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RESUMO 
 

Introdução: A Doença de Alzheimer (DA) é uma afecção neurodegenerativa 

irreversível e progressiva caracterizada pela presença de novelos neurofibrilares 

(NFTs), que são acúmulos intraneural da proteína Tau hiperfosforilada, responsável 

pela estabilização dos microtúbulos neuronais. Estudos têm evidenciado que os 

neurônios são capazes de reentrarem no ciclo celular, porém de maneira insuficiente 

para que tenha replicação completa ocasionando morte celular e consequentemente 

neurodegeneração. Objetivos: Caracterizar a expressão do gene que codifica a 

proteína TAU associada à microtúbulos (MAPT) e do gene envolvido na regulação 

do ciclo celular, Quinase 5 Dependente de Ciclina (CDK5) em amostras de encéfalo 

de pacientes com a DA e idosos sadios. Material e Métodos: Foi utilizada a técnica 

de PCR em tempo real (qRT-PCR) para a caracterização de 150 amostras de três 

regiões cerebrais (córtex entorrinal, córtex auditivo e hipocampo) de 50 encéfalos de 

26 pacientes com DA e 24 idosos sadios. Resultados: Foi observada uma 

diminuição estatisticamente significante na expressão dos genes MAPT e CDK5 no 

grupo de pacientes com DA em relação ao controle idoso. Quando realizada a 

comparação individual entre as áreas, as regiões do córtex entorrinal e hipocampo 

que são áreas primariamente afetadas na DA, apresentaram diminuição 

estatisticamente significante dos níveis de expressão do gene CDK5 em pacientes 

com DA, já a expressão do MAPT não apresentou diferença quando realizada a 

comparação entre as áreas. Não foi observada diferença estatisticamente 

significante quando a expressão gênica foi comparada nas diferentes regiões 

cerebrais dentro dos dois grupos estudados. Conclusões: Estes resultados podem 

contribuir para o melhor entendimento do envolvimento dos genes CDK5 e MAPT na 

DA considerando as diferentes áreas cerebrais que são acometidas diferentemente 

de acordo com a progressão da doença e somar à escassa lireratura na busca de 

possíveis terapias para o retardo ou mesmo parada da progressão da doença 

 

 

Palavras-chaves: Envelhecimento. Doença de Alzheimer. Ciclo celular. Tauopatias. 

Quinase 5 Dependente de Ciclina.  

  



ABSTRACT 
 

Introduction: Alzheimer's disease (AD) is an incurable neurodegenerative disorder 

characterized mainly by accumulation of extracellular amyloid plaques and 

intraneural neurofibrillary tangles (NFT) in the brain.  Previous studies have show 

that neurons are able to re-enter the cell cycle, but insufficiently to have full 

replication causing cell death and consequently neurodegeneration. Objectives: This 

study aimed to characterize the expression of MAPT gene and gene involved in cell 

cycle regulation CDK5, in brain samples from patients with AD and controls. Material 

and Methods: Real time PCR technique (qRT-PCR) was used for the 

characterization of 150 samples from three brain areas (entorhinal cortex, auditory 

cortex and hippocampus) of 26 AD patients and 24 healthy elderly. Results: When 

the total brain samples were analyzed collectively, a decrease in CDK5 and MAPT 

gene expression was found in AD patients relative to healthy elderly controls. When 

the samples were analyzed separately according to the region of the brain, significant 

diferences betweem the groups’ CDK5 expression in the hippocampus and the 

entorhinal córtex was observed. In both cases, mRNA was lower in the AD group, 

however the same analysis using the MAPT gene showed no significant statistical 

diferences. We did not observe any statistical differences when gene expression was 

compared in the different regions of the brain of AD patients or healthy elderly 

controls. Conclusions: These results may contribute to a better understanding of the 

involvement of CDK5 and MAPT genes in AD by considering different brain areas 

that are affected differently according to a disease progression. The main challenger 

is to contribute for a efficient therapy of this terrible disease in the future. 

 

Keywords: Aging, Alzheimer's disease, Cell Cycle, Tauopathies, Cyclin-Dependent  

Kinase 5  
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1 INTRODUÇÃO 

 

1.1  Componente genético e aspectos moleculares da doença de Alzheimer 

 

O envelhecimento cerebral é uma das maiores mudanças do século XXI. Com 

o avanço da medicina moderna, a expectativa de vida foi marcadamente aumentada, 

e assim a prevalência de doenças neurodegenerativas associadas ao 

envelhecimento também aumentaram. A doença de Alzheimer (DA), o qual estima 

afetar cerca de 44 milhões de pessoas no mundo em 2020, é a principal causa de 

demência em indivíduos de meia idade e em idosos.(1) 

A DA foi caracterizada primeiramente pelo patologista Alois Alzheimer em 

1907 e trata-se de uma afecção neurodegenerativa irreversível e progressiva, de 

aparecimento insidioso que leva à diminuição da cognição e perda de memória, 

tendo como resultado a demência.(2,3) Em geral, a DA de acometimento tardio, de 

incidência após os 60 anos de idade, ocorre de forma esporádica (90-95% dos 

casos), enquanto que a DA de acometimento precoce, de incidência antes dos 50 

anos, apresenta a recorrência familial.(2) 

O encéfalo do paciente com DA é caracterizado principalmente por duas 

alterações neuropatológicas: as placas senis (ou amilóides) e os novelos 

neurofibrilares.(4-6) As placas senis são formadas pela agregação e depósitos 

extracelulares do peptídeo -amilóide (A), os quais são derivados de uma clivagem 

errônea da proteína precursora -amilóide (APP), através da ação proteolítica das 

enzimas β-secretase e γ-secretase.(4,7) 

A γ-secretase é formada principalmente pelo complexo das presenilina 1 

(PS1) e presenilina 2 (PS2), assim mutações no sítio de clivagem da APP ou 

alterações em sua expressão gênica, polimorfismos nos genes das enzimas 

secretases, alterações no complexo de proteínas, níveis elevados de β-secretase e 

