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RESUMO 

 

Objetivos: Este estudo teve como objetivo avaliar a regulação epigenética do DNA 

pelas freqüências de metilação das regiões promotoras dos genes SIRT3, 

SMARCA5, HTERT e CDH1, envolvidos na longevidade, diferenciação celular, 

apoptose e expressão de telomerase e rDNA. Estas freqüências de metilação 

foram ainda associadas à idade, sexo e a doença de Alzheimer (DA). Método: 

Foram investigados 45 pacientes com doença de Alzheimer, 46 controles idosos e 

51 controles jovens sadios, de ambos os sexos. O estudo epigenético foi realizado 

por meio da modificação do DNA por bissulfito e pelo método de PCR metilação 

específica (MSP) em amostras de sangue periférico. Resultados: A frequência de 

metilação dos genes SIRT3, SMARCA5 e CDH1 não diferiu significantemente entre 

os grupos de jovens, idosos e da DA (p>0.05). O promotor de HTERT demonstrou 

freqüência significantemente menor de metilação no grupo de idosos em relação 

aos controles jovens (p=0.0024) e à DA (p=0.0086). A freqüência de metilação na 

DA não diferiu significantemente em relação aos jovens (p=0,8270). Conclusões: 

A freqüência de metilação dos promotores dos genes SIRT3, SMARCA5 e CDH1 

não diferiram nos três grupos de indivíduos estudados. Estes achados indicam que 

a metilação do DNA desses genes não está associada a longevidade e à DA. O 

estado de metilação do gene HTERT foi associado à idade e à DA. Em indivíduos 

jovens é provável que a maior freqüência de metilação do promotor esteja 

relacionada à maior expressão da telomerase e associada a longevidade e melhor 

capacidade de regeneração celular nesses indivíduos. Nos pacientes com DA é 

provável que também exista maior expressão da telomerase, decorrente de 

disfunções teloméricas e imunológicas. O estado de metilação do gene HTERT 

poderá tornar-se um potencial marcador da longevidade e da patogênese da DA. 
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1 INTRODUÇÃO 

O aumento da expectativa de vida resultou em significativo 

crescimento da população idosa mundial e acarretou em aumento da incidência de 

doenças associadas ao envelhecimento (Kawas, Corrada, 2006). 

 

A Doença de Alzheimer (DA) é uma doença neurodegenerativa 

que afeta aproximadamente 15 milhões de pessoas, configurando-se como a maior 

causa de demência em todo o mundo (Mayeux, 2006). A incidência e a prevalência 

das demências estão aumentando em proporções até 4 vezes maiores a cada ano. 

Este panorama leva à necessidade de novas estratégias preventivas. A 

identificação de genes e fatores de risco genéticos e ambientes pode propiciar 

medidas preventivas e retardar o aparecimento da doença (Kuller, 2006). 

 

A utilização de abordagens moleculares contribuíu para a 

identificação de genes responsáveis pela doença, dos quais pelo menos quatro 

deles foram confirmados em múltiplos estudos: mutações no gene da proteína 

precursora da β-amilóide (βAPP); e mutações nos genes PSEN1 (Pré-Senilina 1) e 

PSEN2 (Pré-Senilina 2), associados ao acometimento precoce da doença; e o alelo 

4 da apolipoproteína E (APOEε4), caracterizado como fator de risco associado ao 

acometimento tardio de DA (St George-Hyslop et al, 1987; Pericak-Vance et al, 

1991; Schellenberg et al, 1992; Levy-Lahad et al, 1995). 

 

Além da participação desses 4 genes mencionados, mais de 120 

genes candidatos foram descritos (Bertram, Tanzi, 2005), porém sem replicação em 

outros estudos populacionais. Esta dificuldade de replicação deve-se, 

provavelmente, ao fato de a DA ser uma doença heterogênea, onde cada gene de 

suscetibilidade age em conjunto com outros, conferindo um maior ou menor risco 

genético, além da interação com fatores do ambiente (Blennow et al, 2006). 

 

Eventos epigenéticos têm apresentado papel importante na 

formação e progressão de doenças. A modificação epigenética mais estudada em 

humanos é a metilação do DNA, que atua no silenciamento da transcrição em 
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regiões promotoras de genes. Fatores de risco epigenético apresentam potencial de 

reversão do estado de metilação do DNA, o que pode possibilitar potencial uso 

terapêutico (Baylin, 2005; Kuller, 2006). 

 

A DA é classificada em geral como familial e/ou de acometimento 

precoce e não-familial e/ou esporádica, de acometimento tardio (Blennow et al, 

2006). A forma esporádica apresenta um padrão de herança complexo que pode 

sugerir a participação de alterações epigenéticas na gênese da doença (Tremolizzo 

et al, 2006). Recentemente, alterações na metilação do DNA foram propostas como 

reguladoras da expressão de genes implicados na produção de β-amilóide (Fuso et 

al, 2005). 

 

Em nosso laboratório, foi demonstrada a diminuição dos nívies 

de rRNA na DA (Payao et al, 1994; Payao et al, 1998; da Silva et al, 2000). Além 

disso, obsevou-se a diminuição de síntese protéica em tecido cerebral de afetados 

(Ding et al, 2006). DNA ribossômico, em geral, encontra-se mais metilado do que 

outros, provavelmente em função da organização repetitiva destes genes. Essas 

observações sugerem que a metilação do DNA está associada à repressão da 

transcrição de rDNA (Santoro, Grummt, 2001). 

 

No presente estudo, quatro genes (SIRT3, SMARCA5, HTERT e 

CDH1) foram selecionados de acordo com suas funções e/ou seus envolvimentos 

em processos relacionados ao envelhecimento e à DA. O estudo desses genes na 

DA e no envelhecimento é original na literatura. Além disso, a reversão do estado 

de metilação apresenta promissor potencial terapêutico na DA. 

 

1.1 Objetivos 

Os objetivos deste trabalho foram: 

1) Avaliar o padrão de metilação dos promotores dos genes: 

SIRT3, SMARCA5, HTERT e CDH1 no processo de envelhecimento na DA; 

 

2) Identificar marcadores epigenéticos no sangue, que poderão 

subsidiar diagnóstico, prognóstico e terapia na DA. 
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2 REVISÃO DA LITERATURA 

2.1 Envelhecimento 

O envelhecimento pode ser definido como o declínio funcional e 

progressivo do organismo, associado ao aumento da mortalidade com o tempo. Na 

maioria das espécies, o envelhecimento está relacionado ao acúmulo progressivo de 

diversas alterações fisiológicas no organismo (Slagboom et al, 2000). A longevidade é o 

resultado de um processo complexo que envolve genes e fatores não-genéticos 

(Christensen et al, 2006). 

 

Vários genes estão envolvidos no controle do destino celular, 

direcionando as células à proliferação ou à senescência. O processo de senescência 

celular foi associado, entre outros fatores, à restrição calórica em modelo animal, a 

genes envolvidos no estresse oxidativo, ao comprimento telomérico e a genes de reparo 

do DNA (Barzilai, Shuldiner, 2001). 

 

Apesar de muitos desses genes estarem sob a forma ortóloga nas 

diferentes espécies, a taxa de envelhecimento e o tempo máximo de sobrevivência 

variam de uma espécie para outra (Browner et al, 2004). A similaridade em leveduras e 

em outros organismos, no entanto, é uma forte evidência da existência de uma 

regulação da longevidade conservada evolutivamente (Longo, Fabrizio, 2002). 

 

Na população brasileira, considerando-se a continuidade das 

tendências das taxas atuais de fecundidade e longevidade, as projeções para os 

próximos 20 anos indicam que a população idosa poderá exceder 30 milhões de 

pessoas, chegando a representar quase 13% da população geral (Figura 1) (IBGE, 

2000). 
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Figura 1 - Projeção de crescimento da população de 60 anos ou mais, segundo o sexo, no 

Brasil no período de 2000 a 2020. Fonte: IBGE, 2000. 

 

O crescimento da população de idosos, em números absolutos e 

relativos, é um fenômeno mundial e está ocorrendo em nível sem precedentes. As 

projeções indicam que, a população idosa mundial será de 1 900 milhão de pessoas em 

2050, equivalente à população infantil de até 14 anos de idade (Andrews, 1999). O perfil 

demográfico dos países levará a uma drástica modificação sócio-econômica das 

populações. 

 

2.2 Doença de Alzheimer 

2.2.1 Epidemiologia 

O aumento da expectativa de vida e os avanços científicos na área 

médica levaram as afecções associadas à idade a assumir uma relevância 

epidemiológica (Ferri et al, 2005). Descrita e caracterizada neuropatologicamente em 

1907 por Alois Alzheimer, a DA começou a ter uma melhor compreensão fisiopatológica 

muitos anos depois, com a identificação de mecanismos que levam à morte neuronal 

(Khachaturian, 1985). Trata-se de uma afecção neurodegenerativa, progressiva, 

irreversível, de início insidioso, que lesa gradativamente os neurônios do córtex 
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cerebral, com conseqüente deterioração progressiva da memória, além de afasia, ataxia 

e agnosia (Blennow et al, 2006). 

 

Em todo o mundo, o número de pessoas com DA elevou-se 

rapidamente, devido ao fato de a sobrevida ter aumentado 30 anos em relação ao início 

do século XX (Kawas, Corrada, 2006). 

 

A DA é a causa mais comum de demência senil em todo o mundo 

para indivíduos com idades entre 65 e 85 anos (Ferri et al, 2005), faixa etária na qual há 

um aumento exponencial no risco de manifestação dessa doença. Acima dos 85 anos, a 

prevalência e a incidência da DA estimadas são inconsistentes e os limites de confiança 

são bastante amplos, devido a uma relativa escassez de indivíduos nessa faixa etária 

em estudos populacionais (Kawas, Corrada, 2006). Os níveis de incidência idade-

específica da DA podem ser observados na Figura 2. 

 

 

 

Figura 2 – Incidência idade-específica da DA em estudos de populações idosas. Fonte: 

Modificado de Kawas e Corrada, 2006. 
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Nos últimos anos, a taxa de incidência da DA aumentou 

aproximadamente 0,5% por ano em pessoas com idades entre 65 e 70 anos e 

aproximadamente 6-8% em indivíduos com mais de 85 anos. A prevalência da DA antes 

dos 65 anos é menor que 1% na população norte americana e atinge 30% na idade de 

85 anos (Mayeux, 2006). 

 

2.2.2 Aspectos Clínicos e Neuropatológicos 

Fases distintas caracterizam a evolução clínica da DA. A fase inicial, 

de dois a quatro anos em geral, caracteriza-se por perda da memória recente ou de 

fixação, alterações comportamentais ou de conduta e dificuldade de comunicação e de 

expressão do pensamento por meio de palavras apropriadas (Sinex, Myers, 1982). A 

fase intermediária, que varia de três a cinco anos, caracteriza-se fundamentalmente 

pelo agravamento dos sintomas iniciais. Essa fase está correlacionada ao 

comprometimento cortical dos lobos parietais, afetando as atividades instrumentais e 

operativas. Na fase final, o paciente fica restrito ao leito e com vida puramente 

vegetativa. 

 

Dentre as alterações neuropatológicas, observam-se as placas senis 

ou neuríticas, novelos neurofibrilares (Figura 3), hiperfosforilação da proteína TAU, 

disfunções neurovasculares, além de outros mecanismos como anormalidades no ciclo 

celular, processos inflamatórios, estresse oxidativo e disfunções mitocondriais 

(Melaragno et al, 1991; Blennow et al, 2006). 
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Figura 3 – Placas senis e Novelos neurofibrilares observados no córtex cerebral de paciente 

com a DA. Modificado Blennow et al, 2006. 

 

As placas senis são aglomerados tóxicos localizados no meio 

extracelular, constituídos por um corpo central de proteína β-amilóide (βA) e silicato de 

alumínio, envoltos por neurônios degenerados e placas maduras contendo células da 

neuroglia alteradas (Selkoe, 1991). Achados de correlações entre quantidades de 

placas senis e gravidade da demência indicam o envolvimento dessas placas na 

patogênese da doença (Blessed et al, 1968; Selkoe, 1991). Tentativas de identificação 

das proteínas que constituem essas placas fracassaram até metade da década de 80, 

quando foram realizadas a purificação das proteínas e a identificação da seqüência de 

aminoácidos de βA (Masters et al, 1985; Selkoe, 1991). 

 

Inicialmente, acreditava-se que a proteína βA, constituinte da placa 

senil, apresentava-se de forma anormal. Posteriormente, verificou-se que a produção de 

βA era constitutiva durante o metabolismo normal das células, o que direcionou os 

estudos às enzimas α, β e γ secretases, envolvidas na clivagem da proteína precursora 

de βA (APP) (Gandy, 2005). 

 

A hipótese central da causa da DA é a cascata amilóide, onde o 

desequilibrio entre produção e metabolização/retirada da βA do cérebro é o evento 

inicial. Quando combinado ao aumento da oxidação celular, esse desequilíbrio pode 

provocar morte neuronal e, posteriormente, demência (Figura 4) (Hardy, Selkoe, 2002). 
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Figura 4 – Hipótese da Cascata Amilóide, onde o evento central da doença é o desequilíbrio 

entre a produção e a eliminação de βA. Modificado de Blennow et al, 2006. 

βA 42 = peptídeo de βA com 42 aminoácidos a mais. 

βA = peptídeo de βA. 

 

Os novelos neurofibrilares são aglomerados densos constituídos de 

filamentos helicoidais emparelhados, compostos pela proteína TAU, localizados no 

citoplasma de pericários dos neurônios do córtex e hipocampo (Selkoe, 1991). A 

proteína TAU é uma microtubulina envolvida na formação do citoesqueleto neuronal, e 

que, quando fosforilada de maneira inadequada, é combinada a outros componentes, 

induzindo a formação de filamentos instáveis denominados novelos neurofibrilares, que 
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levam o neurônio a uma desestabilização e posterior morte celular (Adams, 1997; 

Farlow, 1998). 

 

A hiperfosforilação da TAU na DA inicia-se no meio intracelular e leva 

à absorção dessa proteína normal e de outras microtubulinas, causando a 

desagregação dos microtúbulos e, conseqüentemente, dano no transporte axonal e 

perda sináptica (Iqbal et al, 2005). 

 

Outros mecanismos, como a oxidação de lipoproteínas e processo 

inflamatório, podem também ter importante papel no desenvolvimento da DA. A proteína 

βA é um possível indutor de oxidação e é encontrada em fluidos biológicos de 

indivíduos com DA, associada a complexos com lipoproteínas (Schippling et al, 2000). 

Além disso, citocinas e outras proteínas associadas à inflamação foram encontradas no 

cérebro de pacientes com DA e estavam ausentes em indivíduos controles (Farlow, 

1998). 

 

2.2.3 Aspectos Genéticos 

A DA é uma doença heterogênea, classificada como familial e/ou de 

acometimento precoce e não-familial e/ou esporádica, de acometimento tardio (Blennow 

et al, 2006). 

 

2.2.3.1 DA familial 

 

Em 1987, foi identificado o primeiro gene da DA familial em 21q11.2-

21q21, responsável pela APP (Goldgaber et al, 1987; St George-Hyslop et al, 1987). Em 

1991, foi descrita a primeira mutação no éxon 17 do gene βAPP, co-segregando como 

uma forma de familial de DA (Goate et al, 1991). Estudos subseqüentes identificaram 

mutações adicionais nesse gene em famílias com DA pré-senil. Curiosamente, as 

mutações descritas sempre se localizavam nos éxons 16 e 17 do gene βAPP, que 

codifica a região do peptídeo β-amilóide. Por alteração da clivagem proteolítica da βA, 

essas mutações resultam na superprodução de um peptídeo de βA de 42 aminoácidos 

(βA42), mais longo e amiloidogênico (Papassotiropoulos et al, 2006). 
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A identificação de mutações no gene βAPP foi essencial para a 

compreensão das cascatas metabólicas, que induzem o aumento da produção de βA e 

deram origem à hipótese amilóide da DA (Hardy, Selkoe, 2002). Somente uma pequena 

porcentagem dos casos de DA familial, entretanto, são causados por mutações nesse 

gene. Estudos de ligação excluindo famílias com mutações em βAPP permitiram a 

identificação de uma nova família de genes associada a DA, as Pré-Senilinas 

(Papassotiropoulos et al, 2006). 

 

Schellenberg et al (1992) identificaram um loco genético envolvendo 

a DA de acometimento precoce no braço longo do cromossomo 14. Análises por 

clonagem posicional e dos transcritos desta região levaram à descoberta do gene 

PSEN1 (Pré-Senilina 1) em 14q24.3. Diversas mutações já foram identificadas nesse 

gene e estas correspondem à maioria dos casos de DA familial (Wines-Samuelson, 

Shen, 2005). 

 

Estudos em culturas de fibroblastos de portadores de mutações no 

gene PSEN1 revelaram uma acentuada elevação dos níveis de βA42, sugerindo que a 

ação da Pré-Senilina seja importante na regulação do processamento da APP 

(Scheuner et al, 1996). As Pré-Senilinas são subunidades catalíticas do complexo γ 

secretase, que também possui 3 subunidades adicionais (Nicastrina, Aph1 e Pen-2) 

(Marjaux et al, 2004). 

 

Outro grupo de famílias com DA familial de acometimento precoce e 

sem mutações nos genes da βAPP e PSEN1 também foi descrito (Bird et al, 1988). A 

busca por proteínas homólogas a Pré-Senilina 1 levou à descoberta e caracterização do 

gene PSEN2, localizado em 1q31-q42, que codifica a proteína Pré-Senilina 2 (Levy-

Lahad et al, 1995). Similarmente a PSEN1, mutações no gene PSEN2 apresentam 

como características a penetrância incompleta e a variabilidade da idade de 

acometimento pela DA (Papassotiropoulos et al, 2006). 
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2.2.3.2 DA esporádica 

 

DA do tipo esporádico é responsável pela maioria dos casos de DA. 

Fatores de risco parecem influenciar no desenvolvimento da DA esporádica e estudos 

de associação caso-controle são amplamente utilizados para esta avaliação. 

 

Em 1993, foi relatada a associação entre alelo ε4 da Apolipoproteína 

E (APOE) e DA (Corder et al, 1993; Poirier, 1994). Localizado no cromossomo 19, o 

gene APOE codifica a apolipoproteína E, conhecida por ter um papel central na 

regulação do metabolismo do colesterol e triglicérides. APOE atua como transportadora 

de colesterol no cérebro e a variante APOEε4 é menos eficiente que as outras variantes 

na reutilização das membranas lipídicas e no reparo neuronal (Poirier, 1994). A 

presença desse alelo aumenta o risco de DA em cerca de três vezes em heterozigose e 

15 vezes em homozigose. APOEε4 age principalmente modulando as idades de 

manifestação, com cada alelo antecipando a idade de acometimento em pelo menos 10 

anos (Corder et al, 1993). 

