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Do corpúsculo de Barr à inativação do cromossomo X 

A primeira evidência sobre compensação de dose em fêmeas de mamíferos 

surgiu com a descrição de uma estrutura observada apenas no núcleo de neurônios de 

gatas, fenômeno observado por Barr e Bertram (1949). O “satélite nucleolar”, como foi 

então denominado, é o que hoje se nomeia corpúsculo de Barr, e a simples presença 

dessa estrutura de localização peri-nucleolar em células de mamíferos poderia indicar o 

seu sexo.  

A natureza dessa estrutura heterocromática no núcleo das células das gatas 

começou a ser definida em trabalhos posteriores. Cogitou-se que ela seria produto de 

parasitismo viral (Tjio & Östergren, 1958) relacionado a carcinomas mamários. 

Entretanto, Ohno e Hauschka (1960), trabalhando com camundongos, afirmaram que o 

corpúsculo de Barr era na verdade um cromossomo X, presente não só em tumores 

como também em células normais das fêmeas, sendo esta característica a base citológica 

para o dimorfismo sexual em mamíferos.    

  

A Hipótese de Lyon  

Em 1961, Mary Lyon descreveu em um artigo sucinto suas considerações sobre 

a causa de um dos cromossomos X ser heterocromático nas células femininas, o que ela 

classificou como inativação do cromossomo X (ICX). A pesquisadora partiu de algumas 

evidências, como o fenótipo em mosaico de genes ligados à cor da pelagem (localizados 

no cromossomo X) exclusivo de fêmeas, e o fato de que camundongos com cariótipo 

39,X são fêmeas normais e férteis. Fundamentada nessas observações de genética de 

camundongos, a hipótese de Lyon propõe que o cromossomo X heterocromático está 
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inativo; o silenciamento de um dos dois cromossomos X das fêmeas permite aos sexos 

neutralizar o desequilíbrio resultante de doses não-equivalente de produtos gênicos 

ligados ao X e ao Y. 

 No ano seguinte (1962), Mary Lyon publicou um extenso artigo, no qual ela 

ampliou suas observações sobre o fenômeno da ICX a outros mamíferos. Suas 

pertinentes considerações forneceram a primeira fundamentação para uma hipótese de 

compensação de dose entre os sexos, e servem de embasamento para boa parte do que 

se procura entender sobre o mecanismo. Partindo de evidências fenotípicas, clínicas (em 

humanos) e citogenéticas, ela sugeriu que: 

• o corpúsculo de Barr é um cromossomo X geneticamente inativado em todas as 

células somáticas das fêmeas de mamíferos;  

• a ICX ocorre precocemente durante o desenvolvimento embrionário; 

• a ICX ocorre de maneira aleatória, podendo ser inativado tanto o X de origem 

paterna (pX) quanto o de origem materna (mX); 

• uma vez definido o X inativo (Xi), este permanece inativado ao longo das 

divisões celulares (a inativação é clonal); 

• o mecanismo de ICX garante que somente um cromossomo X permaneça ativo 

por núcleo diplóide (2n), mesmo em células com polissomia do X (regra n-1). 

 

Na época, a hipótese de Lyon encontrou alguma resistência na comunidade 

científica (Vines, 1997), pois a ideia de que um organismo mantivesse um cromossomo 

inteiro funcionalmente inerte jamais havia sido levantada. Hoje a hipótese da ICX 

proposta por Lyon é aceita como uma teoria.    
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Compensação de dose em mamíferos – a hipótese de Ohno 

A hipótese de Lyon trouxe desdobramentos importantes. Um deles se refere ao 

balanço entre produto gênico dos cromossomos sexuais versus autossômicos. A 

princípio, poder-se-ia pensar que, tanto nas fêmeas quanto nos machos, a relação de 

produtos gênicos entre o cromossomo X e os autossomos seria 0,5; ou seja, por 

possuírem somente um dos Xs ativo, os cromossomos sexuais estariam em desequilíbrio 

em relação aos autossomos.    

Ohno (1969) propôs um mecanismo evolutivo para explicar a compensação de 

dose em mamíferos. Segundo este modelo, os cromossomos sexuais evoluíram a partir 

de um par de autossomos. A aquisição do gene determinante sexual masculino SRY 

(sex-determining region Y) num dos homólogos deste par (denominado proto-Y) 

desencadeou ao longo da evolução a perda de segmentos do proto-Y, diminuindo assim 

a chance de recombinação entre proto-Y e proto-X. A consequência desta degradação 

do Y (ou erosão) seria um desequilíbrio de dose entre autossomos e cromossomos 

sexuais nos machos, e entre os cromossomos sexuais em machos e fêmeas (Figura 1). 

Ohno afirmou então que, além da inativação de um cromossomo X nas fêmeas, deveria 

haver uma superexpressão do único X nos machos e do X ativo nas fêmeas para 

compensar em relação aos autossomos, evitando assim uma haploinsuficiência 

funcional dos genes localizados no X. 
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Figura 1: Hipótese de um possível mecanismo evolutivo para compensação de dose em 
mamíferos. Os cromossomos sexuais teriam surgido a partir de um par de autossomos 
(PX e PY: proto-X e proto Y, respectivamente). A aquisição de genes determinantes 
sexuais masculinos como o SRY no PY desencadeou um processo de erosão deste 
cromossomo, com a finalidade de impedir recombinação entre X e Y, o que levou a um 
desequilíbrio gênico entre os produtos dos cromossomos sexuais e autossomos nos 
machos, e entre os produtos gênicos do X entre machos e fêmeas. A superexpressão do 
X ativo em machos e fêmeas e a ICX em fêmeas restabeleceriam o equilíbrio gênico 
entre os sexos (modificado de Payer & Lee, 2008).  
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A hipótese de Ohno pôde ser testada recentemente com ferramentas 

biomoleculares poderosas. Nguyen e Disteche (2006) compararam, em seis espécies de 

mamíferos, a expressão de genes no X com a dos autossomos, utilizando a técnica de 

microarray. Os resultados mostraram que genes no cromossomo X eram 

superexpressos, de modo que a relação X:AA era aproximadamente 1, de acordo com o 

que previa Ohno. No entanto, Xiong e colaboradores (2010), utilizando dados robustos 

de sequenciamento de RNA (RNA-seq), mostraram que a relação X:AA era próxima de 

0,5, o que refutaria a hipótese de compensação de dose entre sexuais e autossomos. Em 

artigo recente, Castagné e colaboradores (2011) concluíram que, dependendo do filtro 

aplicado à análise dos dados do microarray, resultados discrepantes poderiam ser 

obtidos: como padrão, genes de baixa expressão seriam eliminados, pois não chegam ao 

limite de detecção dos microarrays, o que resultaria numa superestimativa de expressão 

de genes no X. A questão ainda é alvo de investigação e debate; contudo, vale ressaltar 

que, independentemente dos resultados alcançados com as diferentes técnicas, um 

mecanismo molecular responsável pela possível superexpressão do X ainda não foi 

proposto. 

