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ResumoResumoResumoResumo    

BUENO, R. B. L. Alterações epigenéticas do gene p16 em ratos tratados com altas doses 
de l-metionina. 2009. 93f. Dissertação (Mestrado). Faculdade de Ciências Farmacêuticas de 
Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2009. 

Várias evidências sugerem que a dieta é um fator relevante na modificação dos riscos de 
desenvolvimento de câncer e que a interação nutriente-genoma tem uma influência 
significativa para a manutenção da saúde. A nutrigênomica estabelece uma relação entre dieta 
e a investigação das alterações epigenéticas do DNA, que podem ter um papel importante na 
etiologia de várias doenças degenerativas. A metilação do DNA é um evento epigenético 
importante na modificação da expressão gênica e já existem relatos de cânceres associados 
com a metilação da região promotora de genes supressores tumorais, como o gene p16. A 
metionina (Met) é um aminoácido essencial e necessário para a manutenção do ciclo de 
metionina, um importante mecanismo nas reações de metilação. Outro fator que pode alterar o 
padrão de metilação do DNA são os quimioterápicos. A alteração da metilação do DNA, 
também pode modificar a estrutura dos cromossomos e levar a instabilidade genômica, 
relacionada com o desenvolvimento de neoplasia. O objetivo deste trabalho foi avaliar o 
efeito da suplementação de metionina sobre as alterações no padrão de metilação da região 
promotora do gene p16 no fígado e rins de ratos e as possíveis modificações induzidas pela 
interação com o antitumoral doxorrubicina (DXR), além da possível instabilidade genômica 
em células da medula óssea. Para isso, seis grupos de ratos Wistar machos (n=60) foram 
tratados durante seis semanas com ração comercial normal ou suplementada com 2% de Met, 
sendo que na 3º semana e 24 horas antes da eutanásia administrou-se salina ou DXR (1 ou 10 
mg/Kg p.c.), intraperitonealmente. Os rins e o fígado foram utilizados para extração do DNA 
e para o estudo do padrão de metilação pelo método COBRA, após a modificação do DNA 
com bissulfito de sódio e amplificação por PCR. As enzimas EcoRI, Taq

α
I e HphI foram 

utilizadas para verificar o padrão de metilação da região promotora do gene p16 e a enzima 
TasI para avaliar a modificação do DNA pelo bissulfito. Em todos os animais houve a 
restrição do fragmento de estudo pelas enzimas TasI e HphI, porém nenhuma restrição com as 
enzimas EcoRI e Taq

α
I.  O padrão de metilação da região promotora do gene p16 nos rins e 

no fígado não foi alterado pela suplementação de Met ou pela administração de DXR, quando 
se comparou os grupos controles e os tratados. A justificativa é que o gene p16 é importante 
na regulação do ciclo celular, apoptose e senescência e sua regulação segue um mecanismo 
bem controlado. Para estudar o efeito da suplementação de Met na instabilidade genômica, 
realizou-se o teste do micronúcleo (MN) na medula óssea dos ratos. Pela a análise do MN, a 
suplementação com Met não alterou a frequência de MN, mas o tratamento com a DXR (1 e 
10mg/Kg) induziu a formação de MN quando comparado com o grupo Controle. A 
associação de Met+DXR não reduziu a freqüência de MN induzida pela DXR. Conclui-se que 
a Met na dieta ou a administração do quimioterápico DXR não alterou o padrão de metilação 
da região promotora do gene p16. O excesso de Met não apresentou ação mutagênica no teste 
do MN. Não houve efeito antimutagênico da Met quando associada com a DXR.  

Palavras-chaves: metilação DNA, micronúcleo, gene p16, metionina, doxorrubicina  
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AbstractAbstractAbstractAbstract    

BUENO, R. B. L. Epigenetics changes of the p16 gene in rats treated with high doses of l-
methionine. 2009. 93f. Dissertation (Master). Faculdade de Ciências Farmacêuticas de 
Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2009.   

Several evidences suggest that to diet is a relevant factor in modifying the risks of developing 
cancer and the nutrient-genome interaction has a significant influence for the maintenance of 
a good health condition. Nutrigenomic establishes a relation between to diet and the 
investigation of epigenetic DNA modifications, which may play an important role in the 
etiology of various degenerative diseases. DNA methylation is an important epigenetic event 
modification of gene expression and there been reports of cancers associated with promoter 
methylation region of tumor suppressor genes such as p16 gene. Methionine (Met) is an 
essential aminoacid to maintain methionine cycle, very important mechanism in methylation 
reactions. Another factor that can change the methylation pattern is the chemotherapeutic 
drugs. DNA methylation alteration can also modify chromosome structure and lead to a 
genomic instability related to the development of neoplasia. The aim of this study was to 
analyze the effect of methionine supplementation on changes in the methylation pattern of the 
promoter region of the p16 gene in the liver and kidneys of rats and the possible changes 
induced by interaction with the antitumoral doxorubicin (DXR), besides the possible genomic 
instability in bone marrow cells. Six Wistar rats groups (n=60) received commercial diet or 
commercial diet plus Met 2% for six weeks. At third week and 24 hours before euthanasia 
they received saline or DXR (1 or 10 mg/Kg) intraperitoneally. DNA extraction of the 
kidneys and liver was used for the study of the methylation pattern of promoter region on the 
p16 gene by COBRA method, after DNA sodium bisulphite modification and PCR 
amplification. EcoRI, Taq

