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1. Resumo e Abstract 

1.1. Resumo                       

 A síndrome de Prader Willi (PWS) é uma doença de 

neurodesenvolvimento; a principal hipótese de causa de PWS é a ausência da 

expressão de SNORD116. O SNORD116 fica na região 15q11-q13 que 

apresenta vários genes com imprinting genômico e é conhecida por ser 

controlada pela região de controle de imprinting PWS (PWS-IC) que se localiza 

sobreposta à região promotora e ao exon 1 do gene SNRPN. Em 

camundongos, uma proteína zinc finger (Zfp57) foi descrita como importante 

para o estabelecimento e manutenção do imprinting no Snrpn. Através de 

análise do ENCODE do Genome Browser, verificamos que outra proteína zinc 

finger (ZNF274) se liga ao SNORD116. ZNF274 é conhecida por formar um 

complexo com TRIM28 e SETDB1 que inibe a expressão através da 

trimetilação da lisina 9 na histona 3 (H3K9me3). No atual estudo mostramos 

que ZNF274 se liga ao SNORD116 preferencialmente ao alelo materno nas 

células-tronco pluripotente induzidas (iPSCs). Adicionalmente, as proteínas 

TRIM28 e SETDB1, que formam um complexo com a ZNF274, estão presentes 

na região do SNORD116, e a modificação H3K9me3 ocorre preferencialmente 

no alelo materno nas iPSCs. Na análise funcional, mostramos que o 

knockdown de SETDB1 isoladamente ou combinado com o knockdown de 

ZNF274 causa aumento na expressão de SNRPN e SNORD116 nas iPSCs. 

Além disso, ocorre redução do H3K9me3 e aumento da modificação 

relacionada à ativação da transcrição, H3K4me2 (dimetilação da lisina 4 na 

histona 3), na PWS-IC. Os knockdowns também afetam a metilação de DNA, 

ocasionando o aumento de 5-hidroximetliação de citosinas na PWS-IC. Em 
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outros tipos celulares estudados, neurônios derivados de iPSCs e SHEDs, 

ZNF274 e a modificação H3K9me3 ocorrem em ambos os alelos dentro do 

SNORD116. É possível que, nas iPSCs, este complexo proteja a região 

imprintada da desmetilação do DNA de proteína(s) que atue(m) nessa região 

somente em células pluripotentes. Nossos achados possibilitam melhor 

compreensão dos mecanismos envolvidos no imprinting da região 15q11-q13, 

principalmente do SNORD116, e, consequentemente, disponibiliza novas 

ferramentas para o desenvolvimento de futuras terapias para PWS. 

 

1.2. Abstract 

 Prader-Willi syndrome (PWS) is a neurodevelopmental disorder. Loss of 

paternal copies of the cluster of SNORD116 C/D box snoRNAs and their host 

transcript, 116HG, on human chromosome 15q11-q13 imprinted region is 

considered to be the major responsible for PWS. PWS-imprinting center (PWS-

IC) regulates 15q11-q13 imprinting. PWS-IC is located upstream and in the 

exon 1 of SNURF-SNRPN gene. In mice, Zfp57 plays an important role in 

establishment and maintenance of Snrpn imprinting. In human, ENCODE 

database indicates that ZNF274 binds to SNORD116. Moreover, ZNF274 are 

C2H2/KRAB zinc finger proteins as Zfp57. We have investigated the 

mechanism of repression of the maternal SNORD116. Here, we report that the 

ZNF274, in association with the histone H3 lysine 9 (H3K9) methyltransferase 

SETDB1, is part of a complex that binds to the silent maternal but not to the 

active paternal alleles in induced pluripotent stem cells (iPSCs). Knockdown of 

SETDB1 in PWS-specific iPSCs causes a decrease in the accumulation of 

H3K9 trimethylation (H3K9me3) at SNORD116. We also show that upon 
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knockdown of SETDB1 in PWS-specific iPSCs, expression of maternally 

silenced 116HG RNA is partially restored. SETDB1 knockdown in PWS iPSCs 

also disrupts DNA methylation at the PWS-IC where a decrease in 5-

methylcytosine is observed in association with a concomitant increase in 5-

hydroxymethylcytosine. In iPSCs-derived neurons and stem cells from human 

exfoliated teeth (SHEDs) ZNF274/SETDB1 complex binding and H3K9me3 

modification occur in both alleles. These observations suggest that the 

ZNF274/SETDB1 complex bound to the SNORD116 cluster may protect the 

PWS-IC from DNA demethylation during early development, as indicated by 

iPSCs. Our findings reveal novel epigenetic mechanisms that function to 

repress the maternal 15q11-q13 region. The better understanding of epigenetic 

mechanisms provides new tools for future therapy research.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14 
 

2. Introdução 

2.1 Síndromes de Angelman e de Prader-Willi 

 A síndrome de Angelman (AS) é uma doença rara (~1:15.000 

nascimentos) descrita em 1965 por Harry Angelman.  AS é caracterizada por 

atraso grave do desenvolvimento, falha no desenvolvimento da fala, distúrbio 

de movimento (andar atáxico e movimento trêmulo dos membros) e 

comportamento característico (crise de risos facilmente motivada). Além disso, 

algumas outras características são recorrentes como: microcefalia, epilepsia, 

padrão anormal no eletroencefalograma, língua protrusa, hipotonia, atração por 

água, e obesidade a partir da adolescência (Varela et al., 2004; Williams et al., 

2006; Williams, 2010).    

Diferentes mecanismos genéticos causam AS: deleção de novo do 

segmento 15q11-q13 do cromossomo materno em 70-75% (Knoll et al., 1989), 

dissomia uniparental paterna do cromossomo 15 em 2-3% (Magenis et al., 

1990), defeito na região de controle de imprinting (ICR) do cromossomo 15 

materno em ~5% dos casos (Buiting et al.,1995), e, mutação no gene UBE3A  

em 8% dos casos (Kishino et al., 1997).  

A síndrome de Prader-Willi (PWS) tem uma incidência similar à 

encontrada na AS e foi descrita por Prader, Willi e Labhart em 1956. PWS é um 

distúrbio neuropsicomotor com quadro clínico que varia conforme a idade do 

portador da síndrome. Tradicionalmente ela é dividida em duas fases. Na 

primeira fase os pacientes apresentam hipotonia e dificuldade de alimentação 

associada, principalmente, com a dificuldade de sucção; assim eles 

apresentam dificuldade de ganho de peso e baixa estatura. Na segunda fase, 
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apresentam hiperfagia que leva a obesidade. Além disso, outras características 

são recorrentes entre portadores da PWS: atraso no desenvolvimento 

neuropsicomotor, déficit intelectual leve a moderado, dificuldade de 

aprendizado, face característica (olhos amendoados, fronte estreita, ponte 

nasal estreita, lábio superior fino com cantos voltados para baixo), mãos e pés 

pequenos, hipogonadismo, criptorquidismo, comportamento obsessivo-

compulsivo, distúrbio no sono e aumento do risco de doenças com espectro 

autista (Holm et al., 1993; Varela et al., 2005; Hogart et al., 2008; Cassidy et al., 

2012).  

Recentemente, foi observado que a mudança da primeira fase para a 

segunda fase é muito mais complexa e gradual. Miller e colaboradores (2011) 

fizeram uma caracterização da PWS mais detalhada analisando principalmente 

aspectos nutricionais da síndrome. A fase inicial, chamada de 0, ocorre durante 

o desenvolvimento uterino e é caracterizada pela redução dos movimentos 

fetais e baixo peso e tamanho. Durante a fase seguinte, 1a, que vai do 

nascimento até o 9º mês é marcada pela hipotonia e dificuldade de 

alimentação. Na fase 1b, termina a dificuldade de alimentação e o crescimento 

começa atingir números normais da curva de crescimento. Na fase 2a, que 

ocorre aproximadamente dos 2 até 4,5 anos, inicia o aumento de peso, sem 

aumento do apetite. A fase seguinte que vai até os 8 anos é caracterizada pelo 

aumento de peso e de apetite, mas ainda ocorre saciedade e uma dieta 

apropriada pode ser introduzida. A fase 3 que compreende dos 8 anos até a 

fase adulta é marcada pela hiperfagia, comportamento obsessivo-compulsivo 

(roubam comida, comem alimentos do lixo e congelados, alimentos precisam 

ser trancados) e nunca se sentem satisfeitos em relação a alimentos. Na última 
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fase, 4, ocorre uma melhora no controle de apetite em relação à fase anterior. 

Pode ser que portadores da PWS pulem algumas dessas fases e a idade para 

alcançarem essas fases pode variar entre pacientes. Além disso, pode ser que 

não alcancem a última fase. A progressão por essas fases pode ser alterada 

pela administração de hormônio de crescimento (GH) nos pacientes com PWS. 

A maioria dos pacientes com PWS apresentam insuficiência do GH e a 

terapia com este hormônio tem sido realizada. Melhoras importantes do quadro 

clínico têm sido observadas e os melhores resultados são observados em caso 

tratados com GH desde bebês (dos 6 meses aos 2 anos). Eles apresentam 

melhora no índice de massa corpórea, aumento da massa muscular, aumento 

da circunferência da cabeça, melhora na fala, na coordenação motora e 

cognitiva (Goldstone et al., 2008; Cassidy et al., 2012). Em muitos casos o 

tratamento tem se mostrado muito efetivo, porém alguns exames, além do 

diagnostico genético, são necessários antes e/ou durante o tratamento como 

avaliação de distúrbios do sono (ex. apneia), raio-X para observar escoliose, 

avaliar níveis de IGF-I para evitar elevação excessiva com o tratamento com 

GH.  Essas avaliações são necessárias, pois um considerável número de 

crianças faleceram nos primeiros 9 meses de tratamento do GH. As doenças 

respiratórias são a principal causa das mortes, que também é uma causa 

comum de morte em pacientes com PWS não tratados com GH (Goldstone et 

al., 2008; Tauber et al., 2008)  

Em relação ao diagnóstico genético, a maioria dos casos (~70%) é 

decorrente de deleção do segmento 15q11-q13 do cromossomo paterno (Knoll 

et al., 1989); dissomia uniparental materna corresponde a ~25% dos casos 
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(Mascari et al.,1992); e ~2% dos casos são de defeito na ICR no cromossomo 

paterno (Buiting et al.,1995).   

Na PWS, ao contrário da AS, não existe relato de pacientes com 

mutação em um único gene desencadeando o quadro clínico. Entretanto, uma 

região crítica de ~91kb foi estabelecida pelo estudo de casos isolados. Sahoo e 

colaboradores (2008) descreveram um caso de PWS devido a uma 

microdeleção envolvendo SNORD109A, todo grupo de repetições do 

SNORD116, IPW e de parte do SNORD115. Posteriormente, foi identificado um 

caso de microdeleção de ~187kb incluindo o exon 2 do gene SNURF-SNRPN 

(aqui mencionado como SNRPN) até IPW (Smith et al., 2009).  Um terceiro 

caso, semelhante ao primeiro, com uma deleção um pouco maior, corroborou a 

importância da região que inclui SNORD109A, SNORD116 e IPW para PWS 

(Duker et al., 2010). Um último e recente caso, de uma mulher com PWS 

portadora de uma deleção de 118kb que inclui SNORD109A, SNORD116 e 

IPW herdada do pai, diminuiu a região crítica, mas a quantidade de genes nela 

continuou a mesma (Bieth et al., 2014) (fig. 1). 

Figura 1: Esquema da região crítica da PWS. Estão representados os quatro casos de 

deleções pequenas que levaram a quadros de PWS; eles delimitaram a região crítica em ~91kb 

e com 3 genes: SNORD109A, SNORD116 e IPW. A região crítica está representada pela barra 

vermelha. Ilustração modificada de Bieth et al., 2004. 
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Recentemente, foram descritos pacientes com doença do espectro 

autista, déficit intelectual e algumas características semelhantes às dos 

pacientes com PWS que apresentaram mutação do gene MAGEL2 que se 

localiza na região 15q11-q13. Entretanto, 3 dos 4 pacientes descritos não 

apresentaram todas as principais características de PWS (Schaaf et al., 2013). 

E mutações do MAGEL2 foram encontradas em indivíduos que não 

apresentavam PWS segundo os critérios estabelecidos por Holm (1993), 

deixando a função do MAGEL2 incerta (Buiting et al., 2014). 

 As AS e PWS foram importantes para demonstrar o mecanismo de 

imprinting genômico nos humanos (Nicholls et al., 1989). 

 

2.2. Imprinting genômico 

 O imprinting genômico é um mecanismo epigenético muito estudado e é 

a expressão diferencial dos alelos dependendo de sua origem parental, 

podendo ser um fenômeno tecido específico ou estágio específico (revisado em 

Plasschaert & Bartolomei, 2014). Faz 30 anos que o imprinting genômico foi 

descoberto nos animais. Através da observação do desenvolvimento 

embrionário de zigotos com dois pronúcleos femininos ou masculinos, 

observou-se que alguns alcançavam até a fase de blástula, porém paravam de 

desenvolver logo após a implantação (McGrath & Solter, 1984; Surani et al., 

1984). 

 Além da importância durante o desenvolvimento embrionário, o 

imprinting genômico influencia no crescimento, diferenciação e regulação de 

vários processos biológicos; seus efeitos se estendem até a vida adulta e os 
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defeitos de imprinting genômico podem desencadear uma série de patologias, 

como AS e PWS (Peters, 2014).  

 Resumidamente, a PWS foi descrita em 1956, como mencionado 

anteriormente, mas os mecanismos genéticos que desencadeiam na síndrome 

começaram a ser desvendados após o advento das técnicas de análise de 

cromossomos com bandas. Os primeiros casos de deleção da região 15q11-

q13 em pacientes com PWS foram observados por Ledbetter e colaboradores 

(1981). Entretanto, a mesma região foi posteriormente identificada como 

deletada também na AS (Magenis et al., 1987).  

Posteriormente, a diferença entre as deleções responsáveis pela AS e 

PWS foram elucidadas pelas diferenças nas bandas Q e G e polimorfismos de 

comprimento de fragmentos após tratamento com enzimas de restrição. Essas 

diferenças indicaram que as deleções, no caso da PWS, ocorrem no 

cromossomo de origem paterna e, no caso da AS, no cromossomo de origem 

materna (Butler et al., 1986; Nicholls et al., 1989; Knoll et al., 1989). Assim, foi 

sugerido que a região deletada, 15q11-q13, apresenta genes imprintados. 

 

2.3. Região 15q11-q13 

A maioria dos casos de AS e PWS é decorrente de deleção, pois o 

segmento 15q11-q13 apresenta grande instabilidade meiótica. Nesta região 

ocorre a presença de “duplicons” (LCR - low copy repeat sequences) que 

podem causar rearranjos cromossômicos. A grande homologia entre essas 

sequências facilita o desalinhamento que pode resultar em recombinação 
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homóloga não alélica durante a meiose, assim, podendo causar duplicações e 

deleções (Ji et al., 2000).  

Alguns pontos de quebra, que são sítios de quebra cromossômica (BP), 

são conhecidos próximos da região 15q11-q13; perto deles ou neles foram 

identificadas sequências repetitivas derivadas do gene HERC2 (Amos-Landgraf 

et al., 1999). A origem dessas repetições, que correspondem aos primeiros 79 

exons do gene HERC2, é de rearranjos internos ocorridos durante a evolução 

dos primatas (Ji et al., 1999).  

A maioria das deleções em AS e PWS envolvem os sítios de quebra 1 

(BP1) até o sítio de quebra 3 (BP3), sendo de aproximadamente 6Mb e são 

chamadas de deleções do tipo 1. Ou as deleções podem ser do tipo 2 

envolvendo os sítios de quebra 2 (BP2)  e BP3, que geram um segmento 

deletado um pouco menor, excluindo pelo menos 4 genes com expressão 

bialélica (NIPA1, NIPA2, CYF1P1 e GCP5) que estão deletados nos pacientes 

com deleção do tipo1. Os pacientes com deleção mais extensa apresentam 

maior gravidade na vocalização ou mais problemas cognitivos e de 

comportamento no caso da AS ou PWS, respectivamente (Varela et al., 2004; 

Butler et al., 2004). 

A região entre os BP2 e BP3 tem pelo menos 17 genes imprintados: 15 

deles expressos, preferencialmente, a partir do cromossomo paterno: MKRN3, 

MAGEL2, NDN, PWRN1, NPAP1 (C15orf2), SNRPN, IPW, PAR-1, e vários são 

snoRNAs (small nucleolar RNA) como SNORD107 (HBII-436), SNORD64 

(HBII-13), SNORD108 (HBII-437), SNORD109A (HBII-438A), SNORD116 

(HBII-85), SNORD115 (HBII-52) e SNORD109B (HBII-438B); somente 2 genes 
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são de expressão preferencialmente materna: UBE3A e ATP10A (fig. 2) 

(Nicholls et al., 1998; Runte et al., 2001). 

 

Figura 2: Esquema da expressão de genes da região 15q11-q13 (modificado de Horsthemke & 

Wagstaff, 2008).  Essa região apresenta vários genes com expressão preferencial ou exclusiva 

paterna, enquanto que a expressão materna é preferencial em somente 2 genes. Na figura 

também estão representadas modificações epigenéticas diferentes entre os alelos dependendo 

de sua origem parental.  Essa figura mostra parte do cromossomo de origem paterna (PAT) e 

do cromossomo de origem materna (MAT) e os vários genes contidos na região representados 

por caixas ou traços. As setas mais grossas indicam alta expressão do alelo, enquanto que as 

setas mais finas indicam uma menor expressão do alelo. Na figura, cen indica o centrômero e 

tel indica o telômero.   
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2.4. Alguns genes da região 15q11-q13 importantes para AS e PWS 

2.4.1. UBE3A 

A ausência de expressão do UBE3A materno é a principal responsável 

pelo quadro clínico da AS. A região promotora do UBE3A não é 

diferencialmente metilada, e, o imprinting do UBE3A possui algumas 

peculiaridades em relação aos mecanismos envolvendo o centro de regulação 

do imprinting. A expressão paterna de um RNA de sentido contrário (UBE3A-

AS, RNA antisense) causa a repressão da expressão do UBE3A paterno 

(Rougeulle et al., 1998; Yamasaki et al., 2003; Roloff & Nuber, 2005; Johnstone 

et al.,  2006).  

O imprinting do UBE3A é observado em vários tipos neuronais, como 

células de Purkinje, neurônios hipocampais, células mitrais do bulbo olfatório, 

neurônios da região cortical. Além disso, em tecidos fetais do sistema nervoso 

também foi observada uma expressão predominantemente materna. 

Entretanto, em outros tipos celulares, como fibroblastos, linfócitos, precursores 

neurais e células da glia, a expressão do UBE3A é bialélica (Albrecht et al., 

1997; Vu & Hoffman, 1997; Yamasaki et al., 2003; Gustin et al., 2010; DuBose 

et al., 2010). 