 

Padrões de ICX 

O fenótipo em mosaico de genes ligados ao X levou a interpretação de que a 

ICX fosse um evento aleatório, ou seja, que os cromossomos Xs provenientes do pai e 

da mãe tivessem igual probabilidade de serem inativados. Por ser um fenômeno 

aleatório, o esperado seria que cerca de 50% das células de uma fêmea possuíssem o pX 

inativo, enquanto que em outros 50% das células possuíssem o mX inativo. No entanto, 
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em algumas situações, a aleatoriedade da ICX foi contraposta, e desvios de inativação 

favorecendo um dos cromossomos X foram descritos.  

 

 
A ICX em tecidos extraembrionários 

 

Em 1975, Takagi e Sasaki observaram que tecidos de origem extraembrionária 

murinos apresentavam desvio completo de ICX, favorecendo a inativação do 

cromossomo X proveniente do pai. Trabalhos subsequentes confirmaram que tecidos 

extraembrionários não só de camundongos como também bovinos exibiam uma forma 

de ICX dependente da origem parental, denominada “imprintada” (Wake, Takagi e 

Sasaki, 1976; West et al., 1977; Xue et al., 2002), em que o cromossomo inativado era 

sempre o de origem paterna. A forma “imprintada” de ICX foi identificada antes mesmo 

de o fenômeno ser descrito em genes autossômicos imprintados, em meados da década 

de 80. 

  Alguns trabalhos procuraram investigar o padrão da ICX em tecidos de origem 

extraembrionária humanos. Os dados da literatura são bem controversos: enquanto 

alguns autores relatam que o padrão da ICX em placenta é “imprintado” (como em 

camundongos), outros o definem como aleatório. Em 2010, nosso grupo publicou um 

trabalho onde foi realizada uma extensa investigação em placenta humana a termo, e 

concluímos que a ICX neste tecido ocorre de forma aleatória, diferente do que ocorre 

em camundongos (Moreira de Mello et al., 2010). A conclusão do trabalho levanta uma 

pergunta, relacionada à evolução do padrão de ICX “imprintado” em tecidos 

extraembrionários de mamíferos; estudar este padrão em placenta de primatas não-

humanos seria fundamental para entender a evolução no padrão de ICX em mamíferos 

placentários.  
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A ICX em marsupiais 

Marsupiais (Metatheria) e mamíferos placentários (Eutheria) divergiram há 

aproximadamente 148 milhões de anos, e mesmo naqueles mamíferos mais basais o 

fenômeno da ICX já foi descrito. Sharman (1971) observou em cangurus que a 

inativação acontece preferencialmente no cromossomo X paterno, e este padrão além de 

ocorrer nos tecidos de origem extraembrionária é também observado nos tecidos 

somáticos das fêmeas.  

 No item “Modelo para a evolução da ICX” são discutidas as diferenças 

moleculares e fenotípicas no processo da ICX entre marsupiais e placentários, o que 

permite algumas especulações sobre como o processo evoluiu em mamíferos. 

 

  

Silenciamento do cromossomo X durante a gametogênese masculina 

 Um tipo de silenciamento que envolve o cromossomo X ocorre também na 

linhagem germinativa masculina (Lifschytz & Lindsley, 1972), por meio da inativação 

meiótica do cromossomo sexual (meiotic sex chromosome inactivation – MSCI). 

Durante a formação dos gametas masculinos, regiões não pareadas dos cromossomos X 

e Y são transcricionalmente silenciadas, formando uma estrutura distinta 

heterocromática denominada corpúsculo XY (XY body); acredita-se que o silenciamento 

destas regiões tenha como objetivo impedir a recombinação.  

Ao contrário do que se previa, boa parte das regiões heterocromáticas do 

corpúsculo XY permanece silenciada após o término da meiose na forma de cromatina 

pós-meiótica (post-meiotic sex chromatin - Greaves et al., 2006). No entanto, após a 

fertilização, as regiões de heterocromatina serão remodeladas.  
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A ICX durante o desenvolvimento embrionário 

Quando ocorre a ativação do genoma do zigoto, em camundongos no estágio de 

2-4 células, elementos repetitivos presentes no pX (que sofreu silenciamento durante a 

gametogênese masculina) continuam silenciados (Okamoto et al., 2004). Genes 

codificadores presentes no pX encontram-se inicialmente ativos mas progressivamente 

são inativados durante o período pré-implantação, um processo que pode ser facilitado 

pelo compartimento silenciado já estabelecido nas regiões repetitivas (Namekawa et al., 

2010). Assim, blastocistos murinos jovens (dia embrionário 3.5 – E3.5) apresentam o 

pX inativo em todas as suas células. Existe a hipótese de que essa forma “imprintada” 

paterna de ICX, que ocorre nas fases iniciais do desenvolvimento de embriões 

femininos, possa ser resquício da MSCI, que daria origem a um cromossomo pX pré-

inativado (Huynh & Lee, 2003). 

 Após a fase de blastocisto jovem, os destinos dos tecidos embrionários e 

extraembrionários divergem. Composto da endoderme primitiva e da trofectoderme, 

tecidos extraembrionários mantêm o pX inativado, enquanto que o epiblasto, que dá 

origem ao embrião propriamente dito, reativa o pX e passa por uma nova fase de 

estabelecimento de ICX que independe da origem parental, ou seja, neste segundo 

momento a inativação se dá de maneira aleatória (Mak et al., 2004). Portanto, a forma 

aleatória de ICX, reconhecida desde os relatos de Mary Lyon (1961), é resultado da 

manutenção do sinal de inativação que ocorreu nas células originadas da diferenciação 

do epiblasto.  