α
I and HphI enzymes were used to determine the methylation 

pattern of promoter region of the p16 gene and TasI enzyme was used to validate bisulphite 
conversion. All animals had digestion with TasI and HphI enzymes, however no restriction 
with .EcoRI and Taq

α
I enzymes. Kidneys and liver DNA methylation pattern promoter region 

of p16 gene did not change by Met supplementation or DXR administration, when comparing 
the controled and the treated groups. The justification is that the p16 gene is very important in 
cycle cellular regulation, apoptosis and senescence and its regulation follows a well controlled 
mechanism. To study Met supplementation in genomic instability the micronucleus (MN) test 
was realized in the rat bone marrow. By Micronuclei analysis, met supplementation did not 
alter MN frequency, but DXR treatment (1 or 10 mg/Kg) induced MN formation when 
compared to Control group. The association of Met+DXR did not decrease MN frequency by 
induced DXR. In conclusion, Met on the diet or DXR administration did not change 
methylation pattern of promoter region of the  p16 gene. The supplemented Met did not show 
mutagenic effect in MN test. There was no antimutagenic effect of Met when associated to 
DXR. 

Keywords: DNA methylation, micronucleus, gene p16, methionine, doxorubicin 
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1. INTRODUÇÃO 

A estreita relação entre nutrição e medicina tem uma origem antiga no século IV antes 

de Cristo, quando Hipócrates sugeriu que o balanço nutricional poderia ser uma alternativa 

válida na manutenção de uma boa saúde. Desta maneira, o conhecimento da antiguidade está 

se refletindo no crescimento dos mecanismos básicos de promoção da saúde. Após décadas de 

pesquisas, descobriu-se o papel dos nutrientes e componentes bioativos dos alimentos no 

controle da expressão gênica. Nutrição não é mais “somente como abastecer a maquinaria”, 

mas algo muito mais complexo e profundamente relacionado com as características genéticas 

dos organismos vivos (VIRGILI; PEROZZI, 2008). 

Com a aplicação das tecnologias moleculares nas ciências nutricional nos últimos 30 

anos, houve o reconhecimento de que alguns nutrientes e compostos bioativos dos alimentos 

podem regular a expressão de genes específicos, tanto nos níveis de transcrição quanto pós- 

transcrição (VIRGILI; PEROZZI, 2008). A área de interação entre ambiente nutricional e 

genoma é conhecida como a ciência da nutrigenômica, que proporciona o entendimento 

genético e molecular de como a dieta altera a expressão gênica e, consequentemente, afeta a 

saúde. O conceito fundamental do campo da nutrigenômica é que a progressão do fenótipo 

saudável para o fenótipo de doença crônica deve ocorrer pela alteração na expressão gênica 

ou pela ativação de proteínas e enzimas, e que a dieta direta ou indiretamente regula a 

expressão informação gênica (KAPUT, 2004; 2007).  

Os hábitos dietéticos são reconhecidos como importantes modificadores de fatores 

ambientais influenciando o risco de câncer e o comportamento tumoral. Enquanto alguns 

estimaram que 30-40% de todos os casos de cânceres são relacionados com a dieta, a 

porcentagem real é altamente dependente dos componentes da dieta e do tipo específico de 

câncer (World Cancer Research Fund, American Institute For Cancer Research, 2007; 

DAVIS, 2007).  
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Nossa dieta é uma mistura complexa de nutrientes com conhecidas funções, com 

bioativos não nutritivos ou componentes alimentares, nem todos conhecidos, com diferentes 

níveis de bioatividade e biodisponibilidade, podendo proteger ou não contra o risco de 

desenvolver uma doença (COBIAC, 2007).  

Os estudos epidemiológicos em seres humanos e intervenções dietéticas em modelos 

animais têm revelado que vários genes que controlam os processos de absorção, metabolismo 

e transporte podem interferir com os sítios de ação dos compostos bioativos. Estes compostos 

bioativos presentes nos alimentos também podem alterar a expressão gênica, os eventos 

celulares e os processos reguladores que mantêm a homeostase celular e a saúde do indivíduo 

(JUNIEN, 2006). 