O transcrito que inclui a região UBE3A-AS se inicia na região promotora 

do SNRPN e faz parte do extenso transcrito SNRPN senso-UBE3A-AS que tem 

mais de 460kb, com mais que 146 exons e inclui vários snoRNAS (SNORD107, 

SNORD64, SNORD108, SNORD109A SNORD116, SNORD115 e 

SNORD109B) (Runte et al., 2001; Runte et al., 2004). Além disso, foi 

determinada que o Ube3a-as é transcrito pela RNA polimerase II, pequena 
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porcentagem (~2%) apresenta cauda poli-A, tem meia vida de 4 horas, se 

localiza principalmente no núcleo e a região promotora é a mesma do Snrpn e 

também apresenta promotores upstream ao Snrpn; estes últimos podem ser 

controlados, especificamente, em neurônios (Meng et al., 2012).  

O transcrito que se inicia no SNRPN é expresso somente do alelo 

paterno e sofre splicing alternativo que varia conforme o tecido. Em neurônios, 

o transcrito é maior do que em outros tipos celulares; esse transcrito inclui os 

exons 58 até 149, que é uma região com o UBE3A-AS e o SNORD115. Nos 

demais tecidos, o transcrito não inclui a região UBE3A-AS; assim, o UBE3A 

apresenta expressão bialélica (Runte et al., 2004). Entretanto, Galivete e 

colaboradores (2014) mostraram que embora os ncRNAs (RNAs não 

codificantes) até IPW apresentem o mesmo padrão de expressão em 20 

diferentes tecidos, o SNORD115 e UBE3A-AS expressam de forma diferente 

dos outros ncRNAs e entre si. Assim, eles propuseram que ocorre uma 

regulação da transcrição diferente entre os 2 últimos transcritos. 

O paciente com PWS descrito por Smith e colaboradores (2009) que 

apresenta uma microdeleção paterna que se inicia após exon 1 do SNRPN e 

se expande até após o IPW apresenta a expressão do UBE3A-AS paterna em 

células não neuronais e a expressão do UBE3A paterno é reduzida. Este 

achado indica que a região que controla a transcrição, impedindo a expressão 

do UBE3A-AS nestes tipos celulares, está dentro da região deletada; a 

ausência desta região em combinação com a região promotora do SNRPN 

intacta, possibilita a expressão do UBE3A-AS (Martins-Taylor et al., 2014).     
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A proteína codificada pelo UBE3A, a E6-AP (proteína associada ao E6), 

é uma enzima ubiquitina-ligase envolvida na degradação protéica. Essa 

ubiquitina-ligase é capaz de receber a ubiquitina da proteína E2 (enzima 

ubiquitina-conjugase) através de ligação tioester que ocorre porque essa 

enzima possui resíduos de cisteína na região C-terminal, no domínio HECT. A 

E6-AP transfere a ubiquitina para a proteína-alvo, que é reconhecida pelas 

sequências na região NH2-terminal da proteína E6-AP. Assim, E6-AP identifica 

a proteína-alvo e tem atividade enzimática (Huibregtse et al., 1995; Glickman & 

Ciechanover, 2002). 

Na ausência da E6-AP, que é o caso de pacientes com AS, o acúmulo 

de proteína(s) gera(m) o quadro clínico da síndrome (Matentzoglu & Scheffner, 

2008; Lalande & Calciano, 2007). Em todos os pacientes com mutação no gene 

UBE3A, a mutação ocorre no domínio HECT, afetando a atividade de 

ubiquitina-ligase (Mishra & Jana, 2008).  

Modelos animais são importantes ferramentas para o estudo de vias 

afetadas com a ausência de expressão do Ube3a materno; camundongos com 

mutação no Ube3a materno apresentam anormalidades motoras e 

comportamentais como andar atáxico, epilepsia, eletroencefalograma anormal 

e déficit de aprendizado. Esses animais apresentam alta concentração da 

cálcio/calmodulina quinase do tipo 2 (CaMKII) fosforilada que pode causar a 

diminuição da atividade basal devido à fosforilação prolongada (Weeber et al., 

2003; van Woerden et al., 2007); e o hipocampo deste animais apresenta maior 

expressão da subunidade α1 da Na/K-ATPase que está relacionada a um 

potencial de repouso mais hiperpolarizado, e  da subunidade NaV1.6 de canais 

de sódio dependentes de voltagem e anquirina G que são proteínas de 
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ancoramento presentes em segmentos iniciais do axônio (Kaphzan et al., 

2011). Entretanto, nestes casos, nenhuma proteína alvo da E6-AP foi 

identificada.  

Outros estudos com modelos animais para AS identificaram algumas 

proteínas alvos da E6-AP, como a RhoA GEF (fator de troca de guanina) 

efexina 5 (E5) e a Arc.  No caso da E5, é conhecido que as efrinas e os 

receptores de efrinas (Eph) desempenham importante papel no 

desenvolvimento das sinapses e a E5 é importante para desenvolvimento de 

sinapses dependentes de EphB. A ligação de EphB com a efrinaB desencadeia 

a fosforilação e degradação de E5 permitindo o desenvolvimento da sinapse. A 

degradação de E5 depende da atividade da proteína E6-AP. Em camundongos 

Ube3a-/+, ocorre o aumento de E5 e, mesmo com tratamento com efrinaB, não 

ocorre a degradação de E5, o que explica os defeitos no desenvolvimento e, 

consequentemente, na função das sinapses (Marolis et al., 2010; Scheiffele & 

Beg, 2010).  

Além disso, a sinalização de neurotransmissores regula a transcrição do 

Ube3a. Após um estímulo de neurotransmissor ocorre o aumento de expressão 

do Ube3a, principalmente após a sinalização por neurotransmissores 

glutamatérgicos. Outra proteína de sinapse que se liga ao domínio de ligação 

da E6-AP, além da E5, é a proteína Arc e já foi mostrado que os níveis de Arc 

são maiores em camundongos com mutação no Ube3a materno (Mardirossian 

et al., 2009; Greer et al., 2010). Arc regula o tráfego do receptor do 

neurotransmissor glutamatérgico alfa-amino-3-hydroxy-5-methyl-4-isoxalone-

propionato (AMPA) nas sinapses, Arc internaliza o receptor AMPA. E6-AP 

degrada a proteína Arc pela via de ubiquitinação, prevenindo a internalização 
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do receptor AMPA. Logo, na ausência de E6-AP, a proteína Arc não é 

degradada, e o número de receptores AMPA diminui nas sinapses, e isso pode 

contribuir no desenvolvimento alterado dos neurônios (Greer et al., 2010; Tai & 

Schuman, 2010; Scheiffele & Beg, 2010).      

A busca por tratamento da AS tem alcançado resultados promissores 

com o uso de inibidores de topoisomerase, especialmente topotecan, em 

camundongos Ube3a-/+. Essa droga ativa a expressão do Ube3a paterno em 

neurônios devido à redução da expressão do Ube3a antisenso (Huang et al., 

2011).  Uma das hipóteses de atuação do topotecan é a de que induz o 

aumento de R-loops na região do Snord116, o que impede a transcrição a 

partir do Snord116, não formando o transcrito Ube3a-as (Powell et al., 2013a).  

Por outro lado, neurônios do paciente com PWS devido à deleção do 

exon 2 do SNRPN até o IPW (inclui SNORD116), quando tratados com 

topotecan, apresentam redução da expressão do UBE3A-AS menor do que 

neurônios sem esta deleção; isso indica que o SNORD116 não é essencial 

para o processo de atuação do topotecan nos humanos, mas pode ser que 

tenha alguma influência para reduzir a transcrição, ou, a ação do topotecan foi 

menor nos pacientes com deleção que inclui o SNORD116 devido ao menor 

tamanho do transcrito formado pelo SNRPN e UBE3A-AS, pois o topotecan 

atua em transcritos longos (Martins-Taylor et al., 2014).    

Os modelos animais mostraram que a proteína E6-AP atua em várias 

vias no sistema nervoso e são importantes para o teste de drogas que podem 

melhorar o quadro clínico de pacientes com AS. Porém, diferenças em relação 

a essas vias, à resposta a drogas e ao imprinting genômico podem ocorrer 
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entre humanos e murinos. Chamberlain e colaboradores (2010) obtiveram 

células pluripotente induzidas (iPSCs) de pacientes com AS; além disso, as 

iPSCs foram diferenciadas em neurônios e a expressão do UBE3A era mais 

baixa nos neurônios derivados de iPSCs de pacientes com AS, mostrando que 

algumas dessas células expressavam o UBE3A-AS. Posteriormente, foi feito o 

tratamento dessas células com topotecan e verificaram um aumento da 

expressão do UBE3A em células de pacientes com AS, indicando a ativação do 

alelo paterno através da repressão do UBE3A-AS (King et al., 2013).  

 

2.4.2. SNORD116 

Diferente da AS, como dito anteriormente, ainda não se conhece caso 

de deleção de um único gene que desencadeia na PWS, mas o SNORD116 é 

um forte candidato responsável por importantes características da PWS. 

SNORD116 é um cluster de RNA não codificantes e transcreve RNAs 

pequenos e nucleolares (snoRNAs – SNORD116) do tipo C/D box e um spliced 

RNA não codificante longo (lncRNA) formado por exons do gene hospedeiro 

(116HG) que é retido no núcleo (Vitali et al., 2010). Além disso, ele também 

transcreve um sno-lncRNA que se liga ao Fox2 (Yin et al., 2012).   

SNORD116 é dividido em 3 grupos pelo grau de semelhança das 

repetições: grupo 1 (SNORD116-1 até -9), grupo 2 (SNORD116-10 até -24) e 

grupo 3 (SNORD116-25 até -29). O SNORD116 grupo 1 é altamente expresso 

no hipocampo, enquanto grupos 2 e 3 apresentam baixa expressão. O 

SNORD116 é altamente expresso no hipocampo, mas também é expresso, em 

menor intensidade, em uma variedade de tecidos, como rins, ovários e músculo 
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esquelético (Castle et al., 2010). Em camundongos a expressão de Snord116 e 

116HG é exclusiva em neurônios, diferentemente dos humanos. O grupo 1 do 

Snord116 apresenta alta expressão no cérebro de camundongo (Shen et al., 

2011).  

A função do SNORD116 não está totalmente esclarecida. 

Recentemente, foi demonstrado que nuvens de RNAs são formadas por 

116HG nos núcleos de neurônios com poucas semanas de vida e aumentam 

conforme a maturação neuronal; além disso, a nuvem é maior no período 

diurno do que noturno, indicando relação com o ciclo circadiano. 116HG se 

associa a vários genes relacionados ao metabolismo e ao ciclo circadiano e, 

também, se liga a proteína RBBP5, que é uma ativadora de transcrição, mas os 

locais no DNA em que a 116HG se liga são distantes das regiões promotoras 

dos genes, sugerindo que 116HG sequestra RBBP5 para diminuir a expressão. 

Corroborando com essa hipótese, animais Snord116+/- apresentam um 

aumento da expressão de vários genes relacionados com o ciclo circadiano e 

metabolismo (Powell et al., 2013b).  

Camundongos Snord116+/- recapitulam algumas características da 

síndrome como: atraso do crescimento em recém-nascidos, atraso na 

maturação sexual, deficiência de Igf-I no fígado, atraso de aprendizado e 

hiperfagia quando adulto. Embora eles tenham hiperfagia, não são obesos, 

indicando algum controle diferente do humano (Ding et al., 2008). Sendo a 

obesidade um importante fenótipo da PWS, os modelos animais presentes até 

agora apresentam diferenças importantes dos humanos.  
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Na busca de outros modelos, iPSCs a partir de células de pacientes com 

PWS foram obtidas por diversos grupos (Chamberlain et al., 2010; Yang et al., 

2010; Martins-Taylor et al., 2014; Stelzer et al., 2014); essas células são 

importantes ferramentas para o estudo desta patologia e, posteriormente, será 

feito melhor detalhamento sobre elas.   

Além do SNORD116, o IPW, recentemente, foi apontado como tendo 

papel importante na regulação da expressão de genes imprintados no grupo 

DLK1-DIO3. iPSCs de pacientes com PWS apresentam expressão aumentada 

dos genes com expressão materna na região DLK1-DIO3, e quando IPW é 

expresso nestas células iPSCs, a expressão do DLK1-DIO3 se assemelha a 

iPSCs de indivíduos normais. RNA do IPW interage com a 

H3K9metiltransferase G9A e induz na metilação de H3K9 na região 

diferencialmente metilada do cluster DLK1-DIO3, reduzindo a expressão de 

genes que são maternalmente expressos na região DLK1-DIO3. Assim, a 

regulação da expressão de genes na região DLK1-DIO3 pelo IPW também 

pode ter um papel importante no fenótipo da PWS (Stelzer et al., 2014).   

 

2.5. Controle do imprinting 

Os genes UBE3A e SNORD116 são importantes nas AS e PWS, 

respectivamente. Entretanto, os outros genes da região 15q11-q13 contribuem 

para os fenótipos (Bird, 2014). A região 15q11-q13 apresenta características 

comuns com a maioria dos agrupamentos de genes imprintados descritos em 

Peters (2014): ocorre a presença de genes que expressam, preferencialmente, 

o alelo paterno quanto outros com expressão preferencial do alelo materno; 
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existem genes codificadores de proteínas como genes que transcrevem 

snoRNAs; e apresenta uma região responsável pelo controle do imprinting. 

O imprinting do segmento 15q11-q13 é conhecido por ser controlado 

pela região de controle do imprinting (ICR) que se localiza na região promotora 

e no exon 1 do gene SNRPN. A localização foi determinada através de estudos 

de pacientes com microdeleções que apresentavam defeito de imprinting 

genômico e de deleções induzidas na região ortóloga em camundongos no 

cromossomo 7, que apresenta um cluster de genes em sequencia semelhante 

aos humanos, porém com orientação oposta, sendo, por exemplo, o Ube3a 

mais centromérico e Ndn mais telomérico (Buiting et al., 1995; Beilinska et al., 

2000).   

Em humanos, a ICR pode ser dividida em duas regiões importantes: 

PWS-IC e AS-IC. A região do PWS-IC foi determinada através de pacientes 

com PWS com os cromossomos 15 de origem biparental, mas com padrão de 

metilação uniparental; em alguns desses casos são encontradas microdeleções 

na ICR no cromossomo paterno causando um defeito do imprinting. O PWS-IC 

foi determinado pela área de sobreposição de todos os casos identificados de 

PWS com microdeleções na ICR, e é de, aproximadamente, 4.3kb e se localiza 

na região promotora do SNRPN e se sobrepõe ao exon 1 deste gene (Ohta et 

al., 1999a). Da mesma forma, mas com pacientes com AS, foi possível 

determinar o AS-IC, que se localiza 35kb upstream do PWS-IC e tem pelo 

menos 880kb (Buiting et al., 1999).  

As microdeleções nos AS-IC e PWS-IC afetam a mudança do estado do 

imprinting paterno para materno e materno para paterno, respectivamente, 
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durante o estabelecimento do imprinting (Ohta et al., 1999b). Existem pacientes 

com PWS devido ao defeito do imprinting que contêm deleções que incluem 

AS-IC e PWS-IC; mas os pacientes com AS que apresentam microdeleções na 

ICR, causando defeito no imprinting, apresentam a região do PWS-IC intacta e 

do AS-IC deletada. Assim, o PWS-IC é essencial para ocorrer o padrão de 

expressão paterno; quando PWS-IC está desmetilado, ele ativa a transcrição 

bidirecionalmente (Brannan & Bartolomei, 1999; Perk et al., 2002).  

O DNA no PWS-IC é metilado no alelo materno e é desmetilado no alelo 

paterno (Glenn et al., 1996). A região do AS-IC tem DNA metilado 

bialelicamente; porém, ela é mais sensível a DNase I e apresenta acetilação de 

histonas e metilação da lisina 4 na histona 3 (H3K4me) no alelo materno (Perk 

et al., 2002). É proposto que o AS-IC ativo (no alelo materno) é responsável 

pela inativação do PWS-IC desencadeando o silenciamento de genes de 

expressão paterna (Brannan & Bartolomei, 1999; Perk et al., 2002). 

Em camundongos a ICR apresenta algumas diferenças em relação aos 

humanos. Existe uma região homóloga ao PWS-IC e alguns trabalhos 

mostraram que deleções de um segmento na região promotora e primeiros 

exons do Snrpn no alelo paterno podem inativar a expressão de genes 

expressos paternalmente: uma deleção envolvendo os 6 primeiros exons e 

região upstream do Snrpn reduz a expressão do Snrpn, Ndn e Magel2 (Yang et 

al., 1998), uma deleção de 4.8kb no exon 1 do Snrpn causa inativação parcial 

do alelo paterno, levando a letalidade parcial e os sobreviventes apresentam 

atraso de crescimento (Bressler et al., 2001) ou uma deleção de 6kb a 1kb 

upstream da deleção de 4.8kb causa falha do controle do imprinting levando a 

um fenótipo semelhante à PWS (DuBose et al., 2011).  
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Em relação ao AS-IC, ainda não foi encontrada uma região homóloga 

em camundongos (Horsthemke & Wagstaff, 2008). Por outro lado, a ausência 

de exons upstream ao Snrpn e ao equivalente do PWS-IC causa perda do 

imprinting quando transmitida maternalmente (Smith et al., 2011). Além disso, 

quando a deleção de 4.8kb no exon1 do Snrpn ocorre no alelo materno, é 

observado um aumento parcial da expressão do Snrpn, Snord116, Snord115 e 

Ndn; e quando essa deleção materna é acompanhada pela deleção do exon 2 

do Snrpn até a região do Ube3a no alelo paterno ocorre a baixa expressão de 

genes provindos do alelo materno e é capaz de melhorar o fenótipo, diminuindo 

a mortalidade após nascimento e aumentando o crescimento (Wu et al., 2012).       

A inserção do AS-IC e PWS-IC humano na região upstream ao Snrpn 

mostrou que a ICR humana pode controlar a expressão do Snrpn, mas não 

controla a expressão de outros genes (Ndn, Magel2 e Mkrn3). Adicionalmente, 

oócitos murinos com esta inserção apresentaram o PWS-IC metilado; mas 

camundongos PWS-IChumano/del (com a ICR humana no alelo materno e o alelo 

paterno deletado) apresentavam neurônios com expressão do Snrpn, indicando 

que a ICR humana pode estabelecer o imprinting, mas não é suficiente para a 

manutenção (Johnstone et al., 2005).  

Diversos outros mecanismos relacionados ao estabelecimento e/ou 

manutenção do imprinting da região 15q11-q13 foram descritos em células 

somáticas humanas. A região promotora do SNRPN apresenta acetilação de 

histonas H3 e H4 em células de paciente com AS (ou seja, com apenas o alelo 

do SNRPN ativo) e em células de pacientes com PWS, as histonas estão 

hipoacetiladas (Saitoh & Wada, 2000). Outras modificações de histonas 

encontradas foram as metilações: o cromossomo paterno apresenta metilação 
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da lisina 4 na histona 3 (H3K4me) na região do PWS-IC e na região promotora 

do NDN; o cromossomo materno, que tem o PWS-IC inativo, apresenta nesta 

região metilação da lisina 9 na histona 3 (H3K9me) (fig. 2)(Xin et al., 2001).  

 

2.6. Estabelecimento e manutenção do imprinting 

Para a propagação do imprinting de um indivíduo para sua prole é 

importante que, durante a gametogênese ou até o início do desenvolvimento 

embrionário (antes da união dos pronúcleos), o padrão de metilação 

diferenciado entre os alelos seja apagado e que novo padrão de metilação seja 

determinado.  

