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RESUMO 

 

A inativação do cromossomo X (ICX) é o fenômeno através do qual um dos 

cromossomos X das fêmeas de mamíferos é silenciado para atingir compensação 

de dose em relação aos machos. Ela envolve a expressão do gene XIST 

exclusivamente no X inativo, e a associação em cis de seu RNA nesse 

cromossomo.  Isso inicia a imposição de várias marcas epigenéticas no 

cromossomo X inativo, que garantem a manutenção deste estado de 

silenciamento transcricional de maneira estável durante todas as mitoses num 

organismo. Uma dessas modificações epigenéticas é a metilação do DNA, 

desempenhada principalmente pela enzima DNMT1. Os papéis de XIST e DNMT1 

na manutenção da inativação do cromossomo X ainda são controversos em 

humanos, e nesse sentido foi objetivo desse trabalho analisar a possível função 

desses genes nesse processo em células humanas não transformadas.  

Foi otimizado um sistema experimental para o estudo de possíveis perturbações 

na manutenção da inativação do cromossomo X, onde a re-expressão de genes 

submetidos a esse processo pode ser monitorada. Nesse sistema foram 

identificados dois genes, MAOA e GYG2, cujo padrão de expressão no X inativo 

difere do previamente descrito. 

Demonstrou-se que baixos níveis de expressão do gene XIST foram suficientes 

para manter seu RNA associado ao X inativo, conservando o estado silenciado 

desse cromossomo. Além disso, foram obtidos indicativos de que a inibição de 

XIST em fibroblastos humanos gera uma diminuição da viabilidade celular. 



 

Foi possível demonstrar que DNMT1 é necessária para a manutenção da 

metilação global do genoma em células humanas não transformadas, e que existe 

um mecanismo de compensação da inibição desse gene que leva ao aumento da 

expressão de DNMT3B. Ainda se observou que a repressão de DNMT1 não é 

suficiente para levar à reativação de genes no cromossomo X inativo. Além disso, 

a desmetilação encontrada nos promotores de MAOA e XIST não foi suficiente 

para levar à expressão destes genes nos cromossomo X inativo e ativo, 

respectivamente. 

Estes resultados enfatizam a necessidade de se estudar os mecanismos 

moleculares da ICX em humanos utilizando sistemas experimentais adequados 

para a análise de herança epigenética.  



 

ABSTRACT 

 

X chromosome inactivation (XCI) is the phenomenon through which one of the X 

chromosomes in female mammals is silenced to achieve dosage compensation 

related to males. It involves the expression of XIST gene exclusively from the 

inactive X, and the association of its RNA in cis in this chromosome. This leads to 

a series of epigenetic modifications in the chromatin of the inactive X (Xi) that 

guarantee a stable maintenance of the transcriptional silence through all the 

mitoses in the organism. One of these epigenetic modifications is DNA 

methylation, achieved mainly by the maintenance DNA methylase DNMT1. The 

roles of XIST and DNMT1 in the maintenance phase of XCI are controversial in 

humans.  Therefore, the main goal of this present work was to analyze some of 

the possible functions of these genes in this process in untransformed human 

cells. 

An experimental system was optimized to study possible disturbances in 

maintenance of XCI, where the re-expression of genes submitted to this process 

could be monitored. In this system we identified two genes, MAOA and GYG2, 

whose pattern of expression on the Xi, differed from what had been previously 

described. 

It was demonstrated that low levels of XIST expression were sufficient to keep its 

RNA associated to the Xi, assuring the silenced state of this chromosome. 

Besides, evidences have been found that XIST inhibition in human fibroblasts 

reduces cellular viability.  



 

It was possible to demonstrate that DNMT1 is necessary to the maintenance of 

global genome methylation in untransformed human cells, and the existence of a 

compensation mechanism involving DNMT3B upregulation. It was also observed 

that repression of DNMT1 was not sufficient to reactivate genes of the Xi 

chromosome. Additionally, demethylation of MAOA and XIST promoters was not 

enough to cause expression of these genes on the inactive and active Xs, 

respectively.  

All these results emphasize the requirement of studying the molecular 

mechanisms of XCI in humans using experimental systems appropriate for the 

analysis of epigenetic inheritance. 