Hoje em dia, admite-se que entender o efeito da dieta sobre a saúde requer estudos dos 

mecanismos dos nutrientes e constituintes bioativos dos alimentos em nível molecular 

(GARCÍA-CAÑAS et al., 2009). Sem dúvida, variações na seqüência linear do código 

genético, como o polimorfismo de um único nucleotídeo (SNPs), têm um papel importante 

em explicar diferenças na estrutura e funções inter-individuais, como na compreensão da 

susceptibilidade de doenças e resistência ao câncer (BARROS; OFFENBACHER, 2009). 

Um objetivo importante na pesquisa da nutrigenômica é estudar a influência da 

nutrição no genoma (AFMAN; MÜLLER, 2006). Do ponto de vista molecular, os nutrientes 

são “moléculas sinalizadoras”, que por meio de mecanismos celulares adequados, modulando 

a tradução dos sinais da dieta, com possíveis modificações da expressão gênica, protéica e de 

metabólitos (MÜLLER; KERSTEN, 2003).  

A nutrição durante vários estágios da vida pode influenciar a regulação epigenética do 

gene. Os mecanismos da regulação epigenética dos genes são responsáveis pela estabilização 

e manutenção de diversos padrões de expressão gênica que caracterizam diferentes tipos de 

células e de tecidos (WATERLAND, 2006).  
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O termo epigenética refere-se a alterações no padrão de expressão gênica, que não 

podem ser explicadas por modificações nas seqüências de bases do DNA. Estas modificações 

da função são em geral, reversíveis, estáveis, e encontram-se presentes em diversas espécies 

(WATERLAND, 2006). Enfim, epigenômica ou epigenética refere-se à modificação do DNA 

que pode influenciar o fenótipo pela mudança na expressão gênica, sem alterar a seqüência 

nucleotídica do DNA. 

As modificações epigenéticas são mecanismos reguladores de importantes eventos no 

desenvolvimento, incluindo inativação do cromossomo X, imprinting genômico, regulação 

dos genes Hox, subgrupos de genes homeobox, que são genes envolvidos no desenvolvimento 

de animais, fungos e plantas (KIEFER, 2007).  

Processos epigenéticos estão envolvidos em doenças complexas incluindo diabetes, 

obesidade, desordens cardiovasculares, doenças autoimune e doenças neurológicas 

(JAENISCH; BIRD, 2003; CSOKA; SZYF, 2009) e também desempenham um importante 

papel na carcinogênese humana (FEINBERG, 2007). Componentes dietéticos, nutrientes ou 

não, podem vir a influenciar estes eventos epigenéticos, alterando a expressão gênica e o risco 

da doença (COBIAC, 2007). 

 Existem evidências de que as alterações epigenéticas têm um papel causal direto em 

virtualmente todos os passos da carcinogênese, da iniciação a progressão. Ainda mais, as 

alterações epigenéticas podem ocorrer nos estágios iniciais do desenvolvimento do tumor e 

podem disparar um espectro de alterações genéticas, tais como as mutações e instabilidade 

cromossômica. Isto inclui o silenciamento epigenético de genes supressores de tumores, genes 

de reparo do DNA, genes que detoxificam carcinógenos e múltiplos mecanismos de controle 

do ciclo celular (SAWAN et al., 2008). O crescente aumento no interesse pela epigenética é 

ainda incentivado pela percepção recente de que as alterações epigenéticas podem ser 

exploradas como um alvo terapêutico na clínica (EGGER et al., 2004).  
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Os dois maiores mecanismos que promovem modificações epigenéticas são metilação 

do DNA e desacetilação de histonas (HERMAN; BAYLIN, 2003; PAZ et al., 2003). Outro 

meio de regulação epigenética é por pequenos RNAs não codificadores, denominados de 

microRNAs (BERGMANN; LANE, 2003). Um grande número de loci codificam microRNAs 

envolvidos no silenciamento de genes específicos. MicroRNAs regulam a expressão em 

diferentes níveis: silenciamento da cromatina, degradação do RNA mensageiro e bloqueio da 

tradução. Estes microRNAs têm papel importante no desenvolvimento do câncer (ZHANG et 

al., 2007), assim como na modulação de resposta a fármacos (VO et al., 2005). 

Em muitos tipos de cânceres, as alterações epigenéticas ocorrem inicialmente e 

precedem as mudanças genéticas encontradas no curso de crescimento do tumor. Entretanto, 

como na maioria dos casos as alterações epigenéticas e genéticas co-existem no mesmo 

tumor, ainda não foi completamente esclarecido quais são os eventos primários ou 

secundários relevantes no processo de carcinogênese (FEINBERG; OHLSSON; HENIKOFF, 

2006). Portanto, o padrão aberrante de metilação do DNA e acetilação das histonas pode ser 

um alvo atrativo para a terapia com o objetivo de reativar os genes supressores tumorais e 

genes de reparo do DNA que estão silenciados. A avaliação dos mecanismos epigenéticos 

poderia ser útil como ferramenta no diagnóstico, prognóstico e prevenção do câncer 

(HERCEG, 2007). 