 

Além da participação dos 4 genes mencionados anteriormente, mais 

de 120 genes candidatos foram descritos, porém não houve replicação dos estudos em 

outras populações (Bertram, Tanzi, 2005). 

 

2.2.4 DA e Genes Ribossômicos  

Ribossomos são grandes complexos protéicos, compostos tanto por 

proteínas como por ácidos nucléicos. A geração de um ribossomo 80S maduro requer 

dois complexos precursores, os ribossomos 40S e 60S. A geração e função do 

ribossomo 80S requer duas moléculas de RNA ribossômico (rRNA), conhecidas por 28S 

e 18S. Uma vez formados, os complexos poliribossômicos atuam conjuntamente na 

síntese de todas as proteínas necessárias para a homeostase celular (Ding et al, 2006). 

 

Genes de RNA ribossômico de eucariontes (rDNA) codificam 3 das 4 

moléculas estruturais de RNA encontradas nos ribossomos 18S, 5,8S e 28S. Esses três 

rRNAs resultam do processamento do transcrito primário do precursor de rRNA 45S 

(Huang et al, 2006). Os genes de rDNA estão organizados em repetições em tandem e 
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localizados nos braços curtos de cinco cromossomos acrocêntricos 13, 14, 15, 21 e 22 

(Sylvester et al, 1986), regiões também referidas como organizadoras de nucléolos 

(NORs)(Huang et al, 2006). A transcrição do rDNA é caracterizada como um passo 

limitante no processo de biogênese dos ribossomos, podendo ser regulado pela 

estrutura da cromatina ou por fatores de elongaçao e de início da transcrição (Ding et al, 

2006). 

 

Payão et al (1994) demonstraram, por meio da técnica citogenética 

NSG, uma diminuição estatisticamente significante da atividade de genes ribossômicos, 

especialmente do cromossomo 21, em indivíduos com DA. Esses achados foram 

confirmados por análise molecular e quantitativa do rRNA de sangue periférico de 

pacientes com DA, observando-se uma degradação preferencial da subunidade maior 

de rRNA 28S (Payao et al, 1998; da Silva et al, 2000). 

 

Danos na síntese proteíca e decréscimo na atividade específica de 

ribossomos foram observados em regiões corticais afetadas do cérebro em fases 

iniciais de DA, porém não no cerebelo. A diminuição na função ribossômica está 

associada a menor síntese de proteínas, redução nos níveis de rRNA e tRNA e 

aumento da oxidação de RNA (Ding et al, 2005). 

 

Significante diminuição das frações 18S e 28S foi observada no lobo 

parietal de indivíduos com DA, por meio de quantificação dos complexos 40S e 60S em 

gradiente de sucrose. Esses dados indicaram a presença de poucos complexos 

ribossômicos e a redução de rRNA no cérebro dos afetados (Ding et al, 2006). 

 

Em vertebrados, cópias de genes ribossômicos e de sua regiões 

promotoras de regulação encontram-se mais metiladas que os genes ativos (Flavell et 

al, 1988), sugerindo que a metilação do rDNA e a repressão da transcrição de rRNA 

estejam amplamente relacionadas (Santoro, Grummt, 2001). 

 

2.3 Epigenética 

Nas últimas décadas, vários estudos demonstraram que os eventos 

epigenéticos estão envolvidos no desenvolvimento embrionário, no fenômeno da 
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compensação de dose, na regulação da expressão gênica e estabilidade genômica 

(Baylin, 2005). 

 

A herança epigenética envolve a transmissão de informação não 

codificada nas seqüências de DNA das células-mãe para suas células-filha ou de uma 

geração para outra (Fazzari, Greally, 2004). A epigenética é definida como alterações 

herdadas, mitotica ou meioticamente, na expressão gênica que não resultaram de 

modificações na sequência de DNA (Chuang, Jones, 2007). 

 

A modificação epigenética mais estudada em humanos é a metilação 

do DNA (Bird, 2002) que ocorre por uma adição de um grupo metil ao carbono 5’ do 

anel pirimídico da citosina, mediadas por enzimas DNA metiltransferases (DNMTs) 

(Teodoridis et al, 2004). Essas citosinas são normalmente localizadas 5’ de uma base 

guanosina em um dinucleotídeo CpG (Takai, Jones, 2002). A metilação do DNA 

participa da manutenção do silenciamento da transcrição em regiões não expressas ou 

não codificantes do genoma (Baylin, 2005). 

 

2.3.1 Ilhas CpG 

 

Ilhas CpGs são agregados de dinucleotídeos CpG em regiões do 

genoma ricas em GC. Elas estão presentes em promotores e nos primeiros éxons de 

aproximadamente 40% dos genes de mamíferos (Takai, Jones, 2003). Essas regiões do 

DNA têm aproximadamente 200pb com elevado conteúdo GC (maior que 50%) e uma 

relação observado/esperado de ocorrência >0,6 (Takai, Jones, 2002). 

 

Em tecidos normais, cerca de 70% dos dinucleotídeos CpG em 

humanos estão constitutivamente metilados e a maioria dos CpG não metilados estão 

localizados em ilhas CpGs (Ioshikhes, Zhang, 2000; Bird, 2002). Algumas ilhas CpG 

estão normalmente metiladas em alguns casos, como, por exemplo, genes que sofrem 

imprinting, genes do cromossomo X inativo em mulheres, genes específicos de 

linhagens germinativas e genes tecido-específicos (Esteller, 2005). Genes tecido-

específicos sem ilhas CpG estão metilados de forma variável, freqüentemente 

apresentando padrão tecido-específico, em que a metilação é inversamente 

correlacionada ao estado transcricional desses genes (Bird, 2002). 
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2.3.2 Mecanismos de metilação do DNA 

A metilação do DNA é controlada em diferentes níveis em células 

normais e tumorais (Baylin, 2005). A adição de grupos metil é realizada por membros da 

família de DNMTs (Figura 5). DNMT1 é uma metiltransferase de manutenção, que 

replica padrões de metilação. DNMT3a e DNMT3b, são ainda capazes de promover a 

metilação de novo no DNA (Bestor et al, 1988; Okano et al, 1998). 

 

 

 

Figura 5 - Adição de um grupo metil ao carbono 5’ do anel pirimídico de uma citosina por ação 

de uma DNA metiltransferase. Fonte: Baylin, 2005. 

 

A metilação do DNA inibe a ligação direta de fatores de transcrição 

ao DNA. Esses fatores são sensíveis à metilação de seus sítios de reconhecimento, 

como, por exemplo, Sp1 (Specifity protein 1) e CTF (CCAAT-binding transcription factor) 

(Hark et al, 2000; Kim et al, 2003) e atrai repressores transcricionais específicos ao DNA 

metilado. A família MDB (methyl-binding domain), apresenta um domínio de ligação 

específico ao DNA contendo sítios CpG metilados e age como repressora, recrutando 

histonas desacetilases, histonas metiltransferases e proteínas de heterocromatina 

(Fujita et al, 2003; Sims et al, 2003; Ushijima, Okochi-Takada, 2005). Desta forma, 

DNMTs, MDBs, HDACs, fatores de remodelação da cromatina e fatores de transcrição 

participam conjuntamente na inativação de genes (Figura 6) (Nakao, 2001). 
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Figura 6 - Silenciamento da transcrição gênica pela ação de eventos epigenéticos em ilhas 

CpGs do DNA. 

HAT: histona acetiltransferase; HDAC: histona desacetilase; HMT: Histona metiltransferase; 

MBDs: proteínas de ligação a metilcitosinas, DNMTs: DNA metiltransferases . Fonte: Modificado 

de Yoo e Jones, 2006. 

 

Histonas podem ser modificadas por acetilação, ubiquitinação, 

fosforilação e metilação em diferentes sítios (Fazzari, Greally, 2004). Acetilação e 

desacetilação de histonas influem na acessibilidade do DNA a fatores que regulam 

replicação, reparo e transcrição. A desacetilação de histona atua na inativação gênica, 

enquanto a hipermetilação promove a transcrição. Metilação de histonas também é um 

evento epigenético envolvido na organização da estrutura da cromatina e na regulação 

da expressão gênica (Lu et al, 2006). 
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Em ilhas CpG não-metiladas, os nucleossomos apresentam-se em 

configuração mais aberta, permitindo o acesso de fatores de transcrição. Quando estão 

hipermetiladas, como na heterocromatina, os nucleossomos tornam-se mais compactos, 

inibindo o acesso de proteínas reguladoras que promovem a transcrição (Baylin, 2005). 

 

2.4 DA e Metilação 

Foi relatada a existência de associação inversa entre DA e câncer, 

onde pacientes com DA apresentam menor prevalência de câncer em geral e menor 

freqüência de metilação (Roe et al, 2005). É possível que ambas as doenças estejam 

associadas a alterações do epigenoma, isto é, aos marcadores que refletem a estrutura 

e funcionalidade da cromatina, como metilação do DNA (Tremolizzo et al, 2006). 

Fatores epigenéticos têm sido apontados como moduladores do fenótipo resultante da 

DA, mesmo quando mutações específicas são a causa da doença (Menendez, 2004). 

 

Embora os mecanismos epigenéticos sejam estabelecidos durante a 

embriogênese, uma gradual hipometilação do DNA é observada no processo de 

envelhecimento de diversos tecidos (Holliday, 2005). Na DA, um possível aumento na 

hipometilação pode envolver os promotores das enzimas que processam βA, 

favorecendo a formação de placas amilóides (Tremolizzo et al, 2006). Além disso, 

alterações no ciclo de transmetilação (Miller, 2003) e no padrão de metilação de genes 

implicados na produção βA, como APP e Pré-Senilinas (Fuso et al, 2005) têm sido 

freqüentemente sugeridos como mecanismos para formação de DA. 

 

A metilação de citosinas por DNMTs requer S-adenosil-metionina 

(SAM) como doador de grupos metil. O ciclo de transmetilação ocorre pela desmetilação 

de SAM, formando S-adenosil-homocisteína (SAH), que é posteriormente hidrolisada 

em homocisteína (HYC) (Struys et al, 2000). HYC é convertida em metionina pela 

transferência de um grupo metil da enzima 5-metil-tetrahidrofolato (5-MTHF) em um 

processo que requer vitamina B12 e ácido fólico. O ciclo é completado pela conversão 

da metionina e ATP em SAM (Figura 7) (Mulder et al, 2005). 



Revisão da Literatura 

 17 

 

  

Figura 7 – Ciclo de transmetilação. A metionina é convertida em S-adenosil-metionina (SAM), 

que posteriormente doa um grupo metil para diversos componentes bioquímicos. Me= Grupo 

Metil. Fonte: Modificado de Mulder et al, 2005. 

 

SAM é considerado o principal doador de radicais metil em todos os 

organismos vivos e está envolvido na metilação de alvos moleculares como DNA, 

proteínas e síntese de poliaminas (Scarpa et al, 2006). Os níveis de SAM apresentam-

se diminuídos em pacientes com DA e, geralmente, no processo de envelhecimento. 

Além disso, alterações no ciclo SAM/HYC geram acúmulo de HYC, como observado em 

DA. Esses achados sugerem que alterações nesse ciclo sejam responsáveis pela 

diminuição da metilação do DNA na doença (Fuso et al, 2005). 

 

Em DA, a perda do controle preciso sobre a metilação gênica pode 

alterar o delicado equilíbrio entre as três secretases (α, β e γ) (De Strooper, 2000). Foi 

demonstrado que a regulação por metilação dos genes das enzimas β e γ secretases, 

responsáveis pelo processamento de βA, levam ao acúmulo dessa proteína (Figura 8) 

(Scarpa et al, 2006). 
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Figura 8 – Regulação das enzimas β e γ secretases por metilação. A perda da metilação causa 

a superexpressão gênica e consequente superprodução de βA. Fonte: Modificado de Scarpa et 

al, 2006. 

 

Por meio de metodologia de fragmentos de restrição de DNA, foi 

constatado um padrão de metilação aberrante no gene βAPP em pacientes com DA em 

relação ao grupo controle (West et al, 1995). Alterações do padrão de metilação em DA 

podem ser geradas basicamente pela ausência de doadores de radicais metil, pela via 

de transmetilação, ou pela inibição das DNMTs. A investigação de mecanismos 

epigenéticos parece promissora na tentativa de compreender os fatores que regulam 

não só DA, mas o envelhecimento e doenças relacionadas (Scarpa et al, 2006). 

  

2.4.1 Metilação e implicações terapêuticas em DA 

Diferentemente das alterações genéticas, as alterações epigenéticas 

são potencialmente reversíveis (Esteller, 2006). Vários trabalhos têm demonstrado a 

reexpressão de genes que são silenciados por metilação, por meio de agentes 

desmetilantes como 5-aza-2-deoxicitidina, 5-azacitidina ou zebularina (Esteller, 2005). 

Estudos do nosso laboratório demonstraram que o tratamento com 5-azacitidina alterou 
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a atividade transcricional do rDNA em jovens sadios, porém não houve alteração em 

pacientes com DA e em idosos controles (de Carvalho et al, 2000). 

 

A modulação da metilação gênica pode ser um alvo para a prevenção 

e o controle da progressão da DA (Scarpa et al, 2003). A redução de SAM em meio de 

cultura induz o aumento da ação de Pré-Senilina 1 e β secretases, e, 

conseqüentemente, leva a maior acúmulo de βA. A administração de SAM no meio 

deficiente de radicais metil restabeleceu a expressão gênica normal e reduziu os níveis 

de βA (Fuso et al, 2005). Esses dados sugerem a possibilidade de redução terapêutica 

na produção de βA a partir de mecanismos de controle da metilação do DNA (Scarpa et 

al, 2003). 

 

2.5 Genes Selecionados para o Presente Estudo 

O projeto pretende abordar o padrão epigenético de genes 

relacionados ao controle da atividade dos genes ribossômicos, com base em estudos 

anteriores do nosso laboratório e de genes envolvidos em estresse oxidativo, disfunções 

mitocondriais, regulação de telômeros, apoptose e longevidade. A seguir, pode-se 

encontrar uma breve descrição dos genes investigados SIRT3, SMARCA5, HTERT e 

CDH1. 

 

2.5.1 SIRT3 (Silent Mating Type Information Regulation 2 Homolog 3) 

Sirtuínas são proteínas NAD+-dependentes que atuam na 

longevidade em diferentes organismos (Shi et al, 2005). São encontradas em todos os 

organismos e podem carrear duas modificações pós-traducionais em proteínas alvo, 

desacetilação e ribosilação mono-ADP, ambas com quebra de NAD+ (North, Sinclair, 

2007). Por possuir atividade NAD+-dependente, as sirtuínas podem se interligar ao 

metabolismo energético, à manutenção do genoma e ao envelhecimento por meio de 

diferentes rotas, e atuam como reguladoras de senescência em diversas espécies 

(Baylin, 2005). 

 

Humanos possuem sete proteínas da família das sirtuínas (SIRT1-

SIRT7). SIRT1 é uma proteína nuclear, que pode modular a resposta celular ao 

estresse e à sobrevivência da célula pela regulação da proteína supressora tumoral p53 

(Michishita et al, 2005). SIRT2 é uma proteína citoplasmática, que atua possivelmente 
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na regulação do ciclo celular (North et al, 2003). SIRT3 encontra-se na mitocôndria e é 

ativada por um processo proteolítico da porção N terminal. Pouco se sabe sobre as 

funções biológicas das outras 4 sirtuinas. As proteínas SIRT4 e 5 também se encontram 

na mitocôndria e SIRT6 e 7 são proteínas nucleares (Michishita et al, 2005). 

 

O gene Sir2 de leveduras pertence a uma família altamente 

conservada, encontrada tanto em eucariotos como em procariotos (Onyango et al, 

2002). Esse gene é um determinante na longevidade de leveduras, provavelmente por 

meio do silenciamento da cromatina nas repetições de rDNA. Mutações nulas em Sir2 

diminuem a longevidade, enquanto que cópias extras do gene aumentam a sobrevida 

(Rose et al, 2003). 

 

Sir2 age em inúmeros processos celulares como silenciamento 

gênico, regulação do ciclo celular, metabolismo de ácidos graxos, extensão da 

longevidade e apoptose (Hallows et al, 2006). Em Caernohabditis elegans, sir-2.1, um 

homólogo do Sir2, parece modular a longevidade por meio de mecanismos associados 

a rotas de sinalização da insulina (Tissenbaum, Guarente, 2001). Em Saccharomyces 

cerevisiae, Sir2 prolonga a duração da vida replicativa por meio da supressão da 

formação de rDNA circular extracromossômico no nucléolo (Kaeberlein et al, 1999). A 

proteína Sir2 também tem um papel crítico no silenciamento gênico heterocromático 

pela regulação de modificações nas histonas de telômeros e clusters de rDNA (Lustig, 

1998). 

 

A repressão transcricional em S. cerevisiae requer as proteínas Sir2p 

(Silent Information Regulator Protein 2), Sir3p e Sir4p, para repressão telomérica, e 

Sir2p, uma histona desacetilase, para repressão de rDNA. A perda de Sir2p, mas não 

de Sir3p e Sir4p leva à hiper-recombinação nas repetições de rDNA e diminui a 

atividade da RNA polimerase I no loco (Cubizolles et al, 2006). 

 

Sir2 também está envolvido no reparo de quebras de dupla fita, na 

progressão do ciclo celular na anáfase e em checkpoints meióticos, que garantem a 

acuracidade durante a segregação. Ainda são conhecidos, entretanto, os mecanismos 

bioquímicos pelos quais Sir2p funciona (Onyango et al, 2002).  
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O gene SIRT3, homólogo ao Sir2, localiza-se na extremidade 

telomérica do cromossomo 11p15.5, sendo expresso em tecidos metabolicamente 

ativos (Bellizzi et al, 2005). SIRT3 humano codifica uma proteína mitocondrial (SIRT3) 

homóloga à proteína Sir2p de leveduras (Smith et al, 2000). A proteína codificada pelo 

SIRT3 possui 28 kDa com porção N-terminal de 25 aminoácidos, responsável por sua 

localização mitocondrial (Onyango et al, 2002; Schwer et al, 2002). SIRT3 é sintetizada 

como uma proteína enzimaticamente inativa, sendo ativada por processamento de 

matriz mitocondrial (Schwer et al, 2002). 