  



 

INTRODUÇÃO 

 

MECANISMOS DE COMPENSAÇÃO DE DOSAGEM 

A reprodução sexuada é a principal forma de reprodução dos eucariontes. Seja 

pela recombinação genética durante a meiose ou pela união de dois gametas 

haplóides para restaurar a diploidia e gerar um organismo novo e diferente em 

cada fertilização, esse mecanismo é o grande responsável pela diversidade 

encontrada nos diferentes grupos de plantas e animais. A evolução de um par de 

cromossomos sexuais derivados de autossomos é freqüentemente associada a 

esse tipo de reprodução. Os sexos, então, podem ser distinguidos pela presença 

de um ou dois cromossomos X, como no caso de Caenorhabditis elegans, ou pela 

presença ou ausência de um cromossomo Y, como em drosófilas e mamíferos. 

Diferentes mecanismos de compensação de dosagem evoluíram para regular a 

expressão dos cromossomos sexuais e estabelecer o equilíbrio quanto aos 

produtos gênicos entre os sexos. As diferentes estratégias conhecidas envolvem 

modulação da estrutura da cromatina para controlar os níveis transcricionais de 

um ou do par de cromossomos X (Fig. 1). 



 

Figura 1 – Representação esquemática dos três mecanismos de compensação de 

dosagem encontrados em mamíferos, drosófilas e C. elegans (adaptado de 

Lewin, 1997). 

 

Em C. elegans, os indivíduos hermafroditas reprimem parcialmente a expressão 

de seus dois cromossomos X para igualar à quantidade de produtos gênicos 

gerados a partir do único X presente nos machos X0 (revisto por Straub e Becker, 

2007). Em Drosophila melanogaster, por outro lado, para compensar a ausência 

de um dos alelos, o cromossomo X dos machos XY apresenta um aumento de 

expressão significativa em relação à expressão de cada um dos X das fêmeas XX 

(revisto por Straub e Becker, 2007; Deng e Meller, 2006). Nesses dois casos, 

embora de maneiras opostas, os dois cromossomos X do sexo homogamético 

são tratados da mesma maneira pela maquinaria do complexo regulatório de 

compensação de dosagem. Em mamíferos, por outro lado, cada cromossomo X é 

tratado diferencialmente nas células somáticas femininas. O desequilíbrio da 

dosagem gênica entre machos XY e fêmeas XX é compensado pela inativação 

transcricional de um dos cromossomos X femininos. 

 



 

Em humanos, assim como na maioria dos mamíferos, os cromossomos sexuais 

são bastante heteromórficos. A maioria dos traços que demonstram a origem 

comum desses cromossomos a partir de um par de autossomos foi degenerada 

por diferentes rearranjos, inversões e deleções ao longo da evolução. Como 

conseqüência à barreira para a recombinação que se estabeleceu, ocorreu uma 

erosão do cromossomo Y, que atualmente é pequeno (aproximadamente 60 Mb), 

possui um grande bloco heterocromático de tamanho variável e poucos genes 

(~100), principalmente envolvidos com a determinação e desenvolvimento sexual 

masculino (Skaletsky et al., 2003). Já o cromossomo X é quase três vezes maior 

que o Y, com aproximadamente 155 Mb, e sua porção eucromática é seis vezes 

maior que a do Y. O X possui 1098 genes que codificam proteínas de funções 

variadas, dentre os quais somente 54 possuem homólogos funcionais no Y; 

destes últimos, 29 se encontram nas regiões de recombinação desses 

cromossomos (Ross et al., 2005). Nessas pequenas zonas de homologia, as 

chamadas regiões pseudo-autossômicas (ou PARs, do inglês pseudoautosomal 

regions) ocorrem eventos de recombinação durante a meiose masculina, 

mediando a segregação dessa dupla de cromossomos. A PAR1 se encontra na 

extremidade do braço curto do X e do Y, com aproximadamente 2,7 Mb, e na 

outra extremidade está a PAR2, com apenas 330 Kb.  

 

BREVE HISTÓRICO DA INATIVAÇÃO DO CROMOSSOMO X (ICX) 

Em 1949, Barr e Bertram descreveram que a presença ou ausência de um 

“satélite” nuclear densamente corado em neurônios permitia determinar o sexo de 

gatos. A partir de então, a análise dessa estrutura, que passou a ser referida 



 

como cromatina sexual ou corpúsculo de Barr, se tornou amplamente utilizada na 

sexagem de mamíferos em geral.  

Uma década depois, Ohno e colaboradores demonstraram que a cromatina 

sexual era formada pela porção heterocromática de um só cromossomo X e, 

portanto, que os dois cromossomos X de células diplóides de fêmeas de rato e 

camundongo eram morfologicamente diferentes: um deles aparentava e se 

comportava como um autossomo, enquanto o outro se encontrava muito 

compactado e corava fortemente (Ohno et al., 1959; Ohno e Hauschka, 1960).  