Tais modificações epigenéticas podem ter impacto significativo na estrutura da 

cromatina e na atividade de transcrição e, ao contrário de mutações genéticas, são um 

fenômeno reversível (HERMAN; BAYLIN, 2003; PAZ et al., 2003). O mecanismo 

epigenético mais amplamente estudado é a metilação da citosina do DNA nos dinucleotídeos 

CpG (JONES; BAYLIN, 2007). 
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1.1. Alterações Epigenéticas: Metilação 

A metilação do DNA (Figura 1) é uma ocorrência comum na modificação do DNA 

humano, que ocorre após a duplicação do DNA, e resulta da atividade da família de enzimas 

DNA metiltransferases (DNMT) que catalizam a adição do grupo metil na posição 5’ do anel 

da citosina em dinucleotídeos CpG, formando a 5-metilcitosina (BIRD, 1996; POIRIER, 

2002).  

 
 

Figura 1. Mecanismo de metilação do DNA. DNMT= DNA metiltransferases, SAM=S-
adenosilmetionina (Modificada de Strathdee; Brown, 2002). 

 

A frequência de dinucleotídeos CpG no genoma humano é menor do que o esperado, 

aproximadamente de 2 a 5%. Os dinucleotídeos CpG não são uniformemente distribuídos 

pelo genoma, ocorrem em agrupamentos (clusters) de sequências repetitivas, como rDNA, 

sequências satélites, repetições centromêricas ou em pequenas extensões do DNA ricas em 

citosinas e guaninas, conhecidas como “ilhas CpG” (LOPEZ et al., 2009). O genoma contem 

aproximadamente 30.000 ilhas CpG (COSTELLO; PLASS, 2001). Estas ilhas são 

preferencialmente encontradas na região promotora dos genes (LOPEZ et al., 2009). 

Citosinas das ilhas CpG, especialmente aquelas associadas com regiões promotoras, 

são menos metiladas em células normais. Esta falta de metilação no promotor associado com 

Citosina 

5 - Metilcitosina 
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as ilhas CpG permite que a transcrição ocorra, devido à presença de fatores de transcrição 

apropriados e a estrutura da cromatina aberta (JONES; BAYLIN, 2002). 

Metilação de ilhas CpG promotoras está associada com condensação da cromatina e 

silenciamento da transcrição do gene correspondente (LOPEZ et al., 2009). A metilação 

aberrante de áreas promotoras ricas em CpG, normalmente não metiladas, é comumente o 

mecanismo epigenético mais estudado associado com silenciamento da transcrição de genes 

conhecidos e de genes candidatos com atividade de supressores tumorais  (ESTELLER; 

HERMAN, 2002; JONES; BAYLIN, 2002; HERMAN; BAYLIN, 2003). 

Muitos tipos de cânceres humanos parecem mostrar uma perda do controle da 

metilação do DNA (STRATHDEE; BROWN, 2002). Estudos têm demonstrado uma 

correlação inversa entre metilação das ilhas CpG e expressão gênica em células tumorais 

(POGRIBNY; JAMES, 2002). A metilação do DNA e modificações em histonas são 

notadamente alteradas em regiões promotoras de genes supressores tumorais e oncogenes em 

cânceres humanos (JIRTLE; SKINNER, 2007).  

Dois tipos de alterações no padrão de metilação do DNA, hipermetilação e 

hipometilação, têm sido observados em doenças relacionadas com o envelhecimento, doenças 

auto-imunes e o câncer. Hipermetilação significa o aumento da metilação das ilhas CpG 

(LAIRD, 2003). A hipermetilação na seqüência promotora dos genes reprime a transcrição 

gênica, incluindo a transcrição de genes supressores tumorais (JOHANNING; 

HEIMBURGER; PIYATHILAKE, 2002). O decréscimo do conteúdo de 5-metilcitosinas, isto 

é, a hipometilação do DNA, é um evento inicial na maioria dos cânceres em animais e seres 

humanos. Os mecanismos envolvidos na redução do padrão de metilação do DNA podem 

resultar de: menor atividade das enzimas DNMTs; menor disponibilidade de doadores do 

grupo metil (S-adenosilmetionina); aumento da concentração de S-adenosilhomocisteína 
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(SAH), que é um inibidor da atividade das enzimas DNMTs e do bloqueio do acesso das 

DNMTs aos sítios sensíveis a metilação do DNA (PEREIRA et al., 2001). 

Células cancerosas são associadas com hipometilação global do DNA, mas com 

hipermetilação das ilhas CpG na região promotora dos genes (FEINBERG; VOGELSTEIN, 

1983; GALM; HERMAN; BAYLIN, 2006). O aumento da metilação na região promotora de 

genes pode levar a redução progressiva da expressão do gene supressor tumoral resultando na 

seleção de células com vantagem proliferativa (JONES; LAIRD, 1999; ROBERTSON; 

JONES, 2000). 