 

SIRT3 possui orientação “cabeça-cabeça” em relação ao gene 

PSMD13, que codifica uma proteína reguladora de proteossomos e também relacionado 

à senescência. A região promotora do gene SIRT3 possui elevada quantidade de 

dinucleotídeos CG (67.19%), com duas supostas ilhas CpGs. Além disso, a região não 

possui TATA box e contém motivos de ligação de AP-1 (Activator Protein 1), GATAs 

(GATA binding factors), ZF5 (Zinc Finger Protein 5) e múltipos sítios de ligação com Sp1 

em clusters próximos ao sítio de início de transcrição (Bellizzi et al, 2007). O sítio de 

início de transcrição do gene SIRT3 está localizado -32pb, do códon de início da 

tradução. A proximidade do sítio de início de transcrição do gene SIRT3 e PSMD13 

sugere que a região intergênica pode agir como promotor bidirecional (Bellizzi et al, 

2007). 

 

Onyango et al (2002) observaram níveis detectáveis de expressão do 

gene SIRT3 em vários tecidos humanos, fetal e de adultos, sendo que níveis elevados 

de expressão foram evidentes em músculo, fígado, rim e coração. Como se tratam de 

tecidos metabolicamente ativos, esses dados sugerem um papel potencial do SIRT3 no 

metabolismo. Em outro estudo, foi demonstrado que SIRT3 não está presente apenas 

na mitocôndria, mas também no núcleo sob condições normais de crescimento celular 

(Scher et al, 2007). Na mitocôndria, esse gene está relacionado à regulação das 

funções mitocondriais e à termogênese em adipócitos (Shi et al, 2005; Bellizzi et al, 

2005). 

 

Polimorfismos do gene SIRT3 estão associados à maior longevidade. 

Em população centenária, foi mostrada uma relação entre longevidade e polimorfismo 

de quatro genes (HRAS1, INS, IGF2, TH) localizados na mesma região cromossômica 
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onde se encontra SIRT3 (De Luca et al, 2001). Além disso, Bellizzi et al (2005) 

observaram que a atividade de enhancer de SIRT3, promovida por polimorfismos 

intrônicos, está presente em homens com mais de 90 anos. Dessa forma, a 

subexpressão de genes das sirtuinas humanas parece agir prejudicialmente na 

longevidade, como em outros organismos. 

 

2.5.2 SMARCA5 (SWI/SNF Related Matrix-Associated Actin-Dependent Regulator 

of Chromatin, Subfamily a, Member 5) 

Ao explorar o mecanismo pelo qual o estado ativo ou silenciado dos 

genes de rRNA era herdado, observou-se que o complexo NoRC (Nucleolar 

Remodeling Complex) atua reprimindo a transcrição do DNA ribossomal (rDNA). NoRC 

medeia o silenciamento a partir da indução da atividade de metiltransferases e 

desacetilases no promotor de genes de rDNA, estabelecendo, assim, características 

estruturais de heterocromatina, como metilação do DNA, hipoacetilação de histonas e 

metilação de resíduos Lys9 na histona H3 (Santoro et al, 2002). 

 

O complexo NoRC consiste de SMARCA5 (também chamado de 

Snf2h) e TIP5, que é formada por TTF1 (Transcription Terminator Factor 1) interagindo 

com proteína 5. TIP5 é uma proteína nucleolar de mais de 200kDa, que compartilha um 

número importante de domínios com a maioria dos complexos remodeladores de 

cromatina humanos, ACF (ATP-Dependent Chromatin Assembly Factor), CHRAC 

(Chromatin Accessibility Complex) e WICH (WIP- and CR16-Homologous Protein), e 

com NURF (Nucleosome Remodeling Factor) de Drosophila melanogaster (Santoro et 

al, 2002). 

 

O agrupamento da cromatina e os complexos de remodelação 

alteram a interação entre DNA e histonas pela utilização da energia da hidrólise do ATP, 

catalizada pela subunidade ATPase nucleossomo-dependentes. Complexos de 

remodelação de cromatina, ligados a regiões específicas do genoma, promovem tanto 

ativação quanto repressão transcricional (Santoro, Grummt, 2005). Existem diversas 

classes de complexos de remodelação de cromatina ATP-dependente, como a família 

ISWI (Protein Imitation SWI) (Stopka, Skoultchi, 2003). 
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A transcrição pela RNA polimerase I nas seqüências dos 

nucleossomos requer a ligação do fator TTF-I 160 pb antes do primeiro sítio de 

transcrição (Strohner et al, 2001). Na repressão da transcrição, NoRC é recrutado para 

o DNA por interação com TTF-I, ligando-se ao seu sítio alvo, adjacente aos promotores 

dos genes de rRNA (Santoro, Grummt, 2005). TTF-I tem papel duplo na regulação do 

rDNA, atuando tanto na ativação quanto na inibição da transcrição (Nemeth et al, 2004). 

Uma vez ligado, o complexo NoRC atua como um suporte para reações enzimáticas 

subseqüentes, que estabelecem um ambiente na cromatina do local, pela metilação de 

resíduos CpG do promotor do gene de rRNA (Santoro, Grummt, 2005). 

 

Para entender a função desse complexo, a proteína TIP5 foi 

superexpressa em fibroblastos de ratos. Foi observada a repressão dose-dependente 

da transcrição da RNA polimerase I, que foi atenuada pelo agente desmetilante 5-

azacitidina. Esses achados indicam uma ligação entre metilação do rDNA e repressão 

transcricional pelo TIP5 (Santoro et al, 2002). 

 

Além disso, TIP5 demonstrou ser fortemente ligada a SMARCA5 no 

complexo NoRC. A proteína codificada por SMARCA5 pertence à família de proteínas 

SWI/SNF, um complexo de remodelação de cromossomos em S. cerevisiae. Membros 

dessa família têm atividades de helicase e ATPase, e agem como reguladores de 

transcrição de certos genes por meio da alteração na estrutura da cromatina (Santoro et 

al, 2002; Strohner et al, 2004). SMARCA5 está localizado dentro do nucléolo e medeia o 

silenciamento transcricional do rDNA. Como outros membros da maquinaria de ISWI, 

NoRC pode induzir o deslocamento dos nucleossomos ao longo do fragmento de DNA 

de modo ATP-dependente (Nemeth et al, 2004). 

 

Promotores de genes de rRNA transcritos estão sem metilação nos 

dinucleotídeos CpG e estão associados a histonas acetiladas. O padrão oposto é 

predominante em genes de rRNA silenciados (Santoro, Grummt, 2005). Genes 

ribossômicos silenciados, comumente mais metilados nos dinucleotídeos CpGs, voltam 

a ser ativados pelo tratamento com agentes desmetilantes (Chen, Pikaard, 1997). Isso 

sugere que o complexo NoRC causa repressão da transcrição ligando-se 

preferencialmente a sítios metilados ou recrutando enzimas que modificam a estrutura 

da cromatina para rDNA (Santoro et al, 2002). 
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O produto do gene SMARCA5 também se localiza na 

heterocromatina por meio da interação com ACF1 e fatores de transcrição da síndrome 

de Williams (WSTF). Esses complexos acumulam-se em sítios de heterocromatina, 

coincidindo com sua replicação e sugerindo um papel do ISWI na replicação do DNA em 

cromatinas altamente condensadas (Stopka, Skoultchi, 2003). 

 

Snf2h é um gene essencial para o desenvolvimento embrionário de 

mamíferos. Em blastocistos Snf2h knockout, foi demonstrado que esse gene é 

necessário para a proliferação de células-tronco derivadas de blastocistos e células 

progenitoras hematopoiéticas adultas. Esses dados sugerem que o complexo ISWI 

pode ser necessário para a proliferação celular (Stopka, Skoultchi, 2003). 

 

Stopka et al (2000) descreveram a expressão do gene SMARCA5 em 

tecidos hematopoiéticos, que está diminuída durante a diferenciação eritróide in vivo e 

in vitro. Esse gene, normalmente envolvido na reestruturação da cromatina, pode 

apresentar um papel crítico na malignização da hematopoiese, uma vez que, sua 

superexpressão foi observada em células primitivas hematopoiéticas na leucemia 

mielóide aguda (Stopka et al, 2000). 

 

2.5.3 HTERT (Telomerase Reverse Transcriptase) 

Em humanos, a porção terminal dos cromossomos é denominada 

telômero, que consiste em repetições em tandem da seqüência 5´-TTAGGG-3´, com 

função de manutenção da integridade da estrutura cromossômica, mediando replicação 

cromossômica e regulando o processo de envelhecimento celular (Blasco, 2007). 

 

Em células somáticas normais, cada divisão celular está associada à 

perda de 8 a 12 nucleotídeos teloméricos (Greider, Blackburn, 1996). Essa perda de 

DNA não codificante na porção terminal dos cromossomos resulta em redução do 

comprimento telomérico associada à parada de crescimento e senescência celular 

(Autexier, Greider, 1996; Tollefsbol, Andrews, 2001). 
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Apesar de não exististirem evidências claras de danos na proliferação 

celular durante o envelhecimento, existem, de fato, evidências de um encurtamento 

progressivo em muitos tipos de células humanas, como em células brancas do sangue 

periférico, células endoteliais, entre outras (Hornsby, 2007). Algumas células escapam 

do mecanismo de senescência por perda telomérica pela ativação de uma enzima, a 

telomerase, que mantém o tamanho telomérico constante, permitindo que a célula se 

divida indefinidamente (Guilleret, Benhattar, 2003). Em humanos, o tamanho telomérico 

é relativamente mais curto quando comparado a outros primatas, e a atividade da 

telomerase é muito baixa na maioria das células, exceto em alguns tipos de células-

tronco, células germinativas e algumas células somáticas como os linfócitos T (Shay, 

Wright, 2007). 

 

A telomerase humana é uma ribonucleoproteína que consiste de uma 

subunidade de RNA (HTERC), e de duas subunidades protéicas: uma proteína 

associada à telomerase (TEP1) e uma subunidade catalítica da telomerase (HTERT) 

com seqüências similares às enzimas de transcriptase reversa (Devereux et al, 1999). 

As subunidades HTERC e HTERT são necessárias para reconstrução da atividade da 

telomerase in vitro (Weinrich et al, 1997). 

 

A subunidade HTERC possui 445 nucleotídeos e serve como molde 

para a síntese das repetições teloméricas. O gene dessa subunidade é expresso tanto 

em tecidos embrionários quanto em tecidos somáticos humanos (Feng et al, 1995; 

Avilion et al, 1996). Não há telomerase na maioria das células somáticas humanas 

normais pela ausência da expressão da subunidade HTERT, embora HTERC esteja 

normalmente presente (Hornsby, 2007). 

 

HTERT é altamente regulada por mecanismos transcricionais 

(Bodnar et al, 1998). O gene HTERT codifica uma proteína de 1132 aminoácidos e 

consiste de 16 éxons e 15 íntrons, medindo aproximadamente 35Kb (Cong et al, 1999). 

O promotor de HTERT não possui TATA boxes ou CCAAT boxes, mas possui diversos 

sítios de ligação de reguladores em ilhas CpG (Nomoto et al, 2002). 
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A expressão de HTERT em células que anteriormente não possuíam 

atividade da telomerase permite que essas células não entrem em senescência, sendo 

denominadas como células imortalizadas (Hornsby, 2007). 

 

O promotor do gene HTERT contém uma grande densidade de 

dinucleotídeos CpG que agregados caracterizam uma típica ilha CpG. Esta ilha CpG 

contém um suposto sítio de início transcrição e um potencial número de sítios de ligação 

para seqüências regulatórias. Dentro dessa região, o conteúdo de GC é de 74%, e a 

proporção CG:GC é de 0,87 (Dessain et al, 2000). 

 

Muitos estudos têm sido realizados na tentativa de entender os 

mecanismos de regulação do gene HTERT. Alguns ativadores foram identificados, entre 

eles, c-Myc (MycProto-Oncogene Protein), Sp1 e Ap-2 (Transcription Factor Alpha-02) e 

alguns inibidores demonstraram reprimir a expressão do HTERT, MZF-2 (Myeloid Zinc 

Finger 2) e p53 (Poole et al, 2001). 

 

Experimentos demonstraram que o tratamento de linhagens celulares 

telomerase-positivas com o agente desmetilante 5-aza-2-deoxicitidina reduz a 

expressão do gene HTERT e encurta o tamanho telomérico, por meio de repressão de 

atividade da telomerase. Esses achados indicam que a metilação possa estar ligada à 

expressão do gene (Guilleret, Benhattar, 2003). 

 

Para explicar o padrão não usual de correlação metilação/expressão 

do gene HTERT, foi proposto um modelo no qual o promotor hipometilado de tecidos 

telomerase-negativos permitiria a repressão da transcrição por um inibidor. Por outro 

lado, a metilação em tecidos telomerase positivos hipermetilados não permitiria a 

ligação do inibidor, possibilitando assim a transcrição (Guilleret, Benhattar, 2003). 

 

Para compreender o papel da metilação na regulação gênica do 

HTERT, Guilleret e Benhattar (2004) mapearam uma ampla região do promotor do 

gene, incluindo a região proximal. Nas extremidades 5’e 3’das ilhas CpG, um padrão de 

metilação em mosaico foi observado em diferentes tecidos e linhagens celulares, 

independente da atividade da telomerase. Na região central e proximal da ilha CpG, 
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observou-se hipometilação de HTERT em tecidos normais e hipermetilação em tumores 

e linhagens telomerase positivas (Guilleret, Benhattar, 2004). 

 

O papel da metilação do promotor de HTERT tem sido investigado 

por diversos autores, mas ainda não é totalmente compreendido (Guilleret, Benhattar, 

2003). Guilleret e Benhattar (2003) demonstraram correlação positiva entre 

hipermetilação do gene HTERT, expressão de seu mRNA e atividade da telomerase em 

diferentes tecidos, porém não confirmada em outros estudos. Uma explicação para 

esses dados conflitantes é a possibilidade de que a expressão de HTERT seja regulada 

diferentemente nos diferentes tecidos (Widschwendter et al, 2004). 

 

Em leucemia linfocítica crônica de células B (LLC-B), pacientes com 

elevada atividade da telomerase apresentavam metilação significantemente menor do 

promotor de HTERT que o grupo controle, independente do estágio da doença, 

enquanto que, maior metilação desse promotor implicava em baixa atividade da enzima 

(Bechter et al, 2002). Em câncer de ovário e cervical, a correlação entre hipermetilação 

no promotor de HTERT e expressão do mRNA desse gene não foi verificada 

(Widschwendter et al, 2004). Não foi observada, também, a correlação entre o estado 

de metilação do promotor de HTERT e expressão da telomerase em amostras de lesões 

cervicais pré-malignas. Essa ausência de correlação sugere que outros mecanismos 

possam regular a expressão desse gene, como, por exemplo, infecção por HPV e 

consequente liberação das oncoproteínas E6 e E7 (Oikonomou et al, 2007). 

 

Zhang et al (2003) observaram uma correlação entre atividade da 

telomerase em linfócitos e escores de demência em pacientes com DA, sendo que a 

atividade da enzima aumentava juntamente com o decréscimo da demência. Em 

linfócitos de pacientes, a atividade da telomerase levou à alteração da função imune, da 

capacidade proliferativa e foi associada ao quadro demencial (Zhang et al, 2003). 

 

Zhu et al (2000) mostraram uma função protetora da HTERT em 

lesões induzidas pela proteína βA no hipocampo de camundongos. Neurônios, cujos 

níveis de HTERT eram menores, exibiram maior nível de estresse oxidativo e 

disfunções mitocondriais após exposição ao peptídeo βA. Além disso, a superexpressão 

de HTERT resultou em maior vulnerabilidade à apoptose induzida pela βA. Esses 
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achados sugerem que o restabelecimento da expressão de HTERT nos neurônios 

possa proteger contra neurodegeneração específica do envelhecimento (Zhu et al, 

2000). 

 

É possível que, em células com elevada atividade de metilases de 

novo, as ilhas CpG estejam sob constante pressão para se tornarem mais metiladas. 

Esse mecanismo poderia explicar a metilação parcial observada em algumas linhagens 

celulares telomerase-positivas e de tumores (Dessain et al, 2000). 

 

2.8.4 CDH1 (Cadherin 1, type 1, E-cadherin Epithelial) 

Caderinas são glicoproteínas transmembrânicas, de 

aproximadamente 700-750 aminoácidos, que constituem tipicamente cinco domínios de 

repetição extracelular, um domínio único ao longo da membrana e uma região 

citoplasmática. A função das caderinas é Cálcio (Ca2+) dependente, ou seja, a retirada 

do Ca2+ do meio suprime a atividade de adesão e torna as caderinas vulneráveis à ação 

de proteases (Parisiadou et al, 2004). Em vertebrados, as caderinas são classificadas 

em várias subfamílias, dentre elas estão os tipos I e II, que correspondem às caderinas 

clássicas que estão associadas à actina do citoesqueleto por meio das cateninas que 

interagem com as regiões citoplasmáticas das caderinas (Shapiro et al, 2007). 

 

O ajuste e a regulação contínua das caderinas permitem que as 

células controlem eventos como adesão celular, diferenciação celular e remodelação 

tecidual (Parisiadou et al, 2004). Estudos mais recentes demonstraram que caderinas e 

cateninas associadas são encontradas nas junções sinápticas do sistema nervoso 

central, onde supostamente unem membranas pré e pós-sinapticas (Georgakopoulos et 

al, 1999). 

 

E-caderina, N-caderina e P-caderina são algumas das caderinas 

comumente expressas em células epiteliais (caderinas do tipo I). E-caderina é o 

membro predominante dessa família, expressa-se em tecido epitelial e localiza-se em 

junções aderentes (Shapiro et al, 1995). E-caderina e N-caderina são as caderinas 

clássicas melhor caracterizadas na mediação da adesão celular e desempenham papel 

fundamental no desenvolvimento normal, além de participar da manutenção do contato 

célula-célula apropriado (Parisiadou et al, 2004). 



Revisão da Literatura 

 29 

 

Moléculas de E-caderina da mesma célula formam dímeros paralelos 

à superfície celular (Nagar et al, 1996; Chitaev, Troyanovsky, 1998). Acredita-se que 

esses dímeros se entrelacem com dímeros da célula adjacente para formar os pontos 

de adesão. Tem sido sugerido, entretanto, que dímeros paralelos podem representar 

estruturas intermediárias, que se dissociaram para permitir a formação de dímeros 

antiparalelos adesivos entre as células (Shapiro et al, 1995). 

