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1. Introdução 

 

 

Em mamíferos, uma grande diferença entre o número de genes presentes 

em células masculinas e femininas é observada. Isso se dá devido à presença de 

dois cromossomos X em fêmeas e apenas um cromossomo X em machos. Como o 

cromossomo X é visivelmente maior que o cromossomo Y e, portanto, contém maior 

quantidade de genes, grande parte dos genes presentes em um dos cromossomos 

X femininos sofre inativação a fim de que haja compensação da dosagem gênica 

entre os dois sexos. Por envolver silenciamento gênico em um cromossomo quase 

inteiro, a inativação do cromossomo X (XCI, do inglês, X chromosome inactivation) 

constitui o exemplo mais drástico de controle epigenético em mamíferos (Payer & 

Lee, 2008). 

 Discutiremos a seguir os principais mecanismos de regulação epigenética 

observados em mamíferos. Tal discussão ilustra a complexidade desses 

mecanismos e a necessidade em se compreender melhor esses fenômenos. Em 

seguida discutiremos os principais aspectos da XCI e descreveremos os principais 

eventos epigenéticos relacionados a cada uma das etapas desse processo. 

Finalmente, mencionaremos os modelos de estudo para XCI em humanos e 

descreveremos como o método de triagem funcional poderia ser utilizado para 

identificar novos candidatos envolvidos no processo de manutenção da XCI. 

 

 

1.1. Estrutura da Cromatina e Mecanismos de Regulação Epigenética 

 

O estudo da epigenética abrange o controle da expressão gênica através de 

diversos fatores que agem sob a cromatina. Em células eucariontes a cromatina é 

formada através da associação física do DNA com proteínas histonas e não-

histonas e é organizada através de múltiplos níveis de compactação (Junqueira & 

Carneiro, 2000; Alberts et al., 2002).  

No nível mais baixo de compactação, 145pb a 147pb de DNA são 

enovelados ao redor de um octâmero de histonas constituído por duas histonas 

H2A, duas histonas H2B, duas histonas H3 e duas histonas H4, formando assim o 
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núcleo da estrutura básica da cromatina, o nucleossomo (Junqueira & Carneiro, 

2000; Alberts et al., 2002). Durante a formação do nucleossomo, dois heterodímeros 

de H3-H4 são primeiramente ligados formando um tetrâmero que reconhece e se 

liga a sequências específicas de DNA denominadas sequências posicionadoras de 

nucleossomos (NPS). Além das NPS, outras proteínas de ligação ao DNA também 

podem influenciar o posicionamento dos nucleossomos. Seguindo-se a ligação do 

tetrâmero de histonas H3-H4 ao DNA, dois dímeros de histonas H2A-H2B são 

incorporados e o DNA é então enovelado ao redor do octâmero de histonas (Alberts, 

2002; Kumari et al., 2012). Após o enovelamento do DNA, uma unidade de histona 

H1 se liga externamente a cada octâmero de histonas. Nucleossomos adjacentes 

são conectados por porções de DNA livre de histonas. Quando histonas H1 ligadas 

a nucleossomos vizinhos interagem entre si, a cromatina é arranjada em fibras de 

10nm. Essa estrutura pode se enovelar ainda mais formando a estrutura helicoidal 

denominada solenóide ou fibra de 30nm. A fibra de 30nm se compacta ainda mais – 

provavelmente com o auxílio de proteínas não-histonas – formando alças de 300nm. 

A ligação dessas alças a um esqueleto protéico formado por proteínas não-histonas 

durante a divisão celular culmina na geração da mais condensada forma de 

cromatina, as cromátides de cromossomos metafásicos, que possuem cerca de 

700nm de largura (Junqueira & Carneiro, 2000; Alberts et al., 2002; Pierce, 2004).  

Entretanto, o arranjo dos nucleossomos no genoma não serve apenas o 

papel de empacotamento do DNA no núcleo celular, mas possui também significado 

funcional. Os nucleossomos possuem propriedades repressivas inerentes, o que 

não pode ser mantido durante todas as fases do ciclo celular. O genoma deve ser 

capaz de afrouxar ou compactar a cromatina em cada uma de suas regiões 

específicas para que as diversas funções celulares possam ser desempenhadas e 

orquestradas no organismo. A presença de variantes de histonas, histona-

chaperones (responsáveis pela adição e retirada de histonas do nucleossomo), 

modificações pós-transducionais (PTMs) em histonas, modificações no DNA, 

enzimas modificadoras de histonas, remodeladores de cromatina (proteínas que 

reconhecem as PTMs em histonas), proteínas efetoras, enzimas modificadoras de 

DNA, e RNAs não-codificadores (ncRNA) afetam a mobilidade dos nucleossomos e 

o dinamismo da cromatina, e uma colaboração muito precisa e complexa entre 

esses diversos efetores, ainda não completamente entendida, existe para orquestrar 
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os diversos eventos que ocorrem nos diferentes tipos celulares e fases do 

desenvolvimento do organismo (Alberts et al., 2002; Kumari et al., 2012). 

 

 

1.1.1. Variantes de Histonas 

 

As histonas H2A, H2B, H3 e H4 são classificadas como histonas canônicas 

ou histonas replicativas e estão entre as mais conservadas formas de proteínas 

presentes em todos os eucariontes. São codificadas por genes de múltiplas cópias 

organizados em grupos que não possuem íntrons e são transcritos em mRNAs que 

não sofre poliadenilação. Ao invés da cauda poli-A, os transcritos de histonas 

canônicas contém uma haste em alça na extremidade 3’ que é responsável por 

restringir a expressão dessas moléculas à fase S da divisão celular, quando novas 

moléculas de histonas são produzidas para se associar ao DNA recém-sintetizado 

(Khare et al., 2012; revisto por Law & Cheung, 2012). 

Além das histonas canônicas, diversas formas variantes, estão presentes 

em humanos, sendo que todas as histonas canônicas possuem formas variantes 

correspondentes. Em humanos, existem no total, 29 formas de histona H2A, 19 

formas de histonas H2B, seis formas de histonas H3 e duas formas de histona H4 

(Khare et al., 2012; revisto por Law & Cheung, 2012). 

 As variantes de histonas são isoformas não-alélicas das histonas canônicas 

e diferem das mesmas em pequenas porções da sequência de aminoácidos. São 

codificadas por genes de cópias únicas que podem conter íntrons, seus transcritos 

sofrem poliadenilação, são constitutivamente transcritos durante todas as fases do 

ciclo celular e alguns possuem expressão tecido-específica, o que sugere que essas 

variantes possuem funções biológicas adicionais além de compactação do DNA 

(Khare et al., 2012; revisto por Law & Cheung, 2012). A presença de variantes de 

histonas no nucleossomo é suficiente para causar alteração na estrutura da 

cromatina, tornando-a mais compacta ou mais relaxada devido à alteração do 

posicionamento do nucleossomo e de sua afinidade pelo DNA e por outras 

proteínas, como proteínas remodeladoras da cromatina e proteínas envolvidas no 

reparo de DNA, divisão celular e transcrição gênica (revisto por Kumari et al., 2012; 

Law & Cheung, 2012). A maioria das variantes de histona H2B possui expressão 

tecido-específica enquanto variantes de histona H3 e H2A são mais uniformemente 
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encontradas e estão envolvidas em diversas funções celulares. As diferentes 

características e funções das principais variantes de histonas do núcleo encontradas 

em mamíferos estão resumidas na Tabela 1 (Ausió, 2006; Loyola & Almouzni, 2007; 

Banaszynski  et al., 2010; Gonzáles-Romero et al., 2010; Jufvas et al., 2011; Kumari 

et al., 2012; Law & Cheung, 2012). 

Embora não faça parte do núcleo do nucleossomo, a histona H1 também 

desempenha um importante papel na estabilidade do nucleossomo e estrutura da 

cromatina. No total, 10 formas de histona H1 podem ser encontradas em humanos 

sendo que todas são codificadas por genes de cópia única. Cinco formas são 

transcritas de maneira dependente de replicação e não sofrem poliadenilação dos 

pré-mRNAs (H1.1, H1.2, H1.3, H1.4 e H1.5) e outras cinco formas são transcritas de 

maneira independente de replicação e os pré-mRNAs são poliadenilados (H1.0, 

H1oo, H1t, H1x e H1 testículo-específica). De acordo com suas propriedades e 

funções, as histonas H1 são classificadas como condensadores de cromatina fortes 

(H1.0, H1.4, H1.5, H1x), intermediários (H1.3) e fracos (H1.1, H1.2). Muitas 

variantes de H1 apresentam padrão de expressão tecido-específico. Além de sua 

função na estrutura da cromatina, as histonas H1 estão envolvidas em processos 

como espermatogênese, fertilização, apoptose e regulação da expressão gênica 

(Khare et al., 2012).  
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Tabela 1. Principais Variantes de Histonas do Núcleo em Humanos 

Variante de Histona Principais Características e Funções 

Variantes de H2A 

H2AZ 

Principalmente relacionada à ativação da transcrição gênica. Confere maior 

mobilidade ao nucleossomo – cromatina mais relaxada – e recruta fisicamente 

elementos envolvidos no processo de transcrição. No entanto está também envolvida 

na formação de heterocromatina e silenciamento gênico (provavelmente quando 

ubiquitinada), segregação cromossômica e regulação do ciclo celular. 

H2AX 
Reparo do DNA e estabilidade cromossômica. Marca a região de dano no DNA e 

recruta fatores envolvidos no reparo. Apoptose, progressão no ciclo celular. 

macroH2A 

Três isoformas (macroH2A1.1, macroH2A1.2 e macroH2A2). Relacionada 

principalmente à repressão da transcrição. Enriquecida na heterocromatina facultativa 

incluindo Xi e alelos inativos de genes imprintados. Confere cromatina mais fechada. 

Inibe ligação de fatores de transcrição e complexos protéicos de remodelamento da 

cromatina associados ao estabelecimento de estado mais transcricionalmente ativo. 

No entanto pode também ser encontrada associada a genes transcricionalmente 

ativos, onde a função dessa variante ainda precisa ser elucidada. 

H2A.Bdb 

tipos 1 e 2/3 

Facilita a ativação da transcrição. Excluída do corpúsculo de Barr ou Xi. Cromatina 

mais relaxada. Envolvida na espermiogênese. 

Variantes de H2B 

TH2A Específica do testículo. 

TH2B 
Específica do testículo. Diminui a estabilidade do nucleossomo. Enriquecida nos 

telômeros. 

H2BFWT 
Específica do testículo. Relacionada com a reorganização da cromatina nos estágios 

finais da espermatogênese. 

subH2BV 
Específica do testículo. Relacionada a formação do acrossomo presente na cabeça de 

espermatozóides. 

H2BL1 
Específica do testículo. Relacionada com a reorganização da cromatina pericêntrica 
durante a espermatogênese. 

H2BL2 
Específica do testículo. Relacionada com a reorganização da cromatina pericêntrica 
durante a espermatogênese. 

Variantes de H3 

CENP-A 
Substitui H3 canônica no centrômero. Importante para formação do cinetócoro e 

segregação cromossômica. Também envolvida no reparo do DNA. 

H3.1 

Uma das isoformas canônicas. Difere da H3.2 em apenas um aminoácido. Deposição 
dependente de replicação. Assocada tanto à ativação como repressão transcricional. 
Preferencialmente localizada em genes que podem alterar do estado ativo ao 
reprimido dependendo do estado metabólico da célula e estágio de desenvolvimento 
do organismo. Envolvida no reparo do DNA. 

H3.2 

Uma das isoformas canônicas. Difere da H3.1 em apenas um aminoácido. Deposição 

dependente de replicação. Enriquecida em heterocromatina. Geralmente associadas à 

repressão da transcrição. 

H3.3 

Enriquecida principalmente em genes ativos. Confere maior mobilidade ao 

nucleossomo (fibra mais relaxada). No entanto, encontrada também em regiões 

intergênicas, telômeros e centrômeros onde sua função ainda precisa ser elucidada. 

H3.3C Mitose. 

H3.1t 
Específica do testículo. Envolvida no empacotamento da cromatina em 

espermatócitos primários. 

Variantes de H4 

HIST2H4B Identificada recentemente em células adiposas humanas. 
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1.1.2. Modificações Pós-Traducionais em Histonas 

 

As histonas são proteínas básicas, ricas em lisinas e argininas, formadas 

por uma porção globular e uma cauda N-terminal altamente flexível que se projeta 

para fora do DNA enovelado ao octâmero de histonas podendo fazer contato com 

nucleossomos adjacentes. Geralmente as modificações pós-traducionais (PTMs) 

ocorrem na cauda N-terminal das histonas, embora possam ocorrer também na 

região globular. A adição de PTMs pode afetar direta ou indiretamente – através do 

recrutamento ou repelência de proteínas que se associam à cromatina – o estado 

de condensação da cromatina, de forma a organizar o genoma em regiões 

transcricionalmente ativas e inativas, denominadas respectivamente, eucromatina e 

heterocromatina (revisto por Bannister & Kouzarides, 2011). As PTMs de histona 

podem recrutar proteínas que escrevem novas PTMs, apagam outras PTMs ou lêem 

essas modificações (como fatores de transcrição e fatores remodeladores de 

cromatina), e o repertório desses modificadores de cromatina é bastante grande 

(cerca de 150 diferentes proteínas já descritas em humanos) (revisto por Bannister 

& Kouzarides, 2011; Khare et al., 2012).  