Duas outras evidências encontradas em camundongos foram de extrema 

importância para a descoberta da ICX: o fenótipo normal encontrado em fêmeas 

X0, mostrando que um único X é suficiente para o desenvolvimento normal 

feminino; e o fenótipo mosaico de fêmeas heterozigotas para genes ligados ao X 

que afetam cor de pelagem. Baseada em todos esses resultados prévios, Mary F. 

Lyon (1961) propôs a hipótese de que em uma célula diplóide feminina todos os 

cromossomos X exceto um são inativados logo no início do desenvolvimento 

embrionário, de forma aleatória em relação à sua origem parental. 

Hoje se sabe que a ICX pode ocorrer de duas formas: aleatória ou desviada. Na 

inativação aleatória o cromossomo X que será inativado é escolhido ao acaso em 

cada célula, como se observa nas células somáticas das fêmeas dos mamíferos 

eutérios, de forma que o organismo como um todo é um mosaico dos produtos 

gênicos ligados ao X.  

Já na ICX desviada ou imprintada (do inglês imprinted), a escolha do X a ser 

inativado depende de sua origem parental. Este tipo de ICX foi primeiramente 

identificado em mamíferos metatérios (marsupiais), onde o X paterno (Xp) é 

invariavelmente reprimido (Sharman, 1971). Mais tarde observou-se que existe 



 

ICX de forma imprintada também em alguns eutérios, especificamente nos tecidos 

extra-embrionários de ratos, camundongos e bovinos, onde Xp é sempre 

inativado (Wake et al., 1976; Takagi e Sasaki, 1975; Xue et al., 2002). Os 

resultados acerca do padrão de inativação dos tecidos extra-embrionários 

humanos ainda são conflitantes (revisto em Zeng e Yankowitz, 2003). 

 

ETAPAS DA INATIVAÇÃO DO CROMOSSOMO X 

O processo de ICX inclui modificações epigenéticas que caracterizam fases de 

iniciação da inativação, incluindo o pareamento, contagem e escolha dos 

cromossomos X das células, propagação do sinal de inativação e manutenção do 

silenciamento (revisto por Heard e Disteche, 2006). Pelo mecanismo de contagem 

é determinada a razão X/autossomo para garantir que apenas um X permaneça 

ativo por núcleo diplóide, o que é seguido por um passo de escolha, onde os 

cromossomos X são selecionados para permanecer ativo ou ser inativado. Essas 

duas etapas parecem ocorrer concomitantemente e depender do pareamento 

entre os dois cromossomos X nas células femininas. Após o início e propagação 

do sinal de inativação, o Xi se torna transcricionalmente silenciado, e este estado 

inativado é mantido de forma clonal nas mitoses devido a modificações 

epigenéticas que alteram a estrutura da cromatina do Xi e caracterizam a fase de 

manutenção da ICX. 

 

Embora se acreditasse que a ICX ocorresse concomitante à diferenciação celular 

na massa celular interna dos blastocistos, há alguns anos diferentes grupos a 

detectaram em estágios embrionários muito precoces em camundongo (Okamoto 



 

et al., 2004; Mak et al., 2004; revisto por Okamoto e Heard, 2006). Já no embrião 

de quatro células foram encontradas modificações epigenéticas demonstrando 

inativação do Xp. Essa inativação imprintada é mantida até o estágio de 

blastocisto, onde as células do trofectoderma e da endoderme primitiva mantêm o 

estado inativo do Xp, mas as células da massa celular interna reativam esse 

cromossomo, apagando as marcas epigenéticas impostas na XCI imprintada. Em 

seguida, ocorre uma segunda onda de inativação, desta vez aleatória, nas células 

do epiblasto, que darão origem ao embrião propriamente dito (Fig. 2). Devido às 

implicações éticas relacionadas à geração de embriões humanos somente com a 

finalidade de utilizá-los para pesquisa, estudos similares não foram ainda 

relatados em humanos. 

Figura 2 – Dinâmica dos eventos da ICX no desenvolvimento de camundongos. 

PE, endoderme primitiva; TE, trofectoderme; ICM, massa celular interna 

(modificado de Pereira e Stabellini, 2005). 