 

O domínio intracelular da E-caderina interage com β-catenina ou com 

γ-catenina, ligando-se diretamente à α-catenina, que une esse complexo à actina do 

citoesqueleto (Figura 9) (Grunwald, 1993; Takeichi, 1990). E-caderina, dessa forma, é 

responsável pela adesão homofílica célula-célula. Nas últimas décadas, entretanto, tem 

sido demonstrado que essa proteína atua não somente na adesão celular, mas também 

como um importante regulador na proliferação durante o desenvolvimento e a 

carcinogênese (Chan, 2006). 
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Figura 9: Junções aderentes nos tecidos epiteliais. A figura mostra uma interação entre 

moléculas de E-caderina de duas células, resultando na formação de dímeros antiparalelos. Na 

face citoplasmática da membrana, a E-caderina interage tanto com moléculas de β-catenina 

quanto de γ-catenina e α-catenina liga as β e γ-catenina à actina do citoesqueleto. Fonte: 

Modificado de Guilford (1999). 
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A perda do contato célula-célula é uma das inúmeras alterações 

morfológicas observadas na ausência de Ca2+ ou após a indução de apoptose 

(Steinhusen et al, 2001). Sob ambas condições, as caderinas submetem-se a alterações 

conformacionais e são processadas por enzimas específicas, resultando na dissociação 

das junções aderentes (Vallorosi et al, 2000; Marambaud et al, 2002). Essa dissociação 

está envolvida em mudanças no estado celular, incluindo diferenciação, apoptose e 

metástase tumoral. 

 

A proteína PSEN1 é membro do complexo de alto peso molecular 

das γ-secretases, que cliva o peptídeo βA gerando um carboxil terminal (Parisiadou et 

al, 2004). PSEN1 está localizado nos sítios de adesão célula-célula e forma complexos 

com o sistema de adesão E-caderina/catenina (Georgakopoulos et al, 1999). O 

complexo PSEN1/γ-secretase promove a clivagem das E-caderinas nos resíduos 

Leu731 e Arg732 na interface da membrana citoplasmática, por meio de estímulo de 

apoptose ou influxo de Ca2+. Essa clivagem dissocia o complexo de adesão formado por 

E-caderinas, β-cateninas e α-cateninas do citoesqueleto e libera a E-caderina no citosol, 

aumentando os níveis de β e α-cateninas solúveis. O aumento de β-cateninas pode ser 

um fator regulador na via de sinalização Wingless (Wnt) (Marambaud et al, 2002), além 

de deslocar essa proteína para o núcleo, onde se liga a membros da família de fatores 

de transcrição (Chan, 2006). 

 

A clivagem do complexo E-caderina/catenina por PSEN1/γ secretase 

tem importante implicação na DA. Isso devido ao fato de que mutações nos genes das 

Pré-Senilinas possam influenciar na clivagem de variados sistemas de adesão e na 

estabilidade das células (Marambaud et al, 2002). 

 

O gene da E-caderina (CDH1) está localizado no cromossomo 

16q22.1 e contém uma seqüência codificante de 2.6 kb com 16 éxons (Takeichi, 1995). 

Esse gene pode ser inativado por mecanismos tanto genéticos quanto epigenéticos 

(Strathdee, 2002). CDH1 faz parte de um subgrupo de genes suscetíveis à metilação 

relacionada à idade (Issa, 1999). A perda da expressão de CDH1 é mais 

freqüentemente associada à hipermetilação de seu promotor gênico (Strathdee, 2002). 

Os mecanismos epigenéticos podem ser responsáveis pela geração de diferentes níveis 
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de expressão de E-caderina, dependendo da densidade de metilação, já que são 

prontamente mais reversíveis que as mutações (Hsieh, 1994). 
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3 MÉTODO 

3.1 Seleção dos indivíduos  

Foram investigados 45 pacientes com DA, 46 controles idosos e 51 

jovens sadios, de ambos os sexos. O grupo controle idoso foi constituído por indivíduos 

sadios com idades aproximadas à dos pacientes com DA, sem seqüela de acidente 

vascular encefálico (AVE), sem depressão profunda e não alcoolistas, os quais foram 

avaliados pelo Mini Exame do Estado Mental e pela aplicação do Índice de Katz. O 

grupo de jovens sadios apresentou idades variando entre 18 e 25 anos.  

 

Os pacientes com a DA foram selecionados no Ambulatório de 

Neurologia do Comportamento da UNIFESP/EPM, sob supervisão do Prof. Dr. Paulo 

Bertolucci. O critério diagnóstico de NINCDS-ADRDA (McKhann et al, 1984) foi 

utilizado para o diagnóstico da doença. Esse critério foi estabelecido com base no 

DSM-IV com adaptações para o diagnóstico provável de DA. Neste estudo, esse grupo 

apresentou um mínimo de 3 anos de evolução da doença. 

 

Cerca de 5 mL de sangue periférico foi colhido em tubo estéril 

contendo 0,1% de EDTA de todos os indivíduos para extração de DNA. As tabelas 1, 2 

e 3 apresentam os dados referentes aos indivíduos que constituíam os 3 grupos. 

 

Todos os pacientes receberam informações quanto aos objetivos e 

ao protocolo da pesquisa e assinaram um termo de consentimento livre-esclarecido 

(Anexo 1). O projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisa da UNIFESP sob o 

nome de “Regulação epigenética dos genes SIRT3, SMARCA5, HTERT e CDH1 na 

doença de Alzheimer (DA)” e registro nº 0293/06 (Anexo 2). 
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TABELA 1: CARACTERIZAÇÃO DO GRUPO CONTROLE DE JOVENS 

QUANTO À IDADE E SEXO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M= sexo masculino; F= sexo feminino  

JOVENS 

AMOSTRA IDADE SEXO 

1 24 M 
2 19 M 
3 21 M 
4 21 M 
5 20 F 
6 18 F 
7 20 F 
8 22 F 
9  19 M 

10  20 M 
11  18 F 
12  17 F 
13  23 F 
14  20 M 
15  20 M 
16  20 F 
17  20 F 
18  20 M 
19  18 M 
20  20 F 
21  19 F 
22  22 M 
23  21 M 
24  19 M 
25  19 M 
26  22 F 
27  21 F 
28  21 M 
29  20 M 
30  21 F 
31  18 F 
32  22 F 
33  19 F 
34  21 F 
35  22 F 
36  21 F 
37  25 F 
38  24 F 
39  25 F 
40  20 F 
41  22 F 
42  23 F 
43  21 F 
44 22 F 
45 23 F 
46 24 F 
47 18 M 
48 21 M 
49 21 M 
50 23 M 
51 20 M 

Média 21,1 ± 1,88 21M / 30F 
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TABELA 2: CARACTERIZAÇÃO DO GRUPO CONTROLE IDOSO QUANTO À 

IDADE E SEXO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M= sexo masculino;  

F= sexo feminino  

IDOSOS 

AMOSTRA IDADE SEXO 

1 80 F 
2 68 M 
3 65 F 
4 75 M 
5 75 M 
6 84 M 
7 71 M 
8 66 F 
9 63 M 
10 70 F 
11 71 F 
12 82 F 
13 80 F 
14 62 F 
15 65 M 
16 70 F 
17 65 M 
18 71 F 
19 76 F 
20 76 F 
21 63 F 
22 71 M 
23 73 M 
24 73 F 
25 56 F 
26 66 F 
27 80 F 
28 95 F 
29 82 F 
30 73 M 
31 85 M 
32 72 M 
33 62 M 
34 65 F 
35 74 F 
36 66 F 
37 77 F 
38 93 M 
39 65 F 
40 74 M 
41 67 F 
42 64 M 
43 78 F 
44 67 M 
45 80 M 
46 65 F 

Média 72,2 ± 8,19 19M / 27F 
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TABELA 3: CARACTERIZAÇÃO DOS PACIENTES COM DA QUANTO À IDADE 

E SEXO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M= sexo masculino; 

F= sexo feminino;  

DA = Doença de Alzheimer  

DA 

AMOSTRA IDADE SEXO 

1 69 M 
2 71 M 
3 77 M 
4 73 F 
5 83 F 
6 77 F 
7 60 F 
8 67 F 
9 78 M 
10 75 F 
11 76 F 
12 79 F 
13 54 F 
14 64 F 
15 71 M 
16 74 M 
17 70 F 
18 80 M 
19 75 F 
20 68 F 
21 85 F 
22 82 F 
23 94 F 
24 78 F 
25 77 M 
26 75 M 
27 73 M 
28 62 M 
29 63 F 
30 74 F 
31 66 F 
32 93 M 
33 77 F 
34 74 M 
35 68 F 
36 62 M 
37 77 F 
38 76 M 
39 78 F 
40 81 M 
41 89 F 
42 74 F 
43 67 F 
44 81 M 
45 89 F 

Média 74,6 ± 8,43  17 M/ 28 F 
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3.2 Extração de DNA 

A extração de DNA das amostras de sangue periférico foi realizada 

pelo método de Fenol/Clorofórmio ou por meio de QIAamp Blood midi Kit (QIAGEN, 

Alemanha).  

 

Para a extração de DNA por QIAamp DNA Blood Midi Kit (QIAGEN), 

2 mL  de sangue total foram tratados com proteinase K e tampão de digestão por 10 

min a 70°C. Em seguida, 20 mL de etanol absoluto foi acrescentado ao produto de 

digestão. A mistura foi transferida para uma coluna contendo resina com afinidade por 

DNA e centrifugada por 5 min a 3000rpm em temperatura ambiente. O DNA ligado à 

coluna foi lavado com soluções salinas contendo 70% e 80% de etanol absoluto. 

Posteriormente, o DNA foi eluído da coluna com 600µL de tampão do kit. 

 

O protocolo descrito por Lahiri e Nurnberger (1991) modificado 

também foi utilizado. A 5 mL de sangue, foram adicionados 5 mL de tampão de 

extração (Tris 1M; EDTA 0,5 M; NaCl 5 M), 50 µL de proteinase K (10 mg/mL) e 0,5 mL 

de SDS 20%. As amostras foram incubadas em banho-maria a 37ºC overnight ou a 

57ºC por 3 horas. Após esse período, adicionou-se de 3 a 5 mL de 

fenol/clorofórmio/álcool isoamílico (25:24:1), sendo homogeneizadas por inversão. Em 

seguida, o material foi centrifugado a 3000 rpm por 10 minutos e o sobrenadante foi 

transferido para outro tubo de centrífuga, nos quais foram adicionados 3 mL de 

clorofórmio/álcool isoamílico (24:1). Novamente, o material foi homogeneizado por 

inversão e centrifugado. O sobrenadante foi transferido para outro tubo, no qual foi 

adicionado um volume de acetato de amônio 7,5 M,equivalente a um terço do volume 

do sobrenadante, e um volume de etanol absoluto gelado, correspondente a três vezes 

o volume do sobrenadante. 

 

Para observação e obtenção do DNA, o frasco foi agitado 

suavemente por diversas vezes até a precipitação do DNA. O DNA foi lavado em etanol 

absoluto e ressuspendido em 100-500 µL de água Milli-Q (Milli-Q®) estéril. As 

amostras, cujo DNA não foi visualizado, foram mantidas a 4ºC overnight. Após esse 

período, as amostras foram centrifugadas a 3000 rpm por 20 minutos e lavadas com 

etanol absoluto. O pellet foi ressuspendido com água Milli Q (Milli-Q®) e estocadas em 

congelador -20ºC. 
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3. 3 Reação de MSP (Methylation Specific PCR) 

O método de Herman et al (1996) foi utilizado para a verificação dos 

padrões de metilação dos promotores dos genes CDH1, HTERT, SIRT3 e SMARCA5. 

Esse método é sensível e específico, além de ser capaz de detectar metilação em 

qualquer sítio CpG em uma ilha CpG. O fundamento da MSP consiste em desenhar 

dois pares de primers para se distinguir DNA metilado do não-metilado, considerando-

se a diferença dessas seqüências após modificação por bissulfito de sódio. Um par de 

primer é desenhado para permitir a amplificação das seqüências não metiladas do 

DNA, ou seja, modificadas por bissulfito, e o outro para amplificação das seqüências 

metiladas, cujas citosinas permanecem inalteradas. 

 

O método de MSP permite detectar 0,1% de metilação (Herman et 

al, 1996), mas não fornece informação quantitativa. No presente estudo, foi 

determinada, de modo qualitativo, a metilação para todos os promotores gênicos, sem 

considerar as diferenças alélicas, por exemplo, metilação em homozigose ou em 

hemizigose. Assim, a presença de amplificação de seqüências não metiladas nas 

amostras em que se observou a presença de seqüência metiladas, como, por exemplo, 

para os genes HTERT e CDH1, pode ser resultado de metilação monoalélica 

(Schildhaus et al, 2005). 

 

3.3.1 Modificação do DNA por Bissulfito de sódio 

Cerca de 2 µg de DNA foram diluídos em 50µL de H2O destilada. 

Foram adicionados 5 µL de NaOH 3M e incubados por 20 min a 42ºC, para 

desnaturação prévia do DNA. Adicionou-se 400 µL de bissulfito de sódio 3M, que, 

devido a sua propriedade oxidativa, promove desaminação da base citosina na posição 

do carbono cinco do anel pirimidínico, resultando em formação da base nitrogenada 

uracila. Este fenômeno não ocorre quando, no lugar da citosina, encontra-se 5-metil-

citosina. Para regular a ação oxidativa do bissulfito de sódio, foram adicionados, 

também, 30 µL de hidroquinona 10mM, seguida de suave inversão incubação a 55ºC 

em ambiente escuro por 16 horas. 
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3.3.2 Purificação e Precipitação de DNA 

O DNA modificado foi purificado por meio do kit Wizard® DNA Clean-

up System, segundo instruções do fabricante (Promega, Corporation, Madison, WI, 

USA). As amostras foram eluídas em 50 µL água Milli Q (Milli-Q®) autoclavada. A 

modificação foi finalizada por tratamento com 5,5 µL NaOH 3M a temperatura ambiente 

por 5 min. Essa etapa foi seguida por precipitação em três partes de etanol 

concentrado, 17 µL de 10M de acetato de amônia e 1 µL de 10mg/mL de glicogênio. O 

DNA foi ressuspendido em água e estocado a -20ºC até o uso.  

 

As amostras foram incubadas a -80ºC por 24 horas e, depois, 

centrifugadas por 30 min a 10000 rpm a 4ºC, descartando-se o sobrenadante. Efetuou-

se uma lavagem no DNA com etanol 70% gelado. As amostras foram secas e 

ressuspendidas em 40 µL de H2O autoclavada e filtrada. As amostras foram estocadas 

em freezer -80ºC. 

 

3.3.3 Determinação de ilhas CpG e desenho dos iniciadores 

As regiões de Ilha CpG foram determinadas com auxílio do 

programa MethPrimer (Li, Dahiya, 2002), bem como os primers específicos para os 

genes SIRT3, SMARCA5, HTERT e CDH1. As seqüências dos primers utilizados para 

amplificação dos genes em estudos estão apresentadas na Tabela 4. 

 

TABELA 4 - SEQÜÊNCIA DE PRIMERS REFERENTE AOS GENES SIRT3, SMARCA5, 

HTERT e CDH1, TAMANHO DO FRAGMENTO AMPLIFICADO E TEMPERATURA DE 

MELTING, UTILIZADOS NO MÉTODO DE MSP.  

Gene sense antisense 
Tamanho 

do produto 
TM 

M-AATAATCGGGATGTTAGTATCGC M-ATACGCGAAAAATAAACTACAAACG 189pb 
SIRT3 

U-AATAATTGGGATGTTAGTATTGTGG U-CAATACACAAAAAATAAACTACAAACAC 192pb 54°C 

M-TAGATAAGTTTTTCGGTAGTGTCGT M-CAAATCTCTAACCGACTCGAA 189pb 
SMARCA5 

U-TAGATAAGTTTTTTGGTAGTGTTGT U-CTTCCAAATCTCTAACCAACTCAA 193pb 54°C 

M-TTGAGAATTTGTAAAGAGAAATGAC M- TAAAAACGAACCCGAAAACG 131pb 
HTERT 

U-TTGAGAATTTGTAAAGAGAAATGATG U-ACTAAAAACAAACCCAAAAACACA 133pb 
55°C 

M-ATTCGAATTTAGTGGAATTAGAATC M-M- CCCAAAACGAAACTAACGAC 125 pb 
CDH1 

U-GGATTTGAATTTAGTGGAATTAGAATT  U- CTCCCCAAAACAAAACTAACAAC 130 pb 
53ºC 

M: situação metilada; U: situação não metilada; TM: temperatura de melting. 
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3.3.4 PCR e suas condições 

A reação da PCR foi realizada em um volume final de 25 µL 

contendo 200 µM de dNTP (deoxinucleotídeos trifosfato), 200 µM de MgCl2, 100 ng de 

DNA, 200 pM de cada primer, 1 unidade de TaqPlatinum (Invitrogen, Brasil), Tampão 

da enzima. O DNA foi amplificado seguindo as seguintes condições: desnaturação 

inicial a 94ºC por 5 minutos, seguida de 40 ciclos de 94ºC por 45 segundos, 50-60ºC 

(temperatura variável de associação dos iniciadores) por 45 segundos e 72ºC por 45 

segundos, e por fim uma extensão final a 72ºC por 7 minutos. O resultado da 

amplificação foi observado em gel de agarose 3% corado com brometo de etídeo a 

0,0004% e visualizado em transluminador ultravioleta (Figura 10). 

 

 

 

Figura 10 - Gel de agarose 3% corado para análise do produto do método MSP para ilhas CpG 

do promotor gênico de (a) SIRT3 (166pb), (b) SMARCA5 (120pb), (c) HTERT (131 e 133pb) e 

(d) CDH1 (125 e 130pb). L: (ladder) marcador de peso molecular de 50 pb (New England 

Biolabs, USA); M: reação com iniciadores para seqüências metiladas; U: reação como 

iniciadores para seqüências não metiladas. 

 

As amostras foram consideradas positivas para as reações de MSP 

quando foi visualizada uma clara banda no gel para os primers de seqüências 

metiladadas ou não metiladas (Herman et al, 1996). Foi considerada hipermetilação a 

presença de seqüências metiladas para os promotores de CDH1 e HTERT.  
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3.4 Análise estatística 

A comparação do padrão de metilação das amostras com as 

variáveis sexo e idade dos pacientes foi realizada por meio do teste do Exato de Fisher 

com p<0,05. 
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4 RESULTADOS 

Não foi observada diferença estatisticamente significante entre o 

sexo dos indivíduos quanto à freqüência de metilação dos quatro genes estudados 

(p>0,05). 

