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INTRODUÇÃO 
 
 
 
EPIGENÉTICA 

 
O termo epigenética foi cunhado por Conrad Waddington em 1942 

referindo-se a todos os mecanismos necessários para o desdobramento do 

programa genético para o desenvolvimento (apud Holliday, 2006). Em 1958, 

Nanney estende este conceito para além da biologia do desenvolvimento: o 

fenótipo seria produto de dois sistemas, um genético e outro epigenético, 

sendo o último formado por outros constituintes que não os ácidos nucleicos 

(Nanney, 1958).  

Desde então, o termo epigenética tem apresentado vários conceitos, e 

de uma maneira geral, todos se referem a fatores herdáveis que não afetam a 

sequência de nucleotídeos e resultam em regulação da expressão gênica. Uma 

interessante definição para o termo é dada por Bonasio e colaboradores: sinais 

moleculares, mantidos por eles próprios, que fornecem uma memória de 

estímulos anteriores sem mudar irreversivelmente a informação genética 

(Bonasio, Tu et al., 2010).  

De acordo com o conceito acima citado, elementos de diferentes 

naturezas podem constituir fatores epigenéticos, sendo definidos em dois tipos. 

O elemento trans é passado à geração seguinte através do citosol e capaz de 

se manter ativo por retroalimentação positiva, como alguns fatores de 

transcrição. O elemento cis é ligado fisicamente ao cromossomo e transmitido 

à geração seguinte através da segregação dos cromossomos durante a divisão 

celular. As marcas epigenéticas clássicas são: metilação do DNA, modificações 



 
 

pós-traducionais em histonas, RNAs não-codificantes e posicionamento dos 

nucleossomos. 

Em eucariotos, o material genético nuclear é compactado em uma 

estrutura formada por DNA e proteínas nomeada cromatina, a qual é composta 

por unidades repetitivas denominadas nucleossomos. Cada nucleossomo é 

constituído por um octâmero de histonas H2A, H2B, H3 e H4 envolto por 146-

pb de DNA (Arya, Maitra et al., 2010). O posicionamento dos nucleossomos 

não se dá de forma aleatória: sua distribuição está relacionada diretamente 

com a acessibilidade da cromatina a elementos regulatórios da expressão 

gênica (Kiyama e Trifonov, 2002). Outras marcas epigenéticas, fatores 

remodeladores de cromatina e sequências específicas de DNA controlam este 

posicionamento (Segal e Widom, 2009).  

No final da década de noventa (Fire, Xu et al., 1998), foi descrito o papel 

de RNAs não-codificantes (ncRNA, do inglês noncoding RNA) na regulação da 

expressão gênica. Vários modos de ação são propostos para estes elementos, 

entre eles estão o recrutamento de marcas epigenéticas ligadas ao 

silenciamento transcricional, bloqueio da transcrição por impedimento da 

ligação de RNA polimerase II e diminuição da quantidade de RNA mensageiro 

(Morris, 2009; Fabian, Sundermeier et al., 2010; Turner e Morris, 2010; 

Lochmatter e Mullis, 2011). Os ncRNAs atuam principalmente no silenciamento 

gênico, mas alguns estudos sugerem também sua ação na ativação de alguns 

genes (Turner e Morris, 2010). 

As marcas epigenéticas melhor estudadas são a metilação do DNA e as 

modificações pós-traducionais em histonas. Ambas agem em sinergismo com 



 
 

as demais marcas e parecem constituir os passos finais no estabelecimento do 

controle epigenético. 

 

Metilação do DNA 
 

Em 1975, Holliday propôs que a metilação em sequências específicas de 

DNA adjacentes a regiões gênicas controlaria a transcrição destes genes 

(Holliday e Pugh, 1975). Atualmente, acredita-se que esta marca atue no 

silenciamento gênico através do bloqueio direto ou indireto da ligação de 

fatores de transcrição (Klose e Bird, 2006). 