 Dados sobre o que ocorre durante o desenvolvimento humano são escassos, 

devido principalmente às implicações éticas advindas do uso de embriões humanos em 

pesquisa. Mesmo em países mais permissivos existem dificuldades em se obter 
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embriões humanos de boa qualidade, uma vez que o material seria descartado em 

clínicas de fertilização.  

 Dois trabalhos recentes tiveram como objetivo investigar a ICX durante a 

embriogênese humana. No entanto, eles apresentaram dados conflitantes. Van den Berg 

e colaboradores (2009) observaram indícios da ICX em embriões humanos do estágio 

de 6-8 células até blastocistos, mas não foi possível saber se o padrão de ICX era 

“imprintado” ou aleatório, pois a doação dos embriões era anônima. Por outro lado, 

Okamoto e colaboradores (2011) afirmaram não existir evidência de ICX em embriões 

humanos pré-implantação, mesmo em blastocistos. A questão permanece aberta e ainda 

resta abordá-la em embriões mais jovens, investigação que pode ser impossibilitada em 

decorrência legislação vigente em cada país.  

   

O Centro de Inativação do Cromossomo X  

Desvios de inativação também ocorrem em tecidos somáticos, em camundongos 

e humanos portadores de translocações X:autossomos. Essas translocações têm uma 

propriedade importante: a disseminação da inativação para loci autossômicos (Russell 

& Montgomery, 1965; Cattanach, 1974). Além disso, rearranjos dessa natureza com 

frequência provocam desvios de inativação, favorecendo um dos cromossomos X. 

Como afirmou Rastan (1983), dois eventos poderiam ser causadores desses desvios: ou 

a ICX ocorreria de maneira aleatória, e por seleção as células com maior equilíbrio 

gênico seriam mantidas, ou a ICX não seria aleatória a princípio, devido a perturbações 

no processo em si, por possível rearranjo envolvendo um centro controlador da 

inativação.  

Em alguns casos, a primeira hipótese pôde ser corroborada, como em algumas 

populações celulares sanguíneas de mulheres portadoras de mutação no gene ligado ao 
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X, HPRT1 (hipoxantina fosforibosil-transferase), cuja disfunção leva à Síndrome de 

Lesch-Nyhan (Nyhan et al., 1970). No entanto, parecia existir um centro de inativação 

no cromossomo X, pois somente um dos produtos da translocação era inativado. Nestas 

situações, o produto menor quase nunca era inativado, o que sugeria que o produto 

maior da translocação continha uma porção responsável por desencadear a inativação 

daquele cromossomo (Russell & Montgomery, 1965; Russell & Cacheiro, 1978). 

Modelos para explicar o desvio de inativação observado em diversos camundongos 

portadores de translocação X:autossomos foram propostos, baseados na existência de 

um centro de inativação do X (Xic - X inactivation centre - Russell, 1963; Lyon, 1971; 

Mattei et al., 1981). O Xic foi descrito como a região mínima necessária responsável 

pela inativação, o qual deveria estar fisicamente associado a um cromossomo X para 

que ele fosse inativado (ação in cis). 

O mapeamento dos pontos de quebra das translocações X:autossomo permitiu a 

localização do Xic na porção distal da banda XD em camundongos (Rastan, 1983), e na 

banda Xq13 em humanos (XIC - Brown et al., 1991b); o detalhamento molecular do 

Xic revelou que há sintenia completa dessa região entre camundongos e humanos 

(Brown et al., 1991b). Diversos trabalhos demonstraram que inserções do fragmento do 

XIC em cromossomos diferentes podem também provocar o silenciamento neste 

contexto ectópico (Lee et al., 1996; Migeon et al., 1999; Heard et al., 1999), o que 

comprova sua importância para a ocorrência da ICX.  

 

Mecanismos moleculares da ICX 
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Células-tronco embrionárias 

 Não seria possível compreender o processo da ICX sem a existência de modelos 

experimentais apropriados. A hipótese para explicar a ocorrência da ICX já havia sido 

proposta. Restava saber quando e como isso se dava. Embriões em desenvolvimento 

seriam os candidatos mais adequados para tentar responder a essas perguntas. Assim, a 

obtenção de células-tronco embrionárias (embryonic stem cells – ESCs) foi uma 

conquista fundamental para que se pudesse avançar nas pesquisas sobre ICX.   

Isoladas por Evans e Kaufman em 1981, as ESCs murinas (mouse embryonic 

stem cells – mESCs) são provenientes da massa celular interna (MCI) de blastocistos, e 

representam um embrião em desenvolvimento. Esta população celular pluripotente 

mantém suas características quando cultivadas sob condições apropriadas. 

Extraordinariamente, as mESCs femininas apresentam in vitro os dois cromossomos X 

ativos, refletindo o status de ICX observado nas células do epiblasto; com a indução da 

diferenciação, elas realizam a ICX in vitro, e é neste momento que podem ser 

identificados os fatores determinantes do processo. 

Os itens seguintes contêm diversas considerações importantes sobre o 

estabelecimento da ICX obtidas em estudos realizados em ESC. Contudo, uma revisão 

mais detalhada sobre estas células pode ser consultada no Capítulo II.  

 

Início ou estabelecimento da ICX 

A análise do Xic/XIC permitiu a identificação de vários fatores importantes para 

a ICX. O locus Xce (do inglês X chromosome-controlling element) de camundongos foi 

mapeado dentro do Xic, e aos seus alelos foram atribuídas propriedades de conferir 
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diferentes chances do cromossomo X portador ser submetido à inativação (Cattanach et 

al., 1969; Johnston & Cattanach, 1981). 

Um gene situado dentro do XIC com propriedades bem particulares foi descrito 

em 1991 (Brown et al., 1991a). Ele é expresso exclusivamente pelo cromossomo X 

inativo (Xi), e por esta razão ele foi denominado XIST (X-Inactive Specific Transcript). 