O ambiente ou estado nutricional possuem um papel importante na hipermetilação 

“local” de um gene supressor tumoral (LOPEZ et al., 2009).  Estudos demonstram que os 

padrões de metilação do DNA são susceptíveis ao excesso ou deficiência de uma variedade de 

compostos da dieta. O grupo metil da 5' metilcitosina é tanto sintetizado de novo, pelo 

processo conhecido como metabolismo de um carbono, ou é fornecido pela dieta. Alguns 

micronutrientes encontrados em frutas e vegetais estão associados a eficiência do processo de 

metilação (KIM, 2007).  

O excesso ou a deficiência endógena ou exógena de colina, metionina, ácido fólico, 

vitaminas B6, B12 e zinco, podem alterar o fornecimento de grupos metil (ZIJNO et al., 2003). 

Um dos processos bioquímicos fundamentais para a manutenção das reações de metilação é o 

ciclo da metionina. Na sua forma ativa, como S-adenosilmetionina (SAM), os grupos metil 

atuam como substratos na transmetilação de proteínas, ácidos nucléicos e fosfolipídeos 

(ROWLING; McMULLEN; SCHALINSKE, 2002). A ingestão adequada de ácido fólico e de 

metionina é um evento crucial para a síntese e regeneração da SAM, a qual funciona como o 

principal doador de grupos metil para a metilação do DNA (KIM, 2007). Por isso, a escolha 

correta dos alimentos pode ter um relevante impacto no consumo de micronutrientes, como o 
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folato, vitamina B12, colina e metionina, que são as principais fontes dietéticas necessárias 

para manter a metilação genômica do DNA (FENECH, 2005). 

 

1.2. Gene p16 e Metilação    

Recentemente, vários estudos têm demonstrado que a dieta deficiente em ácido fólico 

ou metionina pode causar uma ampla hipometilação do genoma. Interessante e intrigante, é 

que esta dieta também pode levar à hipermetilação regional e localizada do DNA com a 

inativação dos genes supressores tumorais (GHOSHAL et al., 2006). Estudos evidenciam que 

a expressão do gene p16 é altamente reduzida em vários tipos de cânceres humanos devido a 

hipermetilação do promotor do gene p16 (MERLO et al., 1995), especificamente no fígado e 

rim, que são órgãos alvos susceptíveis à transformação neoplásica (RAMÍREZ et al., 2003).  

O mecanismo molecular que controla a proliferação e o ciclo celular não está 

completamente esclarecido, mas entre os vários genes que controlam o ciclo celular, foi 

constatado que o gene p16 é um dos alvos da hipermetilação no carcinoma hepatocelular 

humano. A hipermetilação e o silenciamento deste gene estão relacionados com os estágios 

pré-malignos da progressão tumoral experimental (BELINSKY et al., 1998; LIGGETT; 

SIDRANSKY, 1998; WONG, 1999; PARK; YU; SHIM, 2006; ARAI et al., 2006).   

A hepatocarcinogênese é um processo de várias etapas envolvendo alterações 

genéticas e epigenéticas de vários oncogenes e fatores de crescimento como c-myc e ciclina 

D1. A inativação de genes supressores tumorais tais como p53, p16 e Rb é encontrada em 

carcinomas hepatocelulares humanos (PARK et al., 2001; PULLING; KLINGE; BELINSKY, 

2001). O gene p16 é um supressor tumoral e seu produto é um inibidor de ciclinas dependente 

de cinases 4 e 6 (CDK – “cyclin-dependent kinase”). A ligação da proteína p16 INK4A a CDK4 

e CDK6, que são as chaves regulatórias de ciclo celular, induz um bloqueio na fase G1 do 

ciclo celular (POGRIBNY; JAMES, 2002).  
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Estudos demonstram o papel do p16 na senescência, na propagação celular e 

angiogênese (ROCCO; SIDRANSKY, 2001). A perda da expressão da proteína p16 INK4A é 

uma das mais comumente observações no câncer humano e tem sido freqüentemente 

relacionada à metilação de novo da ilha CpG na região promotora (GONZALEZ-ZULUETA 

et al., 1995;  MERLO et al., 1995, LIEW et al., 1999). Apesar da hipermetilação do promotor 

do p16
INK4A ser observada em mais de 50% dos hepatocarcinomas humanos (LIEW et al., 

1999), a evolução e progressão sítio-específica da metilação de novo do gene p16, durante o 

início dos estágios pré-neoplásicos da hepatocarcinogênese in vivo, ainda não foram 

completamente investigadas (POGRIBNY, JAMES, 2002).  

A presença da hipermetilação na região promotora do gene p16 pode ser confirmada 

pela alta freqüência de metilação em linhagens de carcinoma hepatocelular e renal humano, 

quando comparadas com os tecidos não-tumorais (YU et al., 2002; DULAIMI et al., 2004). 