γ-secretase, estresse oxidativo e inflamação são alguns fatores que  podem induzir 

uma clivagem errônea da APP aumentando a síntese do peptídeo A, que é 

insolúvel e principal componente das placas senis,(7,8) já os novelos neurofibrilares 

são acúmulos  intraneurais da proteína Tau hiperfosforilada, proteína esta, 

responsável pela estabilização dos microtúbulos neuronais e consequentemente 

pela formação do citoesqueleto neuronal.(9) 
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A etiologia da DA é complexa(10), mas há evidências de que mutações em 

pelo menos quatro diferentes loci genético podem conferir susceptibilidade inerente 

à doença de Alzheimer: DA1 é causada pela mutação no gene da proteína 

precursora β-amilóide localizada no cromossomo 21;(11) DA2 é associada com o 

alelo da apolipoproteína E4 (ApoE4)  no cromossomo 19; DA3 é causada pela 

mutação no gene da presenilina 1 localizada no cromossomo 14 que codifica uma 

proteína transmembrana integral com pelo menos sete domínios(12) e a DA4 é 

causada pela mutação do gene da presenilina 2 localizada no cromossomo 1.(13,14) 

Entretanto, casos esporádicos e familiais de DA com início tardio representam 

mais de 98% de todas as formas da doença e são potencialmente causadas pela 

interação de múltiplos genes associados a fatores ambientais. Nesses casos, o alelo 

E4 do gene ApoE4, que apresenta uma frequência duas a três vezes maior em 

indivíduos com DA, tem sido identificado como o principal fator de risco genético, 

podendo aumentar em até 50% o risco da DA.(15-17) 

Além disso, a presença do alelo E4 parece contribuir para o processo 

neurodegenerativo da DA através de mecanismos dependentes ou independentes 

da deposição da proteína -amilóide no cérebro. A presença desse alelo, pode 

também modificar a resposta ao tratamento para uma grande variedade de 

estratégias terapêuticas, que devem ser consideradas na condução de estudos pré-

clínicos e clínicos, bem como no desenvolvimento de estratégias futuras na 

prevenção da DA.(18) 

É importante destacar que a associação entre a DA e a Síndrome de Down 

levou a investigação e descoberta do primeiro gene associado à DA no cromossomo 

21, cromossomo extra, envolvido na Síndrome de Down. Indivíduos com esta 

síndrome apresentam envelhecimento prematuro e praticamente todos desenvolvem 

a DA, clínica e neuropatologicamente, entre 40 e 50 anos de idade.(19,20) 

O gene da proteína precursora β-amilóide, localizado no cromossomo 21, foi o 

primeiro a ser identificado como relacionado à DA, e tem sido considerado o 

principal responsável pela produção do peptídeo β-amilóide, que se deposita 

intensamente nas placas senis no encéfalo de afetados.(11,14, 20-24) 

Algumas mutações associadas a esses genes levam ao aumento da 

expressão do gene da proteína precursora β-amilóide e o aparecimento precoce dos 

sintomas. Porém, não é possível excluir os fatores não genéticos (inflamatórios), que 

também podem influenciar a formação das placas senis e dos novelos 
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neurofibrilares. Dentre estes fatores, as citocinas são consideradas fundamentais, 

uma vez que, sua síntese endógena pode influenciar o acúmulo do peptídeo Aβ e a 

formação dos novelos neurofibrilares no encéfalo, levando à perda sináptica 

irreversível e consequentemente, alterações comportamentais.(3,23) 

Especificamente as placas senis contendo o peptídeo Aβ desencadeiam uma 

resposta inflamatória à partir das células da micróglia e dos astrócitos circundantes, 

aumentando o dano oxidativo e promovendo sua agregação.(25) Na DA e em 

condições de envolvimento cognitivo leve, o dano oxidativo ocasiona várias 

disfunções celulares, incluindo disfunção mitocondrial e do metabolismo de glicose, 

levando à uma produção insuficiente e/ou ineficaz de adenosina trifosfato (ATP) e 

subsequentes mudanças nos processos celulares, tais como manutenção do 

potencial celular e de neurotransmissão, além de levar à perda de simetria lipídica e 

do funcionamento celular, tornando-a suscetível à apoptose.(26) 

A morte celular relacionada ao dano oxidativo também tem sido associada 

com aparente indução do ciclo celular em neurônios pós mitóticos. A hipótese mais 

aceita é que em resposta aos sinais de estresse, os neurônios podem ser 

redirecionados ao ciclo celular, porém a gama de proteínas do ciclo celular pode não 

ser suficiente para permitir que o mesmo se complete, levando a uma situação na 

qual as células não podem reverter o curso, nem completar sua divisão, tornando-a 

não funcional e suscetível à apoptose.(27) 

Após o nascimento do indivíduo, os neurônios perdem sua capacidade de 

divisão e diferenciação celular, contribuindo unicamente para a plasticidade de 

padrões de conectividade básica que define o sistema nervoso. A preservação deste 

padrão é necessária para geração e armazenamento de memória, bem como 

aquisição de outras capacidades cerebrais. Neurônios diferenciados aparentemente 

permanecem em estado pós-mitótico, talvez devido à uma divisão celular hipotética 

resultar em uma quebra do citoesqueleto e de sinapse prejudicando a conectividade 

e função neuronal. Este conceito foi primeiramente questionado quando 

pesquisadores observaram que surpreendentemente a morte celular programada 

neuronal foi acompanhada pela expressão de marcadores do ciclo celular. 