Tanto o gene humano quanto o homólogo murino foram identificados no mesmo ano 

(Brown et al., 1991a; Borsani et al., 1991, Brockdorff et al., 1991). XIST/Xist é um 

transcrito de RNA longo (17 kb e 15 kb, respectivamente), expresso somente por células 

femininas, de localização específica nuclear. Os genes humano e murino compartilham 

regiões de considerável homologia em sua sequência, possuem diversas repetições 

organizadas em tandem e não possuem ORFs (Brown et al., 1992; Brockdorff et al., 

1992).  

Análises do padrão de expressão de Xist/XIST demonstraram que o transcrito se 

acumula no cromossomo Xi in cis (Clemson et al., 1996), formando uma espécie de 

“nuvem” que o recobre (Figura 2). Em camundongos, este padrão se mantém mesmo 

durante a metáfase (Figura 2). Vários estudos mostraram que fêmeas heterozigotas para 

mutação em Xist apresentam desvio de inativação que favorece o alelo selvagem, ou 

seja, inativam o cromossomo X que possui o alelo selvagem de Xist; o gene é 

imprescindível também para o estabelecimento da forma “imprintada” de ICX em 

mamíferos placentários (Mararhens et al., 1997; Penny et al., 1996).  
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Figura 2: O RNA de Xist recobre o Xi. À esquerda, núcleo metafásico de fibroblasto 
murino, mostrando associação do RNA de Xist (em vermelho) durante esta fase do ciclo 
celular (Lee, 2009). À direita, núcleo interfásico de fibroblasto feminino humano; a seta 
indica sinal de RNA de XIST em verde (Hall et al., 2002).     

 

 Um transcrito regulador de XIST foi identificado em mESCs, denominado Tsix 

(Lee et al., 1999a). Tsix se localiza a 3´ do gene Xist, e seu locus já havia sido 

anteriormente associado à ICX (Courtier et al., 1995; Debrand et al., 1999). Tsix é 

transcrito em orientação contrária a do gene Xist, originando uma sequência antissentido 

que se sobrepõe completamente a de Xist (daí seu nome, Tsix).  

Foi observado que os dois alelos de Tsix são expressos em mESCs 

indiferenciadas femininas. Durante a diferenciação in vitro, ocorre repressão de Tsix e a 

indução de Xist in cis no Xi (revisto por Boumil & Lee, 2001). Lee & Lu (1999) 

demonstraram que fêmeas de camundongo portadoras de mutação em Tsix exibiam 

desvio de inativação, favorecendo o alelo mutado; os autores concluíram que Tsix 

regula Xist in cis e desta maneira determina a escolha de qual X será inativado, sem 

comprometer o silenciamento.     

Em humanos, um transcrito antissentido ao XIST de aproximadamente 27 kb foi 

identificado (Migeon et al., 2001). No entanto, TSIX não se sobrepõe completamente à 

sequência de XIST, como ocorre em camundongos. Além disso, enquanto Tsix é 

expresso pelo X ativo (Xa) em camundongos, TSIX é expresso pelo Xi em humanos 
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(Migeon, 2002), sugerindo que Tsix e TSIX tenham funções diferentes. Até o momento, 

não se sabe se XIST é regulado por TSIX em humanos. Migeon (2002) sugere que TSIX 

é um remanescente de Tsix cujas funções se perderam. Assim, em humanos, um 

regulador direto de XIST não foi identificado. 

 

Xist e heterocromatinização do X 

O simples acúmulo dos transcritos de Xist no futuro Xi, apesar de sugestivo, não 

explica como essa associação promove a heterocromatinização. Existe uma estreita 

relação entre o início do silenciamento e o acúmulo do RNA do Xist ao longo do 

cromossomo X. Entretanto, o modo de ação de Xist na ICX começou a ser esclarecido 

somente em 2008, com o trabalho de Zhao e colaboradores.  

Estudos prévios mostraram que havia diferença entre a composição das histonas 

no Xa e no Xi. Já se sabia que o Xi era enriquecido de histonas H4 desacetiladas 

(Jeppesen & Turner, 1993), de histonas H3 metiladas nos resíduos de lisina (K) (Heard 

et al., 2001) e da variante de histona macroH2A1.2 (Costanzi & Pehrson, 1998). Essas 

modificações de maneira geral alteram a expressão gênica, e a presença de algumas 

delas caracteriza regiões de intensa ou de baixa transcrição.  

 Em especial, o Xi é rico em histonas H3 com trimetilação na lisina 27 

(H3K27me3), uma marca característica de cromatina reprimida; a aquisição dessa 

marca é o primeiro evento observado logo após o RNA de Xist recobrir o Xi (revisto por 

Nora & Heard, 2010). Proteínas remodeladoras de cromatina do complexo repressivo 

das Polycombs tipo 2 - PRC2 -, responsáveis pela deposição de H3K27me3, também 

estão altamente concentradas no Xi (Plath et al., 2003; Silva et al., 2003). Zhao e 

colaboradores (2008) verificaram que o RNA de Xist se liga diretamente a PRC2, e esta 
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interação faz com que o complexo se concentre no Xic e depois se espalhe por todo o 

cromossomo Xi, disseminando o sinal de inativação. Assim, é a presença dos transcritos 

de Xist que provoca as modificações epigenéticas responsáveis pelo silenciamento do 

Xi, possibilitando a passagem de um estado eucromático para um heterocromático.  

Não se sabe ainda como outras proteínas remodeladoras de cromatina são 

recrutadas para o futuro Xi, nem quando ocorre o seu enriquecimento com as demais 

modificações de histonas. É certo que a aquisição da variante macroH2A.1.2 e a 

metilação do DNA das regiões promotoras de genes ligados ao Xi são eventos tardios 

durante a processo de heterocromatinização do X (Morey & Avner, 2011; Nora & 

Heard, 2010).   

Vale lembrar que diversos transcritos longos de RNAs não codificadores (long 

non-coding RNAs - lncRNA) também já foram identificados dentro do XIC e acredita-se 

que, além do Xist, um intrincado balanço entre expressão e regulação recíproca destes 

RNAs e de algumas proteínas determinam o início da ICX (Figura 3).  