 A metilação ocorre em citosinas (C) em três diferentes sequências de 

nucleotídeos: CG, CHG e CHH (onde H= C, T ou A), sendo as duas últimas 

comuns em plantas, mas também encontradas em células-tronco de mamíferos 

(Feng, Jacobsen et al., 2010). Em vertebrados, citosinas metiladas podem ser 

desaminadas naturalmente levando à substituição por uma timina, que pode ou 

não ser detectada pelos mecanismos de reparo. Desta maneira, a citosina 

metilada tende a mutar para timina ao longo do período evolutivo. As 

sequências CG restantes estão distribuídas desigualmente pelo genoma 

principalmente em regiões denominadas ilhas CpG (Alberts, Johnson et al., 

2004). Em humanos, entre 60 e 70% dos genes apresentam ilha CpG em suas 

regiões promotoras (Illingworth e Bird, 2009). 

A adição de um grupo metil (-CH3) no carbono-5 da citosina é uma 

modificação covalente que ocorre pela ação de DNA-metiltransferases 

(DNMTs). As DNMTs removem o grupo metil do doador SAM (S-

adenosilmetionina) e o acrescentam à citosina (Fig. 1A) (Patra, Patra et al., 

2008). Em mamíferos, a metilação é introduzida em um novo sítio pelas 



 
 

enzimas DNMT3A e DNMT3B (Fig. 1B), enquanto a DNMT1 apresenta 

afinidade por DNA hemi-metilado, sendo responsável pela manutenção da 

metilação do DNA (Fig. 1C) (Zhu, Geiman et al., 2006). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Metilação do DNA. (A) O carbono-5 da citosina recebe um grupo metil pela ação de 
DNMTs na presença de SAM. (B) As enzimas DNMT3A e 3B são responsáveis pela metilação 
de novo no DNA. (C) A manutenção da metilação é garantida pela DNMT1, que atua em DNA 
hemi-metilado (adaptado de Turek-Plewa e Jagodzinski, 2005). 
 
 
 

Durante o ciclo de vida dos mamíferos, ocorrem duas ondas de 

desmetilação seguidas de remetilação; a primeira delas durante a formação 

dos gametas, e a segunda, após a fertilização (Smallwood e Kelsey, 2011). 

No modelo murino, as células germinativas primordiais sofrem 

desmetilação em 80 a 90% do genoma, garantindo que marcas epigenéticas 

adquiridas sejam eliminadas (Kota e Feil, 2010). Pouco se sabe sobre esta 



 
 

onda de desmetilação, mas estudos sugerem que mecanismos de reparo do 

DNA possam estar envolvidos (Popp, Dean et al., 2010). Em relação ao tempo 

de desenvolvimento, a remetilação inicia-se primeiro na linhagem germinativa 

masculina, antes do nascimento, e nas fêmeas, inicia-se após o nascimento 

(Smallwood e Kelsey, 2011).  

No zigoto, logo após a fertilização, o genoma paterno sofre várias 

modificações na cromatina. Nesta fase, a desmetilação acontece antes da 

replicação do DNA, sugerindo um mecanismo ativo de desmetilação, 

possivelmente através da oxidação da metilcitosina (Iqbal, Jin et al., 2011). Por 

outro lado, o genoma materno passa por desmetilação passiva, através da 

ausência de manutenção da metilação (Smallwood e Kelsey, 2011). 

A metilação de novo que acontece por volta do período de implantação é 

mantida através das mitoses, constituindo uma marca epigenética estável 

associada ao silenciamento gênico (Delcuve, Rastegar et al., 2009). 

A metilação aberrante do DNA está associada a várias patologias, como 

doença autoimune e câncer. Há quase 50 anos, foram desenvolvidos análogos 

de citidina para combate de células de câncer (Sorm, Piskala et al., 1964), mas 

apenas posteriormente descobriu-se que tais drogas causavam queda nos 

níveis de metilação do DNA (Jones e Taylor, 1980). Durante a replicação, os 

análogos de citidina são incorporados no DNA e ao serem reconhecidos como 

substrato pelas DNMTs ocorre uma ligação covalente irreversível entre a 

proteína e o material genético, sequestrando a enzima e impedindo sua ação, o 

que leva a uma queda dos níveis de metilação global do DNA (Stresemann e 

Lyko, 2008). Destacam-se dois análogos de citidina principais: 5-azacitidina e 



 
 

5-aza-2’-deoxicitidina (Fig. 2), usados em estudos sobre o papel da metilação 

na expressão gênica e no tratamento clínico da síndrome mielodisplásica. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 2: Análogos de citidina. A citidina é composta por uma citosina ligada a uma ribose, 
análogos de citidina possuem uma modificação no carbono-5 da citosina, o qual é substituído 
por nitrogênio (círculo cinza tracejado). O agente 5-azadeoxicitidina, diferentemente do 5-
azacitidina, é ligado à desoxirribose. 
 