Especificamente, ciclinas e as quinases ciclina dependentes (CDKs), os principais 

componentes da maquinaria do ciclo celular, foram encontrados superexpressos 

após exposição a condições severas, como o stress oxidativo e fatores tróficos de 

privação. Com base na premissa de que "os neurônios não se dividem", a noção que 
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emergiu a partir desta evidência é que ativação de um ciclo celular neuronal existe 

mas é ineficiente, resultando no início da apoptose.(27) 

Uma ligação genética entre a DA e uma disfunção mitótica também existe: os 

genes associados com a predisposição à DA, especificamente APP e Presenilina1 e 

2 (PS1 e PS2), também mostram um papel no ciclo celular e seu controle. Estas 

proteínas são mitogênicas in vitro, PS1 e PS2 têm sido associadas com o 

centrômero e centrossomo das células em divisão, a superexpressão destes genes 

induz parada em G1 no ciclo celular, por outro lado, sua deficiência produz 

transgressão acelerada de G1 para fase S.(25) 

Tais evidências para alterações mitóticas sugerem um papel crucial da 

reentrada no ciclo celular na DA. Como estes marcadores precedem o aparecimento 

dos indicadores da doença, tais como os NFTs e as placas senis, eles 

desempenham um papel primário de patogênese, onde a regulação do ciclo celular 

aberrante é provavelmente um fator causal na progressão da doença, ao invés de 

um epifenômeno, resultando em um processo de neurodegeneração do que sendo 

um resultado da mesma.(25) 

 

1.2  Ciclo celular e a doença de Alzheimer 

 

No processo de divisão celular, as proteínas quinases associadas ao ciclo 

celular, conhecidas como CDKs, regulam a proliferação, diferenciação, senescência 

e apoptose. Em células pós mitóticas, como os neurônios, todas as CDKs estão 

silenciadas, com exceção da CDK5. Porém, em uma gama de doenças 

neurológicas, como a DA, Parkinson’s e Esclerose Lateral Amiotrófica, as CDKs se 

encontram desreguladas.(28) 

O ciclo celular é um período entre sucessivas divisões de uma célula. Durante 

este período, o conteúdo celular pode ser cuidadosamente replicado. Os processos 

que permitem a divisão celular são precisamente controlados por uma série de 

reações enzimáticas dentre as quais pode-se destacar a fosforilação desencadeada 

pela ação da proteína quinase como uma dessas principais reações.(29) 

Nos eucariontes, há quatro principais estágios/fases do ciclo celular, 

chamados de Gap-1 (G1-fase de preparo para iniciar a síntese de DNA), Síntese 

(S), Gap-2 (G2 – fase de replicação de DNA) e Mitose (M); uma extensão da fase G1 

é chamada de Gap-0 (G0) ou fase de repouso.(29) As células quiescentes 
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permanecem na fase G0 e podem ser induzidas a entrar no ciclo celular por 

estimulação mitogênica. Dois importantes checkpoints (G1/S e G2/M) controlam a 

ordem de transições do ciclo celular e previne a progressão das fases sem que 

todos os eventos precedentes tenham sido completados. O checkpoint G1/S fornece 

tempo adequado para o reparo de dano ao DNA evitando que o mesmo seja 

transmitido para as células filhas e o checkpoint G2/M previne o início da mitose até 

que a replicação do DNA seja completada, assim as células permanecem em G2 até 

completa replicação do genoma.(26) 

A ativação e progressão de cada fase é cuidadosamente regulada por 

proteínas do ciclo celular e é uma etapa crítica na sobrevida da mesma. Para que o 

ciclo celular seja iniciado, uma sequência ordenada de eventos necessita ocorrer, 

determinando o processo de divisão. Inicialmente, a ligação de um fator de 

crescimento, seja ele específico ou de ampla especificidade à um receptor 

específico na membrana plasmática promove ativação das proteínas transdutoras de 

sinais que atuam no nível nuclear ativando as proteínas regulatórias do ciclo 

celular.(30) 

A expressão intrinsicamente controlada e a ativação/silenciamento destas 

proteínas regulatórias controlam a transição de cada fase para a próxima e servem 

como marcadores laboratoriais que permitem o rastreio da progressão do ciclo 

celular nas células individuais.  Inibidores do ciclo celular possuem a capacidade de 

regular o ciclo através da avaliação dos danos ou disfunções e parando a célula em 

checkpoins predefinidos. Qualquer alteração desses eventos pode levar à disfunção 

celular ou até mesmo à morte. Disfunções do ciclo celular têm sido relacionadas aos 

cânceres e recentemente, evidências têm indicado que uma reativação aberrante de 

reguladores do ciclo celular em células neuronais pode contribuir para degradação 

neuronal em várias doenças do sistema nervoso central.(26) 

As três principais classes de proteínas regulatórias são as ciclinas, as CDKs e 

os inibidores das quinases ciclina dependentes (CDKIs). As CDKs são membros da 

subfamília das quinases serina/treonina as quais são encontradas tanto em 

organismos unicelulares, como as leveduras, quanto em organismos multicelulares 

como as plantas, humanos e outros mamíferos.(31) A progressão do ciclo celular 

depende da atividade das CDKs, a forma ativa destas quinases ocorre como 

heterodímero composto por uma subunidade regulatória chamada de ciclinas, que 
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são sintetizadas e destruídas em fases específicas, regulando assim a atividade das 

quinases.(30,32) 

De acordo com Malumbres e Barbacid(30) várias CDKs ativam os diferentes 

estágios do ciclo celular desde G1 até a mitose. Cada complexo CDK/Ciclina é 

responsável pela transição ou progressão de uma determinada fase do ciclo celular.  