As modificações pós-traducionais (PTMs) mais comuns em histonas são 

acetilação, metilação (mono-, di- e tri- metilação), fosforilação e ubiquitinação, 

embora outros tipos de modificações como SUMOilação, ADP-ribosilação, 

citrulinação, biotinilação, adição de β-N-acetilglucosamina e isomerização de 

prolinas tenham sido também descritas (Kothapalli et al., 2005; Kouzarides, 2007; 

Smith & Denu, 2009; Sakabe et al., 2010; Banerjee & Chakravarti, 2011; Bannister & 

Kouzarides, 2011; Inbar-Feigenberg et al., 2013). Embora algumas PTMs possam 

ser adicionadas a histonas livres, a grande maioria dos padrões de PTMs de 

histonas é estabelecida durante e após a deposição das histonas no nucleossomo e 

depende das condições do microambiente onde essas histonas são incorporadas. 

Enquanto algumas marcas estão mais comumente relacionadas à ativação da 

transcrição gênica outras estão mais comumente relacionadas à repressão gênica 

(Figura 1, Tabela 2). No entanto, as histonas podem ser submetidas 

simultaneamente a mais de um tipo de PTM em diferentes resíduos de aminoácidos, 

o que gera uma grande gama de modificações únicas ou combinadas possíveis, 

cada uma com suas respectivas consequências funcionais (revisto Banerjee & 

Chakravarti, 2011; Miller & Grant, 2012).  
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As principais PTMs de histonas estão descritas a seguir. Uma lista 

compreensiva de modificações em histonas observadas em humanos e suas 

principais funções é fornecida na Tabela 2 (Shiio & Eisenman, 2003; Khotapalli et 

al., 2005; Kouzarides, 2007; Zempleni et al., 2009; Baneerjee & Chakravarti, 2011; 

Messner & Hottiger, 2011; Zhang et al., 2011; Fong et al., 2012; Khare et al., 2012; 

Miller & Grant, 2012; Rossetto et al., 2012; Wright et al., 2012).  

A acetilação de resíduos de lisina (K) em histonas é a PTM de histona mais 

bem estudada. Essa reação é catalisada pelas enzimas histona-acetiltransferases 

(HATs) que transferem um grupamento acetil do acetilCoA ao grupamento ɛ-amino 

de lisinas das cadeias laterais das histonas, o que resulta em neutralização da carga 

da lisina e redução da afinidade entre o DNA, negativamente carregado, e a histona. 

Sendo assim, a acetilação geralmente leva a um afrouxamento da cromatina e 

predispõe a ativação da transcrição gênica através da exposição de sítios de ligação 

ao DNA (Figura 1, Tabela 2) (revisto por Smith & Denu, 2009; Khare et al., 2012; 

Miller & Grant, 2012). As histona-desacetilases (HDACs), presentes em diversos 

complexos protéicos, revertem a reação química desempenhada pelas HATs, 

removendo as marcas de acetilação das lisinas para restaurar suas cargas positivas 

e, portanto, estão geralmente associadas à repressão da transcrição gênica (revisto 

por Miller & Grant, 2012).  

A metilação de histonas ocorre nos resíduos lisina (K) e ariginina (R) e é 

catalisada pelas histona-metiltransferases (HMTs). As lisinas podem ser mono-, di-, 

ou trimetiladas enquanto que as argininas podem ser mono- ou dimetiladas. As 

HMTs que metilam lisinas (HKMTs) catalisam a transferência de um grupamento 

metil da S-adenosilmetionina (SAM) para o grupamento ε-amino de lisinas. As 

HKMTs possuem alta especificidade e geralmente modificam apenas uma única 

lisina em um único tipo de histona. A metilação de lisinas pode levar tanto a ativação 

como repressão da transcrição gênica (Figura 1, Tabela 2) e pode ser revertida pela 

ação de histona-demetilases (HDMTs). A metilação de argininas também pode levar 

tanto a ativação como repressão da transcrição gênica (Tabela 2). Esse tipo de 

metilação é realizada por enzimas denominadas arginina-metiltransferases de 

proteínas (PRMTs) que transferem um grupamento metil de SAM para o 

grupamento ω-guanidino de argininas (revisto por Kousarides, 2007; Smith & Denu, 

2009; Bannister & Kousarides, 2011; Miller & Grant, 2012). Embora a existência de 

um tipo de histona-arginina demetilase tenha sido relatada (Chang et al., 2007), 
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estudos posteriores não confirmaram o papel de histona-arginina demetilase dessa 

enzima (Webby et al., 2009; Han et al., 2012). Por ser uma modificação pequena e 

neutra, a metilação provavelmente não afeta diretamente a estrutura da cromatina e 

age indiretamente através do recrutamento de proteínas que regulam a transcrição 

gênica ou de proteínas modeladoras da cromatina (revisto por Bannister & 

Kouzarides, 2011). 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Localização de modificações em histonas ao longo dos genes e sua relação com a 
regulação da transcrição.  O padrão de enriquecimento de histonas é dado em um modelo gênico e 
sua região reguladora. A região reguladora corresponde a pequena região que precede a região 
livre de nucleossomos (região vazia) que, por sua vez, precede os sítios de início da transcrição 
representados por uma seta. Os efeitos na expressão gênica relacionados a cada tipo de 
modificação  estão indicados por cores diferentes: azul para ativação da transcrição, vermelho para 
repressão da transcrição e violeta para enriquecimento de marcas presentes tanto em genes ativos 
como em genes reprimidos. Extraído de Miller & Grant, 2012. 
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A fosforilação em histonas pode ocorrer em resíduos de serina (S), treonina 

(T), tirosina (Y) ou histidina (H) sendo que todos os tipos de histona do núcleo e 

também a histona H1 estão sujeitas a esse tipo de modificação. É mediada por 

diferentes quinases através da transferência de um grupo fosfato do ATP para o 

grupo hidroxil do aminoácido alvo – o que adiciona carga negativa às histonas – e 

pode ser revertida pela ação de diferentes fosfatases. A fosforilação de histonas foi 

associada a uma variedade de processos celulares, incluindo ativação e repressão 

da transcrição gênica, apoptose, progressão no ciclo celular, reparo de DNA, 

condensação cromossômica na mitose e meiose e regulação gênica durante o 

desenvolvimento (Tabela 2) (revisto por Banerjee & Chakravarti, 2011; Bannister & 

Kouzarides, 2011; Khare et al., 2012; Rossetto et al., 2012). 

A ubiquitinação de histonas envolve a ligação de um (mono-ubiquitinação) 

ou mais (poli-ubiquitinação) polipeptídeo de 76 aminoácidos denominado ubiquitina 

aos resíduos lisina (K) através da ação seqüêncial de três enzimas – a E1-ubiquitin 

activating enzyme, E2-ubiquitin conjugating enzyme e E3-ubiquitin ligase. Em 

mamíferos, embora possa ocorrer em todos os tipos de histonas do núcleo, ocorre 

mais frequentemente na forma de mono-ubiquitinação nas lisinas K119 da histona 

H2A e K120 da histona H2B, sendo menos prevalente em outras histonas. A mono-

ubiquitinação de H2AK119 em humanos está associada a repressão da transcrição 

gênica, enquanto que a mono-ubiquitinação de H2BK120 está ligada a ativação da 

transcrição gênica. Além disso, a ubiquitinação de histonas está também associada 

ao reparo do DNA e ao processamento de certos pré-mRNAs (Tabela 2). O 

mecanismo de ação da ubiquitinação de histonas envolve tanto o recrutamento de 

fatores modificadores de histonas adicionais à cromatina como age fisicamente 

mantendo a cromatina mais aberta devido ao grande tamanho desse tipo de 

modificação. A ubiquitinação de histonas pode ser revertida pela ação de ubiquitina-

proteases (revisto por Kousarides, 2007; Bannister & Kouzarides, 2011; Khare et al., 

2012; Wright et al., 2012).  
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Tabela 2. Principais PTMs Observadas em Histonas em Humanos 

Tipos de PTMs e Resíduos de 

Histonas 

Papel na Transcrição ou Atividade 

Celular 

Acetilação de Lisina (Kac) 

H1.4 (K25) Ativação da transcrição gênica 

H2A (K5) Ativação da transcrição gênica, reparo do DNA 

H2A (K9) Ativação da transcrição gênica 

H2B (K5, 12, 15, 16, 20, 46, 120) Ativação da transcrição gênica 

H3 (K4, 27, 36) Ativação da transcrição gênica 

H3 (K9, 14, 23) Ativação da transcrição gênica, deposição de histona 

no nucleossomo, reparo do DNA 

H3 (K18) Ativação da transcrição gênica, replicação do DNA, 

reparo do DNA 

H3 (K56) Ativação da transcrição gênica, reparo do DNA 

H4 (K5) Ativação da transcrição gênica, deposição de histona 

no nucleossomo 

H4 (K8, 16) Ativação da transcrição gênica, reparo do DNA 

H4 (K12) Ativação da transcrição gênica, deposição de histona 

no nucleossomo, reparo do DNA, silenciamento 

telomérico 

H4 (K91) Ativação da transcrição gênica 

Fosforilação de Serina (Sph)  

H1 (S17, 171, 172, 188)  

H1.4 (S26) Ativação da transcrição gênica, descondensação da 

cromatina 

H1.4 (S186) Ativação da transcrição gênica 

H2A (S1) Repressão da transcrição gênica, mitose 

H2A (S16) Sinalização por EGF 

macroH2A.1 (S137) Promove exclusão de macroH2A.1 da 

heterocromatina. Enriquecida na mitose. 

H2AX (S139) Reparo do DNA, apoptose 

H2B (S14) Meiose, apoptose, reparo do DNA 

H2B (S32) Sinalização por EGF, possível papel na apoptose 

H2B (S36) Ativação da transcrição gênica e regulação da 

cromatina em resposta celular ao stress 

H3 (S10, 28) Mitose e meiose, ativação da transcrição gênica 

H3.3 e H3.3C (S31) Mitose 

CENP-A (S36) Citocinese 

H4 (S1) Reparo do DNA, mitose 

H4 (S47) Deposição de dímeros H3.3-H4 no nucleossomo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12 

 

Tabela 2. Principais PTMs Observadas em Histonas em Humanos 

(Continuação) 

Tipos de PTMs e Resíduos de 

Histonas 

Papel na Transcrição ou Atividade 

Celular 

Fosforilação de Treonina (Tph) 

H1 (T10, T17, T30, T137, T145, T153, T154) Mitose 

H2A (T120) Mitose, meiose, estabilidade cromossômica, reparo 

do DNA 

H3 (T3) Localização de CPC (chromosome passenger 

complex) no centrômero durante a mitose. 

H3 (T6) Ativação da transcrição gênica mediada por 

andrógenos, proliferação celular 

H3 (T11) Ativação da transcrição gênica mediada por 

andrógenos, mitose, reparo do DNA 

H3 (T45) Apoptose 

Fosforilação de Tirosina (Yph) 

H2AX (Y142) Decisão entre reparo do DNA/sobrevivência celular e 

apoptose 

H2B (Y37) Repressão da transcrição gênica 

H3 (Y41) Repressão da transcrição gênica e diferenciação 

celular durante hematopoiese 

Fosforilação de Histidina (Hph) 

H4 (H18, H75) Pode facilitar a replicação do DNA 

Metilação de Lisina (Kme) 

H1.4 (K25me1) Repressão da transcrição gênica 

H1.2 (K126me1)  

H2B (K5me1) Associada a promotores de genes ativos 

H3 (K4me1,2,3, K23, K27me1, K79me1,2,3) Ativação da transcrição gênica 

H3 (K9me1,2,3, 27me2,3) Repressão da transcrição gênica, mas pode também 

estar presente em genes ativos. 

H3 (K36me1) Ativação da transcrição gênica, mas pode também 

estar presente em genes inativos. 