 

 

 

Figura 3: Esquema representativo do centro de inativação do cromossomo X (Xic) 
murino. A região possui vários RNAs não-codificadores, simbolizados pelos retângulos 
com linhas diagonais. Setas em verde indicam ativadores de Xist, e seta bloqueada em 
vermelho indica repressor de Xist. Rnf12 é uma E3 ubiquitina-ligase que ativa Xist in 

trans. Modificado de Yang e colaboradores, 2011. 



 20

 

Contagem e escolha 

Um dos aspectos mais intrigantes sobre a ICX é a constatação que somente um 

cromossomo X permanece ativo por núcleo diplóide, conhecido como regra n-1. Por 

esta razão, acredita-se que haja um fenômeno de contagem, em que a razão 

X:autossomos é “calculada” e a ICX é desencadeada em todos os cromossomos X com 

exceção de um deles por núcleo diplóide. Como predito pela regra, células X0 e XY não 

apresentam corpúsculo de Barr, XX e XXY exibem um e fêmeas XXX possuem dois 

(Lyon, 1972; Kay et al., 1994).  

 Embora esteja claro que a presença do transcrito de Xist no futuro Xi 

desencadeie as mudanças epigenéticas posteriores, não se sabe como os transcritos de 

Xist permanecem associados a somente um dos cromossomos X, e não se difunde para 

outras regiões nucleares e/ou outros cromossomos. Algumas hipóteses já foram 

levantadas, mas elas ainda carecem de mais evidências.   

Uma das hipóteses é baseada na existência de um curto período durante a 

diferenciação celular em que os dois cromossomos X se pareiam (XIC pairing). O 

fenômeno foi observado por diferentes grupos (Bacher et al., 2006; Xu et al., 2006), e 

acredita-se que no momento da associação entre os dois cromosomos X ocorra uma 

quebra de simetria que faz com que a expressão de Tsix, antes bialélica, torne-se 

monoalélica. A expressão monoalélica de Tsix cria um estado permissivo para o 

aumento de expressão e acúmulo do RNA de Xist em somente um dos cromossomos X. 

Zhang e colaboradores (2007) observaram que somente após a ocorrência do 

pareamento dos Xs, o futuro Xi assume um compartimento nuclear diferente, com 
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localização preferencial perinuclear. Autossomos que possuem um XIC ectópico 

também passam a residir próximos ao nucléolo. 

Ainda não são conhecidos os fatores que promovem o pareamento dos Xs 

durante a diferenciação, e nem quais fenômenos moleculares se estabelecem durante o 

tempo em que os dois Xs permanecem pareados; estudos poderão esclarecer se esse 

evento é de fato responsável pela escolha de qual X permanecerá ativo.  

Disseminação do sinal de inativação 

Diversos trabalhos verificaram que o RNA de Xist recobre o cromossomo Xi 

integralmente. Mas não se sabe ao certo que afinidades existem entre a molécula de 

RNA de XIST/Xist e a cromatina do futuro Xi para haja associação entre elas.  

Comparado aos autossomos, o cromossomo X possui o dobro de elementos do 

tipo LINE-1 (do inglês Long INterspersed Elements), sequências repetitivas longas de 

DNA, as quais contém região promotora e ORFs, dispersas por todo o genoma, e que se 

acredita terem surgido por retrotransposição (Bailey et al., 2000). Lyon (1998) propôs 

que as sequências LINE-1 enriquecidas no cromossomo X serviriam como sítios de 

ancoragem do transcrito de Xist e de outros fatores que contribuem para o 

silenciamento, ajudando o sinal de inativação a se espalhar por todo o cromossomo 

(revisto por Wutz, 2007). Com relação ao RNA de Xist, Wutz e colaboradores (2002) 

afirmam que a presença de muitas regiões redundantes deste RNA confere-lhe a 

capacidade de se associar ao futuro Xi.  

 

Genes que escapam à ICX 

O processo de inativação ocorre in cis a partir do XIC, e o sinal segue pelo 

cromossomo X nas duas direções (Brown et al., 1991a). Os genes transcricionalmente 
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ativos são silenciados, com exceção de algumas regiões que escapam da inativação 

(revisto por Vasques et al., 2002). Em humanos, até 15% dos genes ligados ao 

cromossomo X escapam da inativação, e outros 10% exibem inativação variável, sendo 

bialelicamente expressos em somente um grupo de mulheres ou em determinados 

tecidos (Carrel & Willard, 2005). Em camundongos essa porcentagem é bem menor, 

cerca de 3%, o que pode explicar a ausência de um fenótipo anormal associado a 

animais 39,X, em contraste com mulheres 45,X, que raramente sobrevivem até o 

nascimento e, quando viáveis, possuem Síndrome de Turner (revisto por Disteche et al., 

2002). 

Muitos dos genes que escapam à inativação encontram-se agrupados no braço 

curto do X, residindo dentro do estrato mais jovem, adquirido mais recentemente na 

evolução dos mamíferos (Carrel et al., 1999; Ross et al., 2005); outros se localizam na 

região pseudoautossômica e possuem homólogos funcionais no cromossomo Y, que 

podem sofrer recombinação durante a meiose (revisto por Disteche, 1995).  

Segmentos genômicos no cromossomo X com menor quantidade de sequências 

LINE-1 possuem mais genes que escapam à inativação (Bailey et al., 2000), um 

indicativo da importância destas sequências no silenciamento gênico. Além disso, em 

translocações, a propagação da ICX para loci autossômicos parece depender da 

concentração desses elementos no autossomo translocado (revisto por Lyon, 1998). O 

mecanismo de escape envolve outros fatores, como a presença de elementos isoladores - 

complexos de cromatina e proteínas que agem como barreiras aos sinais de reguladores 

transcricionais positivos (enhancers) ou negativos (silencers) -, e/ou elementos in cis 

localizados nas proximidades de uma região de escape que podem promovê-lo (revisto 

por Lee, 2011).  
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Manutenção da ICX 

Uma vez estabelecida, a marca de inativação do X mantém-se ao longo de toda a 

vida; em cada célula feminina, o mesmo Xi é mantido de maneira clonal: todas as 

células-filhas herdam a escolha do Xi, e acredita-se que haja um mecanismo 

responsável pela manutenção desta informação. Não são muitos os trabalhos, no 

entanto, que conseguem esclarecer definitivamente as particularidades da manutenção 

da ICX; acredita-se que a falha está em se encontrar um modelo celular apropriado para 

abordar essas questões.  