 

O CENTRO DE INATIVAÇÃO DO X (XIC) 

Estudos citogenéticos clássicos em células apresentando anomalias 

cromossômicas envolvendo o X já indicavam a presença de um locus necessário 

para a correta inativação desse cromossomo (Russell e Montgomery, 1965; 

Therman et al., 1974; Daly et al. 1977; Zabel et al., 1978). Este locus, denominado 

centro de inativação do X (XIC/Xic, do inglês X Inactivation Center), foi localizado 

em Xq13 em humanos (Brown et al., 1991) e na banda XD em camundongo 

(Rastan e Robertson, 1985). Esse centro de inativação é indispensável para a 

correta ICX, já que segmentos do X sem essa região devido a deleções ou 

translocações permanecem ativas. 

Na caracterização das seqüências que compõem Xic e suas funções, foi 

determinante o uso de células tronco embrionárias (ES) de camundongos, células 

pluripotentes derivadas da massa celular interna de blastocistos (revisto por 

Heard e Disteche, 2006). A grande vantagem de se utilizar essas células é que 

quando indiferenciadas elas apresentam características pré-ICX, e ao se 

diferenciarem in vitro elas compõem um modelo para o estudo da iniciação da 

ICX. Além disso, o uso de transgenia também foi importante na tentativa de 

delimitar a região suficiente para desempenhar a função de Xic (revisto em 

Chureau et al., 2002). 

 

O gene XIST/Xist (do inglês X Inactive Specific Transcript) foi identificado como 

principal constituinte do XIC baseado na sua posição determinada por 

mapeamento genético e no seu padrão peculiar de expressão que, como o 

próprio nome diz, ocorre exclusivamente a partir do cromossomo X inativo (Xi) 

(Brown et al., 1991B; Brockdorff et al., 1991). Condizente com esse padrão de 



 

expressão, a extremidade 5’ desse gene encontra-se metilada no cromossomo X 

ativo (Xa) e desmetilada no Xi (Hendrich et al., 1993; Norris et al., 1994).  

A versão humana do gene transcreve um RNA de aproximadamente 19 Kb 

(Brown et al., 1992; Hong et al., 2000), e a murina de 17 Kb (Brockdorff et al., 

1992; Hong et al., 1999).  Ambos não possuem quadro de leitura aberto 

significativo e não são traduzidos, e apresentam localização nuclear, em posição 

indistinguível do Xi. 

O início da ICX coincide com o aumento da expressão de XIST/Xist a altos níveis 

no X escolhido para ser o inativado, e com a sua repressão no futuro X ativo (Xa). 

Isso implica numa estreita relação entre a iniciação do silenciamento e o acúmulo 

desse RNA no Xi. De fato, múltiplas cópias do RNA de XIST se ligam ao longo 

desse cromossomo X (Brown et al., 1992; Clemson et al., 1996) e desencadeiam 

uma série de modificações epigenéticas que agem em conjunto para deixar sua 

cromatina muito compactada e num estado de inatividade transcricional. A ligação 

do RNA de XIST/Xist e a propagação desse sinal de inativação ocorrem bi-

direcionalmente a partir do XIC/Xic. Além disso, o papel imprescindível de 

XIST/Xist na ICX foi demonstrado já que deleções nesse gene levaram a falhas 

nesse processo, e camundongos nocautes morrem próximo ao estágio de 

gastrulação (Marahrens et al., 1997; Penny et al., 1996). 

 

Quando fragmentos de autossomos são inseridos no cromossomo X por 

translocação, o sinal de inativação pode se disseminar por longas distâncias na 

porção autossômica, mas nunca tão longe nem de maneira tão eficiente como 

ocorre no próprio X (revisto em Bailey et al., 2000). Por outro lado, quando o Xist 

é introduzido como um transgene em um autossomo, seu RNA também cobre 



 

esse cromossomo, embora de maneira pouco efetiva (Lee e Jaenisch, 1997). 

Ambos os resultados estão de acordo com a hipótese de que o sinal para 

propagação da inativação não é exclusivo do X, e pode ser apenas organizado 

diferentemente ou ser mais freqüente nesse cromossomo.  

Ainda que se conheçam quais regiões do RNA de Xist são importantes para sua 

associação com o X e para desencadear o silenciamento da ICX recrutando os 

modificadores de cromatina (Wutz et al., 2002; revisto em Wutz, 2007), não se 

sabe quais seqüências cromossômicas garantem essa associação. Nesse 

sentido, em 1998 Lyon sugeriu que os elementos repetitivos LINE-1 (do inglês 

Long Interspersed Elements) agiriam como pontos de ancoragem e propagação 

deste RNA ao longo do X. De fato, quase um terço do cromossomo X é coberto 

por esses elementos (28,87%), enquanto a média do genoma humano é 

significativamente menor (16,89%) (Ross et al., 2005; International Human 

Genome Sequencing Consortium, 2001).  