H4 (K20me1,2,3) Repressão da transcrição gênica (me1,3), mitose 

(me1,2) 

Metilação de Arginina (Rme) 

H2A (R3me2)  

H3 (R2me1) Ativacão da transcrição gênica 

H3 (R2me2) Repressão da transcrição gênica 

H3 (17me1,2, 26me1) Ativação da transcrição gênica 

H3 (R8me2) Repressão da transcrição gênica 

H4 (R3me1,2) Ativação da transcrição gênica 

Ubiquitinação de Lisina (Kub) 

H2A (K119) Repressão da transcrição gênica mediada por 

polycomb (monoub), reparo do DNA (poliub) 

H2A.Z (K121ub1) Enriquecida no Xi, associada a genes silenciados, se 

associa a H3K4me2 e H3K4me3 no nucleossomo 

H2B (K120ub1) Ativação da transcrição gênica, reparo do DNA 

H4 (K91ub1) Proteção contra danos ao DNA 
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Tabela 2. Principais PTMs Observadas em Histonas em Humanos 

(Continuação) 

Tipos de PTMs e Resíduos de 

Histonas 

Papel na Transcrição ou Atividade 

Celular 

Sumoilação de Lisina (Ksu) 

H4 (?) Repressão da transcrição gênica 

Citrulinação de Arginina (Rcit)  

H2A (R3)  

H3 (R8) Repressão da transcrição gênica 

H3 (R2,17, 26) Repressão da transcrição gênica 

H4 (R3) Repressão da transcrição gênica 

Biotinilação de Lisinas (Kbio) 

H2A (K9, 13, 125, 127, 129)  

H3 (K4, 9, 18, 23)  

H4 (K8, 12, 16) Repressão da transcrição gênica, meiose, reparo do 

DNA 

ADP-Ribosilação de Glutamatos (Ear) e Lisinas (Kar) 

H1 (E2, 14, 116 e K213)  

H2A (K13)  

H2B (E2 e K30)  

H3 (K27, K37)  

H4 (K16) Replicação do DNA, reparo do DNA 

O-GlcNAcilação de Serinas (Sglc) e Treoninas (Tglc) 

H2A (T101)  

H2B (S36) Possível papel na progressão do ciclo celular 

H2B (S112) Ativação da transcrição gênica 

H3 (S10, T32) Mitose e progressão no ciclo celular 

H4 (S47)  

  

 

De maneira geral, a eucromatina é caracterizada por altos níveis de 

acetilação e altos níveis de H3K4me1/2/3, H3K36me3 e H3K79me1/2/3, ao passo 

que a heterocromatina é caracterizada por baixos níveis de acetilação e altos níveis 

de H3K9me2/3, H3K27me2/3 e H4K20me3. Entretanto, o padrão de marcação de 

histonas é muito mais complexo do que primeiramente se imaginava e estudos 

recentes desafiam essa distinção simplificada entre modificações associadas a 

estados gênicos transcricionalmente ativos ou reprimidos (revisto por Bannister & 

Kouzarides, 2011; Miller & Grant, 2012).  

De fato, algumas marcas podem estar associadas tanto a ativação como 

repressão gênica (Figura 1, Tabela 2). Outras podem também estar associadas a 

um estado transcricional bivalente, no qual o padrão de ativação ou repressão 
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gênica pode ser rapidamente alterado, como por exemplo, promotores de genes que 

regulam o desenvolvimento em células pluripotentes. Essas regiões promotoras 

apresentam as marcas de metilação H3K4me3 (frequentemente associada a genes 

ativos) e H3K27me3 (frequentemente associada a genes inativos) em alta 

proximidade. Além disso, parece haver uma interação entre as diversas PTMs de 

histonas presentes no nucleossomo ou em nucleossomos próximos (Figura 2), de 

maneira que as diferentes proteínas associadas à cromatina que se ligam a PTMs 

de histonas podem interagir sinergisticamente ou antagonisticamente resultando em 

vários gradientes de ativação ou repressão transcricional através do genoma. Esses 

exemplos ilustram a complexidade dos padrões de marcação de histonas que ainda 

precisam ser melhor compreendidos (revisto por Bannister & Kouzarides, 2011; 

Miller & Grant, 2012). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Interações entre as modificações de histonas. Várias PTMs de histonas afetam a 
ocorrência de outras PTMs de histonas. As setas indicam um efeito positivo e as barras um efeito 
negativo. Extraído de Bannister & Kouzarides, 2011. 
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1.1.3. Modificações Epigenéticas no DNA 

 

A metilação do DNA é o tipo mais frequente de modificação epigenética que 

afeta diretamente a molécula de DNA em eucariontes. É essencial para o 

desenvolvimento normal do organismo e possui importante função na regulação da 

transcrição gênica e manutenção da estabilidade genômica (Shen & Zhang, 2013).  

O estabelecimento do perfil genômico de metilação de DNA ocorre cedo na 

embriogênese, no período de implantação do embrião, após as marcas de metilação 

contidas nos DNAs dos gametas terem sido apagadas, um processo que se inicia 

ainda no zigoto. Esse fenômeno é um componente-chave do sistema de marcação 

epigenética e simboliza o apagamento da programação contida nas células da 

linhagem germinativa como um prelúdio para o estabelecimento da totipotência. 

Uma vez estabelecido, o padrão de metilação é mantido através de todas as 

divisões celulares subsequentes e funciona principalmente como um mecanismo de 

repressão da expressão gênica. Ajustes são realizados durante toda a vida do 

organismo através de eventos de metilação de novo e demetilação altamente 

direcionados (revisto por Auclair & Weber, 2012; Bergman & Cedar, 2013).   

A adição de grupamentos metil ao DNA é catalisada pelas DNA 

metiltransferases (DNMTs) que transferem um grupamento metil (-CH3) da SAM ao 

carbono 5’ do anel de pirimidina da citosina, gerando 5-metilcitosina (5-mC). Quatro 

DNTMs foram caracterizadas em humanos – DNMT1, DNMT2, DNMT3a, DNMT3b e 

DNMT3L. A DNMT1 é responsável por manter as marcas de metilação durante a 

replicação do DNA. O processo de replicação gera sítios de DNA hemimetilado, o 

tipo de substrato preferencial de DNMT1, que copia as marcas de metilação de CpG 

presentes na cadeia molde de DNA na nova fita recém-sintetizada. A DNMT1 é 

recrutada aos sítios de replicação do DNA pelo antígeno nuclear de proliferação 

celular (PCNA) e pela proteína nuclear NP95, que se liga as CpGs hemimetiladas 

(revisto por Auclair & Weber, 2012; Miller & Grant, 2012).  

A metilação de novo do DNA é estabelecida durante o desenvolvimento pelas 

DNMT3A e DNMT3B. Essas duas enzimas são altamente homólogas, mas possuem 

alvos específicos diferentes e padrões de expressão distintos. A DNMT3B é mais 

prevalente durante os estágios iniciais da embriogênese e é a principal enzima 

envolvida na metilação do DNA durante o período de implantação, enquanto que a 

DNMT3A é expressa em estágios mais tardios do desenvolvimento embrionário e 
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em células diferenciadas. Além disso, as DNMT3A e DNMT3B parecem participar 

também da manutenção das marcas de metilação, metilando sítios que escapam da 

metilação por DNMT1 (revisto por Auclair & Weber, 2012; Miller & Grant, 2012).  

Outra proteína, a DNMTL3L, é relacionada em seqüência a DNMT3A e 

DNMT3B, porém não apresenta domínio catalítico. A DNMT3L é abundante durante 

o início da embriogenese e em células germinativas, e sua ausência leva a falha em 

se estabelecer a metilação do DNA em muitos alvos genômicos em células 

germinativas, incluindo regiões de controle de imprinting (ICRs) e muitos elementos 

de DNA repetitivos. O estudo bioquímico mais aprofundado mostrou que a DNMT3L 

é de fato um cofator que interage fisicamente com DNMT3A e DNMT3B estimulando 

a atividade dessas enzimas e as recrutando para a cromatina (revisto por Auclair & 

Weber, 2012). 

Geralmente a metilação do DNA está associada à repressão da transcrição 

gênica e age através de dois mecanismos – bloqueando o acesso de proteínas de 

ligação ao DNA que agem como, ou recrutam, ativadores transcricionais, ou 

recrutando proteínas de ligação a metil (do inglês, methyl-binding protein, MBPs) 

que, por sua vez, recrutam complexos co-repressores transcricionais. Os ativadores 

e repressores da transcrição, por sua vez, recrutam enzimas modificadoras de 

histonas e remodeladores de cromatina, levando a mudanças no estado 

transcricional dos genes (revisto por Miller & Grant, 2012).  

Em humanos, cerca de 3% das citosinas presentes no genoma são metiladas 

e a metilação ocorre quase que exclusivamente no contexto de dinucleotídeos CpG, 

embora possa ocorrer também em baixa abundância em dinucleotídeos CpA e 

trinucleotídeos CpNpG (revisto por Auclair & Weber, 2012; Miller & Grant, 2012). Os 

dinucleotídeos CpG são mais raros no genoma do que o esperado (1%) e a grande 

maioria desses dinucleotídeos (70 a 80%) encontra-se metilada (revisto por Miller & 

Grant, 2012).  

No entanto, existe uma correlação inversa entre o nível de metilação e a 

densidade de CpGs – regiões pobres em CpGs, o que compreende a maioria do 

genoma humano, são altamente metiladas, enquanto que porções de DNA ricas em 

CpG permanecem praticamente demetiladas (revisto por Auclair & Weber, 2012). 

De fato, os CpGs não-metilados tendem a se agrupar em ilhas (CGI) – regiões de 

pelo menos 200pb com um conteúdo de GC maior que 55% e uma proporção entre 

o conteúdo de GC observado e conteúdo de GC esperado maior que 0.65 (Takai & 
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Jones, 2002; revisto por Miller & Grant, 2012).  Desta forma, o padrão de metilação 

do genoma é basicamente bimodal em todas as células do organismo, com a 

grande maioria dos sítios CpG altamente metilados (>85%) e com CGIs altamente 

demetiladas (<10%). Entretanto, existem raras CGI metiladas em células somáticas. 

Algumas estão associadas com silenciamento gênico alelo-específico nos contextos 

de imprinting genômico parental e compensação de dosagem gênica através da XCI 

em células somáticas feminas (revisto por Auclair & Weber, 2012). Além disso, a 

limitação da expressão gênica em diferentes tipos de tecido parece ser causada 

pela metilação diferencial em shores de ilhas CpG, regiões de até 2kb ao redor das 

CGIs (revisto por Miller & Grant, 2012). 

Aproximadamente 60% das regiões promotoras e reguladoras de genes 

humanos e primeiros éxons gênicos estão associados à CGIs. Essas CGIs 

frequentemente são hipometiladas e estão relacionadas a uma estrutura de 

cromatina mais permissiva que predispõe os genes à ativação da transcrição 

(revisto por Miller & Grant, 2012). Cerca de metade das CGIs não estão associadas 

a regiões promotoras e reguladoras de genes humanos e primeiros éxons gênicos. 

Essas CGIs restantes – denominadas CGI órfãs – estão localizadas de forma intra 

ou intergênica, onde a metilação do DNA parece ter também um papel importante. 

De fato, os perfis de metilação de DNA associados a tipos celulares diferentes 

variam mais frequentemente em seqüências intergênicas do que em regiões 

promotoras. É provável que esses sítios diferenciais de metilação regulem a 

atividade de regiões reguladoras distantes (enhancers) ou a transcrição de ncRNAs. 

Além disso, CGIs intragênicas localizadas em regiões codificadoras de genes são 

metiladas e frequentemente encontradas em genes de expressão alta e constitutiva. 

É possível que esses sítios de metilação intragênicos modulem sítios alternativos de 

início de transcrição e/ou sítios de splicing. Além disso, como o nível de metilação 

do DNA é geralmente maior em éxons do que em íntrons, pode ser que a metilação 

do DNA também tenha um papel no processo de definição das regiões exônicas 

(revisto por Auclair & Weber, 2012; Miller & Grant, 2012).  

Os mecanismos envolvidos na remoção das marcas de metilação do DNA 

são diversos e controversos e podem depender (remoção passiva) ou não (remoção 

ativa) da síntese de DNA. A conversão de 5mC em 5-hidroxi-metil-citosina (5hmC) 

mediada por enzimas da família ten-eleven translocation (TET) de dioxigenases foi 

recentemente relacionada como um mecanismo de iniciação dos processos de 
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remoção passiva e ativa das marcas de metilação. Uma vez formada a 5hmC, as 

TET podem catalisar a oxidação das mesmas em 5-formil-citosina (5fC) e 5-carboxil-

citosina (5caC), que também poderiam agir como intermediárias adicionais no 

processo de demetilação. É importante notar que a presença de 5hmC por si só tem 

um impacto funcional pois bloqueia a ligação de proteínas associadas ao DNA 

metilado. Por outro lado, as 5hmCs também recrutam seus próprios ligantes e 

demonstram um perfil de distribuição particular no genoma. Sendo assim, é provável 

que, além de exercer um importante papel como intermediário na demetilação do 

DNA, a 5hmC também sirva como marca epigenética associada a funções 

regulatórias próprias (revisto por Auclair & Weber, 2012; Shen & Zhang, 2013). 

 

 

1.1.4. Papel dos RNA não-codificadores 

 

Ao contrário do que por muito tempo se acreditou, estudos realizados na 

última década, incluindo os projetos ENCODE (Encyclopedia of DNA Elements) e 

FANTOM (Functional Annotation of the Mammalian Genome), demonstram que uma 

grande porção do genoma de eucariontes superiores é de fato transcrita (FANTOM 

Consortium et al., 2005; ENCODE Project Consortium, 2007; ENCODE Project 

Consortium, 2012; Djebali et al., 2012; Hangauer et al., 2013). Enquanto apenas 

1.2% do genoma humano codifica proteínas – 1.9% se considerarmos as regiões 

não-traduzidas de genes codificadores de mRNAs (International Human Genome 

Sequencing Consortium, 2004) – 74.7% a 85% do genoma humano produz 

transcritos primários (The ENCODE Project Consortium, 2012; Djebali et al., 2012; 

Hangauer et al., 2013) sendo que 61,2% do genoma produz transcritos que sofrem 

processamento pós-transcricional (Djebali et al., 2012).  