 

A Tabela 5 apresenta o número e a freqüência da metilação dos 

genes SIRT3, SMARCA5, HTERT e CDH1 nos diferentes grupos. Os Quadros 1-3 

mostram os resultados individuais quanto à metilação em cada grupo estudado.  

 

A análise estatística não mostrou diferença significante quanto ao 

padrão de metilação do gene SIRT3 entre os grupos controle idoso e DA (p=0,4952) e 

entre os grupos controle jovem e DA (p=0,6766). O gene SMARCA5 não apresentou 

metilação nos promotores de nenhuma amostra e, portanto, não demonstrou diferença 

significante entre os grupos (p=1). 

 

Na análise do estado de metilação do gene HTERT, observou-se 

menor freqüência de metilação no grupo idoso em relação ao controle jovem 

(p=0,0024) e à DA (p=0,0086). A análise estatística não demonstrou diferença 

significante entre os jovem e a DA (p=0,8270) por meio do teste de exato Fisher. 

 

A freqüência de metilação do promotor do gene CDH1 não 

apresentou diferença significante entre os grupos estudados (p=1). 
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TABELA 5: NÚMERO E FREQÜÊNCIA DE METILAÇÃO (%) NOS PROMOTORES DOS GENES SIRT3, SMARCA5, 

HTERT E CDH1 EM JOVENS, IDOSOS E DA. 

U: presença somente de seqüências não-metiladas; 

M/U: presença de seqüências metiladas e não-metiladas; 

M: presença somente de seqüências metiladas 

N: número de amostras 

 

Padrão de Metilação 

SIRT3 SMARCA5 HTERT CDH1 
Grupos 

U M/U N U M/U N M U M/U N U M/U N 

Jovens 
41 

(93,2%) 

3 

(6,8%) 

44 
 
 

44 

(100%) 

0 

 

44 
 
 

17 

(37%) 

6 

(13%) 

23 

(50%) 

46 
 
 

40 

(91%) 

4 

(9%) 

44 
 
 

Idosos 
41 

(100%) 

0 

 

41 
 
 

42 

(100%) 

0 

 

42 
 
 

4 

(9,1%) 

5 

(11,4%) 

35 

(79,5%) 

44 
 
 

40 

(91%) 

4 

(9%) 

44 
 
 

DA 
43 

(95,6%) 

2 

(4,4%) 

45 
 
 

45 

(100%) 

0 

 

45 
 
 

15 

(33,3%) 

2 

(4,4%) 

28 

(62,3%) 

45 
 
 

40 

(88,9%) 

5 

(11,1%) 

45 
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QUADRO 1: PADRÃO DE METILAÇÃO DAS ILHAS CpGS DOS PROMOTORES DE 

SIRT3, SMARCA5, HTERT E CDH1 NO GRUPO CONTROLE JOVEM. 

AMOSTRA IDADE SEXO SIRT3 SMARCA5 HTERT CDH1 

1 24 M         

2 19 M         

3 21 M         

4 21 M         

5 20 F         

6 18 F         

7 20 F         

8 22 F         

9  19 M         

10  20 M         

11  18 F         

12  17 F         

13  23 F         

14  20 M         

15  20 M         

16  20 F         

17  20 F         

18  20 M         

19  18 M         

20  20 F         

21  19 F         

22  22 M         

23  21 M         

24  19 M         

25  19 M         

26  22 F         

27  21 F         

28  21 M         

29  20 M         

30  21 F         

31  18 F        

32  22 F         

33  19           

34  21 F         

35  22 F         

36  21 F         

37  25 F         

38  24 F         

39  25 F         

40  20 F         

41  22 F         

42  23 F         

43  21 F         

44 22 F         

45 23 F         

46 24 F         

47 18 M         

48 21 M         

49 21 M         

50 23 M         

51 20 M         

            : presença somente de seqüências não-metiladas; 

            : presença de seqüências metiladas e não-metiladas; 

            : presença somente de seqüências metiladas.  

            : sem resultado quanto a este gene 

M= Masculino; F= Feminino  
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QUADRO 2: PADRÃO DE METILAÇÃO DAS ILHAS CpGS DOS PROMOTORES DE 
SIRT3, SMARCA5, HTERT E CDH1 NO GRUPO CONTROLE IDOSO. 
 

 AMOSTRA IDADE SEXO SIRT3 SMARCA5 HTERT CDH1 

1 80 F         
2 68 M         
3 65 F         
4 75 M         
5 75 M         
6 84 M         
7 71 M         
8 66 F         
9 63 M         

10 70 F         
11 71 F         
12 82 F         
13 80 F         
14 62 F         
15 65 M         
16 70 F         
17 65 M         
18 71 F         
19 76 F         
20 76 F         
21 63 F         
22 71 M         
23 73 M         
24 73 F         
25 56 F         
26 66 F         
27 80 F         
28 95 F         
29 82 F         
30 73 M         
31 85 M         
32 72 M         
33 62 M         
34 65 F         
35 74 F         
36 66 F         
37 77 F         
38 93 M         
39 65 F         
40 74 M         
41 67 F         

42 64 M         

43 78 F         

44 67 M         

45 80 M         

46 65 F         

 

            : presença somente de seqüências não-metiladas; 

            : presença de seqüências metiladas e não-metiladas; 

            : presença somente de seqüências metiladas.  

            : sem resultado quanto a este gene 

M= Masculino; F= Feminino  
 



Resultados 

 45 

QUADRO 3: PADRÃO DE METILAÇÃO DAS ILHAS CpGS DOS PROMOTORES DE 

SIRT3, SMARCA5, HTERT E CDH1 NO GRUPO DA. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

 

 : presença somente de seqüências não-metiladas; 

            : presença de seqüências metiladas e não-metiladas; 

            : presença somente de seqüências metiladas.  

            : sem resultado quanto a este gene 

M= Masculino; F= Feminino

AMOSTRA IDADE SEXO SIRT3 SMARCA5 HTERT CDH1 

1 69 M         
2 71 M         
3 77 M         
4 73 F         
5 83 F         
6 77 F         
7 60 F         
8 67 F         
9 78 M         
10 75 F         
11 76 F         
12 79 F         
13 54 F         
14 64 F         
15 71 M         
16 74 M         
17 70 F         
18 80 M         
19 75 F         
20 68 F         
21 85 F         
22 82 F         
23 94 F         
24 78 F         
25 77 M         
26 75 M         
27 73 M         
28 62 M         
29 63 F         
30 74 F         
31 66 F         
32 93 M         
33 77 F         
34 74 M         
35 68 F         
36 62 M         
37 77 F         
38 76 M         
39 78 F         
40 81 M         
41 89 F         
42 74 F         
43 67 F         
44 81 M         

45 89 F         
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5 DISCUSSÃO 

5.1 Padrão de metilação do gene SIRT3  

A investigação da regulação epigenética do gene SIRT3 é original na 

literatura tanto em relação à longevidade quanto à DA. Nossos achados indicaram que 

a metilação da região do promotor do gene SIRT3, analisada em nosso estudo, não 

está relacionada diretamente ao controle da expressão deste gene na longevidade 

humana e na DA. Nossos resultados não mostraram variação no padrão de metilação 

em relação à idade e à doença, uma vez que, tanto o grupo de paciente como o grupo 

controle apresentaram o padrão não metilado (Tabela 5). Cabe ressaltar que estes 

resultados referem-se exclusivamente à ilha CpG estudada. 

 

Nosso estudo corrobora os achados de Onyango et al (2002), que 

observaram expressão similar do gene SIRT3 tanto em tecidos fetais como adultos. 

Onyango et al (2002) observaram que a expressão não era idade-dependente, mas 

relacionada principalmente ao estado metabólico dos tecidos. 

 

Bellizzi et al (2007) relataram a presença de sítios de ligação de 

fatores de transcrição, como GATAs, AP-1 e ZF5, na região promotora do gene SIRT3. 

Além disso, diversos sítios de ligação do fator de transcrição Sp1 foram relatados, 

sendo que estes estão organizados em clusters próximos ao sítio de início de 

transcrição deste gene e atuam como enhancers do gene SIRT3. 

 

A presença de dinucleotídeos CG próximos ao sítio de início de 

transcrição é característico de promotores sem TATA box, como o do gene SIRT3, para 

o qual, o fator Sp1 é geralmente responsável pelo iníco da transcrição (Lania et al, 

1997; Suske, 1999). O fator de transcrição Sp1 é sensível à metilação de seu sítio de 

reconhecimento (Hark et al, 2000). Em nossa amostra, não foi observada metilação dos 

boxes CG e, portanto, este mecanismo não deve estar associado à repressão de Sp1 e 

conseqüentemente à expressão do gene SIRT3 nestes indivíduos.  
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5.2 Padrão de metilação do gene SMARCA5  

A investigação da regulação epigenética por metilação do promotor 

de SMARCA5 não relatada na literatura. Expressão diminuída de SMARCA5 durante a 

diferenciação eritróide foi relatada in vivo e in vitro (Stopka et al, 2000). Células 

primordiais hematopoiéticas de pacientes com leucemia mielóide aguda apresentam 

superexpressão do gene. Desta forma, SMARCA5 deve também atuar na malignização 

hematopoiética. 

 

Nossos achados indicaram que a metilação desta ilha CpG do 

promotor do gene SMARCA5 não está relacionada diretamente ao controle da 

expressão deste gene na longevidade humana e na DA. Nossos resultados não 

mostraram variação no padrão de metilação em relação à doença, sendo que, o grupo 

de pacientes apresentou o mesmo padrão dos dois grupos controles, ou seja, não 

metilado. 

 

Resultados de nosso laboratório e da literatura (Payao et al, 1994; 

Payao et al, 1998; da Silva et al, 2000; Ding et al, 2005; Ding et al, 2006) mostraram 

redução da atividade de rRNA na DA. Os dados deste trabalho indicaram que a 

metilação do gene SMARCA5, não está relacionada à sua provável expressão e desta 

forma, à atividade de rRNA na DA.  

 

5.3 Padrão de metilação do gene HTERT 

Em nosso estudo, observou-se uma diferença significante na 

freqüência de metilação do gene HTERT entre o grupo de idosos e jovens, sendo que 

os jovens apresentaram freqüência de metilação significantemente maior dos 

promotores. Esses dados indicaram uma redução da freqüência de metilação com a 

idade, corroborando os achados do estudo que relata a diminuição de metilação global 

no envelhecimento de indivíduos (Yu et al, 2007). 

 

Estudos de Deveroux et al (1999); Nomoto et al (2002) e Guilleret e 

Benhattar (2003) demonstraram que a hipermetilação do promotor do gene HTERT 

estaria ligada a sua maior expressão em câncer de cólon e linhagens celulares. Esses 

resultados contrastam com o modelo geral de regulação por metilação de DNA, na qual 
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a presença de citosina metilada no promotor não permite a transcrição do gene (Nakao, 

2001; Teodoridis et al, 2004; Chuang, Jones, 2007). 

 

Por outro lado, algumas linhagens celulares com promotor de 

HTERT totalmente metilado, na região entre -500 e +50 a partir do sítio transcricional, 

expressam mRNA, indicando que a hipermetilação não estaria necessariamente 

associada à repressão da transcrição, mas sim, à sua expressão protéica (Devereux et 

al, 1999). 

 

Foi realizado um mapeamento da ilha CpG presente no promotor do 

gene HTERT. Nas extremidades 5´e 3´ da ilha CpG, padrões em mosaico de metilação 

foram observados em diversos tecidos e linhagens celulares, independentemente da 

atividade da telomerase. Na porção central e proximal da ilha CpG (de -500 a +450), 

onde está localizada a ilha CpG do presente estudo, foi observada a hipometilação em 

tecidos normais telomerase-negativos e a hipermetilação em tecidos telomerase-

positivos neoplásicos (Guilleret, Benhattar, 2004). 

 

O padrão em mosaico do promotor do gene HTERT, observado em 

maior freqüência em nossas amostras, é indicado como um fator importante na 

transcrição do gene. Segundo Guilleret e Benhattar (2004), quando essa região 

proximal do promotor está metilada ou parcialmente metilada, pode não ocorrer a 

ligação de inibidores de transcrição a esse DNA. Além disso, para evitar que o 

complexo de transcrição não seja formado, uma parte do promotor e/ou região do éxon 

proximal deve estar hipometilada.  

 

Nenhum dos estudos citados de mapeamento da ilha CpG deste 

gene, foi realizado em amostras de sangue periférico. Por isso, nossos achados 

sugerem que a variabilidade do padrão de metilação no sangue se deve a uma 

característica tecido-específica. Baixa expressão constitutiva da telomerase foi relatada 

em linfócitos T e outras células somáticas. Os linfócitos B e T circulantes embora 
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apresentem encurtamento progressivo dos telômeros com o envelhecimento, 

expressam um nível baixo de atividade constitutiva da telomerase (Shay, Wright, 2007). 

 

É possível que a metilação parcial e total observada em nossas 

amostras possibilitem a expressão do gene HTERT no sangue perférico, mantendo a 

expressão do mRNA desse gene. Curiosamente, HTERT (o componente mRNA da 

telomerase) está presente em todos os estágios de diferenciação dos linfócitos, 

independentemente do nível de atividade da enzima telomerase. Esses achados 

condizem com o observado em algumas células somáticas normais, telomerase-

positivas, que mantêm a redução do segmento telomérico apesar da presença da 

telomerase (Granger et al, 2002). 

 

Bechter et al (2002), Widschwendter et al (2004) e Oikonomou et al 

(2007) não observaram correlação entre a metilação de algumas ilhas CpGs do 

promotor de HTERT e sua expressão. Apesar de o mecanismo de regulação do gene 

HTERT implicar na maior freqüência de metilação de seu promotor em tumores, deve 

haver outros mecanismos independentes da metilação para certos tipos celulares 

(Devereux et al, 1999; Dessain et al, 2000; Bechter et al, 2002; Guilleret et al, 2002; 

Nomoto et al, 2002; Lopatina et al, 2003). 

 

Devereux et al (1999) estudaram metilação do promotor do gene 

HTERT em diversos tecidos e linhagens celulares normais e cancerígenas humanas. 

Foi mostrado que a metilação de sítios específicos ou grupos de CpG não estão 

necessariamente correlacionados à expressão de HTERT em todas linhagens 

celulares. Uma explicação para esses dados conflitantes é a possibilidade de que a 

expressão de HTERT seja regulada diferentemente nos diferentes tecidos 

(Widschwendter et al, 2004). 

 

Os achados conflitantes em estudos com células tumorais e 

imortalizadas (Bechter et al, 2002; Widschwendter et al, 2004; Oikonomou et al, 2007) 

sugerem que a metilação do DNA não seja o único mecanismo repressor da expressão 

de HTERT nessas células. Isso também pode significar que a expressão do gene 
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HTERT em células imortalizadas com promotor hipo ou não metilado foi decorrente de 

mutações que permitiram um aumento da transcrição.  

 

Vários motivos de ligação transcricional têm sido identificados no 

promotor do gene HTERT, indicando que a regulação da sua expressão é complexa. 

Alguns estudos identificaram sítio de ligação C-MYC no promotor do gene HTERT e 

observaram que C-MYC regula positivamente a expressão do gene HTERT (Horikawa 

et al, 1999; Cong et al, 1999). 

 

Se a expressão da telomerase é constitutiva em linfócitos de sangue 

periférico ao longo da vida, nossos achados corroboram os de Guilleret e Bennhattar 

(2004) em que a metilação, parcial ou total, implica na expressão de HTERT nessas 

células.  

Nossos resultados assim, indicam que em indivíduos controles 

jovens o gene HTERT encontra-se mais ativo que nos idosos controles. A expressão 

da telomerase em linfócitos de jovens deve estar associada à maior longevidade 

nesses indivíduos e a melhores condições de regeneração celular em jovens como 

observado em mioblastos humanos jovens (Zhu et al, 2007). 

 

Nossos achados indicam que a maior freqüência de metilação em 

indivíduos com DA em relação a idosos deve estar associada a maior expressão da 

telomerase nas células. Nossos resultados corroboram os de Zhang et al (2003) que 

verificaram a maior atividade da telomerase e menor atividade proliferativa em 

indivíduos com DA. Estudos sugerem a atividade da telomerase por disfunção 

telomérica e anormalidades imunológicas da patogênese da DA (Zhang et al, 2003; 

Panossian et al, 2003). 

 

5.4 Padrão de metilação do gene CDH1 

Genes que controlam aderência (incluindo CDH1), junções 

comunicantes ou vias de sinalização celular, que são sensíveis a variações no 

microambiente são alvos do silenciamento epigenético (Feinberg et al, 2006). 
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Metilações no promotor da E-caderina foram relatadas previamente 

em diferentes tipos celulares de carcinoma humano (Yoshiura et al, 1995). Essas 

alterações estavam associadas à inativação da transcrição do gene in vitro e foram 

revertidas pelo tratamento com 5-azacitidina, reativando a expressão da E-caderina. 

 

Metilação do promotor de CDH1 pode desempenhar o principal 

papel, juntamente com mutações e deleções, na inativação desse gene (Tamura et al, 

2000; Graziano et al, 2004). Eles também descreveram que a hipermetilação de CDH1 

está associada à expressão reduzida da proteína E-caderina detectada por 

imunohistoquímica. 

 

A E-caderina pode fazer parte de um grupo de genes que são 

susceptíveis à metilação idade-dependente (Strathdee, 2002). Foi relatado ganho de 

metilação do gene CDH1 em amostras normais de bexiga, confirmadas 

histopatologicamente, de indivíduos idosos (Bornman et al, 2001). 

 

Metilação de CDH1 foi associada à perda da expressão protéica em 

linhagem celulares hematopoiéticas e em leucemia, sendo possível a reversão por 

tratamento com agentes desmetilantes (Corn et al, 2000). Embora a importância da 

expressão da E-caderina em células epiteliais esteja bem estabelecida, seu papel em 

tecido hematopoético ainda está sob investigação. 

 

O padrão de metilação de CDH1 foi analisado em amostras de soro 

de pacientes com neoplasias e indivíduos normais (Ichikawa et al, 2004; Koike et al, 

2005; Ikoma et al, 2006). O promotor de CDH1 apresentou-se hipometilado em todos 

os indivíduos normais analisados e hipermetilados em neoplasias. Nossos dados 

corroboram achados da literatura em que CDH1 apresenta-se hipometilado e expresso 

em indivíduos normais. Em nossa amostra, observou-se a metilação parcial de 

aproximadamente 9% da amostra de indivíduos controles, o que também foi observado 

por (Fischer et al, 2006) em sangue de indivíduos normais. 