 

Nos mamíferos placentários, além do Xist o Xic também contém outros loci 

importantes para as etapas iniciais da ICX (Fig. 3).  

 



 

Figura 3 – Mapa dos principais loci do centro de inativação do X de 

camundongos. O gene Xist, o RNA antisentido Tsix, Xite, o sítio de ligação de 

CTCF em DXPas34, e as regiões implicadas no pareamento do Xic, escolha e 

contagem estão indicados (modificado de Ng et al., 2007; Heard e Disteche, 2006; 

Xu et al., 2007). 

  

O segundo mais bem estudado locus de Xic é o gene Tsix, que foi identificado em 

camundongos como um regulador da ação de Xist (Lee et al., 1999). Seu nome 

foi escolhido baseado na sua posição característica na fita complementar, 

antisentido (antisense) em relação ao Xist (Fig. 3). Tsix inibe a expressão de Xist 

do alelo materno nas células do tecido extra-embrionário (Lee, 2000), assim como 

a expressão desse gene no futuro Xa das células ES em diferenciação (Lee et al., 

1999; Lee e Lu, 1999). Ao inibir o acúmulo do RNA de Xist, Tsix bloqueia a 

cascata de eventos que levam à inativação transcricional.  

Embora diferentes modelos já tenham sido propostos para a ação desse gene, o 

mais aceito atualmente é que a transcrição de Tsix na orientação contrária sobre 

a região correspondente ao promotor de Xist leva a modificações na estrutura da 

cromatina dessa área, resultando no silenciamento de Xist (Ohhata et al., 2008). 

Em última instância, os diferentes balanços de expressão de Xist e Tsix nos dois 

Pareamento 
do CiX

Contagem

Escolha



 

X das células femininas é que resultam nos estados ativo/silenciado desses 

cromossomos (Fig. 4). 

 

Figura 4 – Ação dos genes Tsix e Xist na iniciação da ICX durante a diferenciação 

de células ES de camundongos. No estágio pré-diferenciação (A), Xist é transcrito 

num nível baixo a partir dos dois cromossomos X ativos devido ao controle 

exercido pela transcrição de Tsix. Com a indução da diferenciação, as células 

entram na via da ICX (B): a expressão de Tsix é diminuída e ele é desligado no 

futuro Xi, o que se acredita ser um pré-requisito para o acúmulo de Xist em cis; no 

futuro Xa, a expressão de Tsix persiste até que Xist seja desligado por outras 

modificações epigenéticas que alteram a estrutura da cromatina de seu promotor. 

O acúmulo de Xist ao longo do Xi desencadeia as outras modificações 

epigenéticas que resultam no estado silenciado desse cromossomo (C). Quando 

Xist é desligado no Xa, a expressão de Tsix também cessa.  Já no Xi, também 

não há mais expressão de Tsix, mas Xist continua sendo expresso ubiqüamente 

nas células somáticas femininas. (Modificado de Morey e Bickmore, 2006.) 

 

Tsix possui importante papel na contagem e escolha do X a ser inativado, o que 

foi demonstrado pela observação que mutações nesse gene levaram à inativação 

do único X de embriões masculinos e dos dois X de embriões femininos de 

A B C



 

camundongos (Lee, 2000). Além disso, diferentes alterações na seqüência ou 

padrão de expressão desse gene resultaram em desvios extremos quanto à 

escolha na inativação (revisto em Clerc e Avner, 2006).   

A versão humana do gene, TSIX, não compartilha a mesma função que seu 

homólogo murino (Migeon et al, 2001; Migeon et al, 2002). TSIX é apenas 

parcialmente complementar a XIST, não cobre o promotor deste último, e possui 

uma deleção da ilha CpG e da região correspondente aos primeiros exons 

murinos, essenciais para sua função (Fig. 5) (Lee e Lu, 1999; Migeon et al, 2001; 

Lee, 2002). TSIX não é capaz de reprimir XIST, e surpreendentemente é 

expresso somente a partir do Xi durante o desenvolvimento embrionário humano 

(Migeon et al., 2002). Apesar desses relatos da transcrição desse gene, mesmo 

com o seqüenciamento do cromossomo X humano, TSIX ainda não foi anotado já 

que não há seqüências expressas correspondentes a ele disponíveis nos bancos 

de dados públicos (Ross et al., 2005). De fato, não há evidências em nenhum 

trabalho até hoje que indique alguma regulação de XIST por TSIX, o que 

corrobora a idéia que TSIX seja um remanescente de Tsix cujas funções se 

perderam (Migeon et al., 2002). Em humanos, então, ainda não se sabe quem 

regula a expressão de XIST. 