Os RNAs que não possuem nenhuma função de codificação de proteínas 

evidente são denominados RNAs não-codificadores (ncRNAs) e podem ser 

divididos em dois grandes grupos – housekeeping ncRNAs e ncRNAs regulatórios 

(Morey & Avner, 2004; revisto por Dhanasekaran et al., 2012). Os housekeeping 

ncRNAs são expressos constitutivamente e estão envolvidos em processos como 

processamento de RNA, modificações de RNA, tradução, tráfego de proteínas e 

estabilidade genômica. Os principais tipos de housekeeping ncRNAs e suas 
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principais funções estão descritos na Tabela 3 (revisto por Dhanasekaran et al., 

2012). 

 

 

Tabela 3. Principais Tipos de Housekeeping ncRNAs Encontrados em 

Mamíferos 

Tipo de ncRNA Principais Funções 

RNAs ribossômicos 

(rRNAs) 

Associam-se a proteínas para constituir as diferentes subunidades 

ribossômicas. Constituem os sítios ativos dos ribossomos e auxiliam a 

manter a fidelidade da tradução. 

RNAs transportadores 

(tRNAs) 

Envolvidos no processo de tradução, transportando aminoácidos até os 

ribossomos e participando na incorporação específica de aminoácidos de 

acordo com os códons presentes na molécula de mRNA. 

Pequenos RNAs 

específicos de 

telômero (tel-sRNAs) 

Associados às extremidades dos telômeros onde auxiliam no 

estabelecimento e manutenção da heterocromatina telomérica. 

RNA de partícula 

reconhecedora de 

sinal (SRP RNA) 

Fazem parte do complexo ribonucleoprotéico SRP que atua direcionando 

as proteínas celulares recém-sintetizadas ao retículo endoplasmático 

durante ou após sua tradução 

Pequenos RNAs 

nucleares (snRNAs) 

housekeeping 

Associam-se a proteínas e formam o centro catalítico de complexos 

ribonucleoprotéicos conhecidos como spliceossomo que atuam no 

processo de splicing. 

Pequenos RNAs 

nucleolares 

(snoRNAs) 

housekeeping 

Moléculas de RNA retidas no nucléolo que auxiliam na incorporação de 

modificações químicas como metilação e pseudouridilação em outras 

moléculas de RNA, como rRNAs, tRNAs, snRNAs, entre outras. 

 

 

 

Os ncRNAs regulatórios geralmente possuem expressão tecido-específica 

durante diferentes estágios do desenvolvimento ou são expressos em resposta a 

estímulos externos e estão envolvidos em uma variedade de importante processos 

celulares, como regulação da expressão e função gênica, processamento e 

modificação de RNAs, estabilidade de mRNAs, tráfego de proteínas, degradação de 

proteínas, estabilidade genômica, memória epigenética e organização da cromatina 

no ambiente nuclear. Esses ncRNAs formam uma complexa rede de interações 

regulatórias dentro do ambiente celular, interagindo entre eles, com o genoma e 

com uma ampla quantidade de proteínas. Como as moléculas de ncRNA são fita 

simples, podem facilmente se dobrar em estruturas secundárias que podem ser 

reconhecidas por proteínas. Além disso, as moléculas de ncRNAs podem fazer 
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pareamento de bases com o DNA ou outras moléculas de RNA para 

reconhecimento de seus alvos. Essas características fazem dos RNAs excelentes 

candidatos como uma ponte entre o DNA e as proteínas que remodelam a 

cromatina, alterando assim o padrão de acessibilidade à cromatina e coordenando a 

expressão gênica (revisto por Kugel & Goodrich, 2012).  

Os ncRNAs regulatórios podem ser classificados de acordo com o tamanho 

do transcrito – os ncRNAs regulatórios curtos (sncRNAs) são definidos como sendo 

transcritos de menos de 200pb enquanto que os ncRNAs regulatórios longos 

(lncRNAs) são definidos como sendo transcritos de mais de 200bp (Batista & 

Chang, 2012; Danasekaran et al., 2013). Uma grande variedade de sncRNAs 

regulatórios de expressão espaço-temporal única pode ser encontrada em 

mamíferos. Os principais tipos de sncRNAs e suas respectivas funções estão 

descritos na Tabela 4 (Esteller, 2011; Wright & Bruford, 2011; Zhang et al., 2012; 

Dhanasekaran et al., 2012; Huang et al., 2013). 
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Tabela 4. Principais Tipos de sncRNAs Encontrados em Mamíferos 

Tipo de sncRNA Principais Funções 

Pequenos RNAs 

nucleares (snRNAs) 

regulatórios 

Ligam-se a fatores de transcrição regulando a transcrição gênica. 

Pequenos RNAs 

nucleolares (snoRNAs) 

regulatórios 

Associam-se a regiões genômicas submetidas a imprinting, o que sugere 

um papel nesse processo epigenético. Além disso, podem regular splicing 

alternativo. 

micro-RNAs (miRNAs) 

Depois de processados, se associam a proteínas do complexo 

denominado RISC (RNA-induced silencing complex) que regulam a 

expressão gênica através de supressão translacional (bloqueando a 

tradução do mRNA pós-transcrição) e/ou degradação do mRNA. 

Pequenos RNAs de 

interferência endógenos 

(esiRNAs) 

Podem estar implicados na supressão de expressão de elementos 

genéticos móveis (transposons). 

Y RNAs 

Parte integrante de complexos denominados Ro RNP. Atuam durante a 

replicação do DNA, onde foram implicados no estabelecimento e 

alongamento das forquilhas de replicação, assegurando assim que a 

replicação aconteça de forma semi-conservativa em todo o genoma. 

RNAs associados a 

sítios de início da 

transcrição (TSSa-

RNAs) 

Moléculas de RNA transcritas de maneira senso ou antisenso a partir de 

regiões que flanqueiam promotores de outros genes. Podem estar 

associados à manutenção da transcrição gênica. 

Pequenos RNAs 

associados a 

promotores (PASRs) 

Função ainda desconhecida. 

Pequenos RNAs 

associados a 

terminadores (TASRs) 

Função ainda desconhecida. 

RNAs de iniciação da 

transcrição (tiRNAs) 
Parecem estar envolvidos na regulação da transcrição gênica. 

Vault RNAs (vRNAs) 
Parte integrante dos complexos ribonucleoprotéicos vault implicados na 

resistência a drogas e transporte intracelular. 

RNAs que interagem 

com Piwi (piRNAs) 

Embora os piRNAs formem a maior classe de sncRNAs em vertebrados 

(aproximadamente 23000 piRNAs foram mapeados no genoma humano), a 

sua função ainda não está bem estabelecida. Sabe-se que os piRNAs 

formam complexos com proteínas da família Piwi, um subtipo de proteína 

Argonauta (componente do complexo RISC) e que estão envolvidos no 

silenciamento de retrotransposons. 

 

 

 

Os lncRNAs regulatórios estão frequentemente localizados no núcleo e sua 

expressão parece ser mais específica em relação ao tipo celular do que a de genes 

que codificam proteínas (Ravasi et al., 2006; Cabili et al., 2011; Djebali et al., 2012). 

Muitos tipos de lncRNAs podem ser encontrados em mamíferos e os principais 



22 

 

deles estão descritos na Tabela 5, juntamente com suas principais funções (revisto 

por Esteller, 2011; Zhang et al., 2012; Dhanasekaran et al., 2012). 

 

 

Tabela 5. Principais Tipos de lncRNAs Encontrados em Mamíferos 

Tipo de lncRNA Principais Funções 

Longos ncRNAs 

intergênicos (lincRNAs) 

Um dos maiores tipos de lncRNA, são altamente conservados entre as 

espécies. Existem mais de 8000 lincRNAs que estão envolvidos em 

diversos processos biológicos, como regulação da transcrição gênica, 

reparo do DNA, transmissão de sinal, regulação do ciclo celular, 

manutenção da pluripotência em células-tronco e apoptose. 

ncRNAs totalmente 

intrônicos (TINs) 

Possuem expressão tecido-específica e estão envolvidos na regulação da 

transcrição dos genes a partir dos quais são transcritos. Agem através de 

interferência na atividade do promotor ou modulação da estrutura da 

cromatina. 

ncRNAs transcritos a 

partir de regiões ultra-

conservadas (T-UCRs) 

Estão envolvidos na regulação da transcrição gênica e podem estar 

envolvidos também na regulação dos níveis de miRNA e mRNA. 

Transcritos de regiões 

upstream a promotores 

(PROMPTs) 

Produzidos a partir de genes ativos. Expressão desses ncRNAs está 

relacionada com modificações na estrutura da cromatina. 

RNAs longos 

associados a 

promotores (PALRs) 

Produzidos a partir de genes ativos. Expressão desses ncRNAs está 

relacionada com modificações na estrutura da cromatina. 

lncRNAs ricos em 

repetições de trincas de 

polipurina (GRC-RNAs) 

Componentes da matriz nuclear onde interagem com diversas proteínas 

associadas à matriz. Sua expressão parece diminuir com a diferenciação 

celular. 

Enhancer RNAs 

(eRNAs) 

Transcritos a partir de regiões reguladoras gênicas e sua expressão 

parace ser necessária para a ativação da transcrição de genes vizinhos, o 

que pode ocorrer através da estimulação da formação de uma estrutura 

cromatínica mais aberta ou através da promoção de comunicação entre 

as regiões reguladoras e promotoras dos genes. 

mRNA-like ncRNAs 

(mlncRNAs) 

Função ainda não é conhecida. Parecem ter a expressão finamente 

regulada em compartimentos subcelulares específicos em  tecidos 

também específicos. 

 

 

 

Outra importante função dos lncRNAs está relacionada à formação de 

domínios nucleares, regiões dentro do núcleo onde funções específicas são 

desempenhadas. Acredita-se que esses domínios sejam formados e dinamicamente 

regulados através das interações moleculares exercidas entre seus componentes, 

incluindo ncRNAs. De fato, a função de proteínas moduladoras da expressão 

gênica, como por exemplo Pc2, pode ser alterada de acordo com o tipo de ncRNA 
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que interage com ela. Pc2 metilada pode se ligar a ncRNAs presentes em domínios 

onde a expressão gênica é reprimida, fazendo com que Pc2 reconheça sinais de 

repressão da cromatina, enquanto que Pc2 demetilada se associa a ncRNAs 

presentes em domínios nucleares mais permissivos à expressão gênica que podem 

fazer com que Pc2 reconheça sinais de cromtina ativa. Dessa forma, as regiões 

promotoras de genes nos quais a proteína Pc2 encontra-se ligada pode mudar de 

localização dentro do núcleo, passando de uma região nuclear de maior atividade 

gênica para outra de menor atividade e vice-versa (revisto por Batista & Chang, 

2013). 

 

 

1.2. Inativação do Cromossomo X em Mamíferos 

 

O primeiro indício da ocorrência de XCI em mamíferos registrado na literatura 

veio de um trabalho publicado por Barr & Bertram em 1949. Esses autores 

observaram a presença de uma estrutura nuclear esférica fortemente marcada por 

cristal violeta em células nervosas de gatas. Através de outras técnicas de 

coloração, os autores puderam notar ainda que essa estrutura continha grande 

quantidade de DNA (Barr & Bertram, 1951). Essas estruturas são hoje conhecidas 

como “Corpúsculos de Barr”, ou cromatina sexual.  

Foi apenas com os trabalhos de Ohno e colaboradores (1959) e Ohno & 

Hauschka (1960), que a natureza dessas estruturas foi elucidada. Os autores 

interpretaram a presença desse corpúsculo em células diplóides femininas de ratos 

(Ohno et al., 1959) e camundongos (Ohno & Hauschka, 1960) como sendo um dos 

cromossomos X. Esse cromossomo X apresentava-se condensado e heteropicnóico 

em contraste com o outro cromossomo X presente que apresentava-se 

descondensado e era mais similar aos autossomos. Ohno & Hauschka (1960) 

observaram ainda que em células tetraplóides, um desses corpúsculos poderia estar 

presente em células masculinas enquanto dois desses corpúsculos poderiam ser 

encontrados nas células femininas. Essa informação, juntamente com outros 

trabalhos que demonstraram haver múltiplos corpúsculos de Barr em humanos que 

apresentavam distúrbios intersexuais, forneceu evidências de que o número de 

corpúsculos de Barr presentes em uma célula está relacionado não só com o sexo 

da mesma, mas também com a sua ploidia (revisto por Harper, 2011).  
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A hipótese de inativação do cromossomo X foi apresentada primeiramente 

por Mary Frances Lyon em um breve artigo publicado em 1961 como forma de 

explicar a presença de um cromossomo X condensado em células femininas de 

camundongo. As observações sobre a XCI foram extendidas para outros mamíferos, 

incluindo humanos, em um segundo trabalho publicado pela autora (Lyon, 1962).  

