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RESUMO 

 

SANTOS, M. A. Efeito epigénetico do imunossupressor tacrolimus em células 
do sistema imune 2017. 70f. Tese de Doutorado – Doutorado em Biotecnologia e 
Inovação em Saúde, Universidade Anhanguera de São Paulo, São Paulo, 2017. 
 

O termo epigenética pode ser definido como mudanças que ocorrem no gene, na 

sua expressão e organização na cromatina, independente de alterações na 

sequência de DNA. Diversos estudos têm demonstrado que os mecanismos 

epigenéticos, incluindo a metilação do DNA, são dinâmicos e podem ser alterados 

durante a vida por múltiplos fatores dentre eles a farmacoterapia. O uso de fármacos 

imunossupressores é bastante comum na terapêutica das doenças autoimunes e no 

transplante de órgãos e tecidos para evitar a rejeição. Um exemplo de fármaco 

imunossupressor usado em transplantes é o tacrolimus, um inibidor de calcineurina 

que reduz a ativação e proliferação de linfócitos T. Entretanto, 30% dos indivíduos 

não respondem adequadamente ao tratamento com esse fármaco aumentando o 

número de rejeição de transplante heterólogo de órgãos sólidos. Neste estudo foi 

investigado se alterações epigenéticas podem estar relacionadas com a regulação 

de respostas aos imunossupressores, na tentativa de se identificar biomarcadores 

epigenéticos que possam discriminar a resposta ao tratamento com o fármaco 

imunossupressor tacrolimus. A avaliação da proliferação celular e produção de IL-2 

classificou os indivíduos em dois grupos de células: os respondedores e os não 

respondedores ao tratamento in vitro com o imunossupressor. Foi mostrado que o 

tratamento com tacrolimus alterou o padrão de metilação do DNA em regiões 

adjacentes a genes responsáveis pela regulação do ciclo celular (ENOX) e do 

citoesqueleto (ARHGAP36), pela expressão de proteínas pró-apoptóticas (POTEB) e 

de proteínas formadoras de complexos repressores da cromatina (CY1), 

identificando novas regiões do genoma com padrões de metilação do DNA 

diferencial pelo tratamento. A análise dos biomarcadores relacionados à resposta ao 

tacrolimus mostrou que 84% dos indivíduos NR apresentaram metilação no 

fragmento de 400pb e 100% no fragmento de 1000pb após o tratamento. Em relação 

ao biomarcador de 550 pb não foi observada metilação diferencial nos indivíduos 

NR. Entretanto, 54% dos indivíduos respondedores mostraram alteração no perfil de 

metilação após o tratamento com o imunossupressor tacrolimus, podendo 

representar um marcador associado com a resposta positiva ao tacrolimus. Neste 

estudo foi mostrado que o tacrolimus alterou o perfil de metilação do DNA em 

linfócitos humanos e apontou possíveis biomarcadores de resposta ao tratamento 

com esse imunossupressor. 

 

 

Palavras chave: Biomarcadores. Imunossupressores. Metilação do DNA. Linfócitos 



ABSTRACT 
 

SANTOS, M. A. Epigenetic effect of tacrolimus imunossupressor on immune 

system cells 2017. 70 f. PhD Thesis - Doctorate in Biotechnology and Innovation in 

Health, Anhanguera University of São Paulo, São Paulo, 2017. 