A estimulação mitogênica induz a expressão da ciclina D que se liga aos 

CDKs 4 e 6 que paralelamente com a ciclina E em combinação com CDK2 regula a 

transição de G0-G1 e a fase inicial de G1, via fosforilação da proteína retinoblastoma 

(Rb) e ativação do fator de transcrição E2F. O complexo ciclina E/CDK2 também 

está envolvido na transição G1-S. O CDK2 pode ainda se ligar à ciclina A e iniciar a 

progressão para fase S. O complexo ciclina A em combinação com CDK1 participa 

da transição S-G2 e ciclina B com CDK1 participa em G2-M (Figura1).(29)  

 

Figura 1– Regulação do Ciclo Celular 

 

 

 

Em adição às CDKs diretamente envolvidas com o ciclo celular, existem as 

CDKs envolvidas na regulação transcripcional basal, são elas CDK8, CDK7, CDK9 e 

CDK11 e as CDKs com funções subjacentes como a CDK3 e CDK5, esta última é 

amplamente vista como uma quinase neuronal envolvida na proteção do sistema 

nervoso, sendo vital na regulação neuronal, extensão de neurite e formação de 

sinapse durante a embriogênese e no cérebro adulto regula a sobrevida neuronal, a 

plasticidade sináptica, consolidação da memória, aprendizagem associativa e 
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mudanças comportamentais ao longo do tempo. Entretanto, estudos recentes 

sugerem uma função similar ao CDK4 e CDK2 levando a progressão da fase G1-S e 

na fosforilação da proteína retinoblastoma.(33,34) 

A CDK5 pertence à família das CDKs, o qual desempenha um papel 

regulatório importante na progressão do ciclo celular. Ao contrário dos demais 

membros CDKs, a CDK5 não é ativada pelas ciclinas, mas por uma proteína 

regulatória específica, p35 ou p39 (ou sua forma truncada, p25 e p29). Enquanto as 

demais CDKs são ativas em células mitóticas, CDK5 é primariamente ativa em 

neurônios pós mitóticos devido a expressão restrita dos seus ativadores.(33) 

O gene humano CDK5 que codifica a proteína CDK5 está localizado no braço 

longo do cromossomo 7, no loci 7q36 e consiste de 12 éxons. De acordo com o 

NCBI database ele contém 4098 pares de bases e é codificado por 292 

aminoácidos.(35) 

O papel da CDK5 na progressão através do ciclo celular não é claro, 

entretanto a literatura tem mostrado algumas conexões evidentes da CDK5 com a 

reentrada de neurônios no ciclo celular. Lopes et al.(36) relataram que Aβ tem a 

capacidade de estimular um ciclo celular neuronal ineficaz o qual permite aos 

neurônios progressão até o final da fase S ou até mesmo fase G2, mas falta 

capacidade para além do checkpoint G2/M. Usando um inibidor seletivo para CDK5, 

esta capacidade de reentrar no ciclo celular foi totalmente nulificada.(26) 

Sob condições patológicas tal como exposição ao peptídeo Aβ, dano 

oxidativo, desregulação do metabolismo do cálcio, disfunção mitocondrial, 

excitotoxicidade e inflamação, o p35 e o p39 são clivados em p25 e p29 na DA.(33) A 

forma truncada p25 contém todos os elementos necessários para se ligar, ativar e 

prolongar a CDK5. Uma vez desregulada, a atividade da CDK5 resulta em aberrante 

fosforilação de seus substratos, como vários epítopos da Tau contribuindo para a 

transformação patogênica e também está intimamente ligado ao peptídeo β amilóide 

via fosforilação da APP.(9) 

O desenvolvimento de novelos neurofibrilares é um evento progressivo que 

envolve a hiperfosforilação da proteína Tau, a qual reduz a capacidade de ligação e 

estabilização dos microtúbulos neuronais, promovendo sua agregação e formando 

os novelos neurofibrilares.(9) 
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1.3 Fosforilação da proteína Tau 

 

Tau é uma família de proteínas neuronais que são produzidas pelo “splicing” 

alternativo do mRNA de um único gene, MAPT, alvo do nosso estudo, localizado no 

cromossomo 17 em humanos o qual se expressa como seis isoformas moleculares. 

Uma das funções da tau é promover a montagem da subunidade de proteínas do 

microtúbulo e estabilizar a sua estrutura; estando relacionada com a 

neurotransmissão. A promoção da montagem dos microtubulos pela TAU é regulada 

pelo grau de fosforilação da mesma e a hiperfosforilação suprime esta 

atividade.(37,38) 

As funções da Tau são determinadas pelo seu estado de fosforilação. A maior 

forma da Tau no cérebro humano contém 80 resíduos de Serina (Ser) ou Treonina 

(Thr) e 5 resíduos de Tirosina (Tyr), e quase 20% da proteína tem o potencial para 

ser fosforilada, inúmeras proteínas quinases podem fosforilar a mesma, o que a 

torna uma “aceptora universal de fosfato”.(38) 

No cérebro de indivíduos com DA, a Tau é anormalmente hiperfosforilada e 

agregada dentro de filamentos helicoidais pareados (PHFs), os quais se manifestam 

como novelos neurofibrilares (NFTs) no soma neuronal, como filamentos de 

neuropila em neuritos e como neuritos distróficos ao redor de um core amilóide nas 

placas neuríticas. Os novelos neurofibrilares representam um dos principais pontos 

chave da DA em associação com as placas amilóides e sua densidade está 

correlacionada com a severidade da doença e com o grau de demência.(1) 

Na DA, resíduos serina/treonina seguidos de prolina são os sítios mais 

frequentemente fosforilados da proteína Tau. Estes sítios são fosforilados pelas 

“proline-directed protein kinases (PDPKs)” e uma das principais PDPK é a CDK5. A 

fosforilação também é regulada pelo seu estado físico e conformacional, onde a 

forma livre é mais favorável para hiperfosforilação do que quando em associação 

com os microtúbulos. Em suma, dois mecanismos contribuem para a 

hiperfosforilação da Tau; um desequilíbrio entre a atividade das fosfatases e das 

proteínas quinases e a dissociação dos microtúbulos, contribuindo para formação da 

patologia neurofibrilar e para a neurodegeneração.(1) 
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1.4 PCR em tempo real e suas aplicações na DA 

 

A PCR em tempo real (qRT-PCR) é descrita como uma extensão da técnica da 

PCR convencional, descoberta por Mullis em 1980, que permite o monitoramento e 

análise da amplificação a cada ciclo da reação.(39,40) Devido a sua alta sensibilidade, 

especificidade e pela sua excelente reprodutibilidade, apresenta os melhores 

resultados no estudo das quantificação do material genético.(41)  