 
 

Modificações em histonas 
 

A acetilação e a metilação de histonas foi descrita pela primeira vez por 

Allfrey, que sugeriu o papel destas na regulação da expressão gênica (Allfrey, 

Faulkner et al., 1964). Desde então, outras modificações em histonas 

envolvidas no controle da expressão gênica foram descobertas, dando origem 

ao que ficou conhecido como o “código das histonas” (Strahl e Allis, 2000). 

Estas modificações pós-traducionais podem estar presentes ao longo de toda 

histona, sendo mais frequentes em sua porção N-terminal (Delcuve, Rastegar 

et al., 2009), a qual é projetada para além do cerne do nucleossomo (Fig. 3). 

Os aminoácidos desta “cauda” são passíveis de modificações, como 

ubiquitinação, fosforilação, sumoilação, metilação e acetilação (Lee e 

Mahadevan, 2009).  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3: Nucleossomo. O DNA eucarionte é organizado em uma estrutura denominada 
cromatina, formada por unidades repetitivas chamadas nucleossomo. Cada nucleossomo é 
constituído por um octâmero de histonas (H2A, H2B, H3 e H4, sendo dois exemplares de cada) 
envolto por DNA. As histonas projetam a porção N-terminal além do cerne do nucleossomo, e 
os aminoácidos desta região (diferentes letras da cauda, onde L=lisina e R=arginina, por 
exemplo) podem sofrer modificações epigenéticas (baseado em Shilatifard, 2006). 
 

Acetilação e metilação são as modificações em histonas melhor 

estudadas. O papel da metilação em relação ao controle de transcrição gênica 

varia de acordo com o resíduo e a quantidade de grupos metil adicionados. A 

trimetilação da lisina 4 da histona H3 (H3K4me3), por exemplo, está associada 

à eucromatina, enquanto a trimetilação da lisina 27 da histona H3 (H3K27me3) 

é uma marca enriquecida em heterocromatina. Já a acetilação de histonas é 

associada à cromatina descondensada (Bartova, Krejci et al., 2008). 

Com a adição dessas marcas, as propriedades biofísicas do 

nucleossomo são alteradas através da neutralização ou adição de carga, 

acarretando no aumento em sua mobilidade, modulando o contato entre 

nucleossomos e permitindo a ação de proteínas remodeladoras da cromatina 

(Ruthenburg, Li et al., 2007). 



 
 

Várias proteínas modificadoras de histonas e “leitoras” do código de 

histonas já foram identificadas. As histona-metiltransferases e as histona-

desmetilases são responsáveis pela adição e retirada, respectivamente, de 

grupos metil dos aminoácidos lisina (K) e arginina (R). A leitura da metilação 

em histona é realizada por proteínas com domínios do tipo cromo, MBT 

(Malignant Brain Tumor), Tudor e PhD (Plant Homeodomain) (Kouzarides, 

2007). 

O complexo de proteínas Polycomb tem importante papel no 

silenciamento gênico e nos processos associados à metilação em histonas. 

Este complexo é classificado em dois grupos, denominados complexo 

Polycomb repressivo 1 (PRC1) e 2 (PRC2). PRC2 é capaz de metilar as lisinas 

27 e 9 da histona H3, enquanto PRC1 reconhece a H3K27me3 e sinaliza para 

a inibição da transcrição. Além disso, as Polycomb estão envolvidas em outras 

vias epigenéticas, como ubiquitinação de histonas e recrutamento de DNMTs 

(Sparmann e Van Lohuizen, 2006). 