Para formular sua teoria, Mary Lyon se baseou em diversas observações 

além daquelas relacionadas ao corpúsculo de Barr, descritas acima. Outras 

evidências da ocorrência de XCI partiram de observações sobre fenótipos 

relacionados a anomalias no número de cromossomos sexuais em camundongos e 

humanos. Havia sido demonstrado, por exemplo, que camundongos X0 

apresentavam fenótipo normal e eram férteis (Welshons & Russell, 1959). Em 

humanos, a mesma frequência de daltonismo observada em indivíduos do sexo 

masculino havia também sido observada em pacientes com Síndrome de Turner, 

que carregavam apenas um cromossomo X e não apresentavam cromatina sexual 

(Polani et al., 1954; Polani et al., 1956; Ford et al., 1959). Indivíduos portadores da 

Síndrome de Klinefelter (47,XXY) apresentavam fenótipo masculino mesmo 

possuindo dois cromossomos X em suas células (Jacobs & Strong, 1959). Além 

disso, mulheres heterozigotas para mutações no cromossomo X eram apenas 

parcialmente afetadas e apresentavam um fenótipo em mosaico, como observado 

para características associadas a pele e aos olhos (Lyon, 1962). Outras evidências 

vieram de estudos descrevendo o efeito de mutações no cromossomo X de 

camundongos que demonstraram haver um fenótipo em mosaico relacionado a cor 

da pelagem em fêmeas heterozigotas, o que não era observado em machos ou 

fêmeas X0 (Dickie, 1954; Lyon, 1960; Lyon, 1961; Lyon, 1962).  

Com base nas evidências descritas, Mary Lyon sugeriu que cada célula 

somática feminina de mamífero possui apenas um cromossomo X ativo (Xa) e que o 

corpúsculo de Barr corresponde a um cromossomo X inativo (Xi). Em mamíferos, a 

XCI ocorreria cedo na embriogênese e o Xi poderia ter tanto origem materna como 

paterna, o que seria determinado de forma aleatória. Entretanto, uma vez definido 

qual o Xi em uma determinada célula, todas as células descendentes apresentariam 

o mesmo Xi. Dessa forma as fêmeas seriam mosaicos em relação ao cromossomo 

X. Mary Lyon sugeriu ainda que apenas um cromossomo X permaneceria ativo por 

conjunto diplóide (2n), sendo que os demais seriam inativados, e que a XCI 
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funcionaria como um mecanismo de compensação da dosagem gênica entre os 

sexos feminino e masculino em mamíferos (Lyon, 1961; Lyon 1962). 

 

 

1.3. Tipos de XCI 

 

Embora a hipótese de Lyon tenha sugerido que a XCI seja aleatória, estudos 

posteriores demonstraram que a seleção do cromossomo X a ser inativado pode ser 

tanto aleatória como não-aleatória. Essa escolha é tecido-específica, com alguns 

tecidos apresentando seleção aleatória e outros dependente da origem parental do 

cromossomo X (imprintada). Em camundongos, a XCI é não-aleatória no 

trofoectoderma embrionário e endoderma primitivo, o que ocorre durante o 

desenvolvimento pré-implantacional. Nesses tecidos o cromossomo X de origem 

materna é ativo enquanto que o de origem paterna é silenciado. Em contraste, as 

células do epiblasto sofrem inativação aleatória (Takagi & Sasaki, 1975). A forma 

imprintada de XCI é observada também em tecidos extraembrionários e somáticos 

de marsupiais e no trofoectoderma embrionário e endoderma primitivo de bovinos, 

na qual o cromossomo X inativado é sempre de origem paterna (Sharman, 1971; 

Xue et al., 2002). Em humanos, ao contrário do observado em camundongos, a 

inativação do X ocorre de forma aleatória tanto no trofoectoderma como em 

derivados do epiblasto (Ropers et al., 1978; Harrison, 1989; Heard, 1997; Plath et 

al., 2002; Moreira de Mello et al., 2010). 

 

 

1.4. Genes que Escapam à  XCI 

 

Em seu artigo publicado em 1962, Mary Lyon nota ainda que a presença de 

anormalidades fenotípicas em indivíduos com Síndrome de Turner, em contraste do 

observado para camundongos X0, sugere que alguns loci ligados ao cromossomo X 

devem escapar a inativação completa ou que essas anormalidades sejam 

determinadas após a XCI ocorrer. De fato, foi posteriormente demonstrado que 

algumas regiões do cromossomo X escapam ao processo inativação (Russell, 

1963). Embora esse fenômeno possa ser observado tanto em camundongos como 

em humanos, o número de genes que escapam a inativação nesses dois grupos de 



26 

 

mamíferos é diferente. Estima-se que cerca de 3% dos genes ligados ao 

cromossomo X em camundongos escapam à XCI (Disteche et al., 2002). Em 

humanos, esse número é bem maior. Cerca de 15% dos genes escapam à 

inativação e outros 10%  parecem exibir um padrão variável de inativação, sendo 

bialélicamente expressos somente em um grupo de mulheres ou determinados 

tecidos (Carrel & Willard, 2005; Berletch et al., 2010). Isso explicaria a diferença 

observada entre camundongos e humanos X0 (Disteche et al., 2002).  

Interessantemente, o número de genes ligados ao X que escapa ao processo 

de inativação e permanece ativa nos dois cromossomos X homólogos é  equivalente 

ao número de genes encontrados no cromossomo Y. Esses genes compreendem os 

genes denominados “pseudo-autossômicos” (genes que possuem correspondentes 

homólogos tanto no cromossomo X como no cromossomo Y), genes localizados 

fora da região pseudoautossômica que possuem correspondentes funcionais no 

cromossomo Y e pequena parte dos genes exclusivos ao cromossomo X sem 

correspondentes funcionais no cromossomo Y. O escape à XCI desses genes 

contribui para garantir o balanço gênico entre os sexos (Gartler & Goldman, 2001; 

revisto por Payer & Lee, 2008). 

Em humanos, genes exclusivos ao cromossomo X que escapam à XCI 

podem ser encontrados ao longo do cromossomo embora a maioria esteja agrupada 

no braço curto (Figura 3) (revisto por Berletch et al., 2010). Duas regiões 

pseudoautossômicas  podem ser encontradas nas extremidades dos braços curtos 

(PAR1) e longos (PAR2) dos cromossomos X e Y. Essas duas regiões pequenas 

(juntas compreendem apenas 4,6% do cromossomo Y) se pareiam e se 

recombinam durante a meiose de maneira similar aos cromossomos autossomosos. 

PAR1 possui cerca de 2,7Mb e contém 24 genes e PAR 2 possui cerca de 0,33Mb e 

contém apenas cinco genes (revisto por Flaquer et al., 2008; Otto et al., 2011).  

Em camundongos, os genes exclusivos ao cromossomo X que escapam à 

XCI estão distribuídos ao longo do cromossomo e não tendem a se agrupar (Figura 

3) (revisto por Berletch et al., 2010). Assim como nos demais mamíferos, uma única 

região peudoautossômica (PAR, do inglês, pseudoautosomal region) é encontrada 

na região distal dos cromossomo X e Y de camundongos. Essa região é muito 

pequena, correspondendo a menos de 1% do cromossomo Y. Possui 

aproximadamente 700kb e parece conter apenas três genes (Perry et al., 2001; 

Berletch et al., 2010; Otto et al., 2011; White et al., 2012).  
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1.5. O Centro de Inativação do Cromossomo X 

 

O centro de inativação do cromossomo X (XIC, do inglês X inactivation 

center) é uma importante região envolvida na XCI, definida como sendo a região 

mínina necessária para desencadear esse processo (revisto por Augui et al., 2011). 

Sua existência foi evidenciada através de estudos de translocações ocorridas entre 

o cromossomo X e autossomos em camundongos e humanos nos quais foi 

observado que certas porções do cromossomo X, quando translocadas para 

autossomos, levavam à inativação do autossomo que continha a translocação 

(Jacobs et al., 1959; Russell, 1963; Russell, 1964; Lyon, 1971; Rastan, 1983; 

Rastan, 1985). A caracterização dos pontos de quebra do cromossomo X envolvidas 

Xi Humano Xi Camundongo 

Braço curto (p) 

Braço longo (q) 

Figura 3. Distribuição dos genes que escapam à XCI (em laranja) e genes sumetidos a inativação 
(azul) em humanos e camundongos. As posições das regiões pseudoautossômicas (PAR), 
centrômeros (cen, em violeta) e do gene Xist/XIST (em preto) estão indicadas. Alguns genes não 
estão representados. Como o centrômero do cromossomo X de camundongos é localizado em uma 
das extremidade, não há divisão em braço curto e braço longo. Modificado de Berletch et al., 2010. 
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nessas translocações permitiu mapear o Xic/XIC na banda XD em camundongos 

(Rastan, 1983) e no braço longo do cromossomo X de humanos (Xq13) (Brown et 

al., 1991). A organização genômica do centro de inativação do X em humanos e 

camundongos está representada na Figura 4 (Romito & Rougeulle, 2011).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Estudos posteriores demonstraram que essa região contém diversos 

elementos importantes para o processo de XCI.  Um dos genes presentes no Xic é o 

gene Xist (X inactivation specific transcript), que codifica um grande ncRNA de 15kb 

(17kb em humanos) expresso exclusivamente a partir do X escolhido para ser 

inativado (Borsani et al., 1991; Brown et al., 1991; Brockdorff et al., 1991). Esse 

lncRNA age em cis e sua função principal, tanto em camundongos quanto em 

Figura 4. Localização cromossômica e organização genômica do centro de inativação do 
cromossomo X (definido por um retângulo azul) em (A) humanos e (B) camundongos. Essa região 
contém tanto genes que codificam proteínas (em azul) como genes que codificam ncRNAs (em 
preto). Em camundongos, Nap1/2 está representado em vermelho por estar contido dentro de 
Ppnx. As setas indicam a direção da transcrição gênica. Extraído de Romito e Rougeulle, 2011. 
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humanos, é associar-se à cromatina do futuro Xi e à matriz nuclear que o rodeia a 

fim de recobrir o X a ser inativado. O acúmulo de Xist no futuro Xi desencadeia o 

estabelecimento de outras modificações epigenéticas que resultam na formação de 

heterocromatina característica do Xi e silenciamento gênico. Além disso, a 

expressão de Xist também induz a reorganização espacial do futuro Xi e cria um 

compartimento dentro do núcleo livre de fatores de transcrição (revisto por Erwin & 

Lee, 2008; Payer & Lee, 2008; Augui et al., 2011). 

Entretanto, o silenciamento do cromossomo X mediado pela expressão de 

Xist não pode ocorrer a qualquer momento da vida do organismo, sendo restrito a 

um período específico do desenvolvimento embrionário. Isso indica que a expressão 

de Xist por si só não é suficiente para promover o silenciamento do futuro Xi, sendo 

necessário um contexto celular apropriado no quais fatores epigenéticos 

regulatórios críticos estão presentes na cromatina do cromossomo X a ser inativado 

(revisto por Payer & Lee, 2008). 

Em camundongos, um importante repressor de Xist é o seu gene antisenso 

Tsix (X inactivation specific transcript antisense) (Debrand et al., 1999; Lee at al., 

1999; Mise et al., 1999). Esse gene é transcrito em um lncRNA antisenso de 

aproximadamente 40Kb de seqüência complementar ao Xist que ocupa todo o locus 

de Xist. A transcrição de Tsix através do Xist modula a estrutura da cromatina, o que 

determina se a expressão de Xist vai ser ativada ou reprimida. Assim, no futuro Xi, a 

inibição da expressão de Tsix permite o aumento da expressão de Xist e 

silenciamento do cromossomo em cis, enquanto que, no Xa, a persistência da 

expressão de Tsix previne o aumento de expressão do Xist, evitando que o 

cromossomo seja silenciado (revisto por Erwin & Lee, 2008; Payer & Lee, 2008; 

Augui et al., 2011). 

Embora desempenhe um importante papel na XCI em murinos, Tsix não 

parece ser conservado em humanos, pelo menos no que diz respeito à sua 

sequencia. Um transcrito antisenso ao XIST foi identificado em humanos mas esse 

transcrito não cobre todo o locus de XIST. Além disso, seu padrão de expressão 

difere do padrão observado para Tsix em camundongos, sendo que TSIX parece ser 

expresso a partir do Xi (Migeon et al., 2001; Migeon et al, 2002). Sendo assim, não 

se sabe ao certo se TSIX equivale ao Tsix murino e se desempenha alguma função 

na XCI em humanos (revisto por Payer & Lee, 2008; Romito & Rougeulle, 2011).  
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Outros fatores importantes para o processo de XCI também estão localizados 

no Xic, dentre eles o elemento de DNA DXPas34, a região Xpr (X pairing region, 

que sobrepõe, em parte o gene Slc16A2) e outros genes produtores de ncRNAs 

como Jpx (Just proximal to Xist) e Xite (X-inactivation intergenic transcription 

element sequence) (revisto por Payer & Lee, 2008; Romito & Rougeulle, 2011). As 

funções desses outros elementos serão descritas a seguir no contexto das etapas 

relacionadas à XCI. 

 

 

1.6. Etapas da XCI 

 

O processo de inativação aleatória do cromossomo X pode ser dividido em 

quatro fases distintas: (1) contagem do número de cromossomos X presentes na 

célula, (2) escolha do X que permanecerá ativo e do X que será inativado, (3) 

silenciamento do futuro X inativo e (3) manutenção dos estados de ativação e 

inativação (Pereira & Vasques, 2000; Payer & Lee, 2008).  