Dentre todas as aplicações da qRT-PCR, podemos destacar a quantificação da 

expressão gênica (relativa ou absoluta), validação de plataformas de “microarray”, 

detecção e quantificação de microorganismos, identificação de polimorfismos e 

diagnósticos moleculares.(42) 

Na DA, estudos recentes utilizando a técnica de PCR em Tempo Real 

apresentaram resultados controversos quanto à expressão gênica, em amostras de 

encéfalo e sangue, de pacientes com DA e controles(43-45), tornando as 

quantificações da expressão do gene da APP, ץ e β secretases e presenilinas1 e 2 

candidatas a estarem associadas a etiologia da DA. Roher et all.(14) propuseram que 

a super expressão do gene da proteína precursora  -amilóide, é o principal marco 

no início do desenvolvimento da DA. 

Estudos prévios tem relatado aumento da expressão de genes associados às 

placas senis e ao acúmulo do A, sugerindo relação com a etiologia da doença. 

Alguns artigos publicados recentemente pelo nosso grupo sugerem e reforçam uma 

possível associação entre expressão gênica e etiologia da DA, tais como Silva et al. 

(48), Rasmussen et al.(51) e Delabio et al.(50). 

Em vista do exposto acima, a utilização da técnica da qRT-PCR para análise 

da expressão dos genes associados a DA e ao ciclo celular em amostras de 

encéfalo (3 áreas distintas) de pacientes com DA e controles torna-se uma proposta 

extremamente original, abrindo novas perspectivas no entendimento da etiologia da 

DA, bem como uma melhor elucidação da correlação entre os genes candidatos. 
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2 OBJETIVOS 

 

2.1 Objetivo geral  

 

Avaliar a expressão dos genes CDK5 e MAPT em amostras de cérebro 

(hipocampo, córtex entorrinal e córtex auditivo) de pacientes com doença de 

Alzheimer e controles. 

 

2.2  Objetivos específicos 

 

 Caracterizar a expressão do gene regulatório do ciclo celular CDK5; 

 Caracterizar a expressão do gene MAPT que codifica a proteína Tau; 

 Correlacionar os resultados encontrados da expressão do gene da proteína 

Tau e do gene envolvido na regulação do ciclo celular. 
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3 MATERIAL E MÉTODOS 

 

É importante salientar que essa dissertação representa a continuidade de um 

trabalho que vem sendo desenvolvido pelo grupo há mais de 20 anos e faz parte do 

Projeto de pesquisa, intitulado: “Expressão de Genes Associados a Doença de 

Alzheimer em Amostras de Cérebro de Pacientes e Controles utilizando a Técnica 

da PCR em Tempo Real”, recentemente aprovado pela Fundação de Amparo à 

Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP) Processo nº2015/24699-9, sob 

coordenação do Prof. Dr. Spencer Luiz Marques Payão e que envolve a 

caracterização de genes em 3 tecidos cerebrais (córtex entorrinal, córtex auditivo e 

hipocampo) dos mesmos pacientes com DA e controles, tendo sido o mesmo 

aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da Famema nº do parecer 

823.722 em outubro de 2014 e CAAE: 35013414.6.0000.5413 (ANEXO A). 

 

3.1  Amostras de encéfalos de pacientes com Doença de Alzheimer e controles 

 

Os grupos foram compostos por: 50 indivíduos, sendo 26 pacientes com DA 

(média de idade 82,14 ± 6,28; 12♀ / 14♂) e 24 idosos sadios (média de idade 75,34 

± 8,34; 16♀ / 10♂). Ressaltamos que, de cada encéfalo foi coletado uma amostra de 

cada uma das três regiões distintas, sendo duas primariamente afetadas na doença 

de Alzheimer (DA) (hipocampo e córtex entorrinal) e uma secundariamente afetada 

pela DA (córtex auditivo), totalizando 150 amostras coletadas que foram obtidas em 

colaboração com “Bell Canada Brain Bank – Douglas Hospital Research Center – 

Montreal Quebec – Canadá” e com a Universidade Federal de São Paulo (Unifesp). 

Estas 3 áreas distintas foram obtidas do mesmo encéfalo de pacientes com DA 

e de idosos sadios, sem comprometimento neurológico, avaliados previamente. 

Todos os pacientes com DA foram submetidos a uma triagem clínica rigorosa 

que permitiu o diagnóstico da DA, tanto pelo acompanhamento do paciente em vida, 

como por análise do encéfalo post mortem. 

Como critério de inclusão, os pacientes deviam ter mais de 60 anos de idade e 

apresentar sintomas compatíveis com os critérios de provável DA do “National 

Institute of Neurological and Communicative Disorders and Stroke - Alzheimer's 

Disease and Related Disorders Association” (NINCDS-ADRDA) e do IV “Diagnostic 

and Statistical Manual of Mental Disorders” (DSM-IV). A caracterização 
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neuropatológica da DA foi determinada de acordo com a formação da placa senil e 

dos novelos neurofibrilares, perda neuronal, atrofia cerebral e comprometimento 

cognitivo. As características neuropatológicas mais prevalentes foram a formação de 

placa extensa e formação do novelo neurofibrilar. Todos os pacientes apresentaram 

pelo menos três anos de duração da doença. Os tecidos cerebrais foram congelados 

e armazenados a -80ºC até o uso. 

No total, foram extraídos RNAs de 150 amostras a partir das células cerebrais 

das 3 regiões, (Córtex Entorrinal, Córtex auditivo e Hipocampo) de ambos os grupos, 

para posterior análise. 

 

Banco de encéfalo no Brasil (UNIFESP/EPM) 

Foram obtidas 45 amostras de encéfalo de 15 indivíduos (7 pacientes com DA 

e 8 controles idosos) envolvendo 3 regiões (Córtex Entorrinal, Córtex auditivo e 

Hipocampo) do banco de encéfalo coordenado pelo Prof. Dr. João Villares, professor 

adjunto do Departamento de Psicobiologia da UNIFESP/EPM e que contou com o 

apoio da FAPESP para a estruturação deste. 