Alterações dos padrões de metilação do DNA no câncer humano são importantes para nosso 

entendimento da patogênese molecular desta doença (JONES; BAYLIN, 2002; GALM; 

HERMAN; BAYLIN, 2006).  

 

1.3. Doxorrubicina e Alterações Epigenéticas 

Há evidências de três causas principais responsáveis pelas doenças que surgem devido 

aos padrões alterados de metilação do DNA: deficiências dietéticas, exposição aos agentes 

químicos encontrados em fármacos, pesticidas e corantes, por exemplo, e os fatores genéticos 

(JOHANNING; HEIMBURGER; PIYATHILAKE, 2002). A modificação química da 

citosina, levando a sua metilação, pode ser afetada pela exposição aos agentes químicos e 

ambientais (NYCE, 1997). Algumas substâncias poderão tornar a seqüência de DNA 

hipermetilada, enquanto outras terão o resultado oposto, com conseqüente hipometilação. O 

quimioterápico cisplatina e a budesonida, usada no tratamento da asma, são capazes de 
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aumentar os níveis de metilação do DNA, enquanto a 5-azacitidina leva à hipometilação 

(SINGH; MURPHY; O´REILLY, 2003). 

Experimentos mostraram que a hipometilação do DNA, que pode ser induzida pela 

depleção de metionina na dieta, pontencializou os efeitos citotóxicos dos antitumorais 

doxorrubicina, vincristina e 5-fluoruracil em ratos (GOSEKI et al., 1992; GOSEKI et al., 

1996; NAGAHAMA; GOSEKI; ENDO, 1998). Poirson-Bichat et al. (2000), também 

observaram que o déficit de metionina aumentou os efeitos antitumorais dos fármacos 

quimioterápicos doxorrubicina e cisplatina em tumores refratários, pela diminuição de 

resistência adquirida, em camundongos injetados com células tumorais humanas.  

Estudos em animais revelaram o padrão alterado da metilação do DNA e modificações 

das histonas após a exposição aos genotóxicos ambientais, tais como os fármacos 

doxorrubicina e fenobarbital e metais carcinógenos como o arsênico e o níquel (BOMBAIL; 

MOGGS; ORPHANIDES, 2004; YOKOCHI; ROBERTSON, 2004). 

A quimioterapia para câncer é baseada no uso de agentes citostático e/ou citotóxico 

agindo nos compostos e funções celulares que controlam o crescimento e divisão celular 

(POIRSON-BICHAT et al., 2000). Agentes intercalantes de DNA, como amsacarina, 

actinomicina, mitoxantrona e doxorrubicina, são empregados como antitumorais e são, na 

rotina clínica, usados como agentes na quimioterapia (BRANA et al., 2001). O uso clínico da 

doxorrubicina, assim como ocorre com outros agentes antitumorais, é limitado pelo 

aparecimento de graves eventos adversos, tais como a resistência adquirida pelas células 

cancerosas e a sua toxicidade nos tecidos normais (WEISS, 1992). 

O medicamento doxorrubicina é o quimioterápico mais usado na rede pública de 

saúde, no Sistema Único de Saúde do Brasil, contra o câncer de mama (ZORZETTO, 2005). 

Cânceres de mama e esôfago, linfomas de Hodgkin e não-Hodgkin, osteosarcoma, sarcoma de 

Kaposi e tumores de tecidos moles têm boa resposta ao fármaco (GÜLKAÇ et al., 2004). 
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Apesar da ampla utilização clínica, os mecanismos de ação das antraciclinas nas 

células cancerosas ainda não foram completamente esclarecidos. Os seguintes mecanismos 

podem ser considerados: a) intercalação na molécula de DNA, levando à inibição da síntese 

de macromoléculas; b) geração de radicais livres, levando a danos no DNA e peroxidação 

lipídica; c) formação de ligações cruzadas com a molécula de DNA; d) indução de danos na 

molécula de DNA, pela inibição da enzima DNA topoisomerase II e e) a indução de apoptose 

(PENAULT-LLORCA et al., 2003). Assim como as demais antraciclinas, além das suas 

propriedades intercalantes na molécula de DNA, a doxorrubicina induz a peroxidação lípida, 

geração de espécies reativas de oxigênio e é um inibidor direto da enzima DNA 

topoisomerase II (FERRARO et al., 2000). 

Trabalhos anteriores sugerem que a atividade da DNA metiltransferase (DNMT) nas 

células poderia ser inibida por agentes intercalantes de DNA (ADAMS; RINALDI, 1987; 

TAN; PORTER, 2009). Três membros da família das DNMT foram descritos em células de 

mamíferos. A primeira enzima a ser identificada foi a DNMT1 (BESTOR et al., 1988). 