 

 

1.6.1. Contagem do Número de Cromossomos X 

 

A XCI se inicia cedo na embriogênese concomitantemente a diferenciação 

celular. Na primeira fase do processo de XCI, a proporção do número de 

cromossomos X em relação ao número de autossomos presentes na célula (X:A) é 

avaliada, de modo que a quantidade apropriada de cromossomos X (um por 

conjunto diplóide) possa ser inativada. Desta maneira, em fêmeas normais um dos 

cromossomos é silenciado e em machos normais nenhum cromossomo é destinado 

à sofrer inativação. Em células aneuplóides, todos os cromossomos X presentes, 

exceto um por conjunto diplóide, sofrem inativação. Já em células popliplóides, 

apenas um cromossomo X por conjunto diplóide permanece ativo (revisto por Payer 

& Lee, 2008; Barakat & Gribnau, 2010; Augui et al; 2011; Yang et al., 2011).  

Diferentes modelos foram propostos para explicar o processo de contagem 

do número de cromossomos X, embora seja também possível que esses modelos 

sejam interligados. No modelo do “fator bloqueador”, um complexo formado por 

componentes provenientes de autossomos e possivelmente também do 
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cromossomo X se liga preferencialmente ao Xic do futuro Xa, inibindo a expressão 

de Xist (Nicodemi & Prisco, 2007; revisto por Erwin & Lee, 2008; Payer & Lee, 

2008). Em um genoma diploide haveria apenas quantidade suficiente de fator 

bloqueador para prevenir a XCI em um dos cromossomos X presentes. Foi sugerido 

que essa quebra de simetria seria responsável pela determinação dos futuros Xa e 

Xi. Fatores de pluripotência, como Oct3/4, Sox2 e Nanog, agem como fatores 

bloqueadores e se ligando ao Xic do cromossomo X que permanecerá ativo inibindo 

a expressão de Xist (Navarro et al., 2008).  

Além dos fatores bloqueadores, acreditava-se que pudesse existir um fator de 

competência ligado ao X que, quando produzido por mais de um cromossomo X por 

conjunto diplóide, causaria ativação da expressão do gene Xist pelo futuro Xi 

(Monkhorst et al., 2008; Payer & Lee, 2008). De fato, Rnf12, uma ubiquitina E3-

ligase cujo gene está presente no cromossomo X, foi identificada como sendo um 

importante fator de competência para a inativação do cromossomo X, induzindo a 

expressão de Xist pelo futuro Xi de maneira dose dependente (Jonkers et al., 2009; 

Barakat et al., 2011). Rnf12 tem como alvo o fator de pluripotência Rex1 que, por 

sua vez, se liga as regiões reguladoras tanto de Xist como de Tsix e inibe a XCI. Foi 

demostrado que Rnf12 causa a ubiquitinação e degradação de Rex1 via 

proteossomo de maneira dose dependente (Gontan et al., 2012). 

O “modelo estocástico” sugere que cada cromossomo X teria uma 

probabilidade independente de iniciar a XCI. A concentração de fatores 

autossômicos inibidores da XCI durante a diferenciação celular determinaria um 

limite a ser ultrapassado pela concentração de fatores ativadores da XCI ligados as 

cromossomo X como Xist) em cada cromossomo X. Dependendo da distribuição 

aleatória dos fatores inibidores pelos diferentes cromossomos X, células femininas 

diploides, por exemplo, poderiam ter nenhum, um ou seus dois cromossomos X 

inativados. Por seleção, somente as células que apresentam número adequado de 

cromossomos X inativos sobreviveriam (revisto por Barakat & Gribnau, 2010).  

Outro modelo de contagem proposto baseia-se no pareamento dos 

cromossomos X presentes na célula. Essa hipótese foi levantada a partir da 

constatação de que, antes do início do processo de XCI, pode-se observar co-

localização dos Xic presentes em ambos os cromossomos X no núcleo celular de 

células femininas, o que provavelmente facilita a troca de informação entre esses 
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cromossomos, importante para determinar seus futuros estados ativo ou inativo (Xu 

et al., 2006; Augui et al., 2007; revisto por Barakat & Gribnau, 2010).  

A análise de camundongos transgênicos e knockouts demonstrou que o 

elemento de DNA DXPas34 e regiões dos gene Tsix e Xite são componentes do 

cromossomo X importantes para a determinação do número de cromossomos X na 

célula já que quando essas regiões são deletadas, números anormais de Xi são 

observados. De fato, foi demonstrado que essas regiões e também a região Xpr 

contém elementos de DNA importantes para o pareamento e comunicação entre os 

cromossomos X. Além disso, foi também demonstrado que o fator de transcrição e 

insulador de cromatina Ctcf (CCCTC-binding fator) é requerido para o paremento 

dos cromossomos X em regiões próximas a DXPas34 e aos genes Tsix e Xite (Xu et 

al., 2007). De fato, o knockdown de Ctcf abole o processo de pareamento (revisto 

por Payer & Lee, 2008). Notou-se que também que a depleção de Oct3/4 bloqueia o 

pareamento. Oct3/4 se liga diretamente aos genes Tsix e Xite onde interage 

também com Ctcf e seu co-fator e fator de transcrição Yy1 (Yin Yang 1), embora 

Yy1 pareça ser dispensável para o pareamento (Xu et al., 2007; Donohoe et al., 

2009). 

 

 

1.6.2. Escolha dos Futuros Xa e Xi 

 

Após a contagem do número de cromossomos X presentes na célula, um 

cromossomo X é selecionado para permanecer ativo enquanto o outro (caso mais 

de um cromossomo X por conjunto diplóide esteja presente) é escolhido para ser 

inativado. A escolha do futuro Xi está intimamente relacionada ao processo de 

contagem e depende principalmente dos fatores que regulam a expressão alelo-

específica do gene Xist (revisto por Payer & Lee, 2008).  

No futuro X inativo, Tsix não é expresso permitindo o aumento da expressão 

de Xist e silenciamento do cromossomo. Já no X ativo Tsix é expresso e reprime a 

expressão de Xist, evitando que o cromossomo seja silenciado. Tsix, por sua vez, é 

regulado através de regiões não-codificadoras do gene Xite e pelo elemento de 

DNA DXPas34 que funcionam como enhancers de sua expressão (Figura 5) (revisto 

por Erwin & Lee, 2008).  
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Além do efeito potencializador exercido por DXPas34, esse elemento 

participa da escolha do Xa através de sua associação ao fator de transcrição e 

insulador da cromatina Ctcf e seu co-fator Yy1. O complexo DXPas34, Ctcf e Yy1 no 

futuro Xa age como ativador transcricional de Tsix e também bloqueia o acesso do 

gene Xist aos seus enhancers (revisto por Payer & Lee, 2008). De maneira 

contrária, Ctcf parece agir no futuro Xi reprimindo a expressão de Xist (Figura 5) 

(Sun et al., 2013). 

Outra interação observada no Xi ocorre entre o gene Xist e seu vizinho não-

codificador Jpx (Just proximal to Xist) em momentos nos quais o gene Xist é 

induzido à transcrição ou sua expressão é aumentada, de modo que Jpx atua como 

um regulador positivo ativando a expressão de Xist (Tian et al., 2010; Sun et al., 

2013). Foi demonstrado que o ncRNA Jpx age no futuro Xi onde se liga a proteína 

Ctcf retirando-a do promotor de Xist e estimulando sua transcrição (Figura 5) (Sun et 

al., 2013). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.6.3. Silenciamento do Cromossomo X 

 

Uma vez selecionado o cromossomo X a ser inativado, a expressão do Xist 

no futuro X inativo (Xi) é aumentada enquanto que o outro alelo do gene, presente 

no cromossomo X escolhido para permanecer ativo, sofre metilação de seu 

Figura 5. Fatores que regulam a expressão de Tsix e Xist no futuro cromossomo X inativo (Xi) e no  
cromossomo X que permanecerá ativo (Xa). No cromossomo Xa, regiões não codificadoras do gene 
Xite e o elemento de DNA DXPas34 estimulam a expressão de Tsix. Ctcf e seu co-fator Yy1 ligados a 
DXPas34 ativam a expressão de Tsix e inibem a expressão de Xist. Por sua vez, a expressão de Tsix 
reprime a expressão de Xist. No Xi, Tsix não é expresso. Jpx age retirando Ctcf da região promotora 
de Xist estimulando assim sua expressão. 
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promotor e é silenciado. Dois dias após o início da diferenciação celular em 

embriões murinos, uma grande quantidade de RNA Xist já pode ser observada 

rodeando o futuro Xi. O recobrimento do futuro Xi pelo RNA de Xist leva a uma 

rápida deprivação de RNA polimerase II e fatores de transcrição, o que resulta em 

uma redução imediata da transcrição gênica nesse cromossomo. Além disso, a 

presença do RNA de Xist leva ao desencadeamento de uma cascata de 

modificações em histonas que, por sua vez, culminam no silenciamento 

cromossômico, formação do estado de heterocromatina facultativa no Xi e criação 

de um compartimento nuclear silenciado (observado no núcleo de células 

interfásicas como corpúsculo de Barr) (revisto por Hall et al., 2008; Barakat & 

Gribnau, 2010) (Figura 6).  

Pouco antes da ativação da transcrição, a região promotora do gene Xist 

assume um estado heterocromático, evidenciado através de análise alelo-específica 

pela presença de histonas H3K27 trimetiladas na região promotora do Xist presente 

no futuro Xi. Por outro lado, no cromossomo X que permanecerá ativo, a transcrição 

persistente de Tsix através da região promotora de Xist gera uma configuração 

eucromática que está relacionada à repressão do gene Xist (revisto por Payer & 

Lee, 2008). 

Os complexos polycomb (polycomb repressive complex 1) e PRC2 (polycomb 

repressive complex 2) são elementos chave no processo de silenciamento do 

cromossomo X. O complexo PRC2 estabelece a marcação característica do Xi por 

H3K27me3 e o complexo PRC1 promove monoubiquitinação de H2AK119. Outras 

modificações epigenéticas podem ser observadas no Xi durante o processo de 

silenciamento e incluem presença de histona H3K9me2 e H4K20me1 e exclusão de 

marcadores de cromatina ativa como H3K4me1, H3K4me2, H3K9ac e H4ac. Mais 

tarde, ocorre também incorporação de macroH2A1 e metilação de promotores de 

genes ligados ao X (revisto por Payer & Lee, 2008; Barakat & Gribnau, 2010). A 

DNA metiltransferase DNMT3b parece desempenhar um papel importante na 

metilação durante o estabelecimento da XCI (Gendrel et al., 2012) e complexo 

ubiquitina E3-ligase formado pelas proteínas SPOP e Cullin3 estão envolvidos na 

deposição de macroH2A1 no futuro Xi. Já o cromossomo Xi humano parece estar 

organizado em dois tipos diferentes de heterocromatina facultativa, um 

caracterizado pela presença de RNA de XIST e incorporação de H3K27me3 e 
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macroH2A1, e outro caracterizado pela associação de HP1, H3K9me3 e H4K20me3 

(revisto por Payer & Lee, 2008; Barakat & Gribnau, 2010) (Figura 6). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Os genes que escapam à inativação estão locailizados fora do compartimento 

silenciador gerado pelo recobrimento da cromatina pelo RNA Xist. Tais genes estão 

frequentemente separados dos genes inativados adjacentes por domínios de 

cromatina. O fator de transcrição e insulador de cromatina Ctcf provavelmente 

desempenha um papel importante em estabelecer esses diferentes domínios 

cromatínicos, prevenindo a metilação de ilhas CpG presentes em genes que 

escapam a inativação (revisto por Berletch et al., 2010). Além disso, foi sugerido a 

Figura 6. Modificações epigenéticas no cromossomo X inativo ao longo da diferenciação celular em 
camundongos. A XCI se inicia com a diferenciação de células-tronco embrionárias femininas. A 
primeira mudança no futuro Xi é o espalhamento de RNA Xist (vermelho) que é seguida de 
exclusão de RNA polimerase II (cinza). Logo após ocorre perda de marcas de cromatina ativa (azul) 
e ganho de marcas de cromatina inativa (violeta). Essas mudanças na cromatina são acompanhadas 
por acúmulo de proteínas (verde) e são seguidas por outra modificações (amarelo). Modificado de 
Barakat & Gribnau, 2010. 
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presença de sequências LINE-1 facilita o ancoramento e espalhamento do RNA de 

XIST pelo cromossomo (Lyon, 1998). Em humanos (mas não em camundongos) foi 

observado que o número de sequencias LINE-1 no cromossomo X é maior do que 

nos autossomos. Genes destinados a inativação contém grande número de 

repetições LINE-1 enquanto que a densidade dessas repetições em genes que 

escapam a inativação é bem mais baixa (Lyon, 1998; Bailey et al., 2000; Ross et al., 

2005; Carrel et al., 2006). Em camundongos, um outro tipo de repetição, as LTRs 

(long terminal repeats) parece ocorrer com menos frequência em genes que 

escapam à XCI (Tsuchiya et al., 2004). 