Outro grupo de proteínas modificadoras de histonas são as histona-

acetiltransferases (HAT) e histona-desacetilases (HDAC), responsáveis pelo 

equilíbrio entre acetilação e desacetilação de lisinas, respectivamente. Estas 

enzimas são menos específicas que as envolvidas na metilação e podem ter 

outros substratos além das histonas (Kouzarides, 2007). 

Histonas recém sintetizadas recebem acetilação pela ação de uma HAT 

do tipo B (HAT B) no citoplasma como um sinal de proteína recém-sintetizada. 

A acetilação que ocorre no núcleo, associada à transcrição, é realizada pela 

HAT tipo A (HAT A) (Zhang, Williams et al., 2002). Proteínas com domínio 

bromo reconhecem o grupo acetil nas histonas e agem no sentido de tornarem 



 
 

a cromatina mais acessível a remodeladores e fatores de transcrição 

(Kouzarides, 2007). 

As HDACs são divididas em quatro classes (I a IV) de acordo com sua 

homologia com leveduras. As classes I, II e IV são zinco-dependente, enquanto 

a classe III é NAD+-dependente. A HDAC I é nuclear e amplamente expressa, 

enquanto as classes II (que transita entre núcleo e citoplasma) e IV (nuclear) 

apresentam uma relação tecido-dependente (Minucci e Pelicci, 2006).  

Várias moléculas de origem natural ou sintética têm sido relacionadas à 

inibição de HDACs, como o ácido hidroxâmico (SAHA) e a tricostatina (TSA), 

porém não são capazes de inibir todas as classes de HDACs (Xu, Parmigiani et 

al., 2007). O ácido valproico (VPA, C7H15COOH), utilizado originalmente como 

anticonvulsivante e estabilizador de humor, foi descoberto como um potente 

inibidor de HDAC (Gottlicher, Minucci et al., 2001), sendo capaz de inibir as 

classes I e IIa de HDACs (Xu, Parmigiani et al., 2007). Devido ao uso clínico 

comum do VPA, sua farmacologia e efeitos colaterais são bem conhecidos, o 

que contribui para seu uso em patologias associadas a marcas epigenéticas 

aberrantes (Voso, Santini et al., 2009). 

 

PROCESSOS EPIGENÉTICOS 
 
Inativação do cromossomo X 

 

Em organismos com determinação sexual cromossômica, há um 

desequilíbrio de produtos gênicos entre os sexos, o que constituiu uma pressão 

seletiva para um mecanismo de compensação de dosagem (Payer e Lee, 

2008). Em mamíferos, a inativação do cromossomo X (ICX), teorizada por Mary 

Lyon em 1961, garante o equilíbrio entre machos (XY) e fêmeas (XX) através 



 
 

do silenciamento transcricional de um dos cromossomos X presentes em cada 

uma das células somáticas das fêmeas (Lyon, 1961).  

São descritas duas formas de ICX: “imprintada” (do inglês imprinted) e 

aleatória. Na forma “imprintada”, o cromossomo X inativo (Xi) tem sempre a 

mesma origem parental. Esta pode ser observada em todos os tecidos de 

marsupiais (Sharman, 1971) e nos tecidos extraembrionários de camundongos 

(Takagi e Sasaki, 1975) e bovinos (Xue, Tian et al., 2002), nos quais o 

cromossomo X paterno é preferencialmente inativado. Já a inativação aleatória 

ocorre nos tecidos embrionários dos mamíferos eutérios e também nos tecidos 

extraembrionários em humanos (Moreira De Mello, De Araujo et al., 2010), 

onde qualquer um dos cromossomos X pode ser inativado (Erwin e Lee, 2008). 