 

Não foi observada diferença entre os grupos controles e o de 

pacientes com DA (Tabela 5). A metilação de CDH1, relatada como reguladora da 
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expressão do gene, não apresentou alterações na DA e não deve estar relacionada a 

sua manifestação. O controle dos níveis de E-caderina nas células de pacientes com 

DA, deve ser por mutações nos genes das Pré-Senilinas, nos casos de DA familial, 

e/ou pós-transcricional, regulado pelas alterações nos níveis de Ca2+, relatados na 

doença (Chen, Fernandez, 1999; De Strooper, 2000; Scarpa et al, 2003; Brzyska, 

Elbaum, 2003; Fuso et al, 2005). 
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6 CONCLUSÕES 

Foram investigados 45 pacientes com doença de Alzheimer, de 

ambos os sexos, 46 controles idosos e 51 controles jovens sadios, de ambos os sexos. 

Quanto à freqüência de metilação os resultados obtidos permitiram as seguintes 

conclusões:  

 

1. Os promotores dos genes SIRT3, SMARCA5 e CDH1 apresentaram-se 

hipometilados em todos os grupos, e provavelmente, a metilação do DNA não está 

associada à longevidade e à patogênese da DA; 

 

2.  Os genes SIRT3, SMARCA5 e CDH1 analisados no presente estudo, não 

apresentaram potencial como marcadores moleculares para a DA, uma vez que, não 

houve diferença significante do padrão de metilação observado na doença em relação 

aos grupos controles.  

 

3. O gene HTERT apresentou freqüência significantemente maior de 

metilação no grupo de jovens em relação ao gruipo de idosos, sugerindo maior 

expressão da telomerase, associada provavelmente a maior longevidade e melhor 

capacidade de regeneração celular; 

 

4. O gene HTERT apresentou freqüência significantemente maior de 

metilação na DA em relação aos idosos, sugerindo maior atividade da telomerase 

provavelmente relacionada à disfunção telomérica e imunológica, 

 

5. O estado de metilação do HTERT poderá ser um potencial marcador de 

longevidade e da patogênese da DA. 
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7 ANEXOS 

Anexo 1: Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

 

REGULAÇÃO EPIGENÉTICA DOS GENES SIRT3, SMARCA5, HTERT E CDH1 NA 

DOENÇA DE ALZHEIMER (DA) 

As seguintes informações estão sendo fornecidas para sua 

participação voluntária neste estudo. A sua participação nesse estudo será muito 

importante para entendermos a relação dos genes SIRT3, SMARCA5, HTERT e CDH1 

com a Doença de Alzheimer. 

A Disciplina de Genética do Departamento de Morfologia, em 

colaboração com a Disciplina de Geriatria do Departamento de Medicina da 

Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP), e com a Disciplina de Genética da 

Faculdade Medicina de Marília (FAMEMA), está desenvolvendo uma pesquisa para a 

identificação de alterações epigenéticas associadas a Doença de Alzheimer, ou seja, 

alterações que não envolvem a seqüência de DNA. Esse estudo permitirá conhecer 

melhor os mecanismos desse processo e, conseqüentemente, oferecerá novas 

possibilidades terapêuticas.  

Para essa análise, uma enfermeira treinada coletará 3 ml (três 

mililitros) de sangue por punção periférica da veia do antebraço, em tubo estéril 

contendo EDTA. O DNA será extraído a partir dessa amostra e submetido à técnica de 

bissulfito em laboratório especializado. 

Os desconfortos que o Sr.(a) poderá apresentar estão mais 

freqüentemente relacionados com o local da punção, tais como dor e eritema e 

sintomas sistêmicos, como tontura e cefaléia. Qualquer anormalidade, que por ventura 

venha a ocorrer, será prontamente atendida, sem ônus financeiro, pela equipe do 

Centro de Estudos do Envelhecimento. 

O Sr.(a) não terá qualquer custo com exames e consultas 

realizadas. Também não haverá compensação financeira pela sua participação. Os 

resultados estarão à sua disposição a qualquer momento e será garantido o sigilo 

dessas informações. 
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Em qualquer etapa, o Sr.(a) poderá esclarecer dúvidas com a equipe 

de estudo (Dr. Spencer Luiz Marques Payão – Rua Botucatu, 740 tel.: 5576-4260) ou 

com o Comitê de Ética em Pesquisa (Rua Botucatu, 572 – 1° andar – conjunto 14 – tel.: 

5571-1062 ou fax: 5539-7162). Neste projeto, a investigadora principal é Patrícia 

Natália Oliveira da Silva, que pode ser encontrada na Rua Botucatu, 740 – tel.: 5576-

4260. Se o Sr.(a) decidir, a qualquer momento, deixar de participar do estudo, não 

haverá prejuízo à continuidade de seu tratamento na Instituição. 

Acredito ter sido suficientemente informado a respeito do estudo 

descrevendo “Regulação Epigenética dos genes SIRT3, SMARCA5, HTERT E CDH1 

na Doença de Alzheimer (DA)”. Eu discuti com a pesquisadora Patrícia Natália Oliveira 

da Silva sobre minha decisão em participar do estudo. Ficaram claros para mim quais 

são os propósitos do estudo, os procedimentos a serem realizados, seus desconfortos 

e riscos, as garantias de confidencialidade e esclarecimentos permanentes. Ficou claro 

também que minha participação é isenta de despesas e que tenho garantia de acesso 

a tratamento hospitalar quando necessário. 

Concordo voluntariamente em participar deste estudo e poderei 

retirar o meu consentimento a qualquer momento, antes ou durante o mesmo, sem 

penalidades, prejuízo ou perda de qualquer benefício que eu possa ter adquirido, ou 

em meu benefício nesse Serviço.  

 

_________________________________________ 

Nome do paciente 
 

_________________________________________ Data:        /       /        

Assinatura do participante / representante legal 
 

_________________________________________ Data:        /       /        

Assinatura da testemunha 

 

Declaro que obtive de forma apropriada e voluntária o Consentimento Livre e 

Esclarecido deste paciente ou representante legal para a participação nesse estudo. 
 

_________________________________________ Data:        /       /        

Assinatura do responsável pelo estudo 
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Anexo 2: Aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa UNIFESP/HSP 
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Anexo 3: Aprovação da Emenda Aditiva pelo Comitê de Ética em Pesquisa 

UNIFESP/HSP 



Referências Bibliográficas 

 59 

8 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

Adams C. Alzheimer's disease research: a game of connect the dots. Gerontology 1997; 43:8-19. 
(ed.) 1999. ENCUENTRO LATINOAMERICANO Y CARIBEÑO SOBRE LAS PERSONAS 

DE EDAD, Santiago. 
 
Autexier C, Greider CW. Telomerase and cancer: revisiting the telomere hypothesis. Trends 

Biochem Sci 1996; 21:387-91. 
 
Avilion AA, Piatyszek MA, Gupta J, Shay JW, Bacchetti S, Greider CW. Human telomerase 

RNA and telomerase activity in immortal cell lines and tumor tissues. Cancer Res 1996; 
56:645-50. 

 
Barzilai N, Shuldiner AR. Searching for human longevity genes: the future history of 

gerontology in the post-genomic era. J Gerontol A Biol Sci Med Sci 2001; 56:M83-7. 
 
Baylin SB. DNA methylation and gene silencing in cancer. Nat Clin Pract Oncol 2005; 2 Suppl 

1:S4-11. 
 
Bechter OE, Eisterer W, Dlaska M, Kuhr T, Thaler J. CpG island methylation of the hTERT 

promoter is associated with lower telomerase activity in B-cell lymphocytic leukemia. 
Exp Hematol 2002; 30:26-33. 

 
Bellizzi D, Dato S, Cavalcante P, Covello G, Di Cianni F, Passarino G, Rose G, De Benedictis 

G. Characterization of a bidirectional promoter shared between two human genes related 
to aging: SIRT3 and PSMD13. Genomics 2007; 89:143-50. 

 
Bellizzi D, Rose G, Cavalcante P, Covello G, Dato S, De Rango F, Greco V, Maggiolini M, 

Feraco E, Mari V, Franceschi C, Passarino G, De Benedictis G. A novel VNTR enhancer 
within the SIRT3 gene, a human homologue of SIR2, is associated with survival at oldest 
ages. Genomics 2005; 85:258-63. 

 
Bertram L, Tanzi RE. The genetic epidemiology of neurodegenerative disease. J Clin Invest 

2005; 115:1449-57. 
 
Bestor T, Laudano A, Mattaliano R, Ingram V. Cloning and sequencing of a cDNA encoding 

DNA methyltransferase of mouse cells. The carboxyl-terminal domain of the mammalian 
enzymes is related to bacterial restriction methyltransferases. J Mol Biol 1988; 203:971-
83. 

 
Bird A. DNA methylation patterns and epigenetic memory. Genes Dev 2002; 16:6-21. 
 
Bird TD, Lampe TH, Nemens EJ, Miner GW, Sumi SM, Schellenberg GD. Familial Alzheimer's 

disease in American descendants of the Volga Germans: probable genetic founder effect. 
Ann Neurol 1988; 23:25-31. 

 
Blasco MA. The epigenetic regulation of mammalian telomeres. Nat Rev Genet 2007; 8:299-

309. 
 



Referências Bibliográficas 

 60 

Blennow K, de Leon MJ, Zetterberg H. Alzheimer's disease. Lancet 2006; 368:387-403. 
 
Blessed G, Tomlinson BE, Roth M. The association between quantitative measures of dementia 

and of senile change in the cerebral grey matter of elderly subjects. Br J Psychiatry 1968; 
114:797-811. 

 
Bodnar AG, Ouellette M, Frolkis M, Holt SE, Chiu CP, Morin GB, Harley CB, Shay JW, 

Lichtsteiner S, Wright WE. Extension of life-span by introduction of telomerase into 
normal human cells. Science 1998; 279:349-52. 

 
Bornman DM, Mathew S, Alsruhe J, Herman JG, Gabrielson E. Methylation of the E-cadherin 

gene in bladder neoplasia and in normal urothelial epithelium from elderly individuals. 
Am J Pathol 2001; 159:831-5. 

 
Browner WS, Kahn AJ, Ziv E, Reiner AP, Oshima J, Cawthon RM, Hsueh WC, Cummings SR. 

The genetics of human longevity. Am J Med 2004; 117:851-60. 
 
Brzyska M, Elbaum D. Dysregulation of calcium in Alzheimer's disease. Acta Neurobiol Exp 

(Wars) 2003; 63:171-83. 
 
Chan AO. E-cadherin in gastric cancer. World J Gastroenterol 2006; 12:199-203. 
 
Chen M, Fernandez HL. Ca2+ signaling down-regulation in ageing and Alzheimer's disease: 

why is Ca2+ so difficult to measure? Cell Calcium 1999; 26:149-54. 
 
Chen ZJ, Pikaard CS. Epigenetic silencing of RNA polymerase I transcription: a role for DNA 

methylation and histone modification in nucleolar dominance. Genes Dev 1997; 11:2124-
36. 

 
Chitaev NA, Troyanovsky SM. Adhesive but not lateral E-cadherin complexes require calcium 

and catenins for their formation. J Cell Biol 1998; 142:837-46. 
 
Christensen K, Johnson TE, Vaupel JW. The quest for genetic determinants of human longevity: 

challenges and insights. Nat Rev Genet 2006; 7:436-48. 
 
Chuang JC, Jones PA. Epigenetics and microRNAs. Pediatr Res 2007; 61:24R-29R. 
 
Cong YS, Wen J, Bacchetti S. The human telomerase catalytic subunit hTERT: organization of 

the gene and characterization of the promoter. Hum Mol Genet 1999; 8:137-42. 
 
Corder EH, Saunders AM, Strittmatter WJ, Schmechel DE, Gaskell PC, Small GW, Roses AD, 

Haines JL, Pericak-Vance MA. Gene dose of apolipoprotein E type 4 allele and the risk 
of Alzheimer's disease in late onset families. Science 1993; 261:921-3. 

 
Corn PG, Smith BD, Ruckdeschel ES, Douglas D, Baylin SB, Herman JG. E-cadherin 

expression is silenced by 5' CpG island methylation in acute leukemia. Clin Cancer Res 
2000; 6:4243-8. 

 
Cubizolles F, Martino F, Perrod S, Gasser SM. A homotrimer-heterotrimer switch in Sir2 

structure differentiates rDNA and telomeric silencing. Mol Cell 2006; 21:825-36. 



Referências Bibliográficas 

 61 

 
da Silva AM, Payao SL, Borsatto B, Bertolucci PH, Smith MA. Quantitative evaluation of the 

rRNA in Alzheimer's disease. Mech Ageing Dev 2000; 120:57-64. 
 
de Carvalho CV, Payao SL, Smith MA. DNA methylation, ageing and ribosomal genes activity. 

Biogerontology 2000; 1:357-61. 
 
De Luca M, Rose G, Bonafe M, Garasto S, Greco V, Weir BS, Franceschi C, De Benedictis G. 

Sex-specific longevity associations defined by Tyrosine Hydroxylase-Insulin-Insulin 
Growth Factor 2 haplotypes on the 11p15.5 chromosomal region. Exp Gerontol 2001; 
36:1663-71. 

 
De Strooper B. Alzheimer's disease. Closing in on gamma-secretase. Nature 2000; 405:627, 629. 
 
Dessain SK, Yu H, Reddel RR, Beijersbergen RL, Weinberg RA. Methylation of the human 

telomerase gene CpG island. Cancer Res 2000; 60:537-41. 
 
Devereux TR, Horikawa I, Anna CH, Annab LA, Afshari CA, Barrett JC. DNA methylation 

analysis of the promoter region of the human telomerase reverse transcriptase (hTERT) 
gene. Cancer Res 1999; 59:6087-90. 

 
Ding Q, Markesbery WR, Cecarini V, Keller JN. Decreased RNA, and increased RNA oxidation, 

in ribosomes from early Alzheimer's disease. Neurochem Res 2006; 31:705-10. 
 
Ding Q, Markesbery WR, Chen Q, Li F, Keller JN. Ribosome dysfunction is an early event in 

Alzheimer's disease. J Neurosci 2005; 25:9171-5. 
 
Esteller M. Aberrant DNA methylation as a cancer-inducing mechanism. Annu Rev Pharmacol 

Toxicol 2005; 45:629-56. 
 
Esteller M. The necessity of a human epigenome project. Carcinogenesis 2006; 27:1121-5. 
 
Farlow MR. Etiology and pathogenesis of Alzheimer's disease. Am J Health Syst Pharm 1998; 

55 Suppl 2:S5-10. 
 
Fazzari MJ, Greally JM. Epigenomics: beyond CpG islands. Nat Rev Genet 2004; 5:446-55. 
 
Feinberg AP, Ohlsson R, Henikoff S. The epigenetic progenitor origin of human cancer. Nat Rev 

Genet 2006; 7:21-33. 
 
Feng J, Funk WD, Wang SS, Weinrich SL, Avilion AA, Chiu CP, Adams RR, Chang E, Allsopp 

RC, Yu J, et al. The RNA component of human telomerase. Science 1995; 269:1236-41. 
 
Ferri CP, Prince M, Brayne C, Brodaty H, Fratiglioni L, Ganguli M, Hall K, Hasegawa K, 

Hendrie H, Huang Y, Jorm A, Mathers C, Menezes PR, Rimmer E, Scazufca M. Global 
prevalence of dementia: a Delphi consensus study. Lancet 2005; 366:2112-7. 

 
Fischer JR, Ohnmacht U, Rieger N, Zemaitis M, Stoffregen C, Kostrzewa M, Buchholz E, 

Manegold C, Lahm H. Promoter methylation of RASSF1A, RARbeta and DAPK predict 
poor prognosis of patients with malignant mesothelioma. Lung Cancer 2006; 54:109-16. 



Referências Bibliográficas 

 62 

 
Flavell RB, O'Dell M, Thompson WF. Regulation of cytosine methylation in ribosomal DNA 

and nucleolus organizer expression in wheat. J Mol Biol 1988; 204:523-34. 
 
Fujita N, Watanabe S, Ichimura T, Tsuruzoe S, Shinkai Y, Tachibana M, Chiba T, Nakao M. 

Methyl-CpG binding domain 1 (MBD1) interacts with the Suv39h1-HP1 heterochromatic 
complex for DNA methylation-based transcriptional repression. J Biol Chem 2003; 
278:24132-8. 

 
Fuso A, Seminara L, Cavallaro RA, D'Anselmi F, Scarpa S. S-

adenosylmethionine/homocysteine cycle alterations modify DNA methylation status with 
consequent deregulation of PS1 and BACE and beta-amyloid production. Mol Cell 
Neurosci 2005; 28:195-204. 

 
Gandy S. The role of cerebral amyloid beta accumulation in common forms of Alzheimer 

disease. J Clin Invest 2005; 115:1121-9. 
 
Georgakopoulos A, Marambaud P, Efthimiopoulos S, Shioi J, Cui W, Li HC, Schutte M, Gordon 

R, Holstein GR, Martinelli G, Mehta P, Friedrich VL, Jr., Robakis NK. Presenilin-1 
forms complexes with the cadherin/catenin cell-cell adhesion system and is recruited to 
intercellular and synaptic contacts. Mol Cell 1999; 4:893-902. 

 
Goate A, Chartier-Harlin MC, Mullan M, Brown J, Crawford F, Fidani L, Giuffra L, Haynes A, 

Irving N, James L, et al. Segregation of a missense mutation in the amyloid precursor 
protein gene with familial Alzheimer's disease. Nature 1991; 349:704-6. 

 
Goldgaber D, Lerman MI, McBride OW, Saffiotti U, Gajdusek DC. Characterization and 

chromosomal localization of a cDNA encoding brain amyloid of Alzheimer's disease. 
Science 1987; 235:877-80. 

 
Granger MP, Wright WE, Shay JW. Telomerase in cancer and aging. Crit Rev Oncol Hematol 

2002; 41:29-40. 
 
Graziano F, Arduini F, Ruzzo A, Mandolesi A, Bearzi I, Silva R, Muretto P, Testa E, Mari D, 

Magnani M, Scartozzi M, Cascinu S. Combined analysis of E-cadherin gene (CDH1) 
promoter hypermethylation and E-cadherin protein expression in patients with gastric 
cancer: implications for treatment with demethylating drugs. Ann Oncol 2004; 15:489-
92. 

 
Greider CW, Blackburn EH. Telomeres, telomerase and cancer. Sci Am 1996; 274:92-7. 
 