Mesmo assim, podemos inferir quais vias seriam importantes para o processo, 

baseados nas características do Xi. Além de manter continuamente a expressão e reter a 

“nuvem” de XIST/Xist, o compartimento nuclear que o Xi ocupa encontra-se silenciado 

transcricionalmente; logo, não há atividade de RNA polimerase II. Além disso, o Xi 

está enriquecido de algumas modificações pós-traducionais em histonas (H3K27me3, 

H3K9me2, H4K20me1) e da variante de histona do tipo macroH2A1.2 (revisto por 

Nora & Heard, 2010). Finalmente, as citosinas de dinucleotídeos CpG das regiões 

promotoras gênicas encontram-se metiladas no Xi (revisto por Goto & Monk, 1998; 

Brockdorff, 2002; Hall & Lawrence, 2003). Esses aspectos indicam que proteínas 

responsáveis pela acetilação/metilação de histonas e metilação do DNA desempenham 

uma função importante durante a manutenção do estado inativo do X. 

Com relação à metilação do DNA, o papel da enzima DNMT1, que tem 

afinidade por DNA hemi-metilado (revisto por Bestor, 2000), tem sido amplamente 

explorado. Células-tronco embrionárias murinas deficientes para o gene Dnmt1 exibem 

desmetilação global de DNA (Li et al., 1992; 1993), e após diferenciação, possuem um 

padrão aberrante da expressão de Xist, demonstrando que a Dnmt1 é fundamental na 

regulação da expressão alelo-específica de Xist. Quando deficientes em Dnmt1, as 
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mESCs masculinas expressam Xist após a diferenciação, provocando inativação do 

único X nos machos e dos dois cromossomos X nas fêmeas (Panning & Jaenisch, 1996). 

Desta maneira, em camundongos os resultados indicam que Dnmt1 regula a expressão 

de Xist e, portanto, é fundamental para a ICX (Beard et al., 1995; Panning & Jaenisch, 

1996). 

Csankovszki e colaboradores (2001) afirmaram que, em camundongos, é 

necessário que Xist permaneça expresso continuamente em células somáticas adultas, 

uma vez que a deleção do gene provocou a reexpressão de alguns loci ligados ao X. 

Acima de tudo, os autores afirmam que existe um sinergismo entre a contínua expressão 

de Xist, a atuação de Dnmt1 e de complexos de histona desacetilases (HDCAs) para 

manter o Xi em camundongos. Boumil e Lee (2001) também relataram que as perdas de 

Xist e de histonas do tipo macroH2A1.2 levavam à reativação do cromossomo Xi.  

Alguns trabalhos já procuraram abordar a manutenção de ICX em humanos; até 

o momento, porém, poucos são os paralelos possíveis. Com relação à expressão de XIST 

humano, Brown e Willard (1994) afirmam que o gene não é necessário para manter o 

estado inativo do X: a ausência do XIC não provocou reativação de genes submetidos à 

ICX, ao contrário do que foi observado em camundongos. É importante dizer que os 

autores usaram como modelo células híbridas, obtidas da fusão entre células humanas e 

murinas, que definitivamente não reproduzem condições encontradas naturalmente e, 

portanto são modelos epigeneticamente duvidosos. Ademais, a razão para que XIST 

continue sendo expresso em células somáticas permanece sem resposta.  

O papel da DNMT1 na ICX humana ainda é alvo de debates. Células HCT116 

(derivadas de carcinoma humano) nocautes para DNMT1
 exibem pouca diminuição nos 

níveis de metilação global do DNA, da ordem de 20% (Rhee et al. 2000; 2002). Já o 
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duplo-nocaute DNMT1/DNMT3B, esta última uma metiltransferase de novo, apresentou 

redução de 97% nos níveis de metilação global do DNA, o que sugere uma redundância 

funcional entre estas duas proteínas humanos. Nosso laboratório procurou investigar a 

expressão de XIST nessas células com acentuada hipometilação e, diferentemente do 

que ocorre em camundongos, níveis tão baixos de metilação não foram suficientes para 

causar expressão de XIST (Vasques et al., 2005).  Porém, como as células HCT116 são 

XY, não foi possível avaliar o efeito de perda de metilação de DNA nos genes 

submetidos à ICX. 

Blewitt e colaboradores (2008) demonstraram que em camundongos uma 

proteína da família das coesinas e condensinas era importante para a manutenção da 

ICX. Fêmeas de camundongos nocautes para SmcHD1 (structural-maintenance-of-

chromosomes hinge domain) morriam antes do nascimento, e apesar de exibirem padrão 

de expressão de Xist normal, apresentavam sinais de reativação do Xi, com 

hipometilação de ilhas CpG e  reexpressão de genes submetidos à ICX. Tal descrição 

abriu novas oportunidades de investigação da manutenção da ICX em mamíferos, pois 

em C. elegans as proteínas SMCs desempenham importante função no processo de 

compensação de dose, contribuindo para a redução da expressão dos dois Xs nos 

hermafroditas. 

 

Modelo para a evolução da ICX 

 Como descrito, a ICX é observada em mamíferos placentários e também em 

marsupiais. Apesar de ser conservado há milhões de anos, o processo em si apresenta 

diferenças significativas entre esses grupos.  