Embora a maioria dos genes presentes no cromossomo Xi esteja 

transcricionalmente silenciada, a ICX é heterogênea, não se estendendo por 

todo o cromossomo (Carrel e Willard, 2005). Estudos em células híbridas 

humano-camundongo mostram que cerca de 15% dos genes presentes no Xi 

escapam da ICX, e pelo menos 10% exibem inativação variável, sendo 

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

O processo de ICX historicamente é dividido em etapas que 

caracterizam as fases de iniciação da inativação (incluindo o pareamento, 

contagem e escolha do cromossomo X a ser inativado), propagação do sinal de 

inativação, e manutenção do silenciamento nas células descendentes (Fig. 4) 

(Heard e Disteche, 2006). Um locus crucial para o início da ICX é o centro de 

inativação do cromossomo X (Xic, do inglês X inactivation center), que 

apresenta vários elementos regulatórios (Rastan e Cattanach, 1983; Brown, 

Lafreniere et al., 1991). 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4:  Processo de inativação do cromossomo X em mamíferos eutérios. Passos 
fundamentais da ICX no modelo murino (adaptado de Avner e Heard, 2001). 
 

No início do processo, o número relativo de cromossomos X por 

autossomos é contado em cada célula, de forma que apenas um X permanece 

ativo por genoma diploide. Essas etapas de contagem e escolha envolvem 

elementos do Xic e parecem ocorrer simultaneamente (Morey e Avner, 2011). 

Concomitante com a diminuição dos níveis de fatores de transcrição 

relacionados à pluripotência e a diferenciação celular (Donohoe, Silva et al., 

2009), o cromossomo X que será inativado passa a supertranscrever XIST/Xist 

(X-inactive-specific transcript), um longo ncRNA (Brown, Ballabio et al., 1991; 



 
 

Brockdorff, Ashworth et al., 1992; Brown, Hendrich et al., 1992). O RNA Xist 

passa a cobrir todo o futuro Xi (Clemson, Mcneil et al., 1996) e liga-se a PRC2, 

que por sua vez estabelece a marca H3K27me3 em todo o cromossomo (Zhao, 

Sun et al., 2008). 

 Uma vez estabelecida, a inativação é mantida ao longo das sucessivas 

divisões celulares de maneira clonal. Estudos sugerem que vários 

modificadores de cromatina atuem em conjunto para manter a repressão no Xi 

(Wutz e Gribnau, 2007). Recentemente foram identificadas 32 proteínas 

diferentes que atuam na manutenção da ICX em camundongos (Chan, Zhang 

et al., 2011). 

 Csankovszki e colaboradores propuseram um sinergismo entre o RNA 

Xist, metilação do DNA e hipoacetilação em histonas na manutenção da ICX 

(Csankovszki, Nagy et al., 2001). Os autores demonstraram que a perda do 

RNA Xist desestabiliza o estado inativo nas células somáticas de 

camundongos, e a inibição de metilação no DNA e de hipoacetilação em 

histonas aumentou a reativação no Xi. 

O Xi é rico em modificações em histonas características de regiões 

transcricionalmente reprimidas, como hipoacetilação nas histonas H3 e H4, di-

metilação da H3 na lisina 9 (H3K9m2), H3K27me3, e perda da di- e tri-

metilação da H3 na lisina 4 (H3K4me2 e H3K4me3), muitas das quais 

aparecem depois do acúmulo em cis do RNA Xist ao longo desse cromossomo 

(Heard, 2004; Brinkman, Roelofsen et al., 2006). A associação da variante de 

histona macroH2A e a metilação em ilhas CpG associadas à região 5’ de genes 

são eventos mais tardios que também caracterizam o Xi (Heard, 2005). 

 
 



 
 

Imprinting Genômico 
 

Estudos realizados por volta de 1980 testaram a equivalência dos 

genomas materno e paterno no desenvolvimento embrionário de mamíferos. A 

falta de sucesso em obter embriões a partir de uma única origem parental 

sugeriu a existência de imprinting genômico. Este fenômeno, que pode ser 

definido como expressão monoalélica dependente da origem parental, foi visto 

pela primeira vez na mosca sciara (Crouse, 1960) e posteriormente em plantas 

(Kermicle, 1970). Em 1984, dois trabalhos comprovaram a existência do 

fenômeno também em mamíferos (Mcgrath e Solter, 1984; Surani, Barton et al., 

1984). 