 

 

Epigenetic can be defined as changes occurring in the gene, in its expression and 

organization in the chromatin, regardless of changes in the DNA nucleotide 

sequence. Several studies have shown that epigenetic mechanisms, including DNA 

methylation, are dynamic and can be altered during life by multiple factors. The use 

of immunosuppressive drugs is quite common in the therapy of autoimmune 

diseases and in organ transplantation to avoid rejection. An example of an 

immunosuppressant drug used in transplantation is tacrolimus, a calcineurin inhibitor 

that reduces the activation and proliferation of T lymphocytes. However, 30% of 

individuals do not respond adequately to this treatment, increasing the number of 

heterologous organ transplant rejection. In this study, we investigated whether 

epigenetic changes may be related to the regulation of immunosuppressive 

responses in an attempt to identify epigenetic biomarkers that may discriminate the 

response to treatment with the immunosuppressant drug tacrolimus. The evaluation 

of cell proliferation and IL-2 production classified individuals into two groups of cells: 

the responders and the non-responders to the in vitro treatment with the 

immunosuppressant. Also, tacrolimus treatment has been shown to alter the 

methylation pattern of DNA in regions adjacent to genes responsible for cell cycle 

(ENOX) and cytoskeletal regulation (ARHGAP36), expression of pro-apoptotic 

proteins (POTEB), and protein-forming proteins Complex chromatin repressors 

(CY1), identifying novel regions of the genome with differential DNA methylation 

patterns by treatment. Analysis of the biomarkers related to the tacrolimus response 

showed that 84% and 100% of NR subjects had methylation on the 400bp and 

1000bp fragment, respectively, after treatment. Regarding the biomarker of 550 bp 

no differential methylation was observed in NR individuals. However, 54% of the 

responders showed a change in the methylation profile after treatment with the 

immunosuppressant tacrolimus, which may represent a marker associated with the 

tacrolimus positive response. In this study, it was shown that tacrolimus altered the 

DNA methylation profile in human lymphocytes and pointed out possible biomarkers 

of response to treatment with this immunosuppressant. 

 

Key-words: Biomarkers. Immunossupressor. DNA methylation. Lymphocytes. 



LISTA DE FIGURAS 
 

 
Figura 1 - Esquema de metilação de DNA. .............................................................. 19 

Figura 2 - Efeito dos medicamentos nos mecanismos epigenéticos.                        24 

Figura 3 - Esquema do efeito de alterações epigenéticas na resposta a drogas.  ... 27 

Figura 4 - Estrutura química do Tacrolimus. ............................................................. 28 

Figura 5 - Mecanismo de ação do Tacrolimus. ......................................................... 29 

Figura 6 - Média do índice de proliferação (IP) de células mononucleares de 

indivíduos respondedores (A) e não respondedores (B) estimuladas com PHA e 

tratadas com tacrolimus (PHA + FK) após 120 h de cultura (* p < 0,05, teste t 

pareado). ................................................................................................................... 40 

Figura 7 - Expressão do gene IL-2 por PCR em Tempo Real. ................................. 41 

Figura 8 - Padrão de bandas gerado pela amplificação do DNA genômico de um 

único individuo pelos primers MGE2 E MGF2. .......................................................... 43 

Figura 9 - Padrão de metilação do DNA igual ou diferencial após o tratamento de 

linfócitos humanos com tacrolimus.. .......................................................................... 44 

Figura 10 - Reamplificação dos Marcadores.. .......................................................... 52 

Figura 11 - Esquema de alinhamento no DNA genômico humano depositado no 

banco de dados do UCSC Genome Browser . .......................................................... 53 

Figura 12 - Representação do alinhamento da banda de 400 pb no cromossoma 15 

do genoma humano. ................................................................................................. 54 

Figura 13 - Representação do alinhamento da banda de 400 pb no cromossoma Y 

do genoma humano. ................................................................................................. 55 

Figura 14 - Representação do alinhamento da banda de 550 pb no genoma 

humano. .................................................................................................................... 56 

 



LISTA DE QUADROS 

Quadro 1: Dados estatísticos da proliferação de PBMCs...................................  7070 

Quadro 2: Identificação de marcadores moleculares associados a resposta ao 

tratamento in vitro com o imunossupressor tacrolimus. Comparação de padrão da 

banda de 550pb geradas por MSAP-PCR com o primer MGF-2............................... 46 