 

Figura 5 – Esquema representativo da estrutura de Xist e Tsix murinos (painel 

superior), e das versões humanas XIST e TSIX (painel inferior), onde se pode 

notar a diferente sobreposição desses genes nas duas espécies. Os retângulos 

em cinza claro representam os exons de XIST/Xist, em pretos, os de TSIX/Tsix. 

As setas indicam a direção e o tamanho dos transcritos. A ilha CpG dos genes, 

quando presente, também são indicadas (adaptado de Vasques et al., 2002). 

 

INATIVAÇÃO E ESCAPE 

Durante a iniciação da ICX, uma vez que o futuro Xi é escolhido, a inativação é 

iniciada com a propagação do sinal de inativação em cis ao longo de todo o 

cromossomo X nas duas direções a partir do XIC (Brown et al., 1991A). A 

disseminação do sinal de ICX promove o silenciamento dos genes localizados 

neste cromossomo, excetuando algumas regiões que escapam da inativação 

(revisto por Vasques et al., 2002; Carrel e Willard, 2005; Ross et al., 2005).  

No cromossomo X humano, aproximadamente 15% dos genes sempre escapam 

à inativação, e pelo menos outros 10% exibem inativação variável, sendo 



 

expressos em alguns, mas não em todos os X inativos (Carrel e Willard, 2005). 

Esses últimos genes, então, indicam heterogeneidade entre as mulheres e devem 

possuir alguma relevância médica. 

Em camundongos, por outro lado, a porcentagem de genes que escapam à ICX é 

bem menor (Disteche, 1999; Tsuchiya e Willard, 2000), o que explica a 

normalidade do fenótipo de animais X0 comparado às inúmeras características 

apresentadas pelas mulheres X0, portadoras da síndrome de Turner. Os produtos 

dos genes que escapam à ICX, assim, devem possuir funções sensíveis à dose, 

já que sua ausência em dose dupla é o que compõem, a princípio, as diferenças 

das mulheres normais e X0. O mesmo raciocínio vale para os homens com 

cromossomos X supranumerários da Síndrome de Kleinefelter, onde o excesso de 

produtos dos genes que escapam à ICX deve ter papel nos fenótipos 

encontrados. 

 

MANUTENÇÃO DO SILENCIAMENTO DO XI 

Uma vez que um cromossomo X é inativado em uma célula, todas as suas 

descendentes terão o mesmo Xi. Faz-se necessária, então, a existência de 

mecanismos de manutenção desse estado silenciado, o que se dá por meio de 

modificações epigenéticas.  

Alguns fatores epigenéticos caracterizam o cromossomo Xi (revisto em Heard e 

Disteche, 2006; e Ng et al., 2007), além da expressão de XIST/Xist. As primeiras 

mudanças observadas após a ligação desse RNA em cis referem-se à exclusão 

de marcas de eucromatina das histonas: H3 e H4 são desacetiladas, e a di-

metilação da lisina 4 das H3 (H3K4m2) é perdida. O recrutamento transiente de 



 

membros de complexos repressivos polycomb (PcG) é observado, e outras 

marcas epigenéticas de inatividade transcricional se tornam cada vez mais 

freqüentes, tais como H3K27m3, H3K9m2, H2A ubiquitinada, H4K20m1. A 

replicação do cromossomo Xi passa a ocorrer tardiamente na fase S. A 

associação da variante de histona macroH2A e a metilação da região 5’ dos 

genes do X são considerados os eventos mais tardios do processo de inativação. 

Em conjunto, todas essas modificações alteram a estrutura da cromatina do X, 

que ser torna bastante compactada, e como resultado final, o Xi se encontra 

heterocromático e inativado transcricionalmente. 

 

Como já citado, é particular do cromossomo Xi a expressão do gene XIST/Xist. 

Seu papel é indispensável na iniciação da ICX, e levando-se em conta sua 

expressão constitutiva durante toda a vida celular e a sua contínua associação 

com o cromossomo Xi, seria esperado que esse gene tivesse um papel também 

no processo de manutenção da inativação. Os resultados até hoje obtidos 

propiciam incerteza acerca dessa função. 

Em humanos, o estado silenciado do Xi não foi perturbado apesar da deficiência 

de XIC em híbridos somáticos camundongo/humano (Brown e Willard, 1994) e 

células de leucemia (Rack et al., 1994). Ambos os resultados indicaram que essa 

região, e conseqüentemente XIST, não é necessária para a manutenção da ICX. 