Em camundongos, já foram descritos 144 genes “imprintados” 

(http://www.mousebook.org/catalog.php?catalog=imprinting), muitos também 

“imprintados” em humanos. Erros de imprinting acarretam diferentes doenças, 

como as síndromes de Angelman e Prader-Willi, relacionadas a crescimento 

fetal aberrante, e de Silver-Russel e Beckwith-Wiedemann, associadas à 

desordem no desenvolvimento do sistema nervoso (Hirasawa e Feil, 2010).  

Em placentários, acredita-se que o fenômeno do imprinting tenha sido 

evolutivamente selecionado como uma resposta à competição entre os sexos, 

onde o genoma paterno favorece o crescimento embrionário mesmo em 

detrimento à saúde da mãe, e o genoma materno limita este crescimento (Biliya 

e Bulla, 2010). Mas são diversas as funções dos genes “imprintados”, desde 

crescimento e desenvolvimento placentário e embrionário até comportamento 

pós-natal (Bartolomei, 2009). 

A maioria destes genes ocorre em grupos ao longo do genoma, sob 

controle de um elemento de ação em cis denominado ICR (do inglês imprinting 



 
 

control region) (Fig. 5) (Edwards e Ferguson-Smith, 2007). A metilação na ICR, 

que ocorre por ação da enzima DNMT3A estimulada pela DNMT3L, marca o 

estabelecimento do imprinting. Esta marca é protegida da onda de 

desmetilação global pela qual passa o zigoto após a fertilização por fatores 

maternos, como PGC7/Stella (Nakamura, Arai et al., 2007), DNMT1 (Hirasawa, 

Chiba et al., 2008) e Zfp57 (Li, Ito et al., 2008).  

Além da ICR, pode haver outras regiões diferencialmente metiladas 

(DMR) (Fig. 5), que não estão presentes em células germinativas e não 

sobrevivem à reprogramação pós-fertilização das marcas de metilação 

(Bartolomei, 2009). Vale destacar que vários autores não fazem esta distinção 

nominal entre ICR e DMR, denominando todas de DMR, como faremos 

adiante. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Figura 5:  Componentes de um agrupamento de genes “imprintados”. Os cromossomos 
materno (acima) e paterno (abaixo) são mostrados. Os agrupamentos contêm genes de 
expressão materna ou paterna, além de genes não “imprintados”. A região de controle de 
imprinting (ICR) apresenta papel fundamental na expressão destes genes, e muitos 
agrupamentos apresentam outras regiões diferencialmente metiladas (DMR) (adaptado de 
Bartolomei, 2009). 
 
 
 



 
 

 A metilação do DNA presente nas DMRs pode recrutar diferentes 

elementos regulatórios, como proteínas com domínios ligantes à metil-CpG, e 

também podem abrigar elementos isoladores, como sítios de ligação para 

CTCF (Sha, 2008). Além disso, modificações em histonas e variantes de 

histonas podem estar presentes nas DMRs ou fora delas, e parecem 

acompanhar o padrão de metilação do DNA: marcas de histonas associadas 

à ativação gênica, por exemplo, são encontradas em DMRs pouco metiladas 

(Sha, 2008). 

Os ncRNAs desempenham papel no controle de muitos agrupamentos 

de genes “imprintados”. A maneira pela qual ocorre este controle não é 

conhecida, e como este mecanismo atua tanto em genes complementares ou 

não ao ncRNA, a hipótese de ação através de interferência por RNA (RNAi) é 

descartada (Bartolomei, 2009). 

 

MODELOS EXPERIMENTAIS DE CONTROLE EPIGENÉTICO  
 

Com intuito de obter um modelo para o estudo do papel da metilação 

no controle da expressão gênica em mamíferos, Jaenisch e seu grupo 

desenvolveram mutações no gene Dnmt1 em células-tronco embrionárias 

murinas, que posteriormente foram utilizadas para a geração de camundongos 

nocaute para Dnmt1 (Li, Bestor et al., 1992; Li, Beard et al., 1993). As 

mutações em homozigose ocasionaram redução de mais de 70% de citosinas 

metiladas, morte embrionária em estágios iniciais do desenvolvimento e perda 

da expressão diferencial dos alelos materno e paterno dos genes “imprintados” 

Igf2, Igf2r e H19. Em 1995, este mesmo grupo mostrou que embriões 



 
 

masculinos mutantes para Dnmt1 apresentaram expressão de Xist (Beard, Li et 

al., 1995).  