 

Banco de encéfalo no Canadá (“The Douglas - Bell Canada Brain Bank – 

Montreal Quebec – Canada”) 

Foram obtidas 105 amostras de encéfalo de 35 indivíduos (19 pacientes com 

DA e 16 controles) envolvendo 3 regiões (Córtex Entorrinal, Córtex auditivo e 

Hipocampo).  

O quadro de procedência e número amostral dos tecidos de encéfalo dos 

pacientes com DA e controles podem ser observados no Quadro 1.  
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Quadro 1 - Procedência e o número amostral do tecido cerebral, de controles e 

pacientes com DA, que foram utilizados no presente trabalho 

Tecido Origem da amostra Número amostral Abordagem científica Total amostral

"The Douglas - Bell Canada Brain 

Bank" 

105 amostras de 3 áreas 

distintas (19 pacientes com DA 

e 16 controles)

UNIFESP (Banco de Cérebro 

/Departamento de Psicobiologia)

45 amostras de 3 áreas 

distintas (07 pacientes com DA 

e 08 controles)

Cérebro
Análise da expressão gênica 

dos genes CDK5  e MAPT
150 amostras 

 

 
3.2  Extração de RNA e Síntese do cDNA 

 

O tecido foi armazenado a -20°C em uma solução de estabilização de RNA, 

RNAlater® Tissue Collection (Ambion, EUA), uma parte deste tecido foi (no máximo 

100mg) pulverizado em gral/pistilo com nitrogênio líquido. Após esse procedimento, 

o RNA foi extraído utilizando o RNeasy® Lipid Tissue Mini Kit (QIAGEN, Alemanha) 

segundo instruções do fabricante e em todas as amostras foi incluído o protocolo de 

tratamento com DNase I, RNase-Free DNAse set (QIAGEN, Alemanha) como 

determinado pelo fabricante. 

A concentração de RNA de cada amostra e a razão de absorbância (A260/A280) 

foram mensuradas no equipamento NanoDrop 2000 (spectrophotometer ND – 2000 

– NANODROP, EUA) e somente amostras com valor de razão entre 1,85 e 2,1 foram 

utilizadas. Para a análise da qualidade do RNA foi utilizada a técnica de eletroforese 

em gel de agarose 1% onde se pode verificar a integridade do RNA. 

A síntese do DNA complementar (cDNA) à partir do RNA foi realizada 

utilizando o kit High-Capacity cDNA Reverse Transcription Kits (Applied 

Biosystems™, EUA), segundo protocolo estabelecido pelo fabricante. Essas reações 

foram realizadas no termociclador automático GeneAmp PCR System 9700 (Applied 

Biosystems). 
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3.3  Análise da Expressão gênica por RT-PCR quantitativa em tempo real (qRT-

PCR) 

 

Os ensaios para a análise da expressão dos genes MAPT (Hs00213491_m1) e 

CDK5 (Hs00358991_g1)  foram realizados utilizando o termociclador automático 

(ABI Prism 7500 Fast Sequence Detection System) que utiliza um sistema de 

detecção após um número variável de ciclos em fase exponencial e a quantificação 

do RNA nas amostras utilizou os valores de ciclo “Treshold” (Ct) pela fórmula 2(-

ΔΔCt) de acordo Livak e Schmittgen(46). Os genes de referência utilizados para 

análise das amostras são o GAPDH (Hs03929097_g1), B2M (Hs99999907_m1), e 

UBC (Hs00824723_m1), todos foram testados utilizando os software GeNorm e 

BestKeep sendo escolhido o mais apropriado. 

Os ensaios Taqman® utilizados para a amplificação e detecção dos genes 

foram selecionados pelo guia de seleção de genes; testados e validados pelo 

fornecedor Applied Biosystems. Para determinar a eficiência de amplificação dos 

iniciadores foram construídas curvas-padrão com diluições em série de amostras de 

cDNA (pool de cDNA puro e diluições: 1:5, 1:25, 1:125 e 1:625). 

 Todos os valores de Ct foram obtidos usando o software Applied Biosystems 

7500 Fast Real-Time PCR System, versão 2.0, e os dados foram exportados para o 

Excel (Microsoft, USA). É importante destacar que os valores de quantificação 

relativa (RQ) para os genes CDK5 e MAPT foram calculados utilizando a média do 

ΔCt do grupo de controle idoso. 

 

3.4  Análise estatística 

 

 Inicialmente foi realizada uma análise descritiva dos dados na qual as 

variáveis contínuas foram descritas como média e desvio padrão e as variáveis 

categóricas foram descritas como proporções. Uma análise inferencial da 

distribuição da expressão dos genes foi determinada usando o teste “t de Student” 

para amostras independentes (2 grupos) e “one-way” ANOVA (3 grupos). As 

análises estatísticas foram realizadas utilizando o pacote estatístico SPSS 17.0 

(“Statistical Package for Social Sciences”, USA) 

Valores de p<0.05 foram considerados significantes. 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Todas as amostras processadas foram analisadas estatisticamente para o 

gene envolvido na regulação do ciclo celular, CDK5; e para o gene que codifica a 

proteína TAU, MAPT (Figura 2). 

 

Figura 2 – “Plot” ilustrativo contendo o resultado das curvas de amplificação dos 

genes: a) CDK5/B2M e b) MAPT/GAPD, respectivamente. 

 

a) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para o cálculo dos RQs de cada amostra, o grupo de idosos sadios foi 

selecionado como amostra referência.  
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4.1 Expressão gênica CDK5 

 

Foi verificada uma diminuição estatisticamente significante (p=0,001*) na 

expressão do gene CDK5 em amostras de encéfalo de pacientes com DA quando 

comparados ao controle idoso, resultado observado quando a comparação foi 

realizada considerando todas as áreas simultaneamente (Gráfico 1). 