Acredita-se que a função desta enzima é, principalmente, manter o padrão de metilação após a 

síntese de uma nova molécula de DNA durante a divisão celular (BESTOR, 1992). 

Subseqüente, mais duas enzimas foram clonadas: DNMT3a e 3b (OKANO; XIE; LI, 1998). 

Diferentemente da DNMT1, que mostra preferência por DNA hemimetilado, e, baseado na 

inativação dos genes DNMT3a e 3b em camundongos, acredita-se que funcionem  

principalmente como metiltransferases de novo (OKANO et al., 1999).  

A DNMT1 é a enzima responsável por manter a metilação genômica do DNA 

(YODER et al., 1996; PRADHAN et al., 1999; YOKOCHI; ROBERTSON, 2002). 

Interrupção da função da DNMT1 leva a instabilidade cromossômica e interrupção da 

transcrição, e por fim a morte celular por apoptose (ROBERTSON, 2001; EHRLICH, 2002; 

JONES; BAYLIN, 2002).   
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Estudos enzimáticos demonstram que a doxorrubicina é um potente inibidor da 

atividade da DNMT1 (YOKOCHI; ROBERTSON, 2004). Além dos fármacos, outros 

compostos podem interagir com as DNMT, como os fatores da dieta. Certos polifenóis, como 

(-) epigalocatecina-3-galato (EGCG) encontrada no chá verde e a genisteína encontrada na 

soja têm demonstrado inibição das DNMTs in vitro (FANG; CHEN; YANG, 2007). O 

tratamento das linhagens celulares cancerosas, que apresentavam uma hipermetilação da 

região promotora dos genes p16
INK4a, RARb (β receptor do ácido retinóico) e MGTM (O6-

metilguanina metiltransferase), com EGCG ou genisteína resultou na reversão da 

hipermetilação do DNA e reativação destes genes (FANG et al., 2005). 

 

1.4. Ensaio do Micronúcleo e Instabilidade Genômica 

Vários estudos mostraram que as alterações na metilação do DNA podem resultar em 

alterações nas estruturas dos cromossomos (KATOH et al., 2006). A deficiência de ácido 

fólico afeta diretamente a estabilidade do DNA. A enzima 5,10-metilenotetrahidrofolato faz a 

transferência do grupo metil para a uracila, convertendo esta base em timina, a qual é usada 

para a síntese e reparo da molécula de DNA. Quando a quantidade de ácido fólico não é 

suficiente, ocorre um desequilíbrio na produção de purinas e pirimidinas e a uracila pode ser 

incorporada no DNA. Posteriormente, durante o reparo desta base incorporada 

incorretamente, podem surgir aumento de quebras de fita dupla no DNA, aberrações 

cromossômicas, instabilidade de microsatélites e transformação neoplásica (DUTHIE et al., 

2000; HUSSIEN et al., 2005).  

 A perda da metilação pode comprometer a integridade genômica por meio da 

condensação da cromatina, indução de anormalidades nos centrômeros e telômeros e 

segregação aberrante dos cromossomos. Isto poderia resultar em uma variedade de eventos de 

instabilidade cromossômica, incluindo genotoxicidade, recombinação homóloga anormal e 
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rearranjos que levariam a formação de deleções e duplicações gênicas (POGRIBNY et al., 

2008).  

A instabilidade cromossômica pode ser verificada pelo aumento na freqüência de 

micronúcleos provocado pela incorporação excessiva de uracila no DNA, ou pela 

hipometilação das regiões do centrômero, as quais levam às quebras e erros na segregação dos 

cromossomos (FENECH, 2001; FENECH et al., 2005). 

 Os micronúcleos são formados de fragmentos cromossômicos ou cromossomos 

inteiros que ficam para trás durante a divisão nuclear. O índice de micronúcleos em células 

humanas ou de roedores tem se tornado um dos parâmetros citogenéticos empregados na 

rotina dos testes de genética toxicológica dos agentes químicos e radiações in vivo e in vitro. 

Os micronúcleos podem ser facilmente analisados em eritrócitos, células da mucosa oral ou 

linfócitos para a estimativa do dano genético induzido in vivo ou in vitro (FENECH et al., 

2003). 

Várias evidências demonstram que os micronutrientes são necessários como co-fatores 

para reações enzimáticas ou parte da estrutura de proteínas envolvidas na síntese e reparo do 

DNA, prevenção dos danos oxidativos, assim como na manutenção da metilação do DNA. De 

acordo com FENECH (2005), a contribuição da deficiência de micronutrientes para a indução 

de lesões no genoma é da mesma ordem de magnitude que aquela dos mutágenos ambientais, 

tais como os agentes químicos e as radiações ionizantes. Portanto, a determinação dos níveis 

de ingestão destes micronutrientes necessários para a manutenção da estabilidade do genoma 

é um passo fundamental na prevenção do câncer e de outras doenças.  