Embora muito já se conheça sobre o mecanismo de estabelecimento da XCI 

em murinos, pouco se sabe sobre esse mecanismo em células humanas. Isso se 

deve ao fato de que muitas das observações relativas à esse processo em 

camundongos vieram de estudos com células tronco embrionárias (ESCs), um 

modelo celular de fácil obtenção que permitia manipulação in vitro no laboratório. Já 

em humanos o estudo da inativação do X só era possível em células masculinas de 

carcinoma embrionário com resultados de cariótipo anormais, híbridos de células 

somáticas camundongo/humano induzidos a expressar XIST, ou em células 

somáticas transgênicas de linhagem tumoral. Embora o isolamento das primeiras 

linhagens de células tronco embrionárias humanas (hESCs) em laboratório 

(Thomson et al., 1998) tenha criado grande expectativa de que os diversos aspectos 

do mecanismo de estabelecimento da XCI em células humanas pudessem 

finalmente ser elucidados (Hall et al., 2008), a grande maioria das linhagens de 

hESC analisadas até o momento demonstrou já apresentar um certo grau de 

inativação de um dos cromossomos X mesmo em células femininas nunca induzidas 

à diferenciação (Dvash & Tan, 2009; Shen et al., 2008; Silva et al, 2008; Hall et al., 

2008; Hoffman et al., 2005). Sendo assim, as linhagens de hESCs hoje disponíveis 

não constituem um modelo adequado para o estudo do processo de 

estabelecimento da XCI em humanos. 

 

 

1.6.4. Manutenção do Estado de Inativação 

 

Uma vez que o silenciamento de um cromossomo X é estabelecido em uma 

determinada célula, o mesmo cromossomo permenece estavelmente silenciado em 
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todas as células descendentes e por toda a vida do organismo (com exceção da 

linhagem germinativa, onde ocorre reativação do Xi) (Heard, 1997; Plath et al., 

2002). Esse fenômeno exige uma maquinaria celular capaz de manter as 

modificações epigenéticas adquiridas durante o estabelecimento da XCI. Durante a 

fase de manutenção da XCI, uma variedade de fatores modificadores de histonas 

age em conjunto para manter o Xi em seu estado reprimido. De fato, o Xi continua a 

apresentar modificações de histonas que são características de repressão da 

transcrição gênica, como hipoacetilação de histonas  H3 e H4, ausência de 

H3K4me2 e H3K4me3, e presença de macroH2A1, H3K9me2, H3K9me3, 

H3K27me3, H4K20me3, e H2AK119ub1, entre outras (Plath et al., 2003; Chadwick 

& Willard, 2004; Heard, 2004; Heard, 2005; Brinkman et al., 2006; Chadwick, 2007; 

Payer &Lee, 2008; Chow & Heard, 2010).  

Em camungos, o gene Xist continua a ser expresso no Xi o que deve 

contribuir de alguma forma para a manutenção do seu estado inativo, uma vez que 

na ausência de Xist alguns dos genes inativados sofrem reativação (Csankovszki et 

al., 2001; Zhang et al., 2007). Entretando, a expressão de Xist pelo Xi 

aparentemente não é um evento crucial para a manutenção do silenciamento 

cromossômico já que a deleção do gene Xist após ocorrência da XCI não resulta em 

reativação global dos genes antes silenciados (Csankovszki et al., 1999; 

Csankovszki et al., 2001). Enquanto a expressão Xist é mantida no Xi durante a 

manutenção do silenciamento, a expressão de Tsix cessa no cromossomo ativo, 

não sendo portanto necessária para manter o gene Xist presente no Xa em estado 

reprimido (revisto por Erwin & Lee, 2008). 

Em humanos, o gene XIST também continua a ser expressado no Xi durante 

a fase de manutenção da XCI. Entretanto, essa expressão parece ser dispensável 

para mater o Xi em seu estado silenciado. De fato, a deleção de XIC em hídridos de 

células somáticas não resulta em reativação dos genes silenciados presentes no Xi 

(Brown & Willard, 1999). 

A metilação do DNA é um fator chave para estabilização da inativação do X 

em camundongos. A deleção do gene Dnmt1 (DNA methyltransferase 1), envolvido 

na manutenção da metilação do DNA, resulta em reativação do cromossomo X 

antes silenciado (Sado et al., 2000). No cromossomo Xa, a manutenção do 

silenciamento do gene Xist também é dependente de metilação e é parcialmente 

mediada pela proteína de ligação ao DNA metilado Mbd2, que age através do 
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recrutamento de histona-desacetilases (Barr et al., 2007; revisto por Payer & Lee, 

2008). A ausência de metilação na região promotora do gene Xist presente no Xa 

durante a fase de manutenção leva à reversão do estado reprimido do gene e 

inativação inapropriada do Xa (Beard et al., 1995; Panning & Jaenisch, 1996). 

Em humanos, o papel da metilação do DNA na manutenção da XCI ainda não 

está muito claro. O tratamento de células de uma linhagem de fibroblastos dérmicos 

primários humanos com 5-aza-2’-deoxicitidina – um potente inibidor de DNMT1 – 

não é suficiente para promover a reativação dos genes submetidos à XCI (Wolf & 

Migeon, 1982), embora em uma linhagem masculina de células transformadas esse 

tratamento resulte na expressão parcial de XIST a partir do único cromossomo X 

presente nessas células (Vasques et al., 2005). Além disso, a redução de 97% dos 

níveis de metilação global observada em uma linhagem de células de carcinoma 

embrionário duplo-knockout para DNMT1 e DNMT3 (DNA methyltransferase 3) 

(Rhee et al., 2002) não é suficiente para promover a expressão de XIST a partir do 

único cromossomo X presente. Entretanto, uma vez que esta linhagem também é 

masculina, o efeito da falta de metilação do DNA em genes submetidos a XCI não 

pode ser avaliado nessas células (Vasquez et al., 2005). 

A proteína SmcHD1 (SMC hinge domain containing 1) também desempenha 

papel importante na manutenção da XCI, já que em embriões murinos mutantes 

para essa proteína as ilhas CpG de genes submetidos a XCI apresentam-se 

hipometiladas e o estado reprimido desses genes é perturbado (Blewitt et al., 2008). 

De fato, foi demonstrado que essa proteína desempenha um papel importante na 

metilação do DNA durante o processo de manutenção da XCI (Gendrel et al., 2012). 

Em humanos, foi demonstrado que o knockdown de SMCHD1 resulta em uma 

estrutura cromatínica menos condensada no Xi e na reorganização da cromatina 

enriquecida em H3K9me3 durante a intérfase (Noozawa et al., 2013). 

Em camundongos, a proteína Atrx (α-thalassemia mental retardation X-linked 

protein) também desempenha um papel na manutenção da XCI. Atrx está associada 

ao longo de todo Xi onde sua deposição aumenta durante estágios mais avançados 

de diferenciação celular, posteriores ao estabelecimento da XCI. Além disso a 

deposição de Atrx é enriquecida em regiões contendo PTMs de histonas 

características do Xi como, por exemplo, macroH2A (Baumann & De La Fuente, 

2009; De La Fuente et al., 2011).   
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Em conclusão, parece claro que as múltiplas marcas de repressão presentes 

no Xi trabalham em sinergia para garantir a manutenção apropriada da XCI. De fato, 

foi demonstrado em camundongos que a expressão de Xist, o padrão de metilação 

em ilhas CpG e a hipoacetilação de histonas são fatores que interagem 

sinergisticamente para manter o Xi em seu estado silenciado (Csankovszki et al., 

2001). Além dos fatores descritos anteriormente, é possível que outros 

componentes ainda não identificados também apresentem um papel importante 

nesse processo. Triagens genômicas funcionais em células somáticas humanas 

femininas poderiam contribuir na identificação de tais compenentes. 

 

 

1.7. Uso de Células HPRT+/- para o Estudo da Manutenção da XCI 

 

O gene HPRT (MIM *308000) localizado no locus Xq26-q27.2, codifica a 

proteína hipoxantina guanina fosforibosiltransferase 1 (HPRT), uma enzima que 

cataliza a conversão de hipoxantina para inosina monofosfato e de guanina para 

guanosina monofosfato através da transferência do grupo 5-fosforibosil presente na 

molécula de 5-fosforibosil-1-pirofosfato para um de seus substratos. Essa enzima 

apresenta papel importante na síntese de purinas por recuperação das mesmas a 

partir de moléculas de ácidos nucléicos submetidas à degradação celular (Figura 7) 

(Stout & Caskey, 1985). A deficiência de HPRT leva à perda da capacidade de 

reaproveitamento de purinas pelas células e em humanos é responsável pela 

Síndrome de Lesch-Nyhan (MIM #300322).  

Quando células completamente deficientes em HPRT são impedidas de 

realizar a síntese de novo de nucleotídeos de purina (Figura 7) – através da inibição 

de uma outra via metabólica que envolve a participação de folato e da enzima 

diidrofolato redutase - essas células senescem e morrem. Já as células HPRT+ são 

capazes de sobreviver em cultura devido à capacidade de reaproveitamento de 

purinas presentes no ambiente intracelular (Figura 7), embora sua taxa de divisão 

celular nessas condições esteja levemente diminuída. Desta forma, células HPRT+ 

podem ser facilmente selecionadas em cultura quando expostas ao meio HAT, que 

contém em sua formulação aminopterina (potente inibidor da enzima diidrofolato 

redutase), hipoxantina e timidina (intermediários na síntese de DNA). Por outro lado, 

células HPRT+ são incapazes de sobreviver em cultura quando 6-tioguanina (6TG) 



40 

 

ou 8-azaguanina (8AZA) são adicionadas ao meio de cultura devido à incorporação 

de metabólitos tóxicos - produzidos somente na presença de HPRT - ao DNA ou 

RNA, respectivamente, equanto que a falta de HPRT permite a sobrevivência da 

célula nessas condições (Figura 7) (Fujimoto et al., 1971; Watson et al., 1988). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Síntese de novo de purinas e papel de HPRT na via de recuperação de purinas. O uso de 
aminopterina no meio de cultura afeta os passos indicados no esquema pois a aminopterina 
bloqueia a enzima diidrofolato redutase envolvida na síntese de folatos. As análogos de purina 6-
tioguanina (6TG) e 8-azaguanina (8AZAG) são substratos alternativos de HPRT cuja incorporação em 
ácidos nucléicos possui efeito tóxico para a célula. PRPP=5-fosforibosil-1-pirofosfato, IMP= inosina 
monofosfato, GMP=guanosina monofosfato, AMP=adenosina monofosfato. Modificado de http://t 
hemedicalbiochemistrypage.org/nucleotide-metabolism.php#. 
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Por esses motivos, a heterozigose para mutação no gene HPRT em células 

femininas, tem sido utilizada na literatura como ferramenta para a detecção da 

ocorrência de reativação do cromossomo X inativo. Normalmente, quando o gene 

HPRT mutado está localizado no cromossomo X ativo e o gene selvagem no X 

inativo, as células são capazes de sobreviver em meio de cultura contendo 6TG ou 

8AZAG, mas são incapazes de sobreviver em meio HAT. Se ocorrer indução da 

reativação do cromossomo X, tais células tornam-se capazes de sobreviver em 

meio HAT (e incapazes de sobreviver em meio contendo 6TG ou 8AZAG), 

permitindo a seleção da população de células na qual esse locus do cromossomo X 

foi reativado com sucesso (Figura 8) (Migeon, 1970; Vasques & Pereira, 2001; 

Stabellini et al., 2009; Mekhoubad et al., 2012). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Monitoramento da atividade do Xi através do uso de meio de cultura seletivo. Uma 
população mista de células 46,XX HPRT+/-, HPRT+ ou HPRT- submetida ao tratamento em meio 
6-tioguanina ou 8-azaguanina passa a apresentar apenas células HPRT-. Quando essas células 
perdem a capacidade de manutenção da XCI, o alelo HPRT+ é reativado possibilitando a 
sobrevivências dessas células em meio de cultura contendo HAT. Os cromossomos X ativos (Xa) 
estão representados em vermelho e os inativos (Xi) em cinza. O alelo HPRT selvagem está 
representado em letras maiúsculas e o alelo HPRT mutado em letras minúsculas. 
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1.8. Uso de Bibliotecas de shRNA para Triagem Genômica Funcional 

 

Um dos meios de se estudar a função de um determinado gene em uma 

célula, tecido ou organismo é através da comparação entre sistemas em que 

produto gênico é expresso com sistemas onde o produto gênico foi depletado. A 

depleção do produto de um gene pode ser adquirida de diversas maneiras como, 

por exemplo, geração de knockouts, knockins ou ainda através de um processo 

denominado knockdown. Esse último consiste na diminuição da expressão de um 

determinado gene e pode ser obtido através do tratamento de células ou tecidos em 

cultura, ou até mesmo in vivo, de interferência de RNA (RNAi) através da utilização, 

por exemplo, de pequenos RNAs de interferência (siRNA) e short-hairpin RNAs 

(shRNA), específicos para o produto gênico em questão. Uma das grandes 

vantagens do método knockdown por RNAi é a possibilidade de se alterar a 

expressão de um determinado gene com alta especificidade sem que seja 

necessário utilizar técnicas de engenharia genética para alterá-lo fisicamente (como 

ocorre em métodos de knockout ou knockins que envolvem a construção de vetores 

para inserção da sequencia gênica alterada nas células-alvo), o que torna a técnica 

mais fácil. Isso é possivel porque esses tipos de RNA funcionam como RNAs 

antisense que reconhecem, se ligam e desencadeiam uma reação que leva a 

degradação ou inibem a tradução do mRNA alvo (revisto por González-González et 

al., 2008; Rao et al., 2009).  