 

Gráfico 1 - Expressão relativa dos genes MAPT e CDK5 em amostras de cérebro de 

pacientes com DA e Controle Idoso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A análise estatística da expressão do gene CDK5 quando comparados entre as 

áreas individualmente entre pacientes com DA e o controle idoso mostrou uma 

diminuição estatisticamente significante dos níveis de expressão do referido gene 

nas regiões do córtex entorrinal e hipocampo em pacientes com DA (p=0,005* e 

0,030*, respectivamente); por outro lado a região do córtex auditivo não apresentou 

diferença estatisticamente significante (p=0,093) (Gráfico 2). 

 

 

 

 

 

p =0,001* 
p =0,001* 
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Gráfico 2 - Expressão relativa do gene CDK5 em amostras de cérebro de pacientes 

com DA e Idosos Sadios. Hip: Região Hipocampo; Ent: Córtex Entorrinal; 

Aud: Córtex Auditivo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estudo da expressão gênica do CDK5 em regiões do encéfalo de pacientes 

com DA e idosos controles são restritos na literatura; evidências do envolvimento da 

proteína em vários processos fisiológicos e no mecanismo de muitas doenças 

neurodegenerativas parece ser o foco principal dos pesquisadores. Há de se 

considerar a importância de correlação entre os genes e não somente na descrição 

de novos candidatos a DA. Nesse sentido, o nosso grupo tem investigado a 

expressão de genes relacionados direta ou indiretamente à DA com o intuito de 

entender um pouco mais os mecanismos envolvidos na etiopatologia da doença por 

meio de estudos prévios publicados recentemente.(47-51) 

Nossos resultados revelaram uma diminuição da expressão do gene CDK5 no 

córtex entorrinal e hipocampo, porém sem alteração na região do córtex auditivo, 

região secundariamente afetada pela DA. Czapski et al.(52)
 demonstraram uma 

rápida ativação cerebral na região do hipocampo da CDK5 mediante resposta 

inflamatória induzida por injeção de LPS (lipopolissacarídeo) em ratos e observou 

também um aumento na expressão dos genes CDK5 e CDK5r1 (p35) nas 3 

primeiras horas após a administração, evidenciando a participação da CDK5 na 

sinalização da neuroinflamação. Vale ressaltar que o referido estudo foi realizado em 

uma condição prévia à neurodegeneração, condição esta intrínseca às amostras 

p=0,005* p=0,030* 
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utilizadas em nosso estudo. Estes resultados são relevantes uma vez que o 

processo inflamatório tem relação direta e comprovada por meio de estudos com 

interleucinas pró-inflamatórias no processo de morte celular e neuronal na DA.  

Sultana et al.(53)
 evidenciaram um aumento das proteínas do ciclo celular 

CDK2, CDK5 e Ciclina G1 nas regiões do hipocampo e no lóbulo parietal inferior 

(IPL) de pacientes com comprometimento cognitivo leve, sendo a expressão proteica 

de CDK2 e CDK5 maior no hipocampo do que no IPL, ressaltando que o hipocampo 

é a região mais afetada na DA. Em ambas regiões, a proliferação e diferenciação 

celular não ocorrem após alcançar maturidade; e os sinais de re-entrada no ciclo 

celular reforça a eventual morte neuronal. Os níveis de expressão protéica podem 

regular a expressão gênica através da redução da transcrição em mRNA ou mesmo 

a falha de progressão do ciclo celular pode sugerir diminuição da expressão de 

genes regulatórios,(54) nesse sentido, nossos resultados apontaram uma diminuição 

da expressão do gene CDK5 na região do hipocampo e do córtex entorrinal, sendo 

estas as regiões primariamente afetadas pela patologia. 

É importante destacar que a maioria dos hormônios, dentre eles a insulina, 

pode atuar como fator de crescimento na indução do ciclo celular.(55) Os fatores de 

crescimentos atuam através da ligação aos receptores específicos de membrana 

promovendo ativação das proteínas transdutoras de sinais que induzem as CDKs via 

fosforilação da proteína retinoblastoma. Em trabalho recentemente concluído e em 

fase final de publicação pelo nosso grupo, Costa et al.(56) utilizando as mesmas 

amostras cerebrais do presente estudo, porém investigando genes alvo diferentes, 

também observou diferença na expressão gênica em relação às áreas analisadas. O 

gene INSR (receptor de insulina) apresentou aumento da expressão em pacientes 

com DA nas regiões do hipocampo e do córtex entorinal, mesmas regiões onde 

encontramos a diminuição da expressão do CDK5, como parte do sistema de 

compensação para a produção de receptores de insulina, uma vez que os mesmos 

podem se ligar aos petídeos β-amilóides solúveis. Nossos resultados podem assim 

ser correlacionados uma vez que a característica inerente às amostras estudadas é 

a DA independentemente de sua fase de acometimento ou evolução clínica, onde os 

eventos prévios como tentativa de re-entrada no ciclo celular com aumento da 

proteína CDK5 e desregulação do nível de insulina já ocorreram, promovendo 

portanto a diminuição da expressão do gene CDK5, como evento compensatório, e 

aumento de expressão do gene INSR. 
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Na literatura alguns estudos evidenciaram aumento da expressão da CDK5 na 

patologia da DA, o que confirma o envolvimento desta proteína com a fisiopatologia 

da doença; seja por mediação da neuroinflamação ou por re-entrada no ciclo celular. 

Porém estudos da expressão gênica da CDK5 são escassos, tornando a proposta 

do nosso trabalho um desafio para um melhor entendimento da patologia da DA. 

 

4.2 Expressão gênica MPAT 

 

Em relação à expressão do gene MAPT no encéfalo de pacientes com DA 

quando comparado ao controle idoso, verificamos uma diminuição estatisticamente 

significante (p=0,001*), resultado obtido quando a comparação foi realizada em 

todas as regiões encefálicas simultaneamente (Gráfico 1). 

