 

DNA recombination 41 0.021 0.218 GO 

Cell division 17 0.043 0.221 GO 

DNA repair 115 0.010 0.223 GO 

Response to DNA damage stimulus 150 0.003 0.233 GO 

Regulation of heart contraction 24 0.039 0.237 GO 

Microtubule cytoskeleton 
organization and biogenesis 

35 0.026 0.246 GO 
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Table 3  

PATHWAYS	   DATABASE	  

Enriched	  in	  CDR1	  (in	  relation	  to	  control)	   	  
Response	  to	  bacterium	   GENE	  ONTOLOGY	  

Defense	  response	  to	  bacterium	  	   GENE	  ONTOLOGY	  
M	  phase	   GENE	  ONTOLOGY	  

M	  phase	  of	  mitotic	  cell	  cycle	  	   GENE	  ONTOLOGY	  
Mitosis	   GENE	  ONTOLOGY	  

Regulation	  of	  Mitosis	   GENE	  ONTOLOGY	  
Sulfus	  compound	  biosynthetic	  process	  	   GENE	  ONTOLOGY	  

Response	  to	  other	  organism	   GENE	  ONTOLOGY	  
Mitotic	  cell	  cycle	  checkpoint	   GENE	  ONTOLOGY	  

Regulation	  of	  heart	  contraction	  	   GENE	  ONTOLOGY	  
Cell	  cycle	  process	   GENE	  ONTOLOGY	  

Response	  to	  biotic	  stimulus	   GENE	  ONTOLOGY	  
Cell	  cycle	  phase	   GENE	  ONTOLOGY	  
Cell	  cycle	  mitotic	   REACTOME	  

Cell	  cycle	   REACTOME	  
DNA	  replication	   REACTOME	  

Mitotic	  M-‐M/G1	  phases	   REACTOME	  
Mitotic	  prometaphase	   REACTOME	  
G2	  M	  checkpoints	   REACTOME	  

Enriched	  in	  CDR1	  (in	  relation	  to	  CDR3)	   	  
Intracellular	  receptor	  mediated	  signaling	  pathway	   GENE	  ONTOLOGY	  

Neuron	  development	   GENE	  ONTOLOGY	  
Feeding	  behaviour	   GENE	  ONTOLOGY	  

Defense	  response	  to	  bacterium	   GENE	  ONTOLOGY	  
Response	  to	  bacterium	   GENE	  ONTOLOGY	  

Steroid	  hormone	  receptor	  signaling	  pathway	   GENE	  ONTOLOGY	  
Generation	  of	  neurons	   GENE	  ONTOLOGY	  

G	  protein	  signaling	  coupled	  to	  cyclic	  nucletotide	  second	  messenger	   GENE	  ONTOLOGY	  
G	  protein	  signaling	  adenylate	  cyclase	  activating	  pathway	   GENE	  ONTOLOGY	  

Neurite	  development	   GENE	  ONTOLOGY	  
Neurogenesis	   GENE	  ONTOLOGY	  

Neuron	  differentiation	   GENE	  ONTOLOGY	  
Cellular	  mophogenesis	  during	  differentiation	   GENE	  ONTOLOGY	  

cAMP	  Mediated	  Signaling	   GENE	  ONTOLOGY	  
Cyclic	  nucleotide	  mediated	  signaling	   GENE	  ONTOLOGY	  

G	  protein	  signaling	  coupled	  to	  cAMP	  nucleotide	  second	  messenger	   GENE	  ONTOLOGY	  
Axon	  guidance	   GENE	  ONTOLOGY	  
Axonogenesis	   GENE	  ONTOLOGY	  

Regulation	  of	  protein	  stability	   GENE	  ONTOLOGY	  
Carbohydrate	  transport	   GENE	  ONTOLOGY	  

Central	  nervous	  system	  development	   GENE	  ONTOLOGY	  
Regulation	  of	  heart	  contraction	   GENE	  ONTOLOGY	  
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Adenylate	  cyclase	  activation	   GENE	  ONTOLOGY	  
Potassium	  ion	  transport	   GENE	  ONTOLOGY	  
PPAR	  signaling	  pathway	   GENE	  ONTOLOGY	  

Ribosome	   KEGG	  
Terpenoid	  backbone	  biosynthesis	   KEGG	  

Enriched	  in	  CDR3	  (in	  relation	  to	  control)	   	  
Erythrocyte Differentiation Pathway BIOCARTA	  

Cytokines and Inflammatory Response BIOCARTA	  
Cell	  cycle	  pathway	   BIOCARTA	  
Cytokine	  pathway	   BIOCARTA	  
IL12	  Pathway	   BIOCARTA	  

NFkB	  activation	  by	  Nontypeable	  Hemophilus	  influenzae	   BIOCARTA	  
Neuropeptides	  VIP	  and	  PACAP	  inhibit	  the	  apoptosis	  of	  activated	  T	  cells	   BIOCARTA	  

Viral	  genome	  replication	   GENE	  ONTOLOGY	  
Viral	  genome	  replication	   GENE	  ONTOLOGY	  