Em seres humanos, os baixos níveis plasmáticos de ácido fólico foram associados com 

o aumento da incorporação incorreta de uracila na molécula de DNA, assim como o aumento 

da incidência de micronúcleos nos linfócitos do sangue periférico. Os micronúcleos também 
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foram positivamente correlacionados com os níveis plasmáticos de homocisteína, um 

marcador da deficiência de ácido fólico (FENECH; AITKEN; RINALDI, 1998).  

Estudos têm revelado que certos micronutrientes, tais como o ácido fólico e a vitamina 

B12 podem ter um impacto significativo sobre a freqüência de micronúcleos em linfócitos 

humanos (ZIJNO et al., 2003). Estudos in vitro e in vivo com células humanas mostraram que 

a deficiência de ácido fólico e vitamina B12 estão associadas com a expressão de sítios frágeis 

nos cromossomos, indução de micronúcleos, além da hipometilação do DNA.  Porém, existe a 

preocupação de que o excesso de ácido fólico e de metionina pode, de fato, causar 

hipermetilação das ilhas CpG e silenciar genes específicos (FENECH, 2005). Mas, a 

associação entre alta ingestão de micronutrientes doadores de grupo metil e a frequência de 

micronúcleo ainda não foi bem estabelecida.  

Assim, os indivíduos com excesso ou deficiência de metionina tornam-se candidatos 

aos protocolos terapêuticos de intervenção dietética, para a restauração dos padrões 

específicos de metilação do DNA (WATERLAND, 2006). Os esforços das pesquisas futuras 

deveriam se concentrar na identificação de biomarcadores para os processos de 

desenvolvimento de doenças que podem ser modulados pelos nutrientes e quimioterápicos. A 

investigação da relação entre os compostos bioativos da dieta e a prevenção do câncer deveria 

considerar as possíveis respostas específicas de certos micronutrientes sobre o genoma, 

instabilidade cromossômica e a elucidação dos seus mecanismos de ação (GO; BUTRUM; 

WONG, 2003).  

Com isso, a hipótese deste trabalho é verificar se o excesso de metionina na dieta 

associado ou não ao antitumoral doxorrubicina poderia afetar o padrão de metilação do gene 

supressor tumoral p16 e a instabilidade genômica em células normais de ratos Wistar. 
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2. OBJETIVOS 

2.1.  Objetivo Geral  

Avaliar o efeito da suplementação de metionina, isolada ou em combinação com o 

antitumoral doxorrubicina, sobre o padrão de metilação da região promotora do gene 

supressor tumoral p16 no fígado e rim de ratos e sobre a instabilidade genômica pela análise 

de micronúcleo.  

 

2.2. Objetivos Específicos 

• Avaliar o efeito da suplementação de metionina, isolada ou em combinação 

com o antitumoral doxorrubicina, sobre o padrão de metilação da região 

promotora do gene supressor tumoral p16 com a modificação do DNA pelo 

bissulfito de sódio e pelo método COBRA, no fígado e rim de ratos. 

• Investigar se o excesso de metionina da dieta pode levar à instabilidade 

genômica, por meio da análise da freqüência de micronúcleos em células da 

medula óssea de ratos. 

• Verificar a influência da suplementação de metionina sobre a freqüência de 

micronúcleos induzidos pelo antitumoral doxorrubicina em células da medula 

óssea de ratos. 
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6. CONCLUSÕES 

Neste estudo foi investigado o efeito da suplementação de metionina, isolada ou em 

combinação com duas doses do antitumoral doxorrubicina, sobre o padrão de metilação da 

região promotora do gene supressor tumoral p16 no fígado e rim de ratos, e sua possível ação 

na instabilidade genômica. Conforme os resultados obtidos pode-se concluir que: 

• Nos animais que receberam a dieta controle suplementada com metionina, ou 

tratamento com o quimioterápico DXR, ou a associação de metionina e DXR, não 

foram encontradas alterações no padrão de metilação do DNA da região promotora do 

gene supressor tumoral p16 nas células hepáticas e renais de ratos Wistar, pela análise 

do método COBRA. 

• Na avaliação da instabilidade genômica pelo teste do micronúcleo, a suplementação de 

metionina da dieta não foi mutagênica ou citotóxica nas células da medula óssea dos 

ratos Wistar.  

• A suplementação de metionina não reduziu a freqüência de micronúcleos induzidos 

pelo antitumoral DXR, portanto não apresentou efeitos antimutagênicos.  

 

Portanto, de acordo com os resultados obtidos nas condições experimentais deste 

estudo, conclui-se que a suplementação na ração com 2% de metionina em ratos Wistar por 

seis semanas, isolada ou em associação com a DXR, não foi mutagênica nem antimutagênica 

e não alterou o padrão de metilação da região promotora do gene p16 nas células renais e 

hepáticas dos ratos. 
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