Em 2000, Rhee e colaboradores avaliaram o papel da DNMT1 humana 

na manutenção da metilação genômica introduzindo por recombinação 

homóloga uma mutação em homozigose neste gene na linhagem de células de 

carcinoma humano HCT116 (Rhee, Jair et al., 2000). Embora tenha sido 

observada uma redução significativa da atividade de metiltransferase in vitro, 

houve queda em apenas 20% de citosinas metiladas. Posteriormente, o grupo 

desenvolveu na mesma linhagem celular um duplo nocaute dos genes DNMT1 

e DNMT3B (células DKO), quando então foi vista redução de 95% da metilação 

global e expressão bialélica do gene “imprintado” IGF2 (Rhee, Bachman et al., 

2002). 

Dado que em células murinas deficiência de Dnmt1 leva à expressão 

do gene Xist a partir do X ativo (Beard, Li et al., 1995), nosso grupo questionou 

como estaria o controle de XIST nas linhagens humanas nocaute para as 

diferentes DNMTs. Neste estudo, foi demonstrado que as células DKO 

mantinham a repressão de XIST no X ativo mesmo em condição de 

desmetilação global do genoma (Vasques, Stabellini et al., 2005), situação 

oposta ao observado em camundongos. 

Em conjunto, estes trabalhos sugerem diferenças no papel da 

Dnmt1/DNMT1 entre camundongos e humanos, já que no primeiro a ausência 

de atividade de Dnmt1 é suficiente para causar a desmetilação global do 

genoma, enquanto que em humanos, o controle da metilação global depende 

da ação conjunta de DNMT1 e DNMT3B. Além disso, os dados sugerem que 

em humanos o controle epigenético envolvido na ICX é mais rigoroso do que 



 
 

aquele envolvido no imprinting, uma vez que as células DKO perderam controle 

do imprinting mas não da repressão do gene XIST. Porém, é importante notar 

que os estudos em humanos foram realizados em células transformadas, que 

apresentam aberrações genéticas e epigenéticas, e assim podem não refletir o 

comportamento de células normais. 

Neste estudo, propomos comparar a estabilidade do controle 

epigenético entre células humanas normais e transformadas submetidas a 

agentes perturbadores das marcas de metilação do DNA e acetilação em 

histonas, através do monitoramento da expressão alelo-específica de genes 

“imprintados” e genes ligados ao cromossomo X pelo uso de polimorfismos de 

base única (SNPs) presentes em regiões expressas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 



 
 

CONCLUSÕES 
 
 
 Após submissão de linhagens celulares a agentes perturbadores de 

duas das principais e melhor caracterizadas marcas epigenéticas (metilação do 

DNA e acetilação em histonas), foi observado que células humanas normais 

apresentam o controle epigenético mais rígido que células humanas 

transformadas. 

O modelo de células normais apresentou modificações epigenéticas no 

controle de expressão dos genes “imprintados” IGF2 e H19 quando comparado 

à linhagem celular primária. Ainda assim, manteve a expressão de genes 

submetidos à ICX e outros “imprintados”, mesmo sob hipometilação do DNA e 

aumento da acetilação em histonas. Em células transformadas hipometiladas, a 

perda de imprinting foi observada juntamente com a ativação de XIST a partir 

do X ativo, sugerindo que não há diferenças na rigidez do controle de 

expressão gênica em ambos os fenômenos (ICX e imprinting genômico). 

 Além disso, foram observadas novas atuações de VPA e 5-aza-dC: 

ambas as drogas podem diminuir a expressão de DNMT1 e 5-aza-dC altera a 

via acetilação/desacetilação da histona H4, levando à diminuição de H4 

acetilada. Ainda, a combinação dos dois reagentes ocasionou diferentes 

resultados em relação à acetilação da histona H4 e expressão gênica de XIST 

e PEG10; este fato pode estar ligado às diferenças na cascata de sinalização 

geradas após a perturbação das marcas epigenéticas, uma vez que depende 

da ordem de adição das drogas.  