Em relação à desmetilação do DNA, enzimas da família ten-eleven 

translocation (TET) foram recentemente descobertas e podem ter um papel 

importante. A família TET apresenta três proteínas: TET1, TET2 e TET3. A 

TET1 foi a primeira entre as três a ser relacionada com a desmetilação de 

DNA. A TET1 foi superexpressa em células HEK293 e causou redução da 

metilação do DNA (presença do grupo metil no carbono na posição 5 no anel 

de pirimidina da citosina; 5mC) e aumento de DNA hidroximetilado (presença 

do grupo hidroximetil no carbono na posição 5 no anel de pirimidina da citosina; 

5hmC) (Tahiliani et al., 2009). Demais membros da família Tet também 

apresentam a habilidade de converter 5mC em 5hmC (Ito et al., 2010). 

Posteriormente, foi demonstrado que além da conversão de 5mC em 5hmC, as 

proteínas Tet podem gerar 5fC (formilcitosina no carbono 5) e 5caC 

(carboxilcitosina no carbono 5) (Ito et al., 2011). Adicionalmente, o 5caC pode 

ser reconhecido pela proteína TDG (timina-DNA glicosilase) que remove o 
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5caC e uma citosina não metilada é inserida através do reparo de excisão de 

base (BER) (He et al., 2011).  

Proteínas da família TET apresentam domínio catalítico de dioxigenases 

que utilizam de Fe (II) e alfa cetoglutarato que é fundamental para oxidação do 

5mC gerando 5hmC. Outros domínios foram identificados nessas proteínas, 

como um rico em cisteína, e TET1 e TET3 apresentam domínio CXXC que é 

conhecido por se ligar em sequencias CpG (Tahiliani et al., 2009; Wu & Zhang, 

2011; Kohli & Zhang, 2013).   

O cruzamento de camundongos selvagens com animais Tet1-/- ou de 

selvagem com duplo knockout (Tet1-/- Tet2-/-) causa letalidade, defeito no 

crescimento embrionário e placentário ou, quando viáveis, atraso no 

crescimento pós-natal; além disso, ocorre uma expressão anormal de alguns 

genes imprintados, indicando que as proteínas Tet1 e, possivelmente com 

papel secundário, as Tet2, são importantes para a desmetilação que ocorre 

durante o início da gametogênese (Dawlaty et al., 2013; Yamaguchi et al., 

2013).  

Em relação ao PWS-IC, nenhum dos estudos que indicaram o papel da 

Tet1 (e Tet2) na desmetilação durante a gametogênese mencionou se o 

knockout dessas proteínas influenciou no imprinting da região homóloga ao 

PWS-IC nos camundongos.  

A desmetilação causada pela combinação de proteína TET e TDG é um 

processo ativo. Outros processos ativos são propostos para desmetilação nas 

células progenitoras germinativas, como as citosinas desaminases AID 

(activation-induced deaminase) e APOBEC1 (apolipoprotein B mRNA editing 
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enzime, catalitic polypeptide 1) podem converter 5mC em timinas, que podem 

se ligar com TDG ou MBD4 (methyl CpG binding domain protein 4) e, 

consequentemente, serem reparadas pelo BER  (Popp et. al., 2010; Saitou et 

al., 2012). 

Além do processo ativo de desmetilação, pode ocorrer o processo de 

desmetilação passivo.  A expressão de Dnmt3a (metiltransferase de DNA 3A), 

Dmnt3b (metiltransferase de DNA 3B) e Uhrf1 (proteína que auxilia a ligação do 

Dnmt1 ao DNA hemimetilado) é reduzida nas células primordiais germinativas 

(revisado por Saitou et al., 2012). Adicionalmente, pode ocorrer uma mistura 

dos processos ativos e passivos: é possível que a desmetilação se inicie com 

as proteínas da família TET e continue por diluição passiva, pois várias 

proteínas que reconhecem DNA metilado (5mC), não reconhecem 5hmC e os 

outros derivados; e essas proteínas podem ter papéis importantes na 

manutenção da metilação, que com a baixa afinidade delas com 5hmC e seus 

derivados, o DNA é desmetilado conforme vão ocorrendo as divisões celulares. 

Já foi mostrado que 5hmC não pode ser reconhecido por algumas proteínas 

que se ligam ao 5mC, como muitas proteínas MBDs (domínio de ligação a CpG 

metiladas), com exceção, por exemplo, da MBD3 que se liga fortemente ao 

5hmC( Valinluck et al., 2004; Yildirim et al., 2011); e é possível que diminua o 

acesso de metiltransferases de DNA (DNMTs), como ocorre com a Dnmt1 

durante a replicação do DNA, resultando na desmetilação (Valinluck & Sowers, 

2007; Wu & Zhang, 2011).  

Durante a gametogênese de camundongos, ocorre uma queda na 

metilação (5mC) antes do E9.5; porém, alguns genes são protegidos e sofrem 

desmetilação posteriormente junto com alta expressão das proteínas Tet1 e 
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Tet2, e,entre os genes desmetilados nesta segunda queda da metilação estão 

os genes imprintados (fig. 3) (Seisenberger et al., 2012; Hackett et al., 2013). 

Além disso, Seisenberger e colaboradores (2012) verificaram que a Zfp57 é 

expressa durante o início da gametogênese; eles sugeriram que esta proteína 

pode proteger regiões imprintadas da desmetilação inicial que ocorre antes do 

E9.5 em camundongos.  

 

Figura 3: Esquema dos níveis de metilação do DNA (5mC) no genoma durante o 

desenvolvimento das células germinativas murinas. Figura adaptada da revisão feita por Kohli 

& Zhang (2013). O esquema representa uma desmetilação inicial que ocorre nas células 

germinativas primordiais; nesta fase, regiões imprintadas são protegidas e se mantêm 

metiladas; depois ocorre outra queda na metilação, desta vez afetando genes imprintados, que 

ocorre junto com aumento de 5hmC e alta expressão de Tet1.  

Após a desmetilação ocorre o estabelecimento de um novo padrão de 

metilação na gametogênese. Em camundongos, o imprinting materno ocorre 

nos oócitos em crescimento, mas na gametogênese masculina isso não ocorre 

em todas as regiões diferencialmente metiladas. O estabelecimento da 

metilação nessas regiões durante a espermatogênese foi encontrado em 

regiões intergênicas de genes imprintados, como H19, Rasgrf1 e Dlk1/Gtl2 (Li 
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et al., 2004). As proteínas Dmnt3a e Dmnt3L são importantes para esse 

processo; a Dmnt3L é essencial para auxiliar na identificação de regiões que 

serão metiladas e interage com Dnmt3a que possui atividade catalítica 

(Bourc’his et al., 2001; Hata et al., 2002; Kaneda et al., 2004). 

Em camundongos, a metilação do DNA na região homóloga ao PWS-IC, 

região upstream do Snrpn, ocorre nos oócitos, indicando que o padrão de 

metilação é estabelecido na oogênese (Shemer et al., 1997). A expressão de 

exons upstream ao Snrpn é importante para o estabelecimento do imprinting 

(Smith et al., 2011). A hipótese de como a transcrição pode auxiliar no 

estabelecimento da metilação de DNA foi dada por Chotalia e colaboradores 

(2009); eles sugerem que a transcrição pode abrir a cromatina permitindo que 

proteínas envolvidas na metilação possam se ligar ao local a ser metilado. 

No caso da região do PWS-IC, nos humanos, ainda não está claro 

quando ocorre a metilação do DNA. Existem trabalhos indicando que o 

estabelecimento da metilação do PWS-IC ocorre depois ou durante a 

fertilização (El-Maarri et al., 2001; Kaufman et al., 2009) e também há um 

trabalho indicando que oócitos no estágio de vesícula germinal já apresentam 

esta região metilada (Geuns et al., 2003). A contradição pode ser resultado de 

diferenças e dificuldades metodológicas como, por exemplo, na obtenção deste 

tipo celular e na análise da metilação de uma única célula.  

Em humanos, como em camundongos, a transcrição parece ser 

importante para o estabelecimento do imprinting. Um trabalho recente mostrou 

que a expressão de exons upstream ao SNRPN (u5 e u6) que se colocalizam 

com AS-IC e um novo terceiro exon próximo ao u6, chamado de u6.5, fazem 
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parte de transcritos presentes em oócitos humanos, mas não em neurônios. 

Esses transcritos incluem pelo menos os exons 2 e 3 do SNRPN, mas exclui o 

exon 1. Lewis e colaboradores (2014) propuseram que a transcrição desses 

exons usptream e os exons 2 e 3 em humanos é importante para o 

estabelecimento da metilação do DNA na PWS-IC.  

Além disso, recentemente, ficou demonstrado que a proteína zinc finger 

Zfp57 é importante no estabelecimento da metilação na região homóloga ao 

PWS-IC em camundongos. Estudo com fêmeas com ausência de expressão do 

Zfp57 indicaram que a expressão materna de Zfp57 é importante para 

estabelecer o imprinting do Snrpn (Li et al., 2008). Mais informações sobre 

Zfp57 serão apresentadas num item exclusivo.  

Logo após a fecundação ocorre outra onda de desmetilção, porém 

algumas regiões do genoma são protegidas, como genes imprintados (Saitou 

et al., 2012; Wang et al., 2014). A proteína Tet3 é expressa, tardiamente, nos 

oócitos em crescimento e nos zigotos, e após fertilização, a sua expressão 

reduz. A expressão do Tet3 ocorre no mesmo momento que 5hmC é gerado, 

principalmente em retrotransposons LTR, durante o crescimento do oócitos 

(Sakashita et al., 2014). Adicionalmente, a expressão materna de Tet3, após a 

fecundação, é mais concentrada no pronúcleo masculino do que no pronúcleo 

feminino, ocorrendo junto com a conversão do 5mC em 5hmC no DNA 

masculino (Gu et al., 2011). Aparentemente, o pronúcleo feminino não sofre a 

desmetilação ativa como o pronúcleo masculino, e a proteína Stella 

(PGC7/Dppa3) tem um papel importante para essa proteção, pois seu knockout 

causa aumento de 5hmC no DNA materno. Entretanto, Wang e colaboradores 

(2014) demonstraram que a desmetilação ativa também ocorre em pelo menos 
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uma porção importante do DNA de origem materna, pois verificaram a 

presença de 5hmC e 5fC no genoma materno em embriões de 4 células.  

A proteína Stella também é importante para proteção de regiões 

imprintadas contra a onda de desmetilação. A ausência de Stella causa a 

conversão do 5mC para 5hmC de regiões imprintadas materna e 

paternalmente (Nakamura et al., 2012).  

A onda de desmetilação após fertilização ocorre da fase do zigoto até a 

implantação embrionária, e, também, acontece de forma passiva devido à 

redução na expressão de Dnmt1. Entretanto, em camundongos com expressão 

reduzida de Dnmt1, com o knockout condicional, foi possível verificar que as 

expressões materna e zigótica de Dnmt1 são, também, importantes para a 

manutenção do imprinting genômico na fase pré-implantacional. Inclusive a 

região diferencialmente metilada do Snrpn sofre desmetilação no caso da 

ausência de Dnmt1, resultando em expressão bialélica do Snrpn. Outras 

regiões que são diferencialmente metiladas dentro da região 15q11-q13, como 

Mkrn3 e Ndn, também, apresentam aumento da expressão em embriões 

knockout para Dnmt1 e a expressão ocorre de forma bialélica (Hirasawa et al., 

2008; Nakagaki et al., 2014).  

É interessante que embora não ocorra desmetilação nas regiões 

imprintadas, estas sofrem diferenças nas regiões diferencialmente metiladas 

quando comparamos gametas e blastocistos; no caso específico do Snrpn, 

ocorre uma mudança na localização da região diferencialmente metilada 

(Tomizawa et al., 2010).            
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Novamente a proteína Zfp57 apresentou importante papel na 

manutenção do imprinting na região homóloga ao PWS-IC durante o 

desenvolvimento embrionário murino, sendo que a ausência da expressão 

zigótica do Zfp57 causa mortalidade de parte dos embriões e ocorre redução 

da metilação do alelo materno no PWS-IC (Li et al., 2008). 

 

2.7. Zfp57 e ZNF274 

Em camundongos, uma KRAB (Krüppel-associated Box) proteína zinc 

finger, Zfp57 tem papel importante no estabelecimento e manutenção do 

imprinting do PWS-IC. Embriões knockout de Zfp57 apresentam uma parcial 

metilação da região promotora do Snrpn e isso leva a letalidade de muitos 

embriões. Entretanto, quando, além do embrião knockout, a mãe também não 

expressa Zfp57, os embriões não são viáveis até o final do desenvolvimento, e, 

é possível verificar que a região promotora do Snrpn está desmetilada nos 

embriões que pararam de se desenvolver (Li et al., 2008).  

O Zfp57 é importante para manutenção do imprinting de outros genes, 

como Peg3, Dlk1-Dio3, Peg1 (Li et al., 2008; Hanna & Kelsey, 2014).  Zfp57 se 

liga ao DNA e Krüppel-associated Box - associated protein 1 (Trim28/Kap1) se 

liga ao Zfp57. Trim28 serve de suporte para enzimas que inibem a expressão 

como Setdb1 (H3K9 metiltransferase ESET), HP1 (proteína de heterocromatina 

1), NuRD (complexo remodelador de nucleossomo e de acetilação de histonas) 

Dnmt3a, Dnmt3b, Dnmt1e UHRF1 (Quenneville et al., 2011; Messerschmidt, 

2012;  Zuo et al., 2012).  
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Em camundongos, o Zfp57 é altamente expresso em mES (células-

tronco embrionárias murinas) e sua expressão é reduzida quando diferenciadas 

(Li & Leder, 2007). Além disso, Trim28 se liga ao Zfp57 através do domínio 

KRAB e quando este domínio está mutado ou quando ocorre redução da 

expressão do Trim28, é observada uma perda da metilação da região 

homóloga ao PWS-IC e de outros genes metilados nas mES (Quenneville et 

al., 2011; Zou et al., 2012). Adicionalmente, Zfp57, Trim28, Setdb1 e HP1 se 

colocalizam com a modificação H3K9me3 em regiões que controlam o 

imprinting no alelo que apresenta DNA metilado (5mC) (Quenneville et al., 

2011). 

Foi demonstrado que a ZFP57 humana apresenta somente 50% de 

semelhança com a Zfp57 murina, e, além disso, a proteína humana apresenta 

7 domínios C2H2 e a forma murina tem 5 desses domínios (Takikawa et al., 

2013). Adicionalmente, metade dos pacientes com diabetes mellitus tipo1 

neonatal transiente apresenta mutação do ZFP57 (Mackay et al., 2008). 

Pacientes homozigotos ou heterozigotos compostos para mutação do ZFP57 

apresentam hipometilação de várias regiões diferencialmente metiladas, perda 

total da metilação no TNDM1, perda parcial da metilação no PEG3 e GRB10, e 

alguns casos apresentaram 1 dos 3 loci PEG1, KCNQ1OT1 e NESPAS/GNAS-

AS1 hipometilados parcialmente (Boonen et al., 2013). Entretanto, em nenhum 

caso de mutação do ZFP57 foi observada alteração na metilação do SNRPN 

que é maternalmente metilado e H19 e DLK1 que são paternalmente metilados, 

indicando que o ZFP57 apresenta um papel diferente entre humanos e 

camundongos na metilação do PWS-IC.  
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 Experimentos de ChIP-seq (sequenciamento de última geração de 

cromatina imunoprecipitada) indicam que ZNF274 se liga ao grupo 1 do 

SNORD116 em 6 pontos de ligação e não se liga aos grupos 2 e 3 em diversos 

tipos de células, incluindo células hES (células-tronco embrionárias) 

(visualizado no ENCODE Genome Browser, fig 4).  

 

Figura 4: ChIP-seq do ZNF274 em células H1 (hESs) encontrado no ENCODE. ZNF274 

apresenta 6 locais de ligação ao SNORD116 e todos se encontram dentro do grupo 1 do 

SNORD116. A barra e gráfico em preto são dados do ChIP-seq para ZNF274 em células H1, e 

em azul são sequencias do SNORD116.  

ZNF274 se liga na região 3` de genes que transcrevem proteínas zinc 

fingers. ZNF274 também é uma proteína zinc finger com domínios C2H2 e 

domínio KRAB que permitem a ligação da TRIM28 e servem de ancoramento 

para a histona metiltransferase SETDB1, que é uma enzima que causa 

trimetilação da histona 3 na lisina 9 (H3K9me3) (fig. 5) (Frietze et al., 2010). 
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Figura 5: Esquema do complexo repressor formado pela proteína zinc-finger ZNF274. A 

proteína KRAB-ZNF em azul indica a ZNF274 que tem habilidade de se ligar a regiões 

específicas do DNA e permite a ligação com a KAP1 (TRIM28). TRIM28 serve de suporte para 

a SETDB1. A SETDB1 apresenta atividade enzimática que causa trimetilação de histona 3 na 

lisina 9 (H3K9me3). Essa figura foi adaptada de Frietze e colaboradores (2010). 

Além da diversidade das proteínas zinc finger entre humanos e 

camundongos, indicando a necessidade do uso de células humanas para 

estudar esta região, adicionalmente, é possível que existam diferenças 

importantes entre humanos e camundongos em relação ao imprinting; é 

possível que ainda falte muita informação sobre mecanismos de 

estabelecimento e manutenção do imprinting, principalmente em humanos. 

Além disso, como vimos anteriormente, muitos modelos animais já foram 

produzidos para o estudo da PWS, como por exemplo, camundongos com 

deleção paterna do Snord116, e eles foram importantes na busca da função de 

alguns genes imprintados na região 15q11-q13; entretanto, nenhum modelo 

apresenta totalmente o fenótipo da PWS, nem todas as principais 

características. Adicionalmente, o SNORD116 em humanos é expresso 

constitutivamente, e, em camundogos tem expressão somente nos neurônios. 

Assim, o uso de células iPSCs de pacientes com PWS se tornam uma 

importante ferramenta para o estudo desta patologia. 

 

2.8. Células pluripotentes induzidas (iPSCs) 

 As células-tronco são células precursoras que possuem a capacidade de 

auto-renovação e de diferenciação podendo dar origem a uma variedade de 

tipos teciduais (Watt & Hogan, 2000). As células-tronco podem ser 
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classificadas em relação ao potencial de diferenciação e em relação a sua 

origem, sendo utilizadas em pesquisa, principalmente, as células-tronco 

embrionárias e as células-tronco adultas.  

 As células-tronco embrionárias constituem a massa celular interna do 

blastocisto e podem gerar todos os tipos celulares provenientes dos 3 folhetos 

embrionários e, além disso, apresentam a capacidade de se diferenciarem em 

células germinativas.  

Além das células supracitadas, foram descritas recentemente as células-

tronco pluripotentes induzidas (iPSCs). As iPSCs foram obtidas, primeiramente, 

através de transdução retroviral em células somáticas dos seguintes fatores de 

transcrição: Oct3/4, Sox2, c-Myc e Klf4; essas células expressam proteínas de 

células pluripotentes como Fbx5 e Nanog, formam corpos embrióides e são 

capazes de formarem teratomas em camundongos imunossuprimidos 

(Takahashi & Yamanaka, 2006; Okita et al., 2007; Takahashi et al., 2007). 