Quando realizada análise estatística da expressão do gene MAPT entre as 

áreas individualmente, não foi observada diferença estatisticamente significante dos 

níveis de expressão do referido gene nas três regiões encefálicas entre os pacientes 

com Doença de Alzheimer e controle idoso (Gráfico 3). 

 
Gráfico 3 - Expressão relativa do gene MAPT, em amostras de cérebro de pacientes 

com DA e Idosos Sadios. Hip: Região Hipocampo; Ent: Córtex Entorrinal; 

Aud: Córtex Auditivo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A importância da proteína TAU em doenças neurodegenerativas tem sido 

reconhecida antes mesmo do advento genético do MAPT. A DA é caracterizada pela 
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perda de memória e dificuldade em funções executivas, a patologia neurofibrilar é 

mais proeminente nas regiões cerebrais que são altamente associadas com estes 

processos, tal como hipocampo, córtex temporal e córtex frontal. 

Nossos resultados demonstraram uma diminuição estatisticamente significante 

na expressão do gene MAPT em pacientes com DA quando comparados aos idosos 

controles, porém sem diferença estatisticamente significante quando se compara as 

áreas estudadas individualmente. Este resultado foi concordante com o trabalho de 

Farnsworth et al.(57)
 que utilizou 123 amostras de cérebro humano distribuídas entre 

controle e pacientes com DA esporádica e analisou a expressão dos genes 

associados com a ontogenia e progressão da DA, especificamente APP, PSEN1, 

PSEN2 e MAPT na região de córtex frontal, onde não foi observada diferença 

significante na expressão destes genes nos pacientes com DA. Vale salientar mais 

uma vez que no nosso trabalho, além da análise da região do hipocampo, estamos 

avaliando em conjunto as outras duas regiões (córtex entorrinal e córtex auditivo) do 

mesmo encéfalo de pacientes e controles o que evidencia a originalidade do nosso 

estudo. 

Ao investigar a expressão do mRNA MAPT em indivíduos normais e tentar 

correlacionar se a diferença de expressão pode predispor algumas regiões a ter 

mais riscos de desenvolver Tauopatias, Trabzuni et al.(58)
 realizaram um estudo da 

expressão do gene MAPT em 10 regiões cerebrais utilizando 134 amostras de 

cérebro humano pós mortem de indivíduos neuropatologicamente normais e 

observaram que a maior expressão do mRNA MAPT é na região de córtex frontal, 

cerca de 1,5 vezes quando comparada com a região de substância branca 

interlobular, região de menor expressão. Porém dados na literatura são 

controversos, mas em geral, os estudos de expressão dos genes relacionados com 

a DA em humanos têm mostrado uma variabilidade de resultados dependendo das 

variantes analisadas, método de quantificação utilizado e regiões do cérebro 

estudada, sendo assim é desafiador comparar nossos dados com resultados 

prévios.(57) 

Estes resultados podem contribuir acerca do entendimento do envolvimento dos 

genes CDK5 e MAPT na DA considerando as diferentes áreas cerebrais que são 

acometidas diferentemente de acordo com a progressão da doença, visto que os 

trabalhos na literatura de expressão dos referidos genes são escassos, tornando 

nossa proposta original e um desafio para a interpretação dos resultados. Uma 
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correlação entre o gene CDK5 e MAPT pode ser traçada uma vez que os principais 

marcadores patológicos da DA, as placas senis e os novelos neurofibrilares, têm 

sido associados à morte neuronal mediada pela proteína CDK5. Segundo Sultana et 

al.(53) o peptídeo β-amilóide induz à quebra da homeostase do cálcio intracelular, 

levando à ativação das calpaínas, uma família de proteases dependentes de cálcio. 

As calpaínas então clivam o p35, principal co-fator da CDK5, transformando-o em 

p25, um fragmento truncado que tem uma vida média maior que o p35 com 

capacidade de ativar a CDK5, que por sua vez atua como “PDPK” fosforilando a 

proteína Tau. Frente ao exposto, o estudo da expressão de ambos os genes em 

tecidos alvos da DA pode contribuir para o melhor entendimento fisiopatológico e 

somar à escassa literatura na busca de possíveis terapias para o retardo ou mesmo 

parada da progressão da doença, uma vez que o CDK5 agrava as Tauopatias, 

proporcionando melhor qualidade de vida para o paciente. 
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5 CONCLUSÕES 

 

- Houve uma diminuição estatisticamente significante na expressão do gene 

regulatório do ciclo celular CDK5 em amostras de encéfalo de pacientes com DA 

quando comparadas ao controle idoso considerando todas as áreas estudadas 

simultaneamente. Quando a análise foi realizada por região encefálica, pacientes 

com DA apresentaram uma diminuição estatisticamente significante do referido gene 

em relação a idosos sadios nas regiões do córtex entorrinal e hipocampo, áreas 

primariamente afetadas na DA. Ressaltamos também que a diminuição da 

expressão foi maior no hipocampo, sendo esta a região mais afetada em estágios 

avançados da doença. Em análise realizada entre as regiões encefálicas dentro de 

cada grupo, controle idoso e pacientes com DA, não foi observado diferença 

estatisticamente significante. 

- Quanto à análise da expressão do gene MAPT que codifica a proteína Tau, foi 

observada uma diminuição estatisticamente significante em amostras de encéfalo de 

pacientes com DA quando comparadas ao controle idoso somente quando foram 

consideradas todas as áreas estudadas simultaneamente. Em análises por região 

encefálica e entre as regiões estudadas dentro de cada grupo não foram observadas 

diferenças estatisticamente significantes. 

- A expressão tanto do gene MAPT quanto do CDK5 se mostrou estatisticamente 

diminuída em amostras de encélafo de pacientes com DA quando comparadas ao 

controle idoso considerando todas as áreas simultaneamente. Diferenças entre as 

áreas estudadas somente foi observado em relação ao CDK5. 
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ANEXO A 
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