A primeira grande diferença entre a ICX de marsupiais e de placentários é que 

nos primeiros o padrão nas fêmeas é “imprintado”, enquanto que nos últimos ele é 
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aleatório em relação aos tecidos embrionários. Assim como o Xi de fêmeas de 

camundongos e humanos, o Xi dos marsupiais é replicado tardiamente na fase S do 

ciclo celular (Graves, 1967; Sharman, 1971). Entretanto, em marsupiais, o corpúsculo 

de Barr é observado somente em determinados tecidos de algumas espécies (VandeBerg 

et al., 1987); marcas epigenéticas características do Xi em mamíferos placentários não 

são evidentes em marsupiais, como por exemplo a metilação de DNA em loci 

específicos (Loebel & Johnston, 1996). Por estas razões, a ICX em marsupiais é 

comumente descrita como incompleta, instável e tecido-específica (Cooper et al., 1993), 

e em termos moleculares, uma discrepância fundamental é a ausência de XIST no 

genoma de marsupiais (Hore et al., 2007).  

O padrão “imprintado” de ICX em marsupiais também é observado em tecidos 

extraembrionários murinos, sugerindo que ele representa uma forma ancestral do 

mecanismo de ICX. Baseados no perfil de modificações em histonas presentes no Xi em 

marsupiais e placentários, Chaumeil e colaboradores (2011) propõem um modelo de 

evolução do processo de ICX (Figura 4). Segundo este modelo, o acúmulo de marcas de 

heterocromatina constitutiva no X, assim como a H3K27me3 e a H3K9me2 caracteriza 

o modo “imprintado” de ICX (com o silenciamento do pX) num ancestral do grupo 

Theria. A aquisição do gene XIST no ancestral dos placentários foi crucial para 

estabilizar o recrutamento dessas variantes de histonas, surgindo um novo modo de 

inativação com maquinaria XIST-dependente. Assim, o Xi dos marsupiais poderia 

representar um estado intermediário do processo de ICX, situando-se entre o 

recrutamento de marcas epigenéticas de heterocromatina constitutiva, e a forma mais 

estável e complexa de heterocromatina dependente de XIST dos mamíferos placentários.     
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Figura 4: Modelo de evolução da ICX em mamíferos. Os quadros azul e rosa indicam 
características epigenéticas compartilhadas pelo grupo especificado. Setas contínuas indicam 
componentes estáveis da ICX encontrados nos clados; setas interrompidas indicam 
modificações repressivas instáveis. Modificado de Chaumeil e colaboradores, 2011.     

 

 

O Estudo da ICX em células humanas 

Nossos conhecimentos sobre as diversas etapas do processo de ICX são 

resultados de investigação realizada com células murinas. Entretanto, já são conhecidas 

algumas diferenças entre a ICX de humanos e camundongos (revisto por Vasques et al., 

2002).  

Por exemplo, com relação ao início do fenômeno, o padrão de expressão de XIST 

não parece ser idêntico entre as duas espécies: enquanto o transcrito de XIST humano 
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dissocia-se do Xi durante a prófase, o RNA de Xist recobre o Xi durante a metáfase 

(Smith et al., 2004). Além disso, a associação do RNA de Xist no Xi parece necessitar 

de fatores espécie-específicos, visto que XIST não recobre o cromossomo X humano 

quando presente num background de camundongo em híbridos somáticos humano-

camundongo (Tinker & Brown, 1998). Não se sabe ainda qual é o papel do gene TSIX 

humano em relação à regulação de XIST.  

Até o momento, os trabalhos que investigaram a manutenção da ICX em 

humanos foram baseados na utilização de modelos celulares artificiais, os híbridos 

somáticos humano/roedor, ou células transformadas. Ao se estudar as funções de XIST e 

DNMT1 na manutenção da ICX humana, encontramos resultados e conclusões muito 

discrepantes, o que reforça a necessidade de abordagem das mesmas questões em 

células epigeneticamente mais próximas do estado natural.  

Diante destas afirmações, foi objetivo deste trabalho investigar o início e a 

manutenção da ICX em células humanas. Para tanto, foram utilizadas como modelos de 

estudo do estabelecimento da ICX linhagens de células-tronco embrionárias humanas 

(human embryonic stem cells – hESCs), derivadas em nosso e em outros laboratórios. A 

função de XIST, DNMT1 e SMCHD1 na manutenção da ICX foi avaliada em 

fibroblastos humanos imortalizados. 
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A inativação do cromossomo X é o fenômeno epigenético que garante o 

equilíbrio dos produtos gênicos ligados ao X entre machos em fêmeas de mamíferos. É 

importante que o processo seja estudado em nossa espécie, uma vez que a grande 

maioria dos trabalhos abordou a questão em modelos murinos. Este trabalho teve como 

objetivos principais avaliar o status de ICX em linhagens de hESCs, e investigar a 

manutenção da ICX em células somáticas humanas normais. 

Nossa investigação mostrou que há uma tendência das hESCs iniciarem a ICX in 

vitro, e que isto talvez possa ser determinado pelas atuais condições de cultivo. 

Concentrações fisiológicas de O2 foram relacionadas a um caráter epigenético mais 

imaturo das células, porém não impediram o início da ICX em hESCs derivadas em 

nosso laboratório.  

Acredita-se que as hESCs encontram-se num estágio mais tardio de 

desenvolvimento do que as mESCs, estas últimas sendo classificadas como mais 

“imaturas”. Além disso, é possível que o estabelecimento da ICX em humanos ocorra 

em momento anterior, em relação ao camundongo, do desenvolvimento embrionário. 

Nesse sentido, é importante destacar que restam muitas dúvidas a respeito do status da 

ICX em embriões humanos: se as células da MCI humana realmente estão em fase pré-

ICX e ainda não estabeleceram a ICX (como ocorre em camundongos), as atuais 

condições de cultivo das hESCs de alguma maneira conferem vantagem proliferativa às 

células que já inativaram um dos cromossomos X. Novas investigações poderão de fato 

esclarecer se as hESCs podem refletir as condições epigenéticas encontradas in vivo.  

A função de XIST, SMCHD1 e DNMT1, fatores já associados à manutenção da 

ICX em camundongos, foi investigada em células humanas normais. Para tal, procurou-

se diminuir a expressão dos três genes por silenciamento pós-transcricional via 
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interferência por RNA (RNAi). A análise do silenciamento dos genes XIST e SMCHD1 

foi inconclusiva, pois a doxiciclina, indutora da expressão dos shRNAs nos fibroblastos, 

causou alteração na expressão dos genes normalizadores endógenos utilizados. Não são 

conhecidos relatos similares sobre o efeito desta droga em células humanas. 