Sendo assim, por meio de reprogramação epigenética foi possível obter células 

com características semelhantes às células-tronco embrionárias (ES).   

Outro grupo que conseguiu obter iPSCs humanas utilizou uma 

combinação diferente de fatores, como Oct4, Sox2, Nanog e Lin28 (Yu et al., 

2007). Nos anos seguintes a essas descobertas muitos outros estudos foram 

feitos com as iPSCs, visto que a transdução retroviral apresenta alguns riscos 

como a inserção dos genes em locais importantes que podem causar mutações 

ou a reativação dos genes transduzidos, especialmente os oncogenes como c-

Myc; outros métodos estão sendo desenvolvidos para induzir a pluripotência, 
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como a indução por proteínas. Entretanto, o método tradicional ainda é muito 

utilizado em pesquisas. 

 As iPSCs são consideradas promissoras para o estudo de doenças que 

afetam o sistema nervoso (Abeliovich & Doege, 2009; Chamberlain, 2008). 

Neurônios derivados de iPSCs específicos de pacientes foram obtidos em 

algumas doenças, como a síndrome de Rett, na qual se verificou diferenças 

morfológicas (neurônios menores e diminuição no número de sinapses) e de 

função (alteração na sinalização de cálcio e defeitos na resposta 

eletrofisiológica) em relação aos controles (Marchetto et al., 2010).  

 Recentemente, foram obtidas iPSCs de pacientes com AS e PWS 

(Chamberlain et al., 2010; Yang et al., 2010; Martins-Taylor et al., 2014; Stelzer 

et al., 2014). Com as iPSCs dos pacientes com AS e PWS foi possível verificar 

que o imprinting da região 15q11-q13 se mantém estável após reprogramação, 

e neurônios derivados das iPSCs de pacientes com AS apresentam uma 

redução na expressão do UBE3A, assim indicando que o UBE3A está 

imprintado em algumas dessas células (Chamberlain et al., 2010).  Logo, as 

iPSCs têm se mostrado importantes para a melhor compreensão dos 

mecanismos envolvidos nestas patologias.   
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3. Objetivos 

 O objetivo deste trabalho é analisar mecanismos epigenéticos adicionais 

aos já conhecidos que sejam importantes na regulação da expressão do 

SNORD116, que é um gene considerado importante para PWS, e de outros 

genes imprintados na região 15q11-q13.  

Para isso, foram utilizadas iPSCs de pacientes com AS e PWS e foram 

avaliadas proteínas que formam um complexo proteico que inclui ZNF274, 

KAP1 e SETDB1 na região 15q11-q13 e auxiliam na regulação de expressão 

do SNORD116.  Além disso, o mesmo complexo será avaliado em neurônios 

derivados das iPSCs e as células que foram utilizadas para reprogramar as 

iPSCs, que são as células-tronco da polpa de dentes decíduos (SHEDs). 

  As etapas realizadas foram: 

 -Caracterização das iPSCs reprogramadas a partir de SHEDs de 

pacientes com AS e PWS, e de controle saudável.  

 -Verificação da metilação da região promotora do SNRPN para descartar 

alterações do imprinting da região 15q11-q13 durante a reprogramação das 

iPSCs. 

 -Identificação da ligação das proteínas ZNF274, KAP1 e SETDB1 na 

região 15q11-q13 e avaliação da ocorrência de modificações de histonas 

H3K9me3 na mesma região em iPSCs.  

 -Análise de função do complexo formado por ZNF274 e SETDB1 nas 

iPSCs. 
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 -Diferenciação neuronal a partir das iPSCs, verificação da expressão de 

genes da região 15q11-q13 nos neurônios e da presença do complexo proteico 

formado pela ZNF274 nos neurônios. 

 -Avaliação da presença do mesmo complexo proteico na região 15q11-

q13 nas SHEDs que não foram reprogramadas em iPSCs.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



48 
 

4. Materiais e Métodos 

4.1. Células-tronco pluripotentes induzidas (iPSCs) 

As iPSCs utilizadas neste estudo têm duas origens: de fibroblastos ou 

de células-tronco da polpa de dente decíduo (SHEDs). As linhagens obtidas a 

partir de fibroblastos já foram descritas e caracterizadas anteriormente 

(Chamberlain et al., 2010; Martins-Taylor et al., 2014) e são a AS del 1-0, PWS 

del 1-7 (pacientes com AS e PWS, respectivamente, que apresentam deleção 

do segmento 15q11-q13), PWS SD 2-8 (paciente com PWS com deleção 

pequena incluindo o exon 2 do SNRPN e IPW, descrito por Smith et al., 2009) e 

NML 1-0 (controle). As células foram cultivadas em meio hES: meio Dulbecco`s 

modified Eagle`s/F-12 (DMEM/F-12) suplementado com 20% substitutivo de 

soro knockout, 0,1mM de aminoácidos não essenciais, 1mM l-glutamina (todos 

da Life Technologies), 0,1 mM β-mercaptoetano (Sigma-Aldrich), 4ng/ml bFGF 

(Millipore) em placas com fibroblastos embrionários murinos (MEFs) inativados 

com mitomicina C. Mais tarde as células foram transferidas para placas 

tratadas com Matrigel (BD Biosystems) e cultivadas em meio mTeSR (Stem 

Cell) ou E8 (Life Technologies).  

Além disso, foram reprogramadas SHEDs obtidas de pacientes AS e 

PWS e com aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa em Seres Humanos 

do Instituto de Biociências da Universidade de São Paulo (número do processo: 

055-06). As células do indivíduo normal foram obtidas do banco de células do 

Centro de Estudos do Genoma Humano. As SHEDs foram cultivadas em meio 

DMEM/F12 (1:1) (Life Technologies) suplementado com 15% de soro fetal 

bovino definido (Hyclone), 1x aminoácidos não essenciais e antibiótico 

penicilina/estreptomicina (Life Technologies).   
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Plasmídeos contendo sequências para SOX2, KFL4, c-MYC e OCT4 do 

grupo Yamanaka (Takahashi et al., 2007) foram obtidos da Addgene. 

Retrovírus foram produzidos em células HEK-293 que foram transfectadas com 

um dos plasmídeos do Yamanaka em combinação com os plasmídeos pCMV-

GP e pVSVG. As células HEK-293 foram cultivadas em meio DMEM High 

Glicose (Life Technologies) suplementado com 10% de soro fetal bovino (Life 

Technologies). O sobrenadante contendo vírus foi coletado após 48h da 

transfecção e foi adicionado nas SHEDs. Após 3 dias da transdução, as células 

foram transferidas para placas com células MEFs irradiadas. O meio hES foi 

trocado todos os dias. Após 7 dias o meio foi adicionado em uma placa com 

MEFs e no dia seguinte foi adicionado nas placas com células (meio 

condicionado); 20-30 dias após a transdução, as colônias foram capturadas e 

cultivadas em placas tratadas com Matrigel (BD biosystems) e cultivadas em 

meio mTeSR ou E8. As linhagens utilizadas foram: PWS del 1-1, PWS del 1-2, 

AS del 3-1, AS del 3-3 (de pacientes com PWS ou AS com deleção no 

segmento 15q11-q13) e F7908-1 (controle).  

Durante a caracterização das iPSCs reprogramadas neste estudo, foi 

formado o corpo embrióide (EB). Para obter os EBs as células foram cultivadas 

em placas de baixa adesão com meio hES sem bFGF. Elas foram mantidas em 

suspensão por 10 dias antes de serem capturadas para análise.  

 

4.2. Congelamento das iPSCs 

 Para congelamento, foram feitos quadriculados na placa com agulha. A 

placa foi lavada rapidamente com PBS 1x. Foi adicionado 1ug/ml de dispase 
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(Stem Cells) para auxiliar o descolamento das colônias, a enzima atuou por 5 

min a 37°C. A dispase foi removida e foi adicionado o meio mTeSR, as células 

foram finalmente descoladas com auxílio de um “rodinho”. O meio com células 

foi colocado em um falcon de 15mL e após 5 min as células se depositaram no 

fundo. O meio foi retirado e foi colocado o meio de congelamento. As células 

foram colocadas a -70°C gradativamente e no dia seguinte foram transferidas 

para o nitrogênio líquido. O meio de congelamento utilizado foi o Cryostor 

(Stem Cells).   

 

4.3. Obtenção de neurônios 

 Neurônios derivados de iPSCs foram obtidos com protocolo baseado em 

trabalhos publicados (Griesi-Oliveira et al., 2014; Chamberlain et al., 2010 e 

Martins-Taylor et al., 2014; Germain et al., 2014). Os progenitores neurais 

foram obtidos através dos corpos embrionários (EBs). Para isso, iPSCs foram 

descoladas da placa manualmente e cultivadas em suspensão por 7 dias, 

depois foram plaqueadas e as células foram cultivadas em meio NB: 

DMEM/F12 e Neurobasal A (1:1) (Life Technologies) com N2 (Life 

Technologies) e B27 (Life Technologies) ,suplementado com 1µM dorsomorfina 

nos primeiros dias e depois com 20ng/mL EGF (Prepotech) e 20ng/mL FGF 

(R&D Systems). Em poucos dias foi possível visualizar rosetas neurais que 

foram coletadas e plaqueadas em placas tratadas com poli-ornitina (Sigma-

Aldrich) e laminina (Life Technologies). Após 3 semanas do início da 

diferenciação, os neuroprogenitores foram submetidos à diferenciação neural 

com meio Neurobasal A suplementados com 10ng/mL de GDNF (Prepotech), 
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10ng/mL de BNDF (Prepotech), 200mM ácido ascórbico (Sigma-Aldrich) e 

dibutiril-cAMP (Sigma-Aldrich) até completar 9 semanas. 

 

4.4. Extração de RNA e preparação de cDNA 

 A extração de RNA foi feita em iPSCs, SHEDs e neurônios derivados de 

iPSCs. O RNA foi extraído com o uso de TRIZOL TM (Life Technologies) e 

tratado com DNase TURBO (Life Technologies) conforme o indicado pelo 

fabricante. Para verificar a integridade do RNA foi realizada uma eletroforese 

em gel de agarose 1,2% a 100V por 60 minutos e a concentração de RNA foi 

medida no Nanodrop. O cDNA foi obtido com SuperScript III (Life 

Technologies) conforme o indicado pelo fabricante.   

 

4.5 Imunocitoquímica 

 A imunocitoquímica foi realizada nas colônias de iPSCs estabelecidas e 

em neurônios cultivados em lâminas com espaço para cultivo (Thermo-Fisher). 

As células foram fixadas com 4% de paraformaldeído por 15 minutos em 

temperatura ambiente, depois foram lavadas com PBS 1x e 100mM glicina 

(Sigma-Aldrich) por 10 minutos. A cultura foi bloqueada por 1 hora com IBB 

(tampão bloqueador de imunofluorescência que contém PBS com 5% de soro 

albumina bovino, 10% soro fetal de burro, 0,1% Triton X-100). Depois, 

incubada com IBB e anticorpo primário anti-NANOG (1:200; Cell Signaling), o 

anti-OCT4 conjugado (1:50; Cell Signaling),  anti-TRA-1-60 (1:100; R&D) ou 

anti-TRA-1-81 (1:100; R&D) no caso das iPSCs, e anti-TUJ1 (1:500; Covance) 

e anti-MAP2 (1:500; Sigma) nos neuronônios derivados das iPSCs. Foram 
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usados anticorpos secundários anti-IgG de camundongo, de coelho ou de 

cabra (Life Technologies) por 1 hora e os núcleos foram corados com DAPI por 

1 minuto.   

 

4.6. Extração de DNA 

 As células foram lisadas com solução de 100mM Tris HCL, pH 8,5, 5mM 

EDTA, 0,2% SDS, 200mM NaCl. Após vortexagem, foi adicionado 20ng/µl de 

Proteinase K. O lisado foi mantido a 55°C overnight. Após centrifugação a 3000 

rpm por 10 min, o sobrenadante foi transferido e adicionado a 500µl de 

isopropanol e foi misturado por inversão. Após centrifugação a 12000rpm por 

15 min, foi adicionado tampão TE (10mM Tris pH 8,0 com HCl e 1mM 

EDTA).Foi realizada mais uma centrifugação e o sobrenadante foi guardado e 

dosado para determinar a concentração no Nanodrop. 

 

4.7. MLPA 

MLPA (Multiplex Ligation-dependent Probe Amplification) é uma 

reação que envolve a desnaturação da molécula de DNA, seguida de seu 

annealing a sondas para a região cromossômica em estudo. Para o 

presente trabalho, foram utilizados os kits SALSA® P036 MLPA® KIT 

subtelomérico, kit SALSA® P070 MLPA® KIT subtelomérico e kit SALSA® 

P064-B1 MLPA® KIT déficit intelectual (MRC-Holland - Amsterdam, 

Holanda).  
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O protocolo de MLPA utilizado foi modificado de Schouten et al. 

(2002) e está dividido em duas etapas, sendo que todas as reações foram 

realizadas em um termociclador. Na primeira etapa, as amostras de DNA 

foram quantificadas e diluídas em TE para uma concentração final de 50 

ng/µl. Durante 5 minutos a 98°C, o DNA foi desnaturado, e, em seguida, 

adicionou-se uma solução de annealing, que continha sondas específicas 

para a região cromossômica em estudo. A hibridação do material foi feita 

por 3 horas (1 minuto a 95°C e 60°C “hold”). Na segunda etapa, a solução 

Master Mix I contendo a enzima ligase foi adicionada, que é a responsável 

por unir as duas extremidades dos oligonucleotídeos das sondas 

adjacentes hibridadas, reação esta que dura 20 minutos (15 minutos a 

54°C e 5 minutos a 98°C). Em seguida, foi adicionada a solução Master 

Mix II contendo os primers e a enzima Taq DNA polimerase, utilizados na 

reação de PCR, cujo programa envolve 33 ciclos de 30 segundos a 95ºC, 

30 segundos a 60ºC e 1 minuto a 72ºC, seguidos ao final de um período 

de 20 minutos a 4°C. Por fim, os produtos da PCR foram diluídos com 

Tween 20 0,1% e Size Standard (ET-550) e submetidos à eletroforese no 

seqüenciador Megabace. O seqüenciador utilizado é o ABI, os produtos 

da PCR foram diluídos com água Milli-Q, formamida (Life Technologies) e 

Size Standard (Gene Scan 500). 

 

4.8. PCR em tempo real (qPCR) 

 PCR em tempo real foi realizado com SYBR® Green, primers (Tabela 1) 

e com DNA do experimento ChIP e MeDIP descrito mais tarde. Durante a 

análise, foi calculado o input ajustado (Ct do INPUT – 6,644) e a porcentagem 
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do input de cada amostra é 100*2 (INPUT ajustado – Ct da amostra) para os 

experimentos de ChIP e MeDIP. O valor de Ct é o número de ciclos da reação 

da PCR necessário para a fluorescência ultrapassar o threshold. 

Tabela1: Par de oligos utilizados na reação de PCR em tempo real para ChIP e meDIP.  

Gene alvo Primer F Primer R 

ZNF180 TGATGCACAATAAGTCGAGCA TGCAGTCAATGTGGCAAGTC 

SNRPN (exon 1) ATCTGTCTGAGGAGCGGTCAGT TCCCCAGGCTGTCTCTTGAG 

SNORD116-BS1 GAGTGAGCGACAACTTCCACTGA TCCCACCCATGTACCTCACA 

SNORD116-BS2 AACTGAGGTCCAGCACATTGG GTGCCTGTGATGTGAGACTTTCA 

SNORD116-BS3 CCACCCATGTACCTCACACAGA GGCCAAAGTCTTCCATGAAA 

SNORD116-BS4 TGCCTCTTCGAACGTGCTT CGTGCTGGACCTGAGTTCTG 

SNORD116-BS5 GGCATCCACAGGCCAAGT CCAGGCTGCCACACCATA 

SNORD116-BS6 TGAGGGTGTCTTTGGGATTCC AGCTGTGCCACTGAGCAAAA 

SNORD116-G2 GCCTGGATCGATGATGACTTC TAGCCCCTGTAAGAGCAATGTG 

SNORD116-G3 CAGACTGAGGGTTCCTTTTAATG GCTGGACCTCAGCTCACAGAATG 

 

Em relação ao estudo de expressão gênica (qRT-PCR), foram utilizados cDNA 

das amostras. Para verificar a eficiência dos knockdowns foram realizadas 

qPCRs com sondas e primers da TaqMan® (Life Technologies) para ZNF274, 

SETDB1, SNORD116, SNRPN, MAGEL2, NDN, IPW, UBE3A, ATP10A e o 

controle endógeno GAPDH. Para avaliar a expressão gênica em neurônios 

foram utilizadas sondas e oligos de TaqMan® para UBE3A e SNRPN de exons 

upstream, e alguns genes foram avaliados pelo SYBR® Green com primers 

indicado na tabela 2. Nesta tabela também são expostos pares de oligos 

utilizados para avaliar os corpos embrióides e pluripotência das iPSCs. Para a 

análise, foram calculados o ΔΔCT (Ct do gene alvo – Ct do gene endógeno) e a 

expressão relativa é igual a 2- ΔΔCt. Os experimentos foram realizados em 

duplicatas e com, pelo menos, duas culturas celulares diferentes. Os três 

grupos celulares estudados (SHEDs, iPSCs e neurônios derivados a partir de 
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iPSCs) foram avaliados quanto a expressão de DNMT1, DNMT3A, DNMT3B, 

UHRF1, TET1, TET2, TET3, ZNF274 e SETDB1 através da qRT-PCR com 

SYBR® Green e primers da tabela 3 e o GAPDH da tabela 2. 

Tabela 2: Par de primers utilizados na reação de PCR em tempo real para qRT-PCR.  

Gene alvo Primer F Primer R 

NANOG TGAAGACGTGTGAAGATGAGTG CTATGAGGGATGGGAGGAGG 

SOX2 AACGAGGGAAATGGGAGGG TTGCTGTGGGTGATGGGA 

PAX6 GCCAGCAACACACCTAGTCA TGTGAGGGCTGTGTCTGTTC 

TUBB3 GGCCTGACAATTTCATCTTTG  ACCACATCCAGGACCGAAT 

MAP2 GGAGGTGTCTGCAAGGATAGT CTGTTCTGAGGCAGGTGATG 

GATA4 ATCTCACTACGGGCACAGCA GAGGACAGGGTGGATGGAGG 

GATA6 GTGCCCAGACCACTTGCTAT GTTGGAGTCATGGGAATGGA 

MYH6 GAAGGGATAACCAGGGGAAG GGCCTCTAGACGCTCCTTCT 

FN1 ATGATGAGGTGCACGTGTGT CTCTTCATGACGCTTGTGGA 

UBE3A-AS GGAAGCCTTCTCAAGTGTGC CACATCTCTTGGCAGCATGT 

GAPDH CCATCTTCCAGGAGCGAGAT  TTCTCCATGGTGGTGAAGAC 

ACTb TGTTACCAACTGGGACGACA  TTTGATGTCACGCACGATTT 

 

Tabela 3: Par de primers utilizados na reação de PCR em tempo real para qRT-PCR para 

comparar os 3 tipos celulares: SHEDs, iPSCs e neurônios.  