Quadro 3 Identificação de marcadores moleculares associados a resposta ao 

tratamento in vitro com o imunossupressor tacrolimus. Comparação de padrão das 

bandas 400pb e 1000pb geradas por MSAP-PCR com o primer MGE-2. Fonte 

Acervo pessoal .......................................................................................................... 48 

Quadro 4: Identificação de marcadores moleculares associados a resposta ao 

tratamento in vitro com o imunossupressor tacrolimus. Número de amostras de 

PBMCs (total = 14 ou = 17), apresentando cada tipo de perfil para os marcadores de 

400, 1000 e 550 pb, gerados por MSAP-PCR em amostras classificadas como 

Respondedoras (R) e não respondedoras (NR) ao tratamento com o 

imunossupressor tacrolimus. Perfil 0 = padrão de metilação não variante (bandas 

desmetiladas ou metilada antes e após o tratamento); 1= padrão de metilação 

diferencial (bandas metilada antes e desmetilada após o tratamento); 2= padrão de 

metilação diferencial (bandas desmetilada antes e metilada após o tratamento). .... 50 

 



LISTA DE ABREVIATURAS 

AFLP Polimorfismo de Comprimento de Fragmento Amplificado/ 

Amplified Fragment Length Polymorphism 

AP-PCR PCR iniciada arbitrariamente/Arbitrarily Primed PCR 

cDNA DNA Complementar 

Mirna microRNA 

CpG Citosina – Guanina 

Ct Ciclo Limite/Threshold cycle 

DEPC Dimetil Pirocarbonato 

DNA Ácido Desoxirribonucleico 

DNAMT DNA Metiltransferase 

DO Densidade Óptica 

dsRNA RNA dupla fita 

EDTA Ácido Etilenodiaminotetracético 

GAPDH Gliceraldeído-3-fosfato desidrogenase 

GSTP1 Glutationa-S-transferase PI 1 

IL-2 Interleucina 2  

IP Índice de proliferação 

iRNA RNA de interferência 

LCMS/MS Cromatografia Liquida acoplada a Espectrômetria de Massa  

LT Linfócito T 

MGMT (6) Metilguanina DNA Metiltransferase 

mRNA RNA mensageiro 

MSAP-PCR PCR iniciada arbitrariamente sensível à metilação/ 
Methylation Sensitive Arbitrary Primed PCR 

MTT 3-(4,5-dimetiltiazol-2-il)-2,5- brometo de difeniltetrazólio 



NFAT Fator Nuclear de Células T Ativadas 

NR Não Respondedores 

OMS Organização Mundial da Saúde 

pb Pares de Bases 

PBMC Células Mononucleadas do Sangue Periférico 

PBS Solução Salina tamponada com Fosfato 

PCR Reação em Cadeia da Polimerase 

PHA Fitohemaglutinina 

PITX2 Gene que codifica o fator 2 de transcrição 

R Respondedores 

RAPD DNA Polimórfico Amplificado Aleatório 
Random Amplified Polymorphic DNA 

RNA Ácido Ribonucleico 

rpm Rotação por minute 

RT Transcrição Reversa 

SAM S-Adenosil-L-Metionina 

SDS Dodecil Sulfato de Sódio 

SFB Soro Fetal Bovino 

TAE Tris/Acetato/EDTA 

TE Tris/EDTA 

TFPI2 Inibidor da via do fator tecidual 2 

Tris-HCL Ácido Tris(hidroximetil)aminometano  

 



SUMÁRIO 

1. INTRODUÇÃO ............................................................................................... 15 

2. REVISÃO DE LITERATURA .......................................................................... 17 

2.1. MECANISMOS EPIGENÉTICOS ................................................................... 17 

2.2. METILAÇÃO DO DNA .................................................................................... 18 

2.3. DNA METILTRANSFERASE .......................................................................... 19 

2.3.1 Alteração do padrão de metilação do DNA ..................................................... 20 

2.4. FARMACOEPIGENÉTICA .............................................................................. 22 

2.5. BIOMARCADORES ........................................................................................ 25 

2.6. FÁRMACO IMUNOSSUPRESSOR TACROLIMUS........................................ 27 

3. OBJETIVO ...................................................................................................... 31 

3.1. OBJETIVO GERAL ......................................................................................... 31 

3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS .......................................................................... 31 