Grunwald GB. The structural and functional analysis of cadherin calcium-dependent cell 

adhesion molecules. Curr Opin Cell Biol 1993; 5:797-805. 
 
Guilleret I, Benhattar J. Demethylation of the human telomerase catalytic subunit (hTERT) gene 

promoter reduced hTERT expression and telomerase activity and shortened telomeres. 
Exp Cell Res 2003; 289:326-34. 

 
Guilleret I, Benhattar J. Unusual distribution of DNA methylation within the hTERT CpG island 

in tissues and cell lines. Biochem Biophys Res Commun 2004; 325:1037-43. 



Referências Bibliográficas 

 63 

 
Guilleret I, Yan P, Guillou L, Braunschweig R, Coindre JM, Benhattar J. The human telomerase 

RNA gene (hTERC) is regulated during carcinogenesis but is not dependent on DNA 
methylation. Carcinogenesis 2002; 23:2025-30. 

 
Hallows WC, Lee S, Denu JM. Sirtuins deacetylate and activate mammalian acetyl-CoA 

synthetases. Proc Natl Acad Sci U S A 2006; 103:10230-5. 
 
Hardy J, Selkoe DJ. The amyloid hypothesis of Alzheimer's disease: progress and problems on 

the road to therapeutics. Science 2002; 297:353-6. 
 
Hark AT, Schoenherr CJ, Katz DJ, Ingram RS, Levorse JM, Tilghman SM. CTCF mediates 

methylation-sensitive enhancer-blocking activity at the H19/Igf2 locus. Nature 2000; 
405:486-9. 

 
Herman JG, Graff JR, Myohanen S, Nelkin BD, Baylin SB. Methylation-specific PCR: a novel 

PCR assay for methylation status of CpG islands. Proc Natl Acad Sci U S A 1996; 
93:9821-6. 

 
Holliday R. DNA methylation and epigenotypes. Biochemistry (Mosc) 2005; 70:500-4. 
 
Horikawa I, Cable PL, Afshari C, Barrett JC. Cloning and characterization of the promoter 

region of human telomerase reverse transcriptase gene. Cancer Res 1999; 59:826-30. 
 
Hornsby PJ. Telomerase and the aging process. Exp Gerontol 2007; 42:575-81. 
 
Hsieh CL. Dependence of transcriptional repression on CpG methylation density. Mol Cell Biol 

1994; 14:5487-94. 
 
Huang S, Rothblum LI, Chen D. Ribosomal chromatin organization. Biochem Cell Biol 2006; 

84:444-9. 
 
IBGE. 2000. Perfil dos idosos responsáveis pelos domicílios no Brasil 2000. IBGE: Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística. 
 
Ichikawa D, Koike H, Ikoma H, Ikoma D, Tani N, Otsuji E, Kitamura K, Yamagishi H. 

Detection of aberrant methylation as a tumor marker in serum of patients with gastric 
cancer. Anticancer Res 2004; 24:2477-81. 

 
Ikoma H, Ichikawa D, Koike H, Ikoma D, Tani N, Okamoto K, Ochiai T, Ueda Y, Otsuji E, 

Yamagishi H. Correlation between serum DNA methylation and prognosis in gastric 
cancer patients. Anticancer Res 2006; 26:2313-6. 

 
Ioshikhes IP, Zhang MQ. Large-scale human promoter mapping using CpG islands. Nat Genet 

2000; 26:61-3. 
 
Iqbal K, Alonso Adel C, Chen S, Chohan MO, El-Akkad E, Gong CX, Khatoon S, Li B, Liu F, 

Rahman A, Tanimukai H, Grundke-Iqbal I. Tau pathology in Alzheimer disease and 
other tauopathies. Biochim Biophys Acta 2005; 1739:198-210. 

 



Referências Bibliográficas 

 64 

Issa JP. Aging, DNA methylation and cancer. Crit Rev Oncol Hematol 1999; 32:31-43. 
 
Kaeberlein M, McVey M, Guarente L. The SIR2/3/4 complex and SIR2 alone promote longevity 

in Saccharomyces cerevisiae by two different mechanisms. Genes Dev 1999; 13:2570-80. 
 
Kawas CH, Corrada MM. Alzheimer's and dementia in the oldest-old: a century of challenges. 

Curr Alzheimer Res 2006; 3:411-9. 
 
Khachaturian ZS. Diagnosis of Alzheimer's disease. Arch Neurol 1985; 42:1097-105. 
 
Kim J, Kollhoff A, Bergmann A, Stubbs L. Methylation-sensitive binding of transcription factor 

YY1 to an insulator sequence within the paternally expressed imprinted gene, Peg3. Hum 
Mol Genet 2003; 12:233-45. 

 
Koike H, Ichikawa D, Ikoma H, Tani N, Ikoma D, Otsuji E, Okamoto K, Ueda Y, Kitamura K, 

Yamagishi H. Comparison of serum aberrant methylation and conventional tumor 
markers in gastric cancer patients. Hepatogastroenterology 2005; 52:1293-6. 

 
Kuller LH. Dementia epidemiology research: it is time to modify the focus of research. J 

Gerontol A Biol Sci Med Sci 2006; 61:1314-8. 
 
Lahiri DK, Nurnberger JI, Jr. A rapid non-enzymatic method for the preparation of HMW DNA 

from blood for RFLP studies. Nucleic Acids Res 1991; 19:5444. 
 
Lania L, Majello B, De Luca P. Transcriptional regulation by the Sp family proteins. Int J 

Biochem Cell Biol 1997; 29:1313-23. 
 
Levy-Lahad E, Wijsman EM, Nemens E, Anderson L, Goddard KA, Weber JL, Bird TD, 

Schellenberg GD. A familial Alzheimer's disease locus on chromosome 1. Science 1995; 
269:970-3. 

 
Li LC, Dahiya R. MethPrimer: designing primers for methylation PCRs. Bioinformatics 2002; 

18:1427-31. 
 
Longo VD, Fabrizio P. Regulation of longevity and stress resistance: a molecular strategy 

conserved from yeast to humans? Cell Mol Life Sci 2002; 59:903-8. 
 
Lopatina NG, Poole JC, Saldanha SN, Hansen NJ, Key JS, Pita MA, Andrews LG, Tollefsbol 

TO. Control mechanisms in the regulation of telomerase reverse transcriptase expression 
in differentiating human teratocarcinoma cells. Biochem Biophys Res Commun 2003; 
306:650-9. 

 
Lu Q, Qiu X, Hu N, Wen H, Su Y, Richardson BC. Epigenetics, disease, and therapeutic 

interventions. Ageing Res Rev 2006; 5:449-67. 
 
Lustig AJ. Mechanisms of silencing in Saccharomyces cerevisiae. Curr Opin Genet Dev 1998; 

8:233-9. 
 
Marambaud P, Shioi J, Serban G, Georgakopoulos A, Sarner S, Nagy V, Baki L, Wen P, 

Efthimiopoulos S, Shao Z, Wisniewski T, Robakis NK. A presenilin-1/gamma-secretase 



Referências Bibliográficas 

 65 

cleavage releases the E-cadherin intracellular domain and regulates disassembly of 
adherens junctions. Embo J 2002; 21:1948-56. 

 
Marjaux E, Hartmann D, De Strooper B. Presenilins in memory, Alzheimer's disease, and 

therapy. Neuron 2004; 42:189-92. 
 
Masters CL, Simms G, Weinman NA, Multhaup G, McDonald BL, Beyreuther K. Amyloid 

plaque core protein in Alzheimer disease and Down syndrome. Proc Natl Acad Sci U S A 
1985; 82:4245-9. 

 
Mayeux R. Genetic epidemiology of Alzheimer disease. Alzheimer Dis Assoc Disord 2006; 

20:S58-62. 
 
McKhann G, Drachman D, Folstein M, Katzman R, Price D, Stadlan EM. 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 1984; 34:939-44. 

 
Melaragno MI, Smith Mde A, Kormann-Bortolotto MH, Toniolo Neto JT. Lymphocyte 

proliferation and sister chromatid exchange in Alzheimer's disease. Gerontology 1991; 
37:293-8. 

 
Menendez M. Pathological and clinical heterogeneity of presenilin 1 gene mutations. J 

Alzheimers Dis 2004; 6:475-82. 
 
Michishita E, Park JY, Burneskis JM, Barrett JC, Horikawa I. Evolutionarily conserved and 

nonconserved cellular localizations and functions of human SIRT proteins. Mol Biol Cell 
2005; 16:4623-35. 

 
Miller AL. The methionine-homocysteine cycle and its effects on cognitive diseases. Altern Med 

Rev 2003; 8:7-19. 
 
Mulder C, Schoonenboom NS, Jansen EE, Verhoeven NM, van Kamp GJ, Jakobs C, Scheltens 

P. The transmethylation cycle in the brain of Alzheimer patients. Neurosci Lett 2005; 
386:69-71. 

 
Nagar B, Overduin M, Ikura M, Rini JM. Structural basis of calcium-induced E-cadherin 

rigidification and dimerization. Nature 1996; 380:360-4. 
 
Nakao M. Epigenetics: interaction of DNA methylation and chromatin. Gene 2001; 278:25-31. 
 
Nemeth A, Strohner R, Grummt I, Langst G. The chromatin remodeling complex NoRC and 

TTF-I cooperate in the regulation of the mammalian rRNA genes in vivo. Nucleic Acids 
Res 2004; 32:4091-9. 

 
Nomoto K, Maekawa M, Sugano K, Ushiama M, Fukayama N, Fujita S, Kakizoe T. Methylation 

status and expression of human telomerase reverse transcriptase mRNA in relation to 
hypermethylation of the p16 gene in colorectal cancers as analyzed by bisulfite PCR-
SSCP. Jpn J Clin Oncol 2002; 32:3-8. 

 



Referências Bibliográficas 

 66 

North BJ, Sinclair DA. Sirtuins: a conserved key unlocking AceCS activity. Trends Biochem Sci 
2007; 32:1-4. 

 
North BJ, Marshall BL, Borra MT, Denu JM, Verdin E. The human Sir2 ortholog, SIRT2, is an 

NAD+-dependent tubulin deacetylase. Mol Cell 2003; 11:437-44. 
 
Oikonomou P, Messinis I, Tsezou A. DNA methylation is not likely to be responsible for hTERT 

expression in premalignant cervical lesions. Exp Biol Med (Maywood) 2007; 232:881-6. 
 
Okano M, Xie S, Li E. Cloning and characterization of a family of novel mammalian DNA 

(cytosine-5) methyltransferases. Nat Genet 1998; 19:219-20. 
 
Onyango P, Celic I, McCaffery JM, Boeke JD, Feinberg AP. SIRT3, a human SIR2 homologue, 

is an NAD-dependent deacetylase localized to mitochondria. Proc Natl Acad Sci U S A 
2002; 99:13653-8. 

 
Panossian LA, Porter VR, Valenzuela HF, Zhu X, Reback E, Masterman D, Cummings JL, 

Effros RB. Telomere shortening in T cells correlates with Alzheimer's disease status. 
Neurobiol Aging 2003; 24:77-84. 

 
Papassotiropoulos A, Fountoulakis M, Dunckley T, Stephan DA, Reiman EM. Genetics, 

transcriptomics, and proteomics of Alzheimer's disease. J Clin Psychiatry 2006; 67:652-
70. 

 
Parisiadou L, Fassa A, Fotinopoulou A, Bethani I, Efthimiopoulos S. Presenilin 1 and cadherins: 

stabilization of cell-cell adhesion and proteolysis-dependent regulation of transcription. 
Neurodegener Dis 2004; 1:184-91. 

 
Payao SL, Smith M, Kormann-Bortolotto MH, Toniolo J. Investigation of the nucleolar 

organizer regions in Alzheimer's disease. Gerontology 1994; 40:13-7. 
 
Payao SL, Smith MA, Winter LM, Bertolucci PH. Ribosomal RNA in Alzheimer's disease and 

aging. Mech Ageing Dev 1998; 105:265-72. 
 
Pericak-Vance MA, Bebout JL, Gaskell PC, Jr., Yamaoka LH, Hung WY, Alberts MJ, Walker 

AP, Bartlett RJ, Haynes CA, Welsh KA, et al. Linkage studies in familial Alzheimer 
disease: evidence for chromosome 19 linkage. Am J Hum Genet 1991; 48:1034-50. 

 
Poirier J. Apolipoprotein E in animal models of CNS injury and in Alzheimer's disease. Trends 

Neurosci 1994; 17:525-30. 
 
Poole JC, Andrews LG, Tollefsbol TO. Activity, function, and gene regulation of the catalytic 

subunit of telomerase (hTERT). Gene 2001; 269:1-12. 
 
Roe CM, Behrens MI, Xiong C, Miller JP, Morris JC. Alzheimer disease and cancer. Neurology 

2005; 64:895-8. 
 
Rose G, Dato S, Altomare K, Bellizzi D, Garasto S, Greco V, Passarino G, Feraco E, Mari V, 

Barbi C, BonaFe M, Franceschi C, Tan Q, Boiko S, Yashin AI, De Benedictis G. 



Referências Bibliográficas 

 67 

Variability of the SIRT3 gene, human silent information regulator Sir2 homologue, and 
survivorship in the elderly. Exp Gerontol 2003; 38:1065-70. 

 
Santoro R, Grummt I. Molecular mechanisms mediating methylation-dependent silencing of 

ribosomal gene transcription. Mol Cell 2001; 8:719-25. 
 
Santoro R, Grummt I. Epigenetic mechanism of rRNA gene silencing: temporal order of NoRC-

mediated histone modification, chromatin remodeling, and DNA methylation. Mol Cell 
Biol 2005; 25:2539-46. 

 
Santoro R, Li J, Grummt I. The nucleolar remodeling complex NoRC mediates heterochromatin 

formation and silencing of ribosomal gene transcription. Nat Genet 2002; 32:393-6. 
 
Scarpa S, Fuso A, D'Anselmi F, Cavallaro RA. Presenilin 1 gene silencing by S-

adenosylmethionine: a treatment for Alzheimer disease? FEBS Lett 2003; 541:145-8. 
 
Scarpa S, Cavallaro RA, D'Anselmi F, Fuso A. Gene silencing through methylation: an 

epigenetic intervention on Alzheimer disease. J Alzheimers Dis 2006; 9:407-14. 
 
Schellenberg GD, Bird TD, Wijsman EM, Orr HT, Anderson L, Nemens E, White JA, 

Bonnycastle L, Weber JL, Alonso ME, et al. Genetic linkage evidence for a familial 
Alzheimer's disease locus on chromosome 14. Science 1992; 258:668-71. 

 
Scher MB, Vaquero A, Reinberg D. SirT3 is a nuclear NAD+-dependent histone deacetylase that 

translocates to the mitochondria upon cellular stress. Genes Dev 2007; 21:920-8. 
 
Scheuner D, Eckman C, Jensen M, Song X, Citron M, Suzuki N, Bird TD, Hardy J, Hutton M, 

Kukull W, Larson E, Levy-Lahad E, Viitanen M, Peskind E, Poorkaj P, Schellenberg G, 
Tanzi R, Wasco W, Lannfelt L, Selkoe D, Younkin S. Secreted amyloid beta-protein 
similar to that in the senile plaques of Alzheimer's disease is increased in vivo by the 
presenilin 1 and 2 and APP mutations linked to familial Alzheimer's disease. Nat Med 
1996; 2:864-70. 

 
Schildhaus HU, Krockel I, Lippert H, Malfertheiner P, Roessner A, Schneider-Stock R. 

Promoter hypermethylation of p16INK4a, E-cadherin, O6-MGMT, DAPK and FHIT in 
adenocarcinomas of the esophagus, esophagogastric junction and proximal stomach. Int J 
Oncol 2005; 26:1493-500. 

 
Schippling S, Kontush A, Arlt S, Buhmann C, Sturenburg HJ, Mann U, Muller-Thomsen T, 

Beisiegel U. Increased lipoprotein oxidation in Alzheimer's disease. Free Radic Biol Med 
2000; 28:351-60. 

 
Schwer B, North BJ, Frye RA, Ott M, Verdin E. The human silent information regulator (Sir)2 

homologue hSIRT3 is a mitochondrial nicotinamide adenine dinucleotide-dependent 
deacetylase. J Cell Biol 2002; 158:647-57. 

 
Selkoe DJ. Amyloid protein and Alzheimer's disease. Sci Am 1991; 265:68-71, 74-6, 78. 
 
Shapiro L, Love J, Colman DR. Adhesion Molecules in the Nervous System: Structural Insights 

into Function and Diversity. Annu Rev Neurosci 2007; 30:451-474. 



Referências Bibliográficas 

 68 

 
Shapiro L, Fannon AM, Kwong PD, Thompson A, Lehmann MS, Grubel G, Legrand JF, Als-

Nielsen J, Colman DR, Hendrickson WA. Structural basis of cell-cell adhesion by 
cadherins. Nature 1995; 374:327-37. 

 
Shay JW, Wright WE. Hallmarks of telomeres in ageing research. J Pathol 2007; 211:114-23. 
 
Shi T, Wang F, Stieren E, Tong Q. SIRT3, a mitochondrial sirtuin deacetylase, regulates 

mitochondrial function and thermogenesis in brown adipocytes. J Biol Chem 2005; 
280:13560-7. 

 
Sims RJ, 3rd, Nishioka K, Reinberg D. Histone lysine methylation: a signature for chromatin 

function. Trends Genet 2003; 19:629-39. 
 
Sinex FM, Myers RH. Alzheimer's disease, Down's syndrome, and aging: the genetic approach. 

Ann N Y Acad Sci 1982; 396:3-13. 
 
Slagboom PE, Heijmans BT, Beekman M, Westendorp RG, Meulenbelt I. Genetics of human 

aging. The search for genes contributing to human longevity and diseases of the old. Ann 
N Y Acad Sci 2000; 908:50-63. 

 
Smith JS, Brachmann CB, Celic I, Kenna MA, Muhammad S, Starai VJ, Avalos JL, Escalante-

Semerena JC, Grubmeyer C, Wolberger C, Boeke JD. A phylogenetically conserved 
NAD+-dependent protein deacetylase activity in the Sir2 protein family. Proc Natl Acad 
Sci U S A 2000; 97:6658-63. 

 
St George-Hyslop PH, Tanzi RE, Polinsky RJ, Haines JL, Nee L, Watkins PC, Myers RH, 

Feldman RG, Pollen D, Drachman D, et al. The genetic defect causing familial 
Alzheimer's disease maps on chromosome 21. Science 1987; 235:885-90. 

 
Steinhusen U, Weiske J, Badock V, Tauber R, Bommert K, Huber O. Cleavage and shedding of 

E-cadherin after induction of apoptosis. J Biol Chem 2001; 276:4972-80. 
 