Gene alvo Primer F Primer R 

DNMT3A AGCTCCCTTCCCTTCCTCCC TTTCCTCTCTCCCACCTTTCCTCT 

DNMT3B GAGAGGAGTGTGAAGCAAGGA AAGATGAGAAATGAGGGTAGCAGA 

DNMT1 CTCCGACTACATCAAAGGCA GTGGACTTGTGGGTGTTCT 

UHRF1 CACGGGTAGTGGTGGTCG GCCCTGTTGGTGTTGGTG 

TET1 TCTAAAGTCATACAATGGGCACC CTGGGGCTTGGGCTTCTAC 

TET2 AGAGAAGCAGAAGGAAGCAAGA TCAACAGGAGCAAAGGCAAG 

TET3 GAGTTCCCCACCTGCGATT TCTCTCCATACCGCTCCTCC 

ZNF274 GGATTGTGCCTTGTCCTCTAC GACTCCATCTGCTTCAACACT 

SETDB1 GCCAGAAAGAGAACGGAC TACAGGGATTGAGGGAGGAA 
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4.9. Knockdown ZNF274 

 Para fazer o knockdown da expressão de ZNF274, PWS del1-7, iPSCs 

em forma de célula única (colônias dissociadas) foram transfectadas com 40 

nM de ZNF274 siRNA (Stealth Select RNAi, Life Technologies: HSS116638, 

HSS116639, HSS116640) ou si-GLO RISC-Free (Dharmacon; catalog # D-

001600-01); como controle negativo, com o uso de Lipofectamina RNAiMAX 

(Life Technologies) diluídos em meio reduzido de soro Opti MEM (Life 

Technologies) (Ma et al., 2012). As células foram transfectadas duas vezes, 

sendo a segunda após 48 horas da primeira transfecção. As células foram 

coletadas após 72 horas da primeira transfecção para extração de RNA e DNA 

e para realizar a ChIP.  

 

4.10. Knockdown SETDB1 

 shRNA foi utilizado para fazer o knockdown de SETDB1 (Clone number 

TRCN0000148112, Sigma-Aldrich) e o controle negativo (MIS, clone# 

SHC002). iPSCs de PWS del 1-7 foram transfectadas com o vírus SETDB1Kd 

ou MIS, e foram selecionadas com puromicina como descrito em Martins-Taylor 

e colaboradores (2012).  

 Para gerar as iPSCs PWS del 1-7 com duplo knockdown, ZNF274 siRNA 

foram utilizados em células com SETDB1Kd.   

 

4.11. Imunoprecipitação da cromatina (ChIP) 

 Células foram fixadas com 4% de formaldeído e 0.125M de glicina. 

Foram feitas duas lavagens com PBS1x gelado e as células foram retiradas da 
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placa com uso de um “rodinho” em PBS1X e 1x de coquetel de inibidor de 

protease II. Células foram lisadas com tampão de lise SDS e 1x de coquetel de 

inibidor de protease II. As células lisadas foram sonicadas em 20 ciclos na 

potencia 4 por 15 segundos, entre cada ciclo o lisado ficou 1 minuto no gelo. A 

cromatina ligada com as proteínas foi imunoprecipitada com o uso dos 

anticorpos de interesse: anti-ZNF274 (Novus Biologicals; catalog # H00010782-

M01), anti-KAP1 (Abcam; catalog # ab10483), anti-SETDB1 (Proteintech; 

catalog # 11231-1-AP), anti-trimethyl histone H3 (Lys9) (H3K9me3; Millipore, 

catalog # 07-442), anti-dimethyl histone H3 (Lys4) (H3K4me2; Millipore, catalog 

# 07-030) e imãs magnéticos proteína A (Life Technologies) overnight. Os imãs 

foram lavados com tampão de lavagem com baixa concentração de sal, depois 

com alta concentração de sal, depois com tampão com LiCl e por último com 

TE. Os imãs foram incubados em tampão de eluição (água ultra pura com 1% 

SDS e 0.1 M NaHCO3) com proteinase K a 62ºC overnight. Depois foram 

incubados por 10 min a 95ºC, e o supernadante foi misturado com água e 

fenol-cloroformio (Life Technologies). Os tubos foram centrifugados a máxima 

velocidade por 5 min e a fase aquosa superior foi transferida para outro tubo e 

foi adicionado clorofórmio, o mesmo processo foi repetido, mas a fase aquosa 

foi misturada com álcool absoluto, glicogênio e 0,5 M NaCl para o DNA ser 

precipitado. O DNA foi ressuspendido em água ultra pura e utilizado para PCR 

em tempo real. O dado foi indicado pela porcentagem do Input subtraído o 

valor do IgG.  
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4.12. ChIP sequencial 

 Para realizar o ChIP sequencial, foi utilizado o kit RE-CHIP-IT® (Active 

Motif; catalog # 53016) de acordo com as instruções do fabricante. 

Resumidamente, a sonicação e a imunoprecipitação foram realizadas como a 

ChIP comum, e primeiro o DNA ligado com as proteínas foi incubado com 

anticorpo para ZNF274, depois os imãs magnéticos foram incubados com 

anticorpo para SETDB1. Assim, foi possível identificar locais que ocorrem as 

duas proteínas. Depois o material foi purificado e foi avaliado através da PCR 

em tempo real. Os dados foram apresentados em porcentagem do Input 

subtraído o valor do IgG.  

 

4.13. Imunopreciptação de DNA metilado (MeDIP) e hidroximetilado 

 MeDIP foi feito baseado no protocolo descrito por Mohn e colaboradores 

(2009) com a seguintes modificações: anticorpos para 5mC (Diagenode; 

catalogo # Mab-006-100) ou 5hmC (Active Motif; catalogo # 39791) foram 

incubados overnight a 4ºC. Após lavagens, amostras foram eluídas e tratadas 

com Proteinase K overnight.  Enriquecimento das frações do MeDIP foram 

quantificadas por PCR em tempo real. 

 

4.14. Análise de 5hmC e 5mC 

 Além do meDIP, avaliamos a metilação e a hidroximetilação com o kit 

EpiMark® (New England BioLabs). Foram seguidas as instruções do fabricante: 

primeiramente, 5000ng de DNA foi tratado com T4 β-glucosiltransferase que 

adiciona glucose ao 5hmC, transformando em 5ghmC. Depois as amostras 
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tratadas e controles foram digeridas com enzimas de restrição MspI ou HpalI 

ou sem enzima (controle), a primeira enzima reconhece e cliva 5mC, 5hmC, 

mas não 5ghmC; e a segunda não reconhece 5mC, 5hmC e 5ghmC, assim, só 

cliva citosinas sem modificações. A T4 β-glucosiltransferase converte uma 

citosina que é reconhecida pela MspI para uma forma que não é reconhecida. 

O mesmo tratamento com enzimas de restrição foi realizado com DNA não 

tratado com T4 β-glucosiltransferase. O cálculo aproximado das porcentagens 

foi realizado conforme indicado pelo fabricante nos experimentos em duplicatas 

de duas amostras diferentes. Os dados foram normalizados pelo controle.  
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5. Resultados 

5.1. Reprogramação das iPSCs 

 Neste estudo foram utilizadas linhagens de iPSCs que já foram descritas 

anteriormente (Chamberlain et al., 2010; Martins-Taylor et al., 2014), e algumas 

novas (tabela 4). Assim, a caracterização é um passo importante para as 

linhagens não descritas que são originárias de pacientes com PWS (PWS1-1 e 

PWS1-2) ou AS (AS3-1 e AS3-3) e de indivíduo saudável (F7908-1). As iPSCs 

caracterizadas neste estudo foram obtidas a partir de células de dente decíduo 

(SHEDs). A reprogramação foi realizada com a colaboração da Drª Karina 

Griese Oliveira (pesquisadora do Hospital Israelita Albert Einstein), da Drª 

Andressa Moraes e da May Suzuki (laboratório da Profª Maria Rita do Passos 

Bueno).  

Tabela 4: Identificação das iPSCs utilizadas no estudo. Na tabela é indicado o tipo celular que 

foi reprogramado para originar as iPSCs, a doença, os mecanismos genéticos e a referência 

bibliográfica da descrição das linhagens. 

identificação 

das iPSCs 

origem da 

célula doença Mecanismo genético 

 

descrição 

PWS del 1-7 fibroblastos PWS deleção 15q11-q13 Chamberlain et al., 2010 

PWS 1-1 SHEDs PWS deleção 15q11-q13 Não descrita 

PWS 1-2 SHEDs PWS deleção 15q11-q13 Não descrita 

PWS SD 2-8 fibroblastos PWS 

deleção exon 2 do 

SNRPN até IPW 

Martins-Taylor et al., 2014 

AS del 1-0 fibroblastos AS deleção 15q11-q13 Chamberlain et al., 2010 

AS 3-1 SHEDs AS deleção 15q11-q13 Não descrita 

AS 3-3 SHEDs AS deleção 15q11-q13 Não descrita 

MCH 2-10 fibroblastos normal - Chamberlain et al., 2010 

F7908-1 SHEDs normal - Não descrita 

 

 As células reprogramadas apresentam morfologia semelhante às hESs e 

expressam marcadores de pluripotência: TRA-1-60, TRA-1-81, OCT4 e 

NANOG (fig. 6A). Além disso, a expressão gênica de SOX2 e NANOG foram 
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confirmadas pela qRT-PCR comparando a expressão nas iPSCs em relação às 

SHEDs e uma linhagem já descrita, PWS SD 2-8, foi utilizada com referência 

(fig. 6B).   

 Outra característica importante das iPSCs é a capacidade de se 

diferenciarem em diversos tecidos de origem dos 3 folhetos embrionários. As 

iPSCs foram cultivadas em suspensão em placa de baixa aderência. Assim, os 

corpos embrióides (EBs) se formaram. qRT-PCR foi realizada para avaliar a 

expressão de genes dos diferentes folhetos embrionários: TUBB3 e PAX6 

(ectoderme); FN1 e MYH6 (mesoderme); GATA6 e GATA4 (endoderme). Foi 

observada a expressão dos 6 genes nos EBs das iPSCs caracterizadas e, 

quando comparadas com as expressões desses genes em EBs da linhagem já 

descrita de PWS SD 2-8 iPSCs, foi verificado que os valores de expressão nos 

EBs são superiores ou semelhantes aos dos EBs da PWS SD 2-8 iPSCs, que 

já foi caracterizado em trabalho anterior (Martins-Taylor et al., 2014) (fig. 6C).  
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Figura 6: Caracterização das iPSCs. A: No canto esquerdo superior temos a imagem de 

colônias de iPSCs no microscópio com aumento de 4x. Ao lado, um painel com imagens das 

imunocitoquímicas realizadas nas iPSCs, indicando a expressão de TRA-1-60, TRA-1-81, 

NANOG e OCT4. Barra amarela é de 50um. B: Gráfico com dados da qRT-PCR para NANOG 

e SOX2. As iPSCs expressam NANOG e SOX2 como a linhagem PWS SD 2-8 iPSCs que já foi 
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caracterizada anteriormente. Os resultados foram normalizados com a expressão de GAPDH e 

são relativos à expressão da linhagem controle F7908-1 iPSCs. As SHEDs (PWS1, AS3 e 

F7908) não expressam NANOG e SOX2 quando comparadas com as iPSCs. As barras de erro 

indicam o erro padrão da média e as SHEDs apresentam padrão de expressão 

estatisticamente diferente das iPSCs (teste T de Student). A linhagem de iPSCs de PWS SD 2-

8 é utilizada como referência. C: qRT-PCR dos corpos embrióides (EBs) obtidos a partir das 

iPSCs. Foram analisados genes dos 3 folhetos embrionários: TUBB3 e PAX6 (ectoderme), FN1 

e MYH6 (mesoderme) e GATA4 e GATA6 (endoderme). Os resultados foram normalizados 

pela expressão do GAPDH. EBs de células do controle F7908-1 (F7908-1 EB) foram 

determinados com expressão igual a 1. Os resultados foram comparados com a expressão dos 

EBs obtidos a partir de iPSCs de PWS SD 2-8 (PWS SD EB) que é uma linhagem previamente 

descrita. 

 Para avaliar a estabilidade cromossômica das células após 

reprogramação, foi realizada com ajuda da Claudia Castro (técnica da Profª 

Celia Koiffmann) a análise de multiplex ligation-dependent probe amplification 

(MLPA) com os kits de análise subtelomérica, P070 e P036. Nas linhagens 

estudadas não foram encontradas anomalias nos cromossomos. As iPSCs de 

pacientes com AS e PWS apresentaram, como esperado, deleções da região 

15q11.2 (fig. 7B, 7C e anexo 1). 

 Além disso, para confirmar os casos de PWS e AS, foi realizada a 

análise de MLPA com o kit P064, que é para diagnóstico de déficit intelectual e 

tem 5 sondas dentro da região 15q11-q13, sendo  2  semelhantes aos  kits 

usados anteriormente (P070 e P036). Foi mostrado que as linhagens de 

pacientes apresentavam deleção deste segmento cromossômico e a linhagem 

normal não (fig. 7A, anexos 1 e 2). E nenhuma outra deleção ou duplicação foi 

encontrada para as regiões estudadas. 
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Figura 7: Análise de MLPA da linhagem PWS1-1 iPSCs (gráfico em azul) em relação aos 

controles da corrida (gráfico em vermelho). A: MLPA com o Kit P064 que contem 5 sondas na 

região 15q11-q13 e confirma que a linhagem apresenta deleção do segmento 15q11-q13; as 5 

setas vermelhas indicam as sondas com deleção. B e C: MLPAs com os Kits P036 e P070, 

respectivamente, mostram somente deleções de sonda na região 15q11.2 indicadas pelas 

setas nas PWS1-1 iPSCs. O restante das sondas obtiveram valores semelhantes aos 

controles, indicando estabilidade cromossômica.  

 Por último, foi analisado o imprinting da região 15q11-q13 para avaliar se 

a reprogramação não alterou o padrão da região. Através de um kit que avalia 

metilação (5mC) e hidroximetilação (5hmC), foi possível verificar que o 
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segmento15q11-q13 na região promotora do SNRPN se manteve como 

esperado: com aproximadamente 100% das citosinas metiladas nas iPSCs de 

pacientes com PWS (PWS1-1 e PWS1-2), aproximadamente 0% das citosina 

não metiladas nas iPSCs de pacientes com AS (AS3-1 e AS3-3) e a linhagem 

controle (F7908-1) apresentou aproximadamente metade das citosinas 

metiladas e a outra metade, desmetilada (tabela 5).  

Tabela 5: Quantificação de citosinas metiladas e não metiladas feitas a partir do kit EpiMark® 

(New England BioLabs). Foram desconsiderados valores de citosinas hidroximetiladas 5hmC. 

  SNRPN 

iPSCs 5mC C não modificadas 

PWS1-1 100 0 

PWS1-2 96 2.1 

AS3-1 0.2 99.6 

AS3-3 0 99.2 

F7908-1 53 45 

 

 

5.2. ZNF274 se liga preferencialmente ao alelo materno  

 O experimento ChIP-qPCR de iPSCs de pacientes com PWS e AS 

mostrou que a proteína ZNF274 se liga a região do SNORD116 grupo 1 

(chamamos de SNOG1) nos 6 locais de ligação estudados, que foram 

previamente determinados após  estudo dos resultados do ENCODE em outros 

tipos celulares, incluindo hES. Como é possível avaliar a ligação nos diferentes 

alelos com o uso de células de pacientes com deleção, verificamos que a 

ligação do ZNF274 ocorre, preferencialmente, nas linhagens de pacientes com 

PWS em comparação com as linhagens de pacientes com AS, indicando que 

ZNF274 se liga preferencialmente ao alelo materno que está silenciado. Tanto 
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iPSCs com origem de fibroblastos quanto iPSCs de origem das SHEDs 

mostraram os mesmos resultados (fig. 8). Além disso, verificamos que ZNF274 

se ligava ao exon 1 do SNRPN, na região em comum ao PWS-IC, e nos grupos 

2 e 3 (SNOG2 e SNOG3) do SNORD116 de forma não tão intensa quando 

comparado ao SNOG1. E para facilitar a visualização dos dados, os sítios de 

ligação 3,5 e 6 (SNOG1-BS3, SNOG1-BS5 e SNOG1-BS6) foram selecionados 

para demonstração dos resultados na maioria dos experimentos, diminuindo a 

quantidade de informação em cada gráfico. 

 

Figura 8: Ligação da ZNF274 ao SNORD116 é alelo-específica nas iPSCs. ChIP-qPCR 

utilizando anticorpo para ZNF274 indica que esta proteína se liga a região do grupo 1 do 

SNORD116 (SNOG1) em diversos locais indicados com BS (binding sites) que foram 

determinados a partir de resultados do ENCODE. A: Estudos com iPSCs derivados de 

fibroblastos indicaram que ZNF274 se liga ao grupo 1 do SNORD116 nos locais de ligação 3,5 
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e 6 (SNOG1-BS3, SNOG1- BS5 e SNOG1-BS6), além disso é possível determinar que ZNF274 

não se liga ao PWS-IC (determinado pelo SNRPN). ZNF180 é controle positivo. B: Ligação do 

ZNF274 nos demais locais de ligação dentro do grupo 1 do SNORD116 (SNOG1-BS1, 

SNOG1-BS2 e SNOG1-BS4) também foi observada, mas para facilitar a visualização dos 

gráficos, elas foram retiradas dos demais gráficos. C: Estudos com iPSCs derivadas de SHEDs  

corroboram com os resultados acima, indicando que ZNF274 se liga preferencialmente ao alelo 

materno silenciado. Os dados foram avaliados pelo teste estatístico T de Student, ***p≤0.01, 

**p≤0.05 e *p≤0.1. 

 A proteína ZNF274 apresenta domínios de ligação a regiões específicas 

do DNA e domínio de ligação ao KRAB que permite a ligação da proteína 

TRIM28. A TRIM28 serve de suporte para diversas proteínas que atuam na 

repressão de expressão gênica, como a SETDB1, que é uma histona 

metiltransferase que causa metilação na H3K9 (Frietze et al., 2010). Através de 

análise do ENCODE, observamos que nos locais onde ZNF274 se liga, 

também ocorre a modificação H3K9me3.  

 Para avaliar se ZNF274 pode estar formando o complexo proteico que 

auxilia na repressão da expressão do SNORD116, ChIP-qPCR foi também 

realizada com anticorpo para H3K9me3. E foi observado um enriquecimento da 

modificação de histona H3K9me3 em iPSCs de pacientes com PWS em 

comparação às iPSCs de pacientes com AS. Logo, podemos concluir que o 

alelo silenciado materno apresenta modificação de histonas repressivas do tipo 

H3K9me3 no SNORD116. Adicionalmente, verificamos que na região do exon 

1 do SNRPN, a modificação H3K9me3 também ocorre preferencialmente no 

alelo materno (fig. 9). 
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Figura 9: A modificação de histona H3K9me3 ocorre preferencialmente no alelo materno 

silenciado em iPSCs. A: ChIP-qPCR com iPSCs reprogramadas a partir de fibroblasto de 

indivíduo normal, com PWS devido à deleção do segmento 15q11-q13, PWS com a deleção 

rara descrito por Smith e colaboradores (2009) e com AS devido a deleção 15q11-q13 no 

cromossomo materno (NML 1-0, PWS del 1-7, PWS SD 2-8, AS del 1-0, respectivamente). 