Em conjunto, esses resultados reforçam a importância do uso de 

sistemas celulares não transformados para estudos de epigenética, e indicam 



 
 

uma maior complexidade de atuação das drogas 5-aza e VPA no epigenoma 

celular. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

RESUMO 
 

A epigenética aborda o controle da expressão gênica através de 

diversos fatores que agem sob a cromatina, os melhor estudados são a 

metilação do DNA e a acetilação em histonas, relacionadas à repressão e 

ativação gênica, respectivamente. Em mamíferos, existem dois fenômenos 

epigenéticos interessantes: a inativação do cromossomo X (ICX) em fêmeas, 

que garante o equilíbrio transcricional gênico entre os sexos, e o imprinting 

genômico, caracterizado pela expressão monoalélica dependente da origem 

parental. 

No presente estudo, propusemos verificar a manutenção do controle 

epigenético em células humanas normais e transformadas em condições 

semelhantes de hipometilação do DNA e hiperacetilação em histonas (após 

uso das drogas 5-aza-2-’deoxicitidina (5-aza-dC) e ácido valproico, 

respectivamente), através do monitoramento da expressão alelo-específica 

pelo uso de polimorfismos de única base presentes em regiões codificadoras. 

Em células normais houve manutenção da ICX e do imprinting 

genômico, enquanto que em células transformadas hipometiladas foram 

observadas indução de XIST, e perda de imprinting dos genes IGF2, H19 e 

PEG10. Observamos que ambas as drogas podem diminuir a expressão de 

DNMT1, e 5-aza-dC altera o equilíbrio entre acetilação e desacetilação da 

histona H4. Ainda, a ordem de adição dos reagentes ocasionou diferenças no 

nível de acetilação da histona H4 e na expressão gênica de XIST e PEG10.  

Nossos dados sugerem que: células humanas normais apresentam 

maior estabilidade do controle epigenético comparadas às células humanas 

transformadas, genes submetidos à ICX e “imprintados” não apresentam 



 
 

diferenças na rigidez do controle de expressão, e a cascata de reação seguida 

após perturbação de marcas epigenéticas pode ser alterada dependendo da 

modificação inicial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT  
 

Epigenetics refers to mechanisms related to gene activity through 

conformational modifications in DNA without changes in the nucleotide 

sequence. Key players in the epigenetic control are DNA methylation and 

histone acetylation, which are related to gene activation and repression, 

respectively. Two striking epigenetic phenomena in mammalians are X 

chromosome inactivation (XCI) and genomic imprinting. XCI triggers the 

transcriptional silencing of all but one X chromosome in each female cell, while 

genomic imprinting is a process that leads to mono-allelic gene expression 

based on parental origin. 

In the present study, we intended to verify the maintenance of epigenetic 

control in normal and transformed human cells under the same conditions of 

epigenetic disturbance. For this purpose, 5-aza-2’-deoxycytidine (5-aza-dC) and 

valproic acid (VPA) were used to cause DNA hypomethylation and histone 

hyperacetylation, respectively. By monitoring allelic-specific expression using 

single nucleotide polymorphisms present in coding regions, we were able to 

check the effects of the modifications in the expression pattern of imprinted or 

subjected to XCI genes. 

While in female normal cells XCI and genomic imprinting were not 

affected by VPA or 5-aza-dC treatments, transformed male cells showed XIST 

activation and loss of imprinting of PEG10, IGF2 and H19 genes in the 

hypomethylation scenario. In addition, both drugs can decrease the expression 

of DNMT1, and 5-aza-dC alters the balance between acetylation and 

deacethylation of histone H4. Furthermore, we could see different degrees of 



 
 

histone H4 acetylation levels and of XIST and PEG10 expression, depending on 

which of the drugs was added first.  

Our data suggest that the epigenetic control in normal human cells is 

more stable when compared to transformed human cells. In addition, both XCI 

and genomic imprinting are epigenetic features equally hard to disturb. Finally, 

depending on the initial epigenetic modification (global demethylation or 

acethylation), it will induce different epigenetic control networks, with 

consequence to the final status of gene expression. 
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