M	  phase	  of	  mitotic	  cell	  cycle	   GENE	  ONTOLOGY	  
Mitosis	   GENE	  ONTOLOGY	  
M	  phase	   GENE	  ONTOLOGY	  

Viral	  reproduvtive	  process	   GENE	  ONTOLOGY	  
Viral	  infectious	  cycle	   GENE	  ONTOLOGY	  
Cell	  cycle	  process	   GENE	  ONTOLOGY	  

Regulation	  of	  mitosis	   GENE	  ONTOLOGY	  
Cell	  cycle	  phase	   GENE	  ONTOLOGY	  

Viral	  reproduction	   GENE	  ONTOLOGY	  
Mitotic	  cell	  cycle	   GENE	  ONTOLOGY	  

Positive	  regulation	  of	  cytokine	  production	   GENE	  ONTOLOGY	  
Cell	  cycle	  checkpoint	   GENE	  ONTOLOGY	  

Positive	  regulation	  of	  cell	  cycle	   GENE	  ONTOLOGY	  
Chromosome	  segregation	   GENE	  ONTOLOGY	  
Inflammatory	  response	   GENE	  ONTOLOGY	  

Meiotic	  cell	  cycle	   KEGG	  
Graft	  versus	  host	  disease	   KEGG	  

NOD	  like	  receptor	  signaling	  pathway	   KEGG	  
Hematopoietic	  cell	  lineage	   KEGG	  

Cytokine-‐cytokine	  receptor	  interaction	   KEGG	  
Systemic	  lupus	  erythematosus	   KEGG	  

Cell	  cycle	   KEGG	  
Chemokine	  signaling	  pathway	   KEGG	  

Antigen	  processing	  and	  presentation	   KEGG	  
Toll	  like	  receptor	  signaling	  pathway	   KEGG	  

Homologous	  recombination	   KEGG	  
Deposition	  of	  new	  CENPA	  containing	  nucleosomes	  at	  the	  centromeres	   REACTOME	  

RNA	  POLI	  promoter	  openning	   REACTOME	  
Meiotic	  recombination	   REACTOME	  
Packing	  of	  telomere	  ends	   REACTOME	  

Meiosis	   REACTOME	  



Anexos  
 
 

228 

RNA	  POLI	  transcription	   REACTOME	  
Chromosome	  maintenance	   REACTOME	  

Meiotic	  synapsis	   REACTOME	  
Telomere	  maintenace	   REACTOME	  

Cell	  cycle	   REACTOME	  
Mitotic	  prometaphase	   REACTOME	  

Chemokine	  receptors	  bind	  chemokines	   REACTOME	  
Amyloids	   REACTOME	  

RNA	  POLI,	  RNA	  POLIII	  and	  mitochondrial	  transcription	   REACTOME	  
Cell	  cycle	  mitotic	   REACTOME	  
DNA	  replication	   REACTOME	  

Mitotic	  M-‐M/G1	  phases	   REACTOME	  
G2/M	  checkpoints	   REACTOME	  

IL1	  signaling	   REACTOME	  
Mitotic	  G2-‐G2/M	  phases	   REACTOME	  

Homologous	  recombination	  repair	  of	  replication	  independent	  double	  
strand	  breaks	   REACTOME	  

Interferon	  alpha/beta	  signaling	   REACTOME	  
Cell	  cycle	  checkpoints	   REACTOME	  

Double	  strand	  break	  repair	   REACTOME	  
PERK	  regulated	  gene	  expression	   REACTOME	  

Activation	  of	  ATR	  in	  response	  to	  replication	  stress	   REACTOME	  
Gaba	  receptor	  activation	   REACTOME	  

Enriched	  in	  CDR3	  (in	  relation	  to	  CDR1)	  
	  

IL17	  pathway	   BIOCARTA	  
Local	  acute	  inflammatory	  response	  pathway	   BIOCARTA	  

Cytokine	  pathway	   BIOCARTA	  
Cytokines	  and	  Inflammatory	  Response	   BIOCARTA	  
Erythrocyte	  Differentiation	  Pathway	   BIOCARTA	  

Regulation	  of	  hematopoiesis	  by	  cytokines	   BIOCARTA	  
RNA	  POLI	  promoter	  openning	   REACTOME	  

Chemokine	  receptors	  bind	  chemokines	   REACTOME	  
Packing	  of	  telomere	  ends	   REACTOME	  

Deposition	  of	  new	  CENPA	  containing	  nucleosomes	  at	  the	  centromeres	   REACTOME	  
Meiotic	  recombination	   REACTOME	  
RNA	  POLI	  transcription	   REACTOME	  

PERK	  regulated	  gene	  expression	   REACTOME	  
Activation	  of	  genes	  by	  ATF4	   REACTOME	  

Meiotic	  synapsis	   REACTOME	  
Meiosis	   REACTOME	  

Telomere	  maintenace	   REACTOME	  

	   	  
	   	  
	   	  
	   	  
	   	  



Anexos  
 
 

229 

 
Figures 
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Figure 3  
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Figure 4 
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Figure 5 
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