Observamos uma ligação preferencial do anticorpo no SNORD116 de origem materna. B: 

ChIP-qPCR para H3K9me3 usando iPSCs reprogramadas a partir de SHEDs de indivíduo 

normal, com PWS e AS com deleção do segmento 15q11-q13 (F7908-1 iPS, PWS 1-1 iPS e 

AS 3-3 iPS, respectivamente). As iPSCs de origem das SHEDs obtiveram resultados 

semelhantes às iPSCs reprogramadas de fibroblastos. Os dados foram avaliados pelo teste 

estatístico T de Student, ***p≤0.01, **p≤0.05 e p≤0.1. 

 

5.3. Knockdown do ZNF274  

 Para avaliar o papel do ZNF274, o knockdown foi realizado em iPSCs da 

linhagem PWS del 1-7 com o uso simultâneo de 3 construções de siRNAs que 

atuam em mRNAs do ZNF274 (PWS ZNF274Kd) e, como controle, foi utilizado 
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uma construção mismatch (PWS MIS). A redução da expressão do ZNF274 

nas iPSCs de PWS ZNF274Kd foi de 70% em relação às iPSCs PWS MIS (fig. 

10).  

 Para verificar se a redução de expressão do ZNF274 causou menor 

ligação da proteína ZNF274 ao SNOG1, foi realizado novamente ChIP-qPCR. 

Menor enriquecimento de ZNF274 foi observado no SNOG1 nas iPSCs de 

PWS ZNF274Kd em comparação com iPSCs PWS MIS. Adicionalmente, 

verificamos uma tendência de redução de deposição de H3K9me3 em iPSCs 

de PWS ZNF274Kd em relação às iPSCs de PWS MIS no SNOG1-BS3 (fig. 

11). Embora haja uma tendência de redução da modificação H3K9me3 em 

células com knockdown, a redução não alcançou valores estatisticamente 

significativos nos sítios de ligação estudados dentro do SNOG1, exceto no 

SNOG1-BS3.  

 Além disso, foi observado que o knockdown do ZNF274 causa um 

aumento da expressão de SNRPN e 116HG localizados no grupo 1 (o 

transcrito 116HGG1 não diferencia 116HG antes do processamento e 

SNORD116) em relação ao controle PWS MIS (fig 10). Entretanto, a expressão 

de 116HGG1 é aproximadamente 1000X menor do que a expressão do alelo 

ativo.  
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Figura 10: Expressão das iPSCs de PWS del 1-7 ZNF274Kd (com knockdown do ZNF274) em 

comparação com o controle iPSCs de PWS del 1-7 MIS (controle). A: O uso de siRNA para 

ZNF274 reduziu a expressão de ZNF274 em 70% em relação às iPSCs de PWS del 1-7 MIS. 

B: Com o knockdown de ZNF274, ocorreu pequeno aumento na expressão de SNRPN e 

116HGG1. O GAPDH foi usado com controle endógeno para normalizar a quantificação. Os 

dados foram avaliados pelo teste estatístico T de Student, ** p≤0.05 

.Figura 11: ChIP-qPCR de iPSCs de PWS del 1-7 ZNF274Kd em comparação com o controle 

iPSCs de PWS del 1-7 MIS. A: ChIP com anticorpo para ZNF274 indica redução da ligação do 

ZNF274 na região controle, ZNF180, e no SNOG1. B: qPCR de amostras que foram 
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submetidas a ChIP para H3K9me3 indicam uma redução no enriquecimento da modificação 

H3K9me3 no ZNF180 e em um dos sítios de ligação do SNOG1 (SNOG1-BS3).  Os dados 

foram avaliados pelo teste estatístico T de Student, ***p≤0.01, **p≤0.05 e *p≤0.1. 

 

5.4. SETDB1 forma um complexo repressivo com ZNF274 

 A proteína ZNF274 tem o domínio KRAB que tem afinidade com a 

TRIM28, uma proteína de suporte para outras proteínas que atuam em 

modificações que alteram a cromatina (DMNT3, DNMT1, SETDB1). Assim, 

avaliamos se TRIM28 e SETDB1 se ligavam à região 15q11-q13 através de 

ChIP-qPCR. Foi verificado que diferentemente da ZNF274 e H3K9me3, as 

proteínas TRIM28 e SETDB1 se ligam de forma bialélica ao SNOG1. Além 

disso, essas proteínas se ligam bialelicamente ao SNOG2 e SNRPN (fig. 12).   

 

Figura 12: ChIP-qPCR para TRIM28 e SETDB1 em iPSCs. A: ChIP-qPCR com anticorpo para 

TRIM28 indica que esta proteína está presente em ambos os alelos do SNORD116 e, também, 

está presente no SNRPN. B: ChIP-qPCR para SETDB1 tem resultados semelhantes ao 



72 
 

TRIM28, SETDB1 se liga em ambos os alelos do SNORD116 e SNRPN. Os resultados não 

apresentam diferenças estatisticamente significantes quando avaliados pelo teste T de Student. 

ZNF180 é controle positivo. 

 Com a finalidade de investigar se SETDB1 forma um complexo com 

ZNF274 no SNOG1, fizemos ChIP sequencial com anticorpo para ZNF274  e 

SETDB1 como os realizados por Frietze e colaboradores (2010) nas regiões 3` 

UTR de alguns genes que codificam para proteínas zinc finger. O material 

resultante da ChIP sequencial é reduzido e só permite a investigação de 

poucos locais de ligação; foram escolhidos o controle positivo ZNF180 e o 

SNOG1-BS5. Foi verificado que ZNF274 e SETDB1 se localizam no mesmo 

local no SNOG1-BS5 e somente ocorre no alelo silenciado, pois o 

enriquecimento da ChIP sequencial foi observado somente nas iPSCs de PWS 

del 1-7 e ausente nas iPSCs de AS del 1-0 (fig. 13). 

 

Figura 13: ChIP sequencial para ZNF274 e SETDB1 em iPSCs. ZNF274 e SETDB1 se ligam 

num mesmo local indicando um provável complexo no controle positivo, ZNF180, corroborando 

com o descrito anteriormente (Frietze et al., 2010). Essa colocalização também foi observada 
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em iPSCs de PWS del 1-7 (PWS ZNF274-SETDB1), mas é ausente em iPSCs de AS del 1-0 

(AS ZNF274-SETDB1). Os dados foram avaliados pelo teste estatístico T de Student, * p≤0.1. 

 

5.5. Knockdown do SETDB1 e ZNF274 nas iPSCs 

 Para analisar a função do SETDB1, o knockdown utilizando lentivirus 

que expressam short hairpin RNA (shRNA) direcionado para mRNA do 

SETDB1 e para controle mismatch (MIS) foi realizado em iPSCs de PWS del 1-

7. O knockdown reduziu em 70% a expressão do SETDB1 em PWS del 1-7 

SETDB1Kd com relação às iPSCs PWS del 1-7 MIS (fig. 14A). Ao mesmo 

tempo, as expressões de SOX2 e ACTB se mantiveram semelhantes nos dois 

grupos (fig. 14B).  

 

Figura 14: Knockdown do SETDB1 em iPSCs de PWS del 1-7 (PWS SETDB1Kd). A: O uso de 

shRNA reduziu a expressão de SETDB1 em 70% em comparação com iPSCs de PWS del 1-7 

MIS (PWS MIS). B: A expressão de SOX2, que é um fator de transcrição de células 

pluripotentes, e a expressão de ACTB, que é um gene endógeno, são semelhantes nas iPSCs 

de PWS SETDB1Kd e PWS MIS. O gene endógeno utilizado para normalizar a expressão foi o 

GAPDH. O teste estatístico T de Student foi utilizado, ***p≤0.01. 
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 Foi verificado através de experimento de ChIP-qPCR que o knockdown 

do SETDB1 causou menor  ligação dessa proteína no SNRPN, no SNORD116 

e na região controle, ZNF180, em relação ao controle MIS (fig. 15A). 

Adicionalmente, foi observado um menor enriquecimento de H3K9me3 nas 

iPSCs de PWS del 1-7 SETDB1Kd do que nas iPSCs de PWS del 1-7 MIS (fig. 

15B) . E na direção contrária, em relação às modificações de histonas 

relacionadas com ativação de transcrição, a H3K4me2, cresceu o 

enriquecimento nas células com knockdown quando comparadas com o iPSCs 

de PWS del 1-7 MIS. (fig. 15C).     

 Adicionalmente ao knockdown do SETDB1, foi feito o knockdown do 

ZNF274 em células que tinham expressão reduzida de SETDB1. Essas 

linhagens que expressavam 70% a menos do SETDB1 e 60% a menos de 

ZNF274 em relação ao controle mismatch foram nomeadas de PWS del 1-7 

SETDB1Kd + ZNF274Kd (fig. 16). Essas células com duplo knockdown 

apresentam características semelhantes às iPSCs de PWS del 1-7 SETDB1Kd. 

iPSCs de PWS del 1-7 SETDB1Kd + ZNF274Kd apresentam menor 

enriquecimento da H3K9me3 na região do SNORD116 (fig. 15B). Além disso, 

foi observado o aumento no enriquecimento de H3K4me2 em comparação ao 

PWS del 1-7 MIS na região do SNORD116 (fig. 15C).  
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Figura 15: ChIP-qPCR de iPSCs de PWS del 1-7 com knockdown de SETDB1 e ZNF274. A: 

Imunoprecipitação com anticorpo para SETDB1 indica que em células knockdown para 

SETDB1 em comparação com controle mismatch (PWS del 1-7 MIS) há  menor ligação desta 

proteína em todos os sítios de ligação analisados no SNORD116, SNRPN e na região controle 

ZNF180.  B: ChIP realizado com anticorpo para H3K9me3. iPSCs com knockdown do SETDB1 

(PWS del 1-7 SETDB1kd) ou knockdown duplo (PWS del 1-7 SETDB1kd + ZNF274kd) 

apresentaram menor enriquecimento da modificação H3K9me3 nos SNRPN, SNORD116 e 

ZNF180. C: Imunoprecipitação com anticorpo para H3K4me2, que é uma modificação de 

histona relacionada à ativação de transcrição, indica aumento do enriquecimento desta 

modificação nas iPSCs com knockdown de SETDB1 e duplo. Os dados foram avaliados pelo 

teste estatístico T de Student, ***p≤0.01, **p≤0.05 e *p≤0.1. 
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Figura 16: Duplo knockdown das iPSCs de PWS del 1-7 reduziu a expressão de ZNF274 e 

SETDB1. iPSCs de PWS del 1-7 SETDB1kd e ZNF274kd apresentam 40% e 30% da 

expressão de ZNF274 e SETDB1 encontrada no controle mismatch (PWS del 1-7 MIS). Os 

dados foram avaliados pelo teste estatístico T de Student, ***p≤0.01. 

 O interessante foi que as linhagens de iPSCs de PWS del 1-7 com 

knockdown de SETDB1 ou duplo -SETDB1 e ZNF274- apresentaram aumento 

da expressão de SNRPN e 116HGG1 estatisticamente significante quando 

comparadas com o controle (iPSCs de PWS del 1-7 MIS) (fig. 17A).  Além 

disso, em relação à expressão dos outros grupos do SNORD116 (116HGG2 e 

116HGG3) e o transcrito downstream, IPW, também foi observado aumento de 

expressão nas iPSCs de PWS del 1-7 com knockdown em relação ao controle 

iPSCs de PWS del 1-7 MIS (fig. 17B). Entretanto, o transcrito downstream ao 

IPW que é expresso exclusivamente no cérebro, 115HG, não é expresso em 

iPSCs; quando investigada a expressão, os valores do Ct são superiores a 37 e 

não foi observado aumento da sua expressão. Assim, os knockdowns de 

SETDB1 só ou acompanhado pelo knockdown de ZNF274 não afetaram a 

expressão de transcritos, que são específicos de neurônios, nas iPSCs.   
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Figura 17: Expressão de alguns genes da região 15q11-q13 em iPSCs de PWS del 1-7 com 

knockdown do SETDB1 em conjunto ou não com knockdown do ZNF274. A: A expressão do 

116HHG1 e SNRPN aumentou significativamente nas iPSCs com knockdown em relação ao 

controle (iPSCs de PWS del 1-7 MIS). B: A expressão de outros transcritos da região 15q11q-

13 como 116HGG2, 116HGG3 e IPW também sofreram aumento com o knockdown da 

expressão do SETDB1, mas o 115HG que é expresso exclusivamente no cérebro, não sofreu 

aumento de expressão em iPSCs. A expressão foi normalizada pela expressão do GAPDH e 

iPSCs de PWS del 1-7 MIS foram utilizadas como padrão (valor expressão relativa igual a 1). 

Os dados foram avaliados pelo teste estatístico T de Student, **p≤0.05 e ***p≤0.01. 

 O aumento da expressão de alguns genes na região 15q11-q13 também 

pode ser decorrente de modificações na metilação de DNA, além da diminuição 

das modificações de histonas H3K9me3 e aumento de H3K4me2. Para acessar 

metilação (5mC) e hidroximetilção (5hmC) de DNA foi realizada análise através 

do kit EpiMark®. Primeiro o DNA foi tratado com T4-β-glucosiltransferase que 

adiciona um motivo de glicose no DNA com 5hmC. Essa modificação previne a 
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digestão do DNA pela enzima de restrição MspI, assim permitindo a distinção 

de 5mC e 5hmC.   

 Inicialmente, o ensaio do kit EpiMark® foi utilizado para averiguar 

metilação da região do PWS-IC (exon 1 do SNRPN) em iPSCs de AS del 1-0 e 

PWS del 1-7. Foi observado que a região PWS-IC está majoritariamente 

metilada em iPSCs de PWS del 1-7 e não metilada em células de AS (fig. 18A). 

O mesmo ensaio foi feito em iPSCs de PWS del 1-7 SETDB1kd e no controle 

iPSCs de PWS del 1-7 MIS. Foi observado que as células de PWS com 

knockdown em relação às células controle apresentaram queda na 

porcentagem de citosina metiladas (fig. 18B), mas não houve aumento da 

porcentagem de citocinas não modificadas (fig. 18D). Porém, houve aumento 

na porcentagem de citocina hidroximetilada (fig. 18C).  

 Os dados em relação à hidroximetilação de citosinas foram confirmados 

com experimentos de imunoprecipitação de DNA metilado (meDIP). Resultados 

do meDIP indicaram aumento da porcentagem de input em iPSCs de PWS del 

1-7 SETDB1kd em comparação às iPSCs de PWS del 1-7 MIS (fig. 19B).  

Entretanto, a porcentagem de input de DNA metilado não foi diferente nos dois 

grupos (fig. 19B). 
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Figura 18: Ensaio para análise de DNA metilado e hidroximetilado. A: iPSCs de AS e PWS 

mostraram que na região PWS-IC o DNA é preferencialmente metilado no alelo materno e não 

metilado no alelo paterno. B: Porcentagem de citosinas metiladas na região do PWS-IC em 

iPSCs de PWS del 1-7 MIS e com knockdown de SETDB1 (PWS SETDB1kd) indica redução 

de 5mC em células com iPSC de PWS SETDB1kd. C: Porcentagem de citosinas 

hidroximetiladas em PWS MIS e PWS SETDB1kd mostra aumento de hidroximetilação no 

PWS-IC com redução de expressão de SETDB1. D: Porcentagem de citocinas não modificadas 

em PWS-IC indica semelhança em PWS MIS e PWS SETDB1kd. Os dados foram avaliados 

pelo teste estatístico T de Student,  ***p≤0.01.  
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Figura 19: Imunoprecipitação de DNA metilado e hidroximetilado ((h)meDIP). A: Metilação e 

hidroximetilação de iPSCs de AS e PWS com  deleção de segmento 15q11-q13. iPSCs de AS 

e PWS apresentam porcentagem de input de 5hmC semelhante, mas a porcentagem de input 

de 5mC é alta no caso de iPSCs de PWS del 1-7 e baixa em iPSCs de AS del 1-0. B: 5mC e 

5hmC em iPSCs de PWS del 1-7 controle (MIS) e com knockdown de SETDB1 (SETDB1kd). 

Ocorre aumento da porcentagem de input de 5hmC em iPSCs de PWS del 1-7 com knockdown 

de SETDB1 em relação ao controle. Os dados foram avaliados pelo teste estatístico T de 

Student, **p≤0.05 e ***p≤0.01. 

 

5.6. Neurônios derivados de iPSCs 

 Depois de verificado o complexo proteico repressivo formado por 

ZNF274/SETDB1 nas células iPSCs, foi feita a diferenciação das iPSCs em 

neurônios para analisar se este complexo está presente em células 

diferenciadas.  
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 Para a diferenciação neuronal foram obtidas rosetas após o tratamento 

de corpos embrióides (fig. 20). Após 6 semanas de diferenciação a partir dos 

neuroprogenitores, foram feitas análises de expressão gênica por qRT-PCR e 

proteica através de imunocitoquímica. Neurônios derivados de iPSCs 

expressam MAP2 e TUBB3. Análise estatística feita pelo teste T de Student 

(p≤0.05) (fig. 21). Além disso, a expressão proteica de MAP2 e TUJ1 foi 

confirmada através de ensaios de imunocitoquímica (fig. 20).   
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Figura 20: Caracterização dos neurônios derivados das iPSCs por imunocitoquímica. Superior 

esquerda: imagem das rosetas obtidas no início da diferenciação. Superior direita: imagem dos 

neurônios em microscopia de transluminescência. Imagens abaixo: Imunocitoquímica dos 

neurônios obtidos de iPSCs do controle (F7908-1), de paciente com PWS (PWS1-1) e paciente 

com AS (AS3-3). Foram avaliados para expressão de MAP2 e TUJ1.  

 

Figura 21: Expressão de MAP2, TUBB3 e NANOG nos neurônios derivados de iPSCs. A: 

Gráficos de expressão relativa de MAP2 indicam aumento de expressão nos neurônios. B: A 

expressão de TUBB3 também aumenta nos neurônios. C:Expressão de NANOG, um dos 

fatores de transcrição marcador de pluripotência, indica queda de expressão nos neurônios em 

relação às iPSCs. Os dados foram comparados pela diferenciação da linhagem PWS SD 2-8,  

já  descrita anteriormente, na qual foi demonstrada sua capacidade de diferenciação neuronal 
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(Martins-Taylor et al., 2014). O gene endógeno utilizado para padronização foi GAPDH. Os 

valores foram avaliados pelo teste T de Student, ** p≤0.05, *** p≤0.01, **** p≤0.001. 