4. MATERIAIS E MÉTODOS .............................................................................. 32 

4.1. Material ........................................................................................................... 32 

4.2. MÉTODOS ..................................................................................................... 32 

4.2.1 Cultura de células e proliferação celular ......................................................... 32 

4.2.2 Extração do RNA e transcrição reversa.......................................................... 33 

4.2.3 PCR em tempo real ........................................................................................ 33 

4.2.4 Extração de DNA ............................................................................................ 34 

4.2.5 Eletroforese em gel de agarose ...................................................................... 34 

4.2.6 MSAP-PCR ..................................................................................................... 34 

4.2.7 Digestão do DNA e Amplificação por PCR ..................................................... 35 

4.2.8 Eletroforese em gel de poliacrilamida e purificação de bandas ...................... 35 

4.2.9 Clonagem ....................................................................................................... 36 

4.2.10 Sequenciamento ............................................................................................. 37 

5 RESULTADOS E DISCUSSÃO ...................................................................... 39 

5.1 PARÂMETROS FARMACOLÓGICOS DO EFEITO DO TRATAMENTO COM 

TACROLIMUS EM CULTURA DE LINFÓCITOS DO SANGUE PERIFÉRICO DE 

INDIVÍDUOS SAUDÁVEIS ........................................................................................ 39 

5.1.1 Medida de Proliferação Celular ...................................................................... 39 

5.1.2 Quantificação da expressão do gene IL-2 por PCR em Tempo Real ............. 40 



5.2 DEFINIÇÃO DE GRUPOS DE INDIVÍDUOS RESPONDEDORES E NÃO 

RESPONDEDORES AO TRATAMENTO IN VITRO COM O IMUNOSSUPRESSOR 

TACROLIMUS ........................................................................................................... 41 

5.3 IDENTIFICAÇÃO DE PADRÃO DE METILAÇÃO ALTERADO ........................ 42 

5.4 PERFIL DE METILAÇÃO GERADO PELO PRIMER MGF-2 ......................... 45 

5.5 ANÁLISE DO PERFIL DE METILAÇÃO GERADO PELO PRIMER MGE-2 ..... 47 

5.6 IDENTIFICAÇÃO DE BIOMARCADORES EPIGENÉTICOS ......................... 49 

5.7 SEQUENCIAMENTO DOS BIOMARCADORES ............................................ 51 

5.8 ANALISE DO SEQUENCIAMENTO DE DNA ................................................. 52 

6 CONCLUSÃO ................................................................................................. 59 

REFERÊNCIAS..........................................................................................................60 
 



15 

1. INTRODUÇÃO 

Os marcadores moleculares podem ser definidos como todo e qualquer 

fenótipo molecular proveniente de um gene expresso, sejam isoenzimas, proteínas, 

mRNA, segmento específico de DNA/RNA de regiões expressas ou não do genoma, 

que podem revelar polimorfismos na sequência de nucleotídeos e na alteração 

química do DNA entre indivíduos. Um biomarcador epigenético é um alvo molecular 

que sofre variações no padrão de metilação do DNA (REGINATO; COUTINHO, 

2001; YANG et al., 2013). 

O termo epigenética pode ser definido como mudanças que ocorrem no gene, na 

sua expressão e organização na cromatina, independente de alterações na 

sequência de DNA. Os mecanismos epigenéticos propagam essas mudanças 

relacionadas com a ativação ou inativação de genes, a partir da divisão celular 

(HERCEG et al., 2013). Os principais mecanismos envolvidos na epigenética são: 

metilação do DNA, modificações das proteínas histonas e a expressão de espécies 

de RNA não-codificantes (FERGUSON-SMITH, 2011). Esses mecanismos 

epigenéticos são dinâmicos e podem ser alterados durante a vida por diversos 

fatores como medicamentos e o meio em que se vive. 