Os siRNAs são moléculas de RNA dupla-fita (dsRNA) de 21pb a 23pb 

gerados por síntese química, clivagem enzimática ou sistemas de expressão. Esses 

oligonucleotídeos são geralmente transfectados nas células-alvo onde demonstram 

um efeito transiente. Os shRNAs são dsRNAs que geralmente mimetizam pré-micro 

RNAs endógenos (pré-miRNA). Os shRNAs consistem em duas sequencias 

palindrômicas de 19 a 29 nucleotídeos conectadas por uma pequena haste (hairpin) 

de RNA fita simples em uma das extremidades. Esses shRNAs são incorporados 

em vetores que podem ser transfectados ou transduzidos nas células-alvo e, 

portando, possuem um efeito mais duradouro. A enzima RNase III denominada 

Dicer se liga e cliva tanto os pré-miRNAs como os shRNAs em sua forma madura 

(miRNAs) de 21pb a 25bp. Uma das fitas desses miRNAs ou de siRNAs é 

incorporada no complexo e RISC (RNA-interfering silencing) que então identifica, se 

liga e cliva o RNAm correspondente ou reprime sua tradução. A clivagem do mRNA 
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alvo ocorre em um único sítio localizado a aproximademente dez nucleotídeos a 

partir da região 5’ da sequencia antisense do siRNA. Estudos demonstram que os 

shRNAs são indutores mais potentes de interferência mediada por RNA do que os 

siRNA (revisto por González-González et al., 2008; Rao et al., 2009).  

Hoje em dia, estão disponíveis no mercado bibliotecas de siRNA ou shRNA 

que podem ser utilizadas para triagens genômicas funcionais. Nessa estratégia, 

genes são silenciados aleatoriamente em busca de um determinado fenótipo. Uma 

vez obtido/selecionado o fenótipo de interesse, o gene silenciado, envolvido no 

fenótipo, é identificado (Sims et al., 2011; Hu & Luo, 2012). O método permite a 

identificação de genes envolvidos em diferentes fenômenos biológicos sem o 

conhecimento prévio de seus mecanismos. 

O método de triagem funcional por bibliotecas de RNAi mostrou-se efetivo na 

identificação de genes envolvidos em diversos mecanismos celulares e vias 

bioquímicas. A título de exemplificação, o método teve sucesso em estudos 

epigenéticos relacionados ao Ras (Gazin et al., 2007), identificação de alvos 

moleculares para câncer (Ngo et al., 2006), identificação de supressores tumorais 

(Westbrook et al., 2005), identificação de genes envolvidos na proliferação de 

células normais do epitélio mamário humano, células cancerosas de linhagens de 

câncer de cólon e câncer de mama (Silva et al, 2008; Schlabach et al., 2008), entre 

outros.  

Experimentos com bibliotecas de shRNAs em células somáticas femininas 

poderiam levar também a identificação de genes necessários para a manutenção do 

estado de inativação, uma vez que, com o knockdown desses genes, esperar-se-ia 

observar reativação do cromossomo X que antes se encontrava inativo, gerando 

assim, células nas quais os dois cromossomos X presentes apresentariam atividade 

transcricional.  

Sendo assim, o trabalho descrito nessa tese buscou empregar uma biblioteca 

lentiviral de shRNAs de ampla cobertura genômica como ferramenta para a triagem 

funcional de genes que pudessem estar envolvidos na regulação da manutenção da 

XCI em células humanas primárias. Como necessitávamos de um modelo celular 

que nos permitisse selecionar as células femininas em cultura de acordo com o 

cromossomo X ativo presente e que também nos permitisse selecionar as células 

que sofreram reativação do cromossomo X após transdução com a biblioteca de 

shRNAs, optamos por trabalhar com fibroblastos dérmicos humanos 46,XX 
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heterozigotos para uma mutação de perda de função no gene HPRT, já que essas 

células podem ser facilmente selecionadas, de acordo com o alelo HPRT presente 

no X ativo, em meio contendo HAT (células HPRT+) ou 6TG (células HPRT-).  

Uma população de células HPRT+/-, HPRT- foi transduzida pela biblioteca de 

shRNAs e subsequentemente dividida em duas amostras: uma amostra controle 

que foi mantida em meio contendo 6TG para a seleção positiva de células HPRT- e 

e uma amostra experimental que foi mantida em meio HAT para a seleção positiva 

de células HPRT+. Dessa forma, era esperado que, células que recebessem 

qualquer tipo de shRNA que tivesse como alvo um gene de expressão importante 

para a manutenção do estado de inativação do cromossomo X (cujo knockdown 

acarretaria em reativação do cromossomo X contendo o alelo HPRT+ antes 

inativado), seriam depletadas de nossa amostra controle mantida em meio 6TG, e 

enriquecidas em nossa amostra experimental tratada em meio HAT. Seguindo o 

mesmo raciocínio, esperava-se que as células que não receberam nenhum shRNAs 

assim como células cujos shRNAs recebidos não eram capazes de resultar na 

reativação do cromossomo X (células HPRT-), seriam depletadas da amostra 

selecionada em HAT e enriquecidas na amostra mantida em 6TG. Após tratamento 

com as drogas seletivas, foi aplicado sequenciamento de próxima geração (NGS) 

para determinar a identidade e nível de representatividade de cada shRNA presente 

em cada uma de nossas amostras (Figura 9).  

Caso o envolvimento dos candidatos identificados nesse trabalho no 

processo de manutenção da XCI seja confirmado em futuros experimentos de 

validação, novos componentes envolvidos na manutenção da XCI em humanos 

serão identificados. 
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Figura 9. Esquematização das etapas experimentais desenvolvidas neste trabalho para a triagem 
funcional de genes envolvidos na manutenção da XCI em humanos. Fibroblastos primários 46,XX 
HPRT+/-, HPRT- foram transduzidos com uma biblioteca lentiviral de shRNAs. Após 72h, a 
população de células trasnduzidas foi dividida em duas populações: a amostra controle mantida 
em meio 6TG para seleção de células HPRT- e a amostra experimental mantida em HAT para 
seleção de células HPRT+ (células com reativação do Xi). O DNA genômico foi coletado e 
submetido ao sequenciamento de próxima geração (NGS) e análise computacional para 
identificação e contagem de cada shRNA presente em cada amostra. Os dados obtidos foram 
comparados entre as amostras para determinação dos candidatos. 
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4. Conclusões 

 

 

O presente trabalho teve como principal objetivo a realização de uma triagem 

funcional em células somáticas femininas para identificação de genes envolvidos no 

processo de manutenção da XCI em humanos. Nossa estratégia experimental 

consistiu na transdução de fibroblastos primários HPRT+/- e HPRT- com uma 

biblioteca de shRNAs de cobertura genômica e subsequentemente transferência de 

parte da população de células transduzidas para meio de cultura contendo HAT. 

Com isso, esperávamos selecionar células que tiveram seu cromossomo Xi 

reativado (células HPRT+). Esperava-se que a presença de células HPRT+ na placa 

de cultura tratada em HAT estivesse fortemente relacionada ao knockdown de 

genes envolvidos na manutenção do estado de inativação do cromossomo X. A 

outra parte da população de células transduzidas foi mantida em meio 6TG já que 

nessas condições esperava-se que houvesse contra-seleção de células que 

reativaram seu Xi. A população de células mantida em 6TG foi utilizada como 

controle. 

Utilizamos a técnica de NGS seguida de alinhamento dos insertos de shRNAs 

sequenciados contra diferentes banco de dados de referência para identificar e 

comparar a frequência relativa a cada inserto de shRNA observada nas amostras 

experimental tratada com HAT e controle mantida em 6TG. Através dessa 

metodologia, conseguimos identificar sequencias relacionadas a 20 genes com 

representação significantemente mais elevada na amostra tratada em HAT do que 

na amostra controle 6TG. Nenhum dos candidatos identificados em nossa triagem 

funcional foi ainda relacionado ao processo de manutenção da XCI na literatura.  

Em posse da lista de candidatos, investigamos as características e funções 

de cada gene na literatura e em bancos de dados disponíveis na internet a fim de 

determinar quais candidatos melhor se adequavam a um possível papel na 

manutenção da XCI. Diversos candidatos identificados em nosso estudo possuem 

atualmente função pouco ou não conhecida. Além disso, espera-se que muitos 

deles possam ser encontrados no núcleo celular. Esses fatores colocam esses 

candidatos em um grupo cuja função na manutenção da XCI merece ser 

investigada.  
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Outros candidatos identificados em nossa análise já possuem funções 

bastante conhecidas e foram relacionados a processos celulares que nunca foram 

associados ao processo de XCI. Além disso, as proteínas codificadas por esses 

genes parecem ser encontradas somente fora do compartimento nuclear, incluindo 

vesículas citoplasmáticas associadas aos processos de endocitose ou exocitose e 

membrana plasmática. Sendo assim, um papel na manutenção da XCI se torna 

menos provável e, portanto, a identicação desses candidatos em nossa triagem 

funcional provavelmente deva estar relacionada a mecanismos que conferem 

resistência a droga HAT em cultura. 

Nossa triagem funcional identificou também candidatos cuja função relatada 

na literatura está diretamente relacionada a mecanismos de controle epigenético. 

Embora esses candidatos não tenham sido ainda relacionados com o processo de 

XCI, o envolvimento em mecanismos de controle epigenético os enquadra em um 

grupo de candidatos de maior probabilidade de envolvimento na manutenção da 

XCI. Nosso estudo identificou ainda algumas correlações funcionais entre diferentes 

genes candidatos.  

Experimentos de validação devem ser conduzidos a fim de que o 

envolvimento de cada um dos genes candidatos no processo de manutenção da 

XCI possa ser confirmado.  
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5. Resumo 

 

A compensação da dosagem gênica entre fêmeas XX e machos XY em 

mamíferos é adquirida através de um complexo mecanismo epigenético que resulta 

na inativação de grande parte de um dos cromossomos X nas células femininas. O 

processo de inativação do cromossomo X (XCI) se inicia cedo durante a 

embriogênese, concomitantemente à diferenciação celular, e envolve a aquisição de 

modificações epigenéticas características do cromossomo X inativo (Xi). Uma 

estabelecido, o padrão de inativação é estavelmente mantido através de todas as 

mitoses celulares subsequentes e por toda a vida do organismo (exceto para células 

germinativas que sofrem reativação do Xi). 

Os mecanismos envolvidos na iniciação e estabelecimento da XCI foram 

extensivamente estudados, especialmente em camundongos. Embora algumas 

características epigenéticas associadas à manutenção da XCI tenham sido 

descritas, a identidade e modo específico de ação de fatores envolvidos durante 

essa fase da XCI são aspectos ainda não bem compreendidos. Além disso, o 

processo de XCI apresenta diferenças importantes entre humanos e camundongos 

e estudos direcionados para a identificação de novos componentes envolvidos na 

manutenção da XCI em humanos tornam-se de fundamental importância. 

Triagens funcionais genômicas por bibliotecas de shRNAs constituem uma 

ferramenta poderosa para a identificação de genes envolvidos em diferentes 

mecanismos celulares e vias bioquímicas. Sendo assim, utilizamos essa ferramenta 

para triar genes envolvidos na manutenção da XCI em humanos. Células somáticas 

femininas primárias HPRT+/-/HPRT- foram transduzidas com uma biblioteca lentiviral 

de shRNAs e posteriormente tratadas em meio de cultura contendo a droga HAT 

para seleção de células HPRT+ nas quais esperava-se que o cromossomo Xi 

presente tivesse sofrido reativação em decorrência do knockdown de genes 

envolvidos na manutenção da XCI. Essa estratégia nos permitiu identificar 20 novos 

genes candidatos a estarem envolvidos na manutenção da XCI. Esses candidatos 

deverão ser avaliados individualmente para confirmar seu papel no processo de 

controle epigenético do cromossomo X. 
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6. Abstract 

 

Transcriptional dosage compensation between mammalian XX females and 

XY males is acquired through a complex epigenetic mechanism that leads to the 

inactivation of most part of one of the X chromosomes in the female cells. The X 

chromosome inactivation (XCI) process takes place early during embryogenesis and 

involves the acquisition of epigenetic modifications that are characteristic of the 

inactive X chromosome (Xi). Once silencing is established, the inactivation pattern is 

maintained in through all the subsequent mitosis and the same X chromosome 

remains stably silenced in all the descendant cells and throughout the life of the 

organism (except for the germ line cells that undergo X chromosome reactivation). 

The initiation of XCI has been studied extensively, especially in mice. 

Although some epigenetic features associated with the maintenance of XCI have 

already been described, the identity and specific mode of action of the factors 

involved in this phase of XCI are largely unknown. Moreover, the XCI process 

presents important differences between mice and humans, and studies directed to 

the identification of new players involved in the maintenance of human XCI are 

fundamentally important. 

Functional genome-wide screens using multiplex shRNA libraries are a 

powerful tool for the identification of genes involved in different cellular mechanisms 

and biochemical pathways. In order to screen for genes involved in the maintenance 

of XCI in humans, a population of HPRT+/-/HPRT- primary somatic female cells were 

transduced with a multiplex lentiviral shRNA library and subsequently treated in HAT 

medium to select for HPRT+ cells in which we expected that the Xi would undergo 

reactivation as a result of the knockdown of genes involved in the maintenance of 

XCI. As a result, we identified 20 new candidate genes that could potentially be 

involved in the maintenance of XCI. These candidates should be individually 

evaluated in order to confirm their role in the epigenetic control of the X 

chromosome.  
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