 Adicionalmente, os neurônios derivados de iPSCs apresentaram 

aumento da expressão de UBE3A-AS e de exons upstream ao SNRPN que são 

expressos exclusivamente em neurônios. Este aumento pode ser observado 

em neurônios derivados de células controle e de pacientes com AS. Em células 

de pacientes com PWS com somente o alelo materno do UBE3A-AS e SNRPN, 

ele não é expresso. A expressão do UBE3A é menor em neurônios derivados 

de iPSCs do paciente com AS em comparação com neurônios derivados de 

células do paciente com PWS e controle. Entretanto, ainda é observada a 

expressão de UBE3A em neurônios derivados de AS. UBE3A é expresso 

bialelicamente em outros tecidos, como observado nas iPSCs. O grupo 1 do 

SNORD116 é expresso em neurônios derivados de iPSCs e em iPSCs, porém 

a expressão é baixa nas SHEDs; entretanto, como esperado, as células de 

pacientes com PWS não expressam SNORD116 no três tipos celulares 

estudados  (fig. 22). 
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Figura 22: Expressão de exons upstream do SNRPN, UBE3A e UBE3A-AS em SHEDs, iPSCs 

e neurônios derivados de iPSCs. A: Em relação à expressão de exons upstream ao SNRPN, 

que são transcritos exclusivamente em neurônios, foi observado aumento de expressão nos 

neurônios derivados de iPSCs do controle e do paciente com AS (F7908-1 e AS3-3) do que 

nos demais tipos celulares (SHEDs e iPSCs) e neurônios derivados de iPSCs de PWS. B: Em 
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relação à expressão do UBE3A é possível ver a expressão bialélica nas iPSCs, pois é 

expresso nas células de pacientes e controle, sendo maior no controle. Além disso, com a 

diferenciação em neurônios, foi observado que a expressão do UBE3A em células de AS é 

bem menor que a expressão em células controle e de PWS. C: A expressão do UBE3A-AS, 

como os exons upstream ao SNRPN, é exclusiva em neurônios: o gráfico indica a sua alta 

expressão em neurônios derivados de iPSCs de pacientes com AS e de controle (AS3-3 e 

F7908-1). Entretanto, UBE3A-AS não é expresso ou apresenta expressão bem baixa nos 

demais tipos celulares (SHEDs e iPSCs) e em neurônios derivados de iPSCs de pacientes com 

PWS (PWS1-1). D: Expressão do grupo 1 do SNORD116 (SNOG1) nos três tipos celulares. O 

SNORD116 é expresso nos neurônios e iPSCs de pacientes com AS e de doadores controles, 

mas não é expresso em células de paciente com PWS. Além disso, SNORD116 não é 

expresso ou tem expressão baixa nas SHEDs. A expressão foi normalizada com a expressão 

de GAPDH e a amostra padrão (quantificação igual a 1) é a iPSCs do controle (F7908-1 iPS).  

 

5.7. Ligação do ZNF274 em neurônios derivados de iPSCs 

 Como ZNF274/SETDB1 parecem desempenhar um papel importante na 

manutenção do imprinting em células iPSCs, analisamos, também, o estado 

deste complexo em neurônios. Curiosamente, nos neurônios derivados de 

iPSCs, ZNF274 se liga ao SNORD116 de forma diferente do que nas iPSCs. 

ZNF274 se liga aos dois alelos dentro do SNORD116 em neurônios, sem 

preferência alélica (fig. 23A).  

 Além disso, a modificação de histonas H3K9me3 também ocorre de 

forma diferente nos neurônios derivados de iPSCs. H3K9me3 está enriquecida 

em ambos os alelos. Por outro lado, H3K9me3 continua mais enriquecida no 

alelo silenciado materno do que no alelo paterno no SNRPN (que sobrepõe ao 

PWS-IC) (fig. 23B).  
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Figura 23: ChIP-qPCR de neurônios derivados de iPSCs. A: Imunoprecipitação feita com 

anticorpo para ZNF274 indica que essa proteína se liga em ambos os alelos. B: 

Imunoprecipitação para H3K9me3 demonstra que esta modificação ocorre em ambos os alelos 

dentro do SNORD116. Na região do PWS-IC (exon 1 do SNRPN), a modificação de histona 

repressora ocorre preferencialmente em neurônios derivados iPSCs de PWS 1-1 e de PWS SD 

2-8 em comparação com os derivados de AS 3-3. SNOG1-BS3, SNOG1-BS5 e SNOG1-BS6 

são sítios de ligação dentro do grupo 1 do SNORD116 que foram selecionados e SNOG2 é o 

grupo 2 do SNORD116. Os dados foram avaliados pelo teste estatístico T de Student e 

***p≤0.01, *p≤0.1.  

 

5.8. Ligação do ZNF274 em SHEDs 

 As SHEDs são células-tronco mesenquimais que apresentam diferença 

na expressão de vários genes quando comparadas às iPSCs, incluindo  genes 

dentro da região 15q11-q13. A expressão do UBE3A é menor nas SHEDs em 

comparação com as iPSCs. Entretanto, a expressão de exons upstream ao 

SNRPN e do UBE3A-AS é praticamente nula nas SHEDs, como nas iPSCs (fig. 

22). Além disso, a expressão de genes importantes para pluripotência são 

muito maiores nas iPSCs do que nas SHEDs(fig. 6).  
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 Além dos neurônios, as SHEDs também foram analisadas por ChIP-

qPCR para verificar ligação da proteína ZNF274 neste tipo celular. Como nos 

neurônios, a ligação ZNF274 ocorreu em ambos os alelos dentro do 

SNORD116. E a ligação não apresenta preferência pelo alelo materno como 

ocorre nas iPSCs (fig. 24A).  

 A modificação de histona H3K9me3 nas SHEDs também ocorre em 

ambos os alelos e não ocorre de forma preferencial em nenhum alelo dentro do 

grupo 1 do SNORD116. Contudo, a modificação H3K9me3 ocorre 

preferencialmente no alelo materno no SNRPN e no grupo 2 do SNORD116 

(fig. 24B).  

 

Figura 24: ChIP-qPCR de SHEDs. A: Imunoprecipitação para ZNF274 mostra que essa 

proteína se liga em ambos os alelos na região do grupo 1 do SNORD116. B: Imunoprecipitação 

para H3K9me3 demonstra que esta modificação está enriquecida no alelo materno no grupo 2 

do SNORD116, mas no grupo 1 ela ocorre em ambos alelos. Na região do SNRPN, a 

modificação de histona repressora ocorre preferencialmente no alelo materno, nas SHEDs de 

controle saudável e nas de paciente com PWS em comparação às células de AS 3-3. Os dados 

foram avaliados pelo teste estatístico T de Student, *p≤0.1.  
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5.9. Estado das citosinas na região PWS-IC 

 Os experimentos de ChIP com anticorpo para H3K9me3 mostraram que 

a região do exon 1 do SNRPN (PWS-IC) apresenta enriquecimento dessa 

modificação no alelo no qual o SNRPN é silenciado independente do tipo 

celular analisado: SHEDs, iPSCs ou neurônios derivados de iPSCs. Foi 

realizada a análise de metilação e hidroximetilação desta região cromossômica 

nos 3 tipos celulares. Foi observado que o padrão de metilação é semelhante 

em todos os tipos celulares. Nas células do controle aproximadamente 50% 

das citosinas estão metiladas e a outra metade desmetilada. Nas células do 

paciente com PWS a maioria das citocinas é metilada. Por último, nas células 

do paciente com AS, a maioria das citosinas está desmetilada. Os níveis de 

5hmC são baixos em todos tipos celulares e não apresentaram diferença entre 

os grupos celulares (fig.25). 

 

Figura 25: Análise de metilação e hidroximetilação de citosinas na região do exon 1 do SNRPN 

que faz parte do PWS-IC. O padrão de (hidroxi)metilação é semelhante nas SHEDs, iPSCs e 

neurônios. Os dados foram comparados estatisticamente pelo teste T de Student entre cada 

tipo celular do mesmo doador. Não foi encontrada diferença estatisticamente significativa. 
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5.10. Expressão de alguns genes importantes para o estabelecimento e 

manutenção de marcas epigenéticas 

 Para tentar elucidar a expressão de genes que atuam no 

estabelecimento e manutenção de marcas epigenéticas, um estudo de 

expressão foi feita nos três tipos celulares (SHEDs, iPSCs e neurônios 

derivados das iPSCs) com alguns genes conhecidamente envolvidos nestes 

mecanismos. Foram selecionados alguns genes que são importantes para o 

estabelecimento e manutenção de marcas epigenéticas, como DNMT3A, 

DNMT3B, DNMT1 e UHRF1. E também avaliamos a expressão de genes 

relacionados a hidroximetilação: TET1, TET2 e TET3.    

 Entre os genes avaliados, alguns deles apresentaram diferenças 

estatisticamente significativas em um dos grupos (SHEDs, iPSCs ou neurônios 

derivados de iPSCs) quando comparados através do teste ANOVA com 

comparações múltiplas de Tukey. O DNMT3B apresenta expressão maior nas 

iPSCs quando comparado com as SHEDs e os neurônios (fig. 26B).  Em 

relação aos genes que transcrevem para as proteínas TETs, eles 

apresentaram um grupo com expressão diferencial dos demais. O TET1 é 

significativamente menos expresso nas SHEDs, enquanto que TET2 e TET3 

apresentam valores de expressão significativamente maiores nos neurônios 

(fig. 27).  

 Adicionalmente, utilizando a mesma metodologia, foi analisada a 

expressão do ZNF274 e SETDB1. E o ZNF274 apresentou expressão mais 

elevada nos neurônios derivados de iPSCs do que  nas SHEDs e iPSCs (fig. 

28). E a expressão de SETDB1 não apresentou diferença estatisticamente 

significativa entre os tipos celulares estudados. 
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Figura 26: Expressão de alguns genes selecionados que atuam na manutenção ou/e 

estabelecimento de marcas epigenéticas nas SHEDs, iPSCs e neurônios derivados de iPSCs. 

A: expressão de DNMT3A não é estatisticamente diferente nos 3 tipos celulares estudados. B: 

A expressão de DNMT3B é maior nas iPSCs em relação às SHEDs e aos neurônios. C: 

DNMT1 não apresenta diferença de expressão estatisticamente significativa entre os diferentes 
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tipos celulares. D: O gene UHRF1 também não apresenta diferença de expressão entre os 3 

grupos de forma estatisticamente significativa. Os dados foram analisados estatisticamente 

pelo teste ANOVA de 2 fatores e, posteriormente, os grupos foram comparados pelo teste de 

Tukey, **p≤0.05.   

 

Figura 27: Expressão dos genes que transcrevem as proteínas TET (ten-eleven translocation) 

nas SHEDs, iPSCs e neurônios derivados das iPSCs. A: Expressão da TET1 é menor nas 

SHEDs de forma estatisticamente significativa. B e C: A expressão de TET2 e TET3, 

respectivamente, é maior nos neurônios derivados de iPSCs do que nas SHEDs e iPSCs. Os 

dados foram analisados estatisticamente pelo teste ANOVA de 2 fatores e, posteriormente, os 
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grupos foram comparados pelo teste de Tukey, **p≤0.05 e ***≤0.01. 

 

Figura 28: Estudo da expressão de ZNF274 e SETDB1 nas SHEDs, iPSCs e neurônios 

derivados de iPSCs. A: Neurônios apresentam expressão maior de ZNF274 estatisticamente 

significativa. B: A expressão de SETDB1 não apresentou diferença estatisticamente 

significativa entre os grupos estudados. Os dados foram analisados estatisticamente pelo teste 

ANOVA de 2 fatores e, posteriormente, os grupos foram comparados pelo teste de Tukey, 

**p≤0.05. 
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6. Discussão 

 Neste estudo foram utilizadas iPSCs de pacientes com AS, PWS e de 

controles normais. Algumas linhagens foram previamente descritas 

(Chamberlain et al., 2010; Martins-Taylor et al., 2014). As linhagens obtidas a 

partir de SHEDs (iPSCs PWS1-1, iPSCs PWS1-2, iPSCs AS3-1, iPSCs AS3-3 

e iPSCs F7908-8) ainda não haviam sido descritas, e, portanto, fizemos a 

caracterização.  

 As iPSCs derivadas de SHEDs expressam SOX2, que está na lista de 

fatores utilizados para reprogramação, e NANOG, que é um fator de 

transcrição importante para pluripotência, mas não está entre os fatores de 

reprogramação utilizados. Além disso, verificamos que as iPSCs expressam 

proteínas relacionadas à pluripotência: TRA-1-61, TRA-1-81, OCT4 e NANOG. 

 Adicionalmente para verificar a pluripotência, as células foram cultivadas 

em suspensão em placas de baixa adesão para induzir a formação dos corpos 

embrióides (EBs). Os EBs foram avaliados em relação à expressão gênica e 

observamos que genes dos três folhetos embrionários são expressos: TUBB3, 

PAX6, MYH6, FN1, GATA6 e GATA4. TUBB3 é beta tubulina da classe três 

que é específica de neurônios e PAX6 transcreve uma proteína que regula a 

transcrição e é expresso durante o desenvolvimento de neurônios e olhos, 

assim, TUBB3 e PAX6 marcam células de ectoderme. FN1 (fibronectina 1) é 

uma glicoproteína importante para adesão e migração celular, por exemplo, no 

desenvolvimento embrionário e é relacionada com a mesoderme. GATA4 

transcreve outra proteína zinc-finger com motivo GATA e é importante para 

diferenciação e função do miocárdio, e ela é usada para marcar células da 

endoderme. 
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 Outro ponto importante investigado nas iPSCs é a integridade 

cromossômica. Para isso, foram empregados 2 kits de MLPA com sondas 

subteloméricas que indicaram resultados normais, com exceção das linhagens 

iPSCs PWS1-1, iPSCs PWS1-2, iPSCs AS3-1 e iPSCs AS3-3 que 

apresentaram, como esperado, deleção no cromossomo 15 na região 15q11-

13. Além disso, foi empregado um kit com 5 sondas localizadas dentro da 

região 15q11-q13 para confirmar a deleção nos casos de células de PWS e AS.  

 Adicionalmente, é essencial avaliar o padrão de metilação na região do 

PWS-IC nas iPSCs para utilizá-las como modelo de estudo em PWS e AS. 

Através do kit Epimark® foi possível quantificar a porcentagem de citosinas 

metiladas (5mC), hidroximetiladas (5hmC) e não modificadas. As iPSCs 

apresentaram quantidade de citocinas metiladas e não metiladas na região 

PWS-IC como esperado: a maioria das citosinas metiladas nas células de 

pacientes com PWS e não metiladas em AS, e células controle apresentaram 

aproximadamente 50% das citosinas metiladas e o restante, não metiladas. Um 

dos métodos mais tradicionais para avaliar metilação é o tratamento do DNA 

com bissulfito e o uso de oligos que reconhecem citosinas metiladas e não 

metiladas, mas esse método não diferencia citosinas metiladas e 

hidroximetiladas e é somente qualitativo, assim a metodologia aqui utilizada é 

mais sensível e foi útil para análises posteriores. Portanto, nossos resultados 

indicam que o imprinting genômico da região 15q11-q13 não foi alterado com a 

reprogramação e está de acordo com o encontrado nos trabalhos anteriores 

que estudaram iPSCs de pacientes com AS e PWS (Chamberlain et al., 2010; 

Yang et al., 2010; Martins-Taylor et al., 2014; Stelzer et al., 2014).  
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 Após caracterização, podemos afirmar que as iPSCs obtidas 

apresentam as características básicas necessárias para serem modelo in vitro 

no estudo das doenças AS e PWS. O enfoque deste trabalho é analisar 

possíveis proteínas que podem influenciar o estabelecimento ou a manutenção 

do imprinting genômico da região 15q11-q13. Entre as modificações 

epigenéticas conhecidas da região 15q11-q13 estão as metilações de citosinas 

no PWS-IC do alelo materno enquanto o alelo paterno não é metilado (Glenn et 

al., 1996). Além disso, o alelo materno da região PWS-IC e a região promotora 

do NDN apresentam outras marcas de repressão de expressão, como 

H3K9me3. O alelo paterno apresenta a modificação de histona relacionada 

com a ativação de expressão, a H3K4me2 (Xi et al., 2001). O alelo ativo 

também apresenta acetilação de histonas H3 e H4 (Saitoh & Wada, 2000). A 

região AS-IC não está diferencialmente metilada, mas o alelo materno 

apresenta histonas modificadas com marca de ativação H3K4me2 e histonas 

acetiladas, além de serem mais sensíveis a DNase I (Perk et al., 2002). E no 

atual estudo buscamos outras proteínas com papel importante no imprinting 

genômico com específico enfoque no SNORD116.  

 O SNORD116 é importante para o neurodesenvolvimento normal e a 

ausência de sua expressão tem sido sugerida como fundamental para 

desencadear a PWS. Em camundongos, a expressão de Snord116 é restrita 

em neurônios; porém, em humanos, o SNORD116 é expresso em vários 

tecidos. Em camundongos, a proteína Zfp57 foi apontada como essencial para 

o estabelecimento e manutenção do imprinting do Snrpn (Li et al., 2008).  No 

atual estudo foi avaliada a importância de uma proteína zinc finger, a ZNF274, 
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para o imprinting do SNRPN e SNORD116 em iPSCs humanas e a presença 

deste complexo proteico em outros tipos celulares.  

 A determinação da ZNF274 como proteína interessante a ser estudada 

ocorreu através de analises utilizando o ENCODE Genome Browser. Foi 

observado que a ZNF274 se liga ao SNORD116 em vários tipos celulares. E 

ZNF274 foi estabelecida como parte de um complexo proteico envolvendo 

proteínas, como SETDB1 e TRIM28, conhecidas por reprimir a expressão de 

vários genes através da trimetilação da histona H3K9 (Frietze et al., 2010). 

 Utilizando a técnica de ChIP-qPCR verificamos que ZNF274 se liga 

preferencialmente ao alelo silenciado (materno) do SNORD116 nas iPSCs. 

Além disso, a modificação de histonas H3K9me3 também é alelo-específica, 

ocorrendo preferencialmente no alelo materno nas iPSCs. Logo, sugerimos que 

ZNF274 possa desempenhar um papel no estabelecimento ou manutenção do 

imprinting na região. No estudo de Frietze e colaboradores (2010) ZNF274 se 

ligava a região repetitiva do 3´UTR de genes ZNF, e o SNORD116 também é 

composto por um conjunto de sequencias repetitivas. Embora os motivos de 

ligação da ZNF274 aos genes ZNF não sejam encontrados na região do 

SNORD116, outros motivos conservados foram apontados por Frietze e 

colaboradores (2010) e Khurana e colaboradores (2013) e são encontrados 

dentro do SNORD116.  

 O local no qual ocorre a modificação de histona H3K9me3 é maior que 

os locais onde ZNF274 se liga. A modificação H3K9me3 se espalha pelo grupo 

2 e 3 do SNORD116 e pode ser que se espalhe ao PWS-IC. A modificação 

H3K9me3 pode espalhar no genoma com auxílio de outras proteínas, como por 
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exemplo, a proteína heterocromatina tipo 1 (HP1). HP1 tem um domínio que se 

liga às histonas metiladas H3K9 que foram modificadas pela SETDB1 (Lachner 

et al., 2001). Algumas funções já foram atribuídas ao HP1 tais como espalhar a 

modificação H3K9me3, aumentar metilação ou espalhar H4K20me2 

(Maksakova et al., 2011). Assim é possível que a HP1 ou outra proteína 

semelhante à HP1 espalhe a modificação de histona H3K9me3 pelo alelo 

materno. 