Já em camundongos, deleções em Xist levaram à perda da associação 

preferencial de histonas macroH2A1.2 no Xi (Csankovszki et al., 1999). Seu RNA 

parece agir em conjunto à metilação do DNA e à desacetilação das histonas no 

silenciamento e manutenção da ICX, assegurando a estabilidade da repressão 

dos genes no Xi (Csankovszki et al., 2001). 



 

Trabalhos envolvendo construções onde a expressão de cDNAs de XIST e Xist 

podiam ser moduladas apresentaram resultados distintos destes anteriormente 

citados, onde foi demonstrado que Xist não estava envolvido na manutenção do 

Xi (Wutz e Jaenisch, 2000), e a versão humana desse RNA parecia ter relação 

direta com as outras modificações epigenéticas de manutenção do Xi (Chow et al, 

2007).  

Assim, pode-se perceber que o papel do XIST/Xist no processo de manutenção 

da inativação do cromossomo X ainda não foi completamente elucidado. Mais 

especificamente em humanos, estudos nesse sentido nunca foram feitos em 

células normais, o que pode ainda ser investigado. 

 

A metilação das citosinas presentes em dinucleotídeos CpG desempenha uma 

função importante na manutenção do silenciamento gênico no Xi, onde as 

seqüências promotoras dos genes encontram-se fortemente metiladas, em 

contraste ao Xa, que é hipometilado (Yen et al., 1984; Wolf et al., 1984).  

A enzima DNA (citosina-5) metiltransferase 1 (DNMT1/Dnmt1) é tida como a 

principal metilase de manutenção já que ela apresenta uma forte preferência por 

DNA hemi-metilado (revisto em Bestor, 2000). Em camundongos, a ausência 

dessa enzima leva à desmetilação global do DNA e não é compatível com a vida 

embrionária (Li et al., 1992). Além disso, a diminuição da metilação de Xist em 

células ES nocautes para esse gene resultou na inativação do único X presente 

em células masculinas e dos dois X das células femininas (revisto em Pereira e 

Vasques, 2000). 



 

Em humanos, a inativação de DNMT1 por recombinação homóloga na linhagem 

de carcinoma HCT116 levou à perda de somente 20% da metilação do DNA 

(Rhee et al., 2000), diferentemente do encontrado em camundongos. Somente 

com o nocaute duplo, desse gene e da metilase de novo DNMT3B, é que se 

provocou a desmetilação de 95% do genoma (Rhee et al., 2002). Pelo menos 

nessas células humanas, as duas enzimas possuem funções sobrepostas e 

cooperam para manter a metilação do DNA. Posteriormente, vários estudos 

inativaram DNMT1 por siRNAs em diferentes linhagens de carcinoma humano, e 

relataram resultados divergentes entre si e em relação aos dados obtidos com as 

células nocautes para esse gene (Robert et al., 2003; Leu et al., 2003; Suzuki et 

al., 2004; Ting et al., 2004). 

Fica claro que DNMT1 não atua igualmente em camundongos e humanos, e 

todos esses resultados conflitantes mantêm inconclusivo o papel dessa enzima na 

manutenção da metilação global de DNA em humanos, principalmente em células 

normais, onde nenhum estudo foi realizado.  

Mais especificamente no controle da expressão de XIST, a ausência de DNMT1 e 

DNMT3B não foi suficiente para modificar a metilação de seu promotor a ponto de 

alterar seu padrão de expressão (Vasques et al., 2005). Nenhum trabalho, 

entretanto, analisou o papel da DNMT1 na metilação de XIST em células 

humanas não tumorais. 

Pode-se resumir que as conclusões a respeito do papel da metiltransferase 

DNMT1 na manutenção global da metilação do DNA ainda são controversas, 

incompletas a respeito do controle da expressão do gene XIST, e inexploradas no 

processo de manutenção da ICX. Além disso, todos os trabalhos feitos com 

células humanas envolviam células de carcinoma, tornando necessária a 



 

investigação dessas funções em células normais, o que pode vir a auxiliar no 

esclarecimento das diferenças encontradas com o uso de diferentes metodologias 

e linhagens celulares. 

 

Muito do que se sabe a respeito do processo de ICX foi estudado em 

camundongos. No entanto, existem várias diferenças entre humanos e 

camundongos (revisto em Vasques et al., 2002) que destacam a necessidade de 

investigações deste processo em células humanas, mais especificamente não 

tumorais. 