O uso de fármacos imunossupressores é bastante comum na terapêutica das 

doenças autoimunes e no transplante de órgãos e tecidos para evitar a rejeição. Um 

exemplo de fármaco imunossupressor usado em transplantes é o tacrolimus, um 

inibidor de calcineurina que atua durante a fase de indução da resposta imunológica, 

reduzindo a ativação e proliferação dos linfócitos T. Entretanto, 30% dos indivíduos 

não respondem adequadamente ao tratamento com esse fármaco e isso faz com 

que se tenha um número de alto de rejeição (HARTEL et al., 2004). 

A grande variação interindividual nas enzimas de biotransformação, na 

resposta terapêutica e na incidência de reações adversas a drogas torna a terapia 

medicamentosa um importante alvo para a investigação de alterações epigenéticas. 

Sabendo-se que indivíduos possuem respostas diferentes aos 

imunossupressores e que alterações epigenéticas podem estar relacionadas com a 

regulação dessas respostas, a proposta desse estudo é identificar regiões com 

padrões de metilação do DNA diferencial após o tratamento e realizar uma busca 
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por biomarcadores epigenéticos que possam discriminar a resposta ao tratamento 

com o fármaco imunossupressor tacrolimus. 
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2. REVISÃO DE LITERATURA 

2.1. MECANISMOS EPIGENÉTICOS 

Alterações genéticas e epigenéticas se diferem principalmente pela interação 

que ocorre no DNA. As alterações genéticas podem modificar a sequência do DNA 

genômico por meio de mutações pontuais, inserções, deleções, número de cópias, 

variações e rearranjos cromossômicos. As alterações epigenéticas podem modular o 

fenótipo epigenético e as expressões dos genes sem modificar a sequência do DNA 

(GIBNEY; NOLAN, 2010). 

Desde a sua primeira descrição por Conrad Waddington, o termo epigenética 

vem sofrendo diversas reinterpretações. A princípio este termo foi descrito como a 

geração do fenótipo pela interação dos genes com o ambiente que ocorre sem 

alteração na sequência do DNA (WADDINGTON, 1940; STERN, 2000). Já no século 

XXI este conceito apresenta uma visão moderna referindo-se a epigenética como à 

indução de mudanças estáveis no gene, expressão e organização da cromatina que 

são independentes de alterações na sequência do DNA, propagadas através da 

divisão celular e relacionadas com a ativação ou inativação de genes (HERCEG et 

al., 2013, FREIRE; MARTÍNEZ; RIVAS, 2013). 

Os principais mecanismos envolvidos na epigenética são: metilação do DNA, 

modificações das proteínas histonas e a expressão de espécies de RNA não-

codificantes também chamados de microRNAs regulatórios (KAMINKER, 2007; 

FERGUSON-SMITH, 2011). 

A metilação do DNA e a modificação das histonas regulam a formação de 

uma estrutura específica de cromatina, regulando a transcrição gênica que influencia 

no fenótipo celular sem alterar o genótipo. Sendo assim, quando a cromatina está 

condensada (heterocromatina) ocorre à inativação dos genes ou silenciamento e 

quando a cromatina está relaxada (eucromatina) ocorre à transcrição de genes ou 

ativação (RODENHISER; MANN, 2006). 

Na modificação das proteínas histonas podem ocorrer acetilação, fosforilação 

e ubiquitinação, formando o chamado código de histonas que geralmente ocorrem 

nas caudas N-terminais e podem envolver a montagem de um complexo de 
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proteínas, modificação de uma ou mais histonas específicas ou o estabelecimento 

de uma conformação proteica alternativa (LEWIN, 2001; JONES et al., 2002). 