Stopka T, Skoultchi AI. The ISWI ATPase Snf2h is required for early mouse development. Proc 

Natl Acad Sci U S A 2003; 100:14097-102. 
 
Stopka T, Zakova D, Fuchs O, Kubrova O, Blafkova J, Jelinek J, Necas E, Zivny J. Chromatin 

remodeling gene SMARCA5 is dysregulated in primitive hematopoietic cells of acute 
leukemia. Leukemia 2000; 14:1247-52. 

 
Strathdee G. Epigenetic versus genetic alterations in the inactivation of E-cadherin. Semin 

Cancer Biol 2002; 12:373-9. 
 
Strohner R, Nemeth A, Nightingale KP, Grummt I, Becker PB, Langst G. Recruitment of the 

nucleolar remodeling complex NoRC establishes ribosomal DNA silencing in chromatin. 
Mol Cell Biol 2004; 24:1791-8. 

 
Strohner R, Nemeth A, Jansa P, Hofmann-Rohrer U, Santoro R, Langst G, Grummt I. NoRC--a 

novel member of mammalian ISWI-containing chromatin remodeling machines. Embo J 
2001; 20:4892-900. 



Referências Bibliográficas 

 69 

 
Struys EA, Jansen EE, de Meer K, Jakobs C. Determination of S-adenosylmethionine and S-

adenosylhomocysteine in plasma and cerebrospinal fluid by stable-isotope dilution 
tandem mass spectrometry. Clin Chem 2000; 46:1650-6. 

 
Suske G. The Sp-family of transcription factors. Gene 1999; 238:291-300. 
 
Sylvester JE, Whiteman DA, Podolsky R, Pozsgay JM, Respess J, Schmickel RD. The human 

ribosomal RNA genes: structure and organization of the complete repeating unit. Hum 
Genet 1986; 73:193-8. 

 
Takai D, Jones PA. Comprehensive analysis of CpG islands in human chromosomes 21 and 22. 

Proc Natl Acad Sci U S A 2002; 99:3740-5. 
 
Takai D, Jones PA. The CpG island searcher: a new WWW resource. In Silico Biol 2003; 3:235-

40. 
 
Takeichi M. Cadherins: a molecular family important in selective cell-cell adhesion. Annu Rev 

Biochem 1990; 59:237-52. 
 
Takeichi M. Morphogenetic roles of classic cadherins. Curr Opin Cell Biol 1995; 7:619-27. 
 
Tamura G, Yin J, Wang S, Fleisher AS, Zou T, Abraham JM, Kong D, Smolinski KN, Wilson 

KT, James SP, Silverberg SG, Nishizuka S, Terashima M, Motoyama T, Meltzer SJ. E-
Cadherin gene promoter hypermethylation in primary human gastric carcinomas. J Natl 
Cancer Inst 2000; 92:569-73. 

 
Teodoridis JM, Strathdee G, Brown R. Epigenetic silencing mediated by CpG island 

methylation: potential as a therapeutic target and as a biomarker. Drug Resist Updat 
2004; 7:267-78. 

 
Tissenbaum HA, Guarente L. Increased dosage of a sir-2 gene extends lifespan in Caenorhabditis 

elegans. Nature 2001; 410:227-30. 
 
Tollefsbol TO, Andrews LG. Mechanisms for telomerase gene control in aging cells and 

tumorigenesis. Med Hypotheses 2001; 56:630-7. 
 
Tremolizzo L, Rodriguez-Menendez V, Brighina L, Ferrarese C. Is the inverse association 

between Alzheimer's disease and cancer the result of a different propensity to methylate 
DNA? Med Hypotheses 2006; 66:1251-2. 

 
Ushijima T, Okochi-Takada E. Aberrant methylations in cancer cells: where do they come from? 

Cancer Sci 2005; 96:206-11. 
 
Vallorosi CJ, Day KC, Zhao X, Rashid MG, Rubin MA, Johnson KR, Wheelock MJ, Day ML. 

Truncation of the beta-catenin binding domain of E-cadherin precedes epithelial 
apoptosis during prostate and mammary involution. J Biol Chem 2000; 275:3328-34. 

 
Weinrich SL, Pruzan R, Ma L, Ouellette M, Tesmer VM, Holt SE, Bodnar AG, Lichtsteiner S, 

Kim NW, Trager JB, Taylor RD, Carlos R, Andrews WH, Wright WE, Shay JW, Harley 



Referências Bibliográficas 

 70 

CB, Morin GB. Reconstitution of human telomerase with the template RNA component 
hTR and the catalytic protein subunit hTRT. Nat Genet 1997; 17:498-502. 

 
West RL, Lee JM, Maroun LE. Hypomethylation of the amyloid precursor protein gene in the 

brain of an Alzheimer's disease patient. J Mol Neurosci 1995; 6:141-6. 
 
Widschwendter A, Muller HM, Hubalek MM, Wiedemair A, Fiegl H, Goebel G, Mueller-

Holzner E, Marth C, Widschwendter M. Methylation status and expression of human 
telomerase reverse transcriptase in ovarian and cervical cancer. Gynecol Oncol 2004; 
93:407-16. 

 
Wines-Samuelson M, Shen J. Presenilins in the developing, adult, and aging cerebral cortex. 

Neuroscientist 2005; 11:441-51. 
 
Yoshiura K, Kanai Y, Ochiai A, Shimoyama Y, Sugimura T, Hirohashi S. Silencing of the E-

cadherin invasion-suppressor gene by CpG methylation in human carcinomas. Proc Natl 
Acad Sci U S A 1995; 92:7416-9. 

 
Yu MK, Bergonia H, Szabo A, Phillips JD. Progressive disease in chronic lymphocytic leukemia 

is correlated with the DNA methylation index. Leuk Res 2007; 31:773-7. 
 
Zhang J, Kong Q, Zhang Z, Ge P, Ba D, He W. Telomere dysfunction of lymphocytes in patients 

with Alzheimer disease. Cogn Behav Neurol 2003; 16:170-6. 
 
Zhu CH, Mouly V, Cooper RN, Mamchaoui K, Bigot A, Shay JW, Di Santo JP, Butler-Browne 

GS, Wright WE. Cellular senescence in human myoblasts is overcome by human 
telomerase reverse transcriptase and cyclin-dependent kinase 4: consequences in aging 
muscle and therapeutic strategies for muscular dystrophies. Aging Cell 2007; 6:515-23. 

 
Zhu H, Fu W, Mattson MP. The catalytic subunit of telomerase protects neurons against amyloid 

beta-peptide-induced apoptosis. J Neurochem 2000; 75:117-24. 
 



Abstract 

 

ABSTRACT 

 

Aim: This study aimed to evaluate the DNA epigenetic regulation through methylation 

frequency of SIRT3, SMARCA5, HTERT and CDH1 genes promoters, involved in 

longevity, apoptosis, differentiation, silencing of ribosomal DNA genes (rDNA) and 

telomerase expression. These methylations frequencies were associated with age, 

gender and Alzheimer’s disease. Material and Methods: Forty five AD patients, 46 

normal elderly individuals and 51 young individuals were investigated. Epigenetic 

analysis was performed by sodium bissulfite modification of genomic DNA, followed by 

Methylation-specific PCR (MSP) assay. Results: SIRT3, SMARCA5 and CDH1 

methylation frequencies were not significantly different among AD, elderly and young 

groups (p>0.05). HTERT promoter was significantly hypomethylated in elderly group 

compared with the young (p=0.0024) and AD groups (p=0.0086). HTERT DNA 

methylation frequencies did not differ between the young and AD groups (p=0.8270). 

Conclusions: In our samples, SIRT3, SMARCA5 and CDH1 methylation frequencies 

were not significantly different among young, elderly and AD groups. Thus, our results 

indicated that the epigenetic regulation of these genes was not associated with human 

longevity and AD. HTERT methylation frequency was associated with aging and AD. 

Our findings suggest higher telomerase activity in young subjects associated with 

increased longevity and improved cell regeneration. We observed a higher HTERT 

methylation frequency in AD compared with elderly group. In AD patients our results 

indicated a higher telomerase activity probably due to telomere and immune 

dysfunctions involved in AD pathogenesis. The association of HTERT methylation 

status with longevity and AD pathogenesis suggests that this gene plays a role in these 

biological processes.  
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ABSTRACT 

 

Longevity related genes were investigated concerning promoter 

methylation. SIRT3, SMARCA5, HTERT and CDH1 promoters were analyzed in 

relation to gender, age and Alzheimer’s disease (AD), using Methylation Specifc 

PCR assay (MSP). There were no significant differences in methylation 

frequencies of SIRT3, SMARCA5 and CDH1 among young, elderly and AD 

groups (p>0.05), showing no association with aging or AD. On the other hand, 

HTERT methylation frequency was associated with the aging process, in that 

AD patients differed from elderly controls (p=0.0086), probably due to telomere 

and immune dysfunctions involved in AD pathogenesis. 

 

Key words: Aging, Alzheimer’s disease, DNA methylation, Epigenetics, SIRT3, 

SMARCA5, HTERT, CDH1. 
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1 INTRODUCTION 

Alzheimer′s disease (AD) is a neurodegenerative and progressive 

disease. AD is a complex disease classified as early familial onset and late 

sporadic onset [1]. 

Epigenetics is a gene expression regulation mechanism involved in 

many conditions. CpG islands in gene promoter regions are susceptible to this 

kind of regulation. DNA methylation is the most studied epigenetic alteration, 

occurring through the addition of a methyl radical to the cytosine base adjacent 

to guanine. Usually, when DNA is methylated in the gene promoter region, 

genes are inactivated and silenced [2]. Few studies have evaluated epigenetic 

alterations in AD [3].  

The four genes associated with AD (AβPP, PS1,PS2 and the APOE ε4 

allele) described in the literature are not sufficient to explain all the cases of the 

disease. This study examined four genes chosen considering their role in 

longevity, apoptosis, silencing of ribosomal DNA genes (rDNA) and telomerase 

expression. The DNA methylation status of SIRT3, SMARCA5, HTERT and 

CDH1 gene promoters was evaluated and associated with age, gender and AD. 

 

2 MATERIAL AND METHODS 

2.1 Samples 

Peripheral blood samples were collected from 45 patients with AD, from 

50 elderly controls and 50 young controls. The elderly control group had similar 

ages in relation to AD patients (p=0.1751), with exclusion criteria for 

depression, stroke, vascular dementia and low cognitive levels using Mini-

Mental State Exam (MMSE). In young, elderly and AD groups, ages ranged 

from 21.1 ± 1.88 years, 72.2 ± 8.19 years and 74.6 ± 8.43 years, respectively. 

Patients were selected according to NINCDS-ADRDA criteria for 

probable AD [4] at the Neurology Department of Universidade Federal de São 

Paulo-UNIFESP. All patients signed an informed consent form. 

 

2.2 DNA Extraction and Methylation Specific PCR  

DNA extraction was performed using the QIAamp DNA Blood Midi Kit 

(QIAGEN, Germany). To evaluate methylation status we performed a sodium 

bissulfite modification of genomic DNA followed by a PCR reaction as 
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developed by Herman [5]. Specific primers were designed with the assistance 

of Methprimer software [6] (Table 1). Fisher’s exact test (α=0.05) was carried 

out using SPSS 10.0. 

 

3 RESULTS 

Statistical analysis did not show a significant association with gender 

concerning the four studied genes (p>0.05). Figure 1 shows PCR products 

obtained for each gene. Table 2 shows the methylation frequencies of SIRT3, 

SMARCA5, HTERT and CDH1 genes. DNA methylation frequencies for SIRT3, 

SMARCA5 and CDH1 did not differ among young, elderly and AD groups 

(p>0.05). 

On the other hand, we observed that HTERT was significantly 

hypomethylated in the elderly group compared with the young (p=0.0024) and 

AD groups (p=0.0086). HTERT DNA methylation frequencies did not differ 

between the young and AD groups (p=0.8270). 

 

4 DISCUSSION 

To our knowledge, this is the first study evaluating the epigenetic 

regulation of SIRT3 and SMARCA5, and also the first one considering the 

SIRT3, SMARCA5, HTERT and CDH1 methylation patterns in AD.  

In our samples, SIRT3, SMARCA5 and CDH1 methylation frequencies 

were not significantly different among young, elderly and AD groups. Thus, our 

results indicate that the epigenetic regulation of these genes was not associated 

with human longevity and AD.  

Some studies in the literature have demonstrated that HTERT 

hypermethylation is related with gene expression [7] and are not in agreement 

with the current model [2] in which the methylated cytosine lead to transcription 

silencing. 

HTERT transcript (the mRNA component of telomerase) was detected 

in all lymphocyte stages independent of telomerase activity [8]. Our results 

suggested that observed partial and total methylation may lead to HTERT 

expression in peripheral blood lymphocytes, confirming a previously described 

HTERT regulation model [7,9]. 
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We verified that HTERT was significantly hypermethylated in young 

controls compared with the elderly. These findings confirmed a study [10] which 

reported a gradual decline in global DNA methylation with increasing age in 

normal individuals. Our findings suggest higher telomerase activity in young 

subjects associated with increased longevity and improved cell regeneration. 

Moreover, we observed a higher HTERT methylation frequency in AD 

compared with elderly controls. In AD patients our results indicated higher 

telomerase activity probably due to telomere and immune dysfunctions involved 

in AD pathogenesis, confirming a previous study [11]. 

The association of HTERT methylation status with longevity and AD 

pathogenesis suggests that this gene plays a role in these biological processes.  
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Table1: Primers sequences (5’-3’) used on MSP 

M: methylated sequence; U: unmethylated sequence, TM: melting temperature 

 

Gene Sense Antisense Product  size TM 

SIRT3 
M-TTTTTTTAGACGGTGTTATATAGCG 

U-TTTTTTTAGATGGTGTTATATAGTGG 

M-CGAAAATAAATAAACATTTCCGAC 

U-CAAAAATAAATAAACATTTCCAAC 

166pb 

167bp 
54ºC 

SMARCA5 
M-GAAGATATAGCGAGAATCGTGAGTC 

U-AGAAGATATAGTGAGAATTGTGAGTTGT 

M-AACGAAACCTCCAAAAAACG 

U-ATAAACAAAACCTCCAAAAAACAC 

114pb 

120pb 
55ºC 

HTERT 
M-TTGAGAATTTGTAAAGAGAAATGAC 

U-TTGAGAATTTGTAAAGAGAAATGATG 

M-TAAAAACGAACCCGAAAACG 

U-ACTAAAAACAAACCCAAAAACACA 

131pb 

133pb 
55ºC 

CDH1 
M-ATTCGAATTTAGTGGAATTAGAATC 

U-GGATTTGAATTTAGTGGAATTAGAATT 

M-CCCAAAACGAAACTAACGAC 

U-CTCCCCAAAACAAAACTAACAAC 

125pb 

130pb 
53ºC 
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Table 2: Methylation number and frequency (%) in SIRT3, SMARCA5, HTERT and CDH1 promoters in young, elderly and AD 

groups.  

M: methylated sequence; U: unmethylated sequence, PM: Partial Methylation sequence, N: number of samples

Methylation status 

SIRT3 SMARCA5 HTERT CDH1 
Groups 

U PM N U PM N M U PM N U PM N 

Young 
41 

(93,2%) 

3 

(6,8%) 

44 
 
 

44 

(100%) 

0 

(0%) 

44 
 
 

17 

(37%) 

6 

(13%) 

23 

(50%) 

46 
 
 

40 

(91%) 

4 

(9%) 

44 
 
 

Elderly 
41 

(100%) 

0 

(0%) 

41 
 
 

42 

(100%) 

0 

(0%) 

42 
 
 

4 

(9,1%) 

5 

(11,4%) 

35 

(79,5%) 

44 
 
 

40 

(91%) 

4 

(9%) 

44 
 
 

AD 
43 

(95,6%) 

2 

(4,4%) 

45 
 
 

45 

(100%) 

0 

(0%) 

45 
 
 

15 

(33,3%) 

2 

(4,4%) 

28 

(62,3%) 

45 
 
 

40 

(88,9%) 

5 

(11,1%) 

45 
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Figure 1: PCR products using (A) SIRT3, (B) SMARCA5, (C) HTERT and (D) CDH1 

MSP primers. L: size marker; M: methylated; U: unmethylated. 
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Apêndice 2: Artigo publicado durante o período de elaboração da tese 

 
1.  Leal, MF; Lima, EM; Silva, PNO; Assumpção, PP; Calcagno, DQ; Payão, 
SLM; Burbano, RR; Smith, MAC. Promoter hypermethylation of CDH1, FHIT, 
MTAP and PLAGL1 in gastric adenocarcinoma in individuals from Northern 
Brazil. 
 
AIM: This study evaluated the methylation status of CDH1, FHIT, MTAP and PLAGL1 

promoters and the association of these findings with clinico-pathological characteristics. 

METHODS: Methylation-specific PCR (MSP) assay was performed in 13 nonneoplastic 

gastric, 30 intestinal-type gastric adenocarcinomas and 35 diffuse-type gastric 

adenocarcinomas samples in individuals from Northern Brazil.RESULTS: 

Hypermethylation frequencies of CDH1, FHIT, MTAP and PLAGL1 promoter were 

98.72%, 53.85%, 23.08% and 29.49% respectively. Hypermethylation of three or four 

genes revealed a significantly association with diffuse-type gastric cancer compared to 

nonneoplastic samples (P=0.0396). A higher hypermethylation frequency was 

significantly associated with H. pylori in gastric cancer (P=0.0428), especially with 

diffuse-type (P=0.0033). Cancer samples without lymph node metastasis showed a 

higher FHIT hypermethylation frequency (P=0.0018). MTAP hypermethylation was 

associated H. pylori infection in gastric cancer samples (P=0.0175), as well as with 

diffuse-type compared with intestinal-type (P=0.0249). In diffuse-type, MTAP 

hypermethylation was associated with female gender (P=0.0310). CONCLUSION: Our 

findings showed differential gene methylation in tumoral tissue, which allows us to 

conclude that hypermethylation is associated with gastric carcinogenesis. MTAP 

promoter hypermethylation can be characterized as marker of diffuse-type gastric 

cancer, especially in women and may help in diagnosis, prognosis and therapies. 

Infectious agent H. pylori was present in 44.87% of the samples. This infection may be 

correlated with the carcinogenic process through gene promoter hypermethylation, 

especially MTAP promoter in diffuse-type. A higher H. pylori infection in diffuse-type 

may be due to greater genetic predisposition. 
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