 

Nesse sentido, foram objetivos desse trabalho investigar as funções dos genes 

XIST e DNMT1 na manutenção do estado silenciado do Xi em fibroblastos 

humanos não transformados.  

Para isso, foi aperfeiçoado um sistema celular desenvolvido previamente por 

integrantes do laboratório para o estudo de perturbações na ICX (Vasques, 2003), 

no qual é possível monitorar a atividade do cromossomo Xi pela análise de 

polimorfismos de um único nucleotídeo (SNPs) localizados em regiões 

codificadoras de genes ligados ao X. 

Usando o princípio da genética reversa, esses genes foram inativados pós-

transcricionalmente por moléculas de shRNAs com alvos eficientes em diminuir 

sua expressão. Uma vez inativados, buscou-se analisar os efeitos biológicos 

advindos da diminuição desses produtos gênicos quanto à manutenção da ICX.  



 

DISCUSSÃO GERAL E CONCLUSÕES 

 

Estudos das modificações epigenéticas que caracterizam o cromossomo Xi em 

humanos foram, em grande parte, desenvolvidos em células híbridas somáticas 

humano/roedor ou em linhagens de carcinomas. Embora muito úteis e indicadas 

para responder algumas perguntas biológicas, essas células não são os modelos 

ideais para análise de processos como a Inativação do cromossomo X, já que 

tanto a fusão celular quanto o processo carcinogênico são freqüentemente 

associados com alterações epigenéticas dos cromossomos humanos das células. 

A detecção de um padrão diferente de expressão dos genes MAOA e GYG2 no 

modelo celular de fibroblastos humanos aqui otimizado deu mais ênfase à 

necessidade do uso de sistemas in vitro apropriados nos estudos envolvendo 

padrões de modificações da cromatina. Análises em grande escala do perfil de 

atividade gênica do Xi usando este tipo de sistema experimental deverão ser 

realizadas para identificarmos os genes que de fato escapam à ICX, e que por 

isso podem estar envolvidos nos fenótipos associados às aneuploidias do X e às 

diferenças entre os sexos. 

Com o estudo do papel de XIST na manutenção da ICX em células humanas não 

transformadas, foi sugerido que esse gene deve ser essencial para a viabilidade 

celular. Foi enfatizada a necessidade do uso de vetores cuja expressão de 

shRNAs com código para inativação desse gene seja indutível, já que somente 

assim poder-se-á chegar a uma conclusão definitiva acerca dessa hipótese.  

Ao analisar células humanas transformadas, pode-se concluir que uma pequena 

expressão de XIST é suficiente para que seu RNA se mantenha associado ao X 



 

inativo, indicando uma grande plasticidade das células quanto aos níveis desse 

RNA imprescindíveis para manter sua ligação a esse cromossomo.  

Foi aqui demonstrado que a enzima DNMT1 é necessária para a manutenção da 

metilação global do genoma em células humanas não transformadas, e que existe 

um mecanismo de compensação celular na inibição dessa enzima com o aumento 

da expressão de DNMT3B. Como perspectivas para enriquecer esses nossos 

resultados, o padrão de metilação das seqüências repetitivas Alu, LINE-1 e 

Satélite-2 está sendo avaliado. Visto que a porcentagem do genoma humano 

coberta por seqüências repetitivas é bastante alta, esses elementos podem ser 

usados como marcadores da metilação global do DNA, e dessa forma poderá ser 

mais bem evidenciado o papel de DNMT1 nesse processo em células humanas 

normais.  

Ainda se observou que a repressão de DNMT1 não é suficiente para levar à 

reativação de genes no cromossomo X inativo, o que difere de muitos trabalhos 

que encontraram re-expressão de genes supressores de tumor silenciados em 

linhagens de carcinoma. Destaca-se, então, que as outras modificações da 

cromatina têm papel mais importante na manutenção do cromossomo X inativo 

que na alteração transcricional imposta durante o processo carcinogênico. 

Além disso, a desmetilação encontrada nos promotores de MAOA e XIST não foi 

suficiente para levar à expressão destes genes nos cromossomo X inativo e ativo, 

respectivamente. No caso de XIST, mesmo com a desmetilação total de seu 

promotor seu padrão de expressão não foi alterado, destacando também o papel 

das outras modificações epigenéticas no controle de sua transcrição. 

De forma geral, foi enfatizada a importância em células humanas não 

transformadas da redundância das modificações epigenéticas na manutenção da 



 

inativação do cromossomo X, já que alterações em um desses fatores não 

parecem ser suficientes para causar distúrbios nesse processo.  
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