 Ao avaliar a presença de outras proteínas que previamente foram 

descritas como parte do complexo que reprime expressão, TRIM28 e SETDB1, 

verificamos que ambas estão presentes nos mesmos segmentos que as 

modificações H3K9me3, porém, não são alelo-específicas. Ao fazer o 

experimento de ChIP sequencial, que é ChIP com anticorpo para SETDB1 

após outro ChIP com anticorpo para ZNF274, verificamos que locais com a 

coocupação de ZNF274 e SETDB1 ocorrem preferencialmente no alelo 

materno silenciado. Propomos que é formado o complexo pela ZNF274 e 

SETDB1, mas é possível que outra(s) proteína(s) atraia(am) TRIM28 e 

SETDB1.   

 O knockdown do ZNF274 foi feito para avaliar a função desta proteína. O 

knockdown causou um sutil aumento da expressão de 116HG (um dos 

transcritos do SNORD116) e SNRPN, porém não foi observada muita alteração 

na modificação da histona H3K9me3, sendo que somente um dos sítios de 

ligação (1 dos 6 sítios no grupo 1 do SNORD116)  apresentou redução 

significativa da porcentagem do input. É possível que, uma vez formado o 

complexo proteico que regula a expressão, as proteínas possuam a habilidade 

de continuar a repressão mesmo na ausência de proteína zinc finger. Além 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Maksakova%20IA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21774827
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disso, não é possível excluir a possibilidade do tempo ou nível de knockdown 

ser insuficiente para observar maiores alterações, pois foi utilizado siRNA e a 

redução da expressão foi de 60-70% em relação ao controle.  

 O knockdown do SETDB1 sozinho ou em combinação com ZNF274 

reforçou a importância dessas proteínas na repressão da expressão do 116HG, 

pois, a expressão aumentou significativamente, aproximadamente 100 vezes 

da expressão do controle. Essa expressão ainda não alcançou o valor 

expressado pelo alelo ativo paterno que é 10x maior do que a expressão em 

iPSCs de PWS com knockdown do SETDB1, mas este achado pode ser 

importante para futuros estudos focando a ativação do alelo silenciado e, 

consequentemente, o desenvolvimento de uma terapia para PWS.  

 Com o knockdown do SETDB1 houve redução da trimetilação de H3K9, 

que é uma modificação de histona relacionada com a repressão da expressão, 

dentro do SNORD116 e do próprio PWS-IC. Além disso, houve aumento da 

dimetilação de H3K4 que é uma modificação de histona associada à ativação 

de transcrição.  

 Modificações de histonas e metilação de DNA são importantes 

mecanismos epigenéticos que regulam a transcrição. Entender como uma 

modificação pode alterar outra é uma tarefa complexa, porém a metilação de 

DNA já foi associada com a ausência de metilação na histona H3K4 e presença 

de metilação de H3K9; entretanto, nenhuma associação foi encontrada em 

relação à metilação da histona H3K27 (Laurent et al., 2010). Adicionalmente, 

proteína MBD1 (proteína com domínio de ligação metil CpG tipo 1) forma um 

complexo estável com SETDB1. Setdb1 é altamente expresso durante a 
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oogênese e na pré-implatação, que são estágios importantes para o 

estabelecimento da metilação do DNA e a não expressão de Setdb1 pode 

interferir na metilação do DNA (Matsui et al., 2010). Além disso, em células de 

câncer, SETDB1 pode recrutar DNMT3A em genes supressores de tumor (Li et 

al., 2006). Adicionalmente, a proteína TRIM28 pode se associar a proteínas 

que regulam expressão incluindo DNA metiltransferases; logo, TRIM28 pode 

estar envolvida tanto na modificação de histonas através da SETDB1, como 

também na metilação de DNA num processo mais lento (Quenneville et al., 

2012). Assim, foi investigado a metilação do DNA nas iPSCs com knockdown 

específico para SETDB1 ou em conjunto com knockdown para ZNF274.  

 Foram usadas duas abordagem para analisar metilação de DNA. 

Primeiro, foi realizada analise com o kit mencionado anteriormente, Epimark®, 

que contém uma enzima que adiciona glicose ao grupo hidroxil do 5hmC 

(5ghmC) e enzimas de restrição que reconhecem 5ghmC, 5mC e C.  Com esta 

abordagem observamos uma redução de DNA 5mC na região de PWS-IC nas 

iPSCs com knockdown do SETDB1. Ao mesmo tempo, foi observado aumento 

de DNA com 5hmC nestas células em comparação com iPSCs controle (MIS).  

 A segunda metodologia utilizadas foi meDIP. As iPSCs com knockdown 

não apresentaram diminuição de DNA com 5mC. Entretanto, é possível que o 

anticorpo não seja específico para distinguir 5mC de 5hmC. Foi observado um 

aumento de 5hmC nas iPSCs com knockdown de SETDB1. Logo, mesmo que 

a quantidade de citocinas não modificadas não tenha aumentado com o 

knockdown do SETDB1, 5mC foi convertido em 5hmC.  
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 A conversão de 5mC para 5hmC pode ser realizada através das 

proteínas da família TET (ten-eleven translocation), principalmente a Tet1, que 

tem se mostrado importante para autorreplicação e manutenção do estado 

indiferenciado das mESs (células-tronco embrionárias murinas) (Ito et al., 

2010). Além disso, em células com expressão constitutiva do Tet1, como 

mESs, o knockdown dessa expressão causa redução de 5hmC (Tahiliani et al., 

2009). 

Outros membros da família Tet foram mostrados por Ito e colaboradores 

(2010), como importantes para conversão de 5mC em 5hmC. Além disso, 

verificaram que células mES apresentam expressão alta de Tet1 e Tet2, mas 

não tão elevada de Tet3; Tet1, que é expresso desde o zigoto até o blastocisto, 

se liga ao Nanog e desempenha papel importante na manutenção da 

capacidade de auto-renovação e do estado indiferenciado.  

Nas iPSCs humanas observamos que TET1 é altamente expresso, mas 

as expressões de TET2 e TET3 são baixas quando comparadas aos neurônios. 

Esses resultados estão de acordo com o achado de Yan e colaboradores 

(2013) que avaliaram o padrão de expressão pelo RNA-seq de embriões 

preimplantação e células hES (células-tronco embrionárias humana) e 

verificaram que TET1 é altamente expresso em hES e o mesmo não ocorre 

com TET2 e TET3. Assim, é possível que TET2 seja diferencialmente expresso 

em células pluripotentes humanas e murinas.  

 Além disso, em algumas regiões ricas em CpG metiladas (como regiões 

pericentroméricas), proteínas com domínio MBD (como MeCP2 e MBD1) se 

ligam a essas regiões e essas também são ricas em SETDB1 e HP1, tudo isso 
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impedindo o acesso de Tet1 a esses locais (Xu et al., 2011). Propomos que 

com o knockdown de SETDB1, é possível que TET1 possa se ligar a regiões 

próximas ao PWS-IC e ao SNORD116 e converter 5mC em 5hmC. Já foi 

mostrado que 5hmC não pode ser reconhecido por proteínas com domínio 

MBD (Valinluck et al., 2004) e, é possível que diminua o acesso de DNMTs 

iniciando, posteriormente, a desmetilação passiva do DNA. 

 Quando avaliamos células diferenciadas, neste caso utilizando 

neurônios derivados das iPSCs, verificamos que a proteína ZNF274 não se liga 

de forma alelo-específica. ZNF274 se liga ao SNORD116 em ambos os alelos. 

Além disso, a modificação de histona H3K9me3 também ocorre em ambos os 

alelos no SNORD116. Entretanto, na região de PWS-IC, a modificação 

H3K9me3 continua mais enriquecida em neurônios derivados de células de 

pacientes com PWS, indicando maior enriquecimento no alelo materno. Esse 

dado condiz com dados anteriores que afirmam que a região PWS-IC é mais 

enriquecida de H3K9me3 no alelo materno (Xi et al., 2001).  

 A ausência da preferência alélica do ZNF274 e da modificação 

H3K9me3 no SNORD116 pode indicar que o complexo formado por eles 

desempenha papel importante no imprinting da região 15q11-q13 durante o 

início do desenvolvimento, em células pluripotentes semelhantes às hESs 

(células da massa interna dos blastocistos). Além disso, os valores de 

porcentagem do input para ChIP com anticorpo para ZNF274 dentro do 

SNORD116 é menor nos neurônios do que nas iPSCs. Análise do ENCODE 

database mostra que o ZNF274 se liga ao SNORD116 em vários tipos 

celulares, mas o enriquecimento é maios nas hES do que em outros tipos 

celulares diferenciados.  
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 Os neurônios murinos, como as mES, são ricos em DNA com 5hmC, 

sendo que os neurônios são muito mais ricos que mES. Além disso, nas mES a 

Tet1 é mais transcrita, enquanto que em neurônio murinos a Tet3 é mais 

expressa (Szwagierczak et al., 2010). Embora a expressão de Tet1 seja menor 

que Tet3 em neurônios, Tet1 desempenha papel importante na proliferação de 

células progenitoras neurais (Santiago et al., 2014). Neste trabalho, quando 

comparamos a expressão entre SHEDs, iPSCs e neurônios derivados de 

iPSCs, observamos que TET1 é altamente expresso nos neurônios e iPSCs, e 

TET2 e TET3 são mais expressos nos neurônios.  

 Em trabalhos anteriores outras diferenças foram observadas entre 

células pluripotentes e neurônios em relação à hidroximetilação. A modificação 

5hmC é encontrada no corpo gênico de genes ativos em neurônios e mES, 

mas ocorre em menor escala em mES. Entretanto, no sitio de início de 

transcrição de genes com baixa expressão, 5hmC pode ocorrer junto com 

complexos de repressores em mES, mas não em neurônios murinos. Assim, é 

possível que 5hmC tenha diferentes papéis nos neurônios (Szulwach et al., 

2011; Santiago et al., 2014). De qualquer forma, no atual estudo, os valores de 

porcentagem de 5hmC na região PWS-IC nas iPSCs e nos neurônios não 

apresentaram diferença estatisticamente significativa e os valores são baixos. 

Assim, embora ZNF274 e a modificação de histonas H3K9me3 ocorram em 

ambos os alelos do SNORD116 nos neurônios, o padrão de metilação e a 

modificação de histonas H3K9me3 na região do PWS-IC continuam iguais ao 

encontrado nas iPSCs. 

 Seria interessante avaliar a função de SETDB1 nos neurônios, mas o 

knockdown nos neurônios pode não ser viável, pois o SETDB1 é essencial 
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para diferencial neuronal, pois desempenha papel importante na repressão de 

genes não específicos de neurônios; isso ocorre através da adição de 

H3K9me3 na região promotora desses genes. Além disso, a ausência de 

SETDB1 induz a apoptose celular e interfere na diferenciação de células 

promotoras neurais (Tan et al., 2012).  

 Outro tipo celular investigado foram as SHEDs. Embora as SHEDs 

sejam células-tronco, o potencial de diferenciação é reduzido quando 

comparado às iPSCs. Semelhante ao observado nos neurônios, ZNF274 se 

liga em ambos os alelos do SNORD116. Adicionalmente, a modificação de 

histonas H3K9me3 está presente nos dois alelos da SNORD116.   

 Estudos com células-tronco da polpa do terceiro molar (DPSCs) indicam 

que TET1 são expressas em níveis crescentes até a sexta passagem, depois 

os níveis de TET1 decaem e é quando se inicia a senescência celular. Além 

disso, quando as células se diferenciam em odontoblastos, TET1 é também 

expresso. Assim, TET1 parece desempenhar papel na proliferação e 

diferenciação celular (Li et al., 2014). Foram avaliadas a expressão de TET1, 

TET2 e TET3 nas SHEDs de passagens 4 a 6. Para todos os transcritos a 

expressão foi baixa quando comparados aos valores encontrados nos 

neurônios.  

 Além da expressão de transcitos das proteínas TET, outros genes que 

atuam na manutenção e estabelecimento de marcas epigenéticas foram 

avaliados, com DNMT1, DNMT3A, DNMT3B e UHRF1. Entre eles, somente o 

DNMT3B apresentou padrão de expressão diferente nas iPSCs em relação às 

SHEDs e aos neurônios. DNMT3B é mais expresso na iPSCs. Nas hES a 
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expressão de DNMT3B também é alta (Yan et al., 2013). Entretanto, a 

expressão é semelhante nos três tipos celulares para os demais transcritos. Foi 

descrito anteriormente que Dnmt3a e Dnmt1 apresentam alta expressão nos 

neurônios e são importantes para a função sináptica (Feng et al., 2010). E já foi 

demonstrado que DNMT3A apresenta alta expressão em hES (Yan et al., 

2013). Então, é possível que todos esses transcritos apresentem alta 

expressão nas iPSCs e nos outros tipos celulares estudados.  

 Adicionalmente, verificamos que ZNF274 é mais expresso em neurônios 

do que em iPSCs, mas isso não se correlaciona ao enriquecimento da 

porcentagem do input entre esses dois tipos celulares. Assim, a expressão não 

está necessariamente ligada com a quantidade de proteína em um loci 

específico. A busca por possíveis proteínas que interajam com o complexo 

repressor ZNF274/SETDB1, ou, que sejam impedidas de se ligar ao alelo 

materno nas iPSCs por causa do complexo repressor não é possível por 

deduções a partir da expressão desses alvos, sendo que o ideal seria realizar 

ChIP-Seq ou ChIP-qPCR com todos os candidatos. Mas para muitos deles 

ainda não existem anticorpos que funcionem bem para ChIP-Seq e, por 

exemplo, façam parte do ENCODE database. 

 Resumindo, nosso modelo propõe que no início do desenvolvimento, 

que é estudado pelas iPSCs, a proteína ZNF274 se liga ao DNA em regiões 

específicas do SNORD116 no alelo silenciado materno e o TRIM28 se liga ao 

ZNF274 pelo domínio KRAB. SETDB1 se liga à TRIM28 e possui a atividade 

enzimática que causa trimelitação da histona H3K9. E essa modificação auxilia 

na repressão da expressão do SNORD116 e SNRPN. Além disso, a SETDB1 é 

importante para a manutenção da metilação do DNA no PWS-IC; pois, na 
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ausência dela, 5mC é convertido em 5hmC. Em células não pluripotentes, 

SHEDs e neurônios, o complexo já não apresenta a distribuição alelo-

específica. É possível que esse complexo seja importante para manutenção do 

imprinting somente no início do desenvolvimento (fig. 29). 

 Sugerimos que SETDB1 ou histonas modificadas, H3K9me3, inibam a 

ligação de TET1 ou de outra proteína que possa se ligar ao DNA causando a 

desmetilação (fig. 30). E é possível que esta proteína que altera o DNA esteja 

presente ou se ligue a esta região somente em células pluripotentes e não em 

neurônios e SHEDs. Seria interessante verificar a ligação de TET1 nos sítios 

de ligação investigados dentro do 15q11-q13; porém, para a realização do 

ChIP é importante o uso de anticorpo de alta qualidade que funcione bem para 

essa técnica (normalmente são selecionados anticorpos já listados no 

ENCODE que foram utilizados para ChIP-seq), mas até o presente momento, 

este anticorpo não está disponível. Nas SHEDs e neurônios provavelmente 

outros mecanismos adiconais aos conhecidos atuam no imprinting da região 

15q11-q13, assim como nas próprias iPSCs. É provável que o mecanismo 

descrito de repressão de expressão atue em conjunto a outros.  
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Figura 29: Esquema com os três tipos celulares analisados em relação ao ZNF274 e a 

modificação de histona H3K9me3. Observamos que nas SHEDs a proteína ZNF274 se liga no 

grupo 1 dos SNORD116 de forma bialélila e a modificação de histona H3K9me3 também 

ocorre nos dois alelos, exceto no PWS-IC que ocorre, preferencialmente, no alelo materno. 

Com a reprogramação celular, as células passaram a expressar marcadores de pluripotencia e 

o alelo paterno do SNORD116 não está enriquecido de ZNF274 como o alelo materno. Além 

disso, a modificação de histona H3K9me3 está também enriquecida no alelo materno. Após a 

indução da diferenciação, o ZNF274 se liga ao SNORD116 de forma bialélica nos neurônios 

derivados de iPSCs. A modificação de histona H3K9me3 também ocorre bialelicamente no 

SNORD116, mas não no PWS-IC.    
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Figura 30: Esquema simplificado da linhagem iPSCs de PWS del 1-7 que apresenta deleção do 

segmento 15q11-q13 no alelo paterno. No alelo materno da iPSCs PWS del 1-7 o ZNF274 se 

liga ao grupo 1 do SNORD116, e é formado o complexo repressor com TRIM28 e SETDB1. A 

ZNF274 tem a capaciadade de se ligar a regiões específicas do DNA e também atrai a proteína 

TRIM28 que serve de suporte para proteína SETDB1. A SETDB1 é uma proteína 

metiltransferase de histonas que pode metilar a H3K9. Mas quando o knockdown da SETDB1 é 

realizado, ocorre redução do enriquecimento de H3K9me3 e, além disso, na região do PWS-IC 

algumas citosinas metiladas (5mC) ficam hidroximetiladas (5hmC). Uma das possíveis 

proteínas que podem atuar da desmetilação é a TET1. Essas modificações epigenéticas 

causam o aumento da expressão do SNORD116, SNRPN e IPW.  
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7. Conclusões 

 - ZNF274 e a modificação de histonas H3K9me3 são alelo-específicas 

em células pluripotentes, ocorrendo, preferencialmente, no alelo silenciado.   

 - SETDB1, que é uma proteína metiltransferase de histona e faz parte do 

complexo repressivo formado a partir de ZNF274, é importante para a 

manutenção da repressão do SNRPN, SNORD116 e iPW.  

 - Alterações desencadeadas pela ausência de SETDB1 também afetam 

a metilação de DNA, aumentando a conversão de 5mC para 5hmC.  

 - O complexo ZNF274/SETDB1 é importante para o imprinting da região 

15q11-q13 no início desenvolvimento, mas não atua de forma alelo-específica 

em células não pluripotentes. 

 Compreender esses processos é importante para ampliar os 

conhecimentos de mecanismos que influenciam no imprinting da região 15q11-

q13 e aumentar a possibilidade de desenvolver novas estratégias terapêuticas 

para PWS. 
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9. Anexos 

9.1. Anexo 1 

 

Anexo1: Análise de MLPA da linhagem AS3-3 iPSCs (em azul) em relação aos controles (em 

vermelho). A: MLPA com o Kit P064 que contem 5 sondas na região 15q11-q13 e confirma que 

a linhagem apresenta deleção do segmento 15q11-q13, 6 setas vermelhas indicam a deleção. 

B e C: MLPAs com os Kits P036 e P070, respectivamente, mostram somente deleções na 

região 15q11.2 indicadas pelas setas nas AS3-3 iPSCs. O restante das sondas obtiveram 

valores semelhantes aos controles, indicando estabilidade cromossômica.  
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9.2. Anexo 2 

 

Anexo2: Análise de MLPA da linhagem F7908-1 iPSCs (em azul) em relação aos controles da 

corrida (em vermelho). A e B: MLPAs com os Kits P036 e P070, respectivamente, indicam que 

nenhuma sonda está deletada ou duplicada. 

 

 