Experimentos utilizando sistemas alternativos de inativação gênica serão futuramente 

realizados para se estudar o papel destes fatores na manutenção da ICX humana. 

 Usando a mesma estratégia (RNAi) e tratamento com ácido valproico, pode-se 

diminuir em até 70% os níveis do transcrito de DNMT1, com correspondente 

diminuição nos níveis de metilação global. A desmetilação provocou reativação do alelo 

reprimido de MAOA no Xi, mas não causou mudança no padrão de expressão de genes 

“imprintados” e nem em outros genes submetidos à ICX. A reativação do alelo 

inativado de MAOA indica que o gene pode ser mais suscetível às perturbações 

epigenéticas causadas. Além disso, sugere-se que o controle da expressão gênica é 

particular a cada região do cromossomo Xi. Neste sentido, elementos isoladores podem 

estar envolvidos no fenômeno observado, uma vez que um sítio de ligação para CTCF 

já foi descrito próximo ao gene MAOA.   
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RESUMO 

 

Em fêmeas de mamíferos, um dos cromossomos X é inativado proporcionando 

compensação de dose entre os produtos gênicos de machos e fêmeas. A inativação do 

cromossomo X (ICX) ocorre no embrião em desenvolvimento, e se caracteriza pela 

aquisição de marcas heterocromáticas no cromossomo X inativado (Xi), que são 

mantidas nas células somáticas ao longo das divisões celulares. 

O melhor modelo para estudo do início da ICX são as células-tronco 

embrionárias femininas. Provenientes da massa celular interna de blastocistos, elas 

representam um embrião em desenvolvimento e possuem os dois X ativos; a 

diferenciação das células promove a ICX in vitro, o que permite a identificação dos 

fatores e mecanismos moleculares envolvidos. A derivação de linhagens de células-

tronco embrionárias humanas (human embryonic stem cells – hESCs) em 1998 permitiu 

novas possibilidades de estudo da ICX, pois a maioria dos trabalhos procurou esclarecer 

o mecanismo da ICX no modelo murino. Tradicionalmente, a manutenção da ICX em 

humanos tem sido investigada em células somáticas híbridas ou transformadas; porém, 

sabe-se que estas não representam um contexto celular natural. 

Assim, o presente trabalho teve como objetivos principais explorar a 

potencialidade de hESCs no estudo do início da ICX, e ainda investigar a função de três 

fatores na manutenção da ICX em células humanas imortalizadas: DNMT1 (enzima 

responsável pela manutenção da metilação do DNA), SMCHD1 (proteína da família de 

coesinas/condensinas), e XIST (um RNA não-codificador que inicia o processo de 

heterocromatinização do futuro Xi) foram selecionados para este estudo, uma vez que 

todos participam da manutenção da ICX em camundongos.  
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Até o momento foram derivadas em nosso laboratório quatro linhagens de 

hESCs, as primeiras da América Latina. A caracterização das linhagens mostrou que, 

apesar de se manterem indiferenciadas, as hESCs femininas encontram-se em estágio 

pós-ICX, pois mesmo indiferenciadas já apresentam um dos X inativado. Nossos dados 

indicam que, submetidas às atuais condições de cultivo, as hESCs não são bons modelos 

para o estudo do início da ICX, e é possível que a inativação de um cromossomo X 

durante o cultivo confira alguma vantagem seletiva às células. 

A estratégia utilizada no estudo da manutenção da ICX foi o silenciamento dos 

três genes por interferência de RNA (RNAi). Não foi possível diminuir 

significativamente a expressão dos genes XIST e SMCHD1. Porém, o silenciamento de 

DNMT1 foi expressivo, e em resposta foi observada reativação do gene MAOA, 

localizado no cromossomo X e submetido à inativação. Apesar de nossas análises 

mostrarem que os efeitos da diminuição de DNMT1 foram restritos ao gene MAOA, 

estes resultados sugerem a existência de diferentes hierarquias de controle epigenético 

dos genes submetidos à ICX em células humanas. 
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ABSTRACT  

 

In female mammals, one of the X chromosomes is inactivated to achieve dosage 

compensation between males and females. The X chromosome inactivation (XCI) 

occurs early during embryogenesis and is characterized by the acquisition of 

heterochromatic features on the inactive X (Xi), which are maintained during all the 

subsequent cell divisions.    

Embryonic stem cells are the most suitable cells to study the establishment of 

XCI. They are obtained from the inner cell mass (ICM) of blastocysts, and can represent 

a developing female embryo, possessing two active X-chromosomes; when 

differentiated, these cells recapitulate XCI in vitro, and thus one can identify XCI 

regulators and factors involved. The derivation of human embryonic stem cells (hESCs) 

in 1998 offered new possibilities to study XCI, since most of the mechanistic studies of 

XCI have so far been investigated in the mouse model system.      

Traditionally, maintenance of XCI in humans has been addressed in somatic cell 

hybrids or transformed cells; however, they do not represent a natural cellular context. 

The main goals of the present work were to verify the potential of hESCs as models of 

XCI, and also to study the function of three important factors in XCI maintenance in 

immortalized human cells. DNMT1 (DNA-methyltransferase 1), SMCHD1 (a 

cohesin/condensin protein family member) and the XIST gene (a non-coding RNA 

which triggers XCI and promotes X heterochromatin formation on the future Xi) were 

selected, as they are key factors in XCI maintenance in the mouse.   

Until now four hESCs lines were derived in our lab. Their characterization 

showed that, in spite of been undifferentiated, the female hESCs have already 
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undergone XCI. Our data suggest that, under the actual culture conditions, hESCs are 

not good models to study XCI, and it is also possible that X inactivation confers 

selective advantage to hESCs. 

Knockdown by RNA interference was used to study the roles of three genes in 

XCI maintenance. We could not efficiently knockdown XIST or SMCHD1. However, 

the DNMT1 silencing was substantial, and led to the reactivation of MAOA, an X-linked 

gene subjected to XCI. Although the effect of DNMT1 silencing was restricted to 

MAOA, our data suggest that there are different epigenetic hierarchies to control the 

expression of the genes subjected to XCI in human cells. 
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