Os RNAs não-codificantes estão relacionados ao silenciamento após a 

transcrição de genes através do mecanismo de RNA de interferência (RNAi) que 

bloqueia a tradução através da degradação do RNA mensageiro alvo. Essa 

interferência no RNA permite “desligar” genes com precisão e é feita através da 

introdução de RNA dupla fita (dsRNA) no organismo, com o objetivo de se usar 

RNAi silenciando de forma específica determinado gene (SWAMINATHAN, 2003). 

2.2. METILAÇÃO DO DNA 

Dentre as alterações epigenéticas a mais comum é a metilação do DNA que 

desempenha um papel essencial na regulação da expressão gênica específica do 

tecido, diferenciação celular e estabilização do cromossomo (SMITH; MEISSNER, 

2013). Essa metilação é catalisada pela família de enzimas DNA metiltransferases 

(DNMT’s) onde um grupo metil é adicionado no carbono da posição 5(C5) da 

citosina seguida de guanina na sequência de nucleotídeos do DNA, sempre no 

contexto 5’-C-G-3’ (PETRONIS, 2010; CRUICKSHANKS et al., 2013; JELTSCH; 

JURKOWSKA, 2014; HAMIDI; SINGH, 2015) (Figura 1). 
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Figura 1 - Esquema de metilação de DNA. Fonte: Attwood JT Cell. Mol. Life Sci 2002  

2.3. DNA METILTRANSFERASE 

As DNA Metiltransferases (DNMTs) fazem parte de uma família de enzimas 

responsáveis pela transferência de um grupo metila do S-adenosil-L-metionina 

(SAM), na posição 5 da citosina do DNA e são essenciais para o desenvolvimento 

dos mamíferos (ROBERTSON, 2005). Existem quatro membros nessa família: 

DNMT1, DNMT3A, DNMT3B que são ativas no DNA e DNMT3L que não possui 

atividade demonstrada (KARETA et. al., 2006). O gene da DNMT1 codifica a enzima 

metiltransferase de manutenção e os genes DNMT3A/DNMT3B codificam as 

metiltransferases necessárias para estabelecer e manter a metilação genômica de 

novo (OKANO; BELL; HABER, 1999; OKANO; XIE, 1998). Embora esta divisão de 

manutenção versus metilação de novo tenha sido conveniente, há evidências de 

sobreposição funcional entre a manutenção e a metilação de novo das 

metiltransferases (RIGGS; XIONG, 2004; EGGER; JEONG; ESCOBAR, 2006).  

Em estudos de distribuição de dinucleotídeos CpGs foi possível demonstrar 

que os CpGs não possuem distribuição aleatória no genoma humano. Sabe-se que 

os dinucleotídeos preferencialmente encontram-se em regiões ricas em CGs 

chamadas de ilhas de CpGs quando associadas às regiões 5’ regulatória dos genes 
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de expressão constitutiva, assim como, em grande parte dos genes tecido-

específicos (STRACHAN; READ, 2002; SIGALOTTI et al., 2010; ESTELLER, 2011). 

Outras regiões ricas em CGs fora da ilha de CpG são regiões de DNA repetitivo, 

elementos transposons que se encontram fortemente metiladas. 

Em análise feita em camundongos knockout mostrou que DNMT1 e 

DNMT3a/DNMT3b são essenciais para a vida. A inativação de DNMT1 leva a 

letalidade na fase embrionária, logo após a formação de gástrula, enquanto que a 

inativação de DNMT3b induz a morte do embrião, devido a múltiplos defeitos de 

desenvolvimento, como comprometimento do crescimento e defeitos do tubo neural 

rostral, já a inativação de DNMT3a causa a morte em torno de 4 semanas após o 

nascimento, embora pareça ser relativamente normal ao nascer (LI, 2002). 

As DNMTs também desempenham um papel importante na integridade 

genômica, interrompendo a consequente instabilidade cromossômica e progressão 

tumoral. Esta família de enzimas também é necessária para o silenciamento 

transcricional de um número de classes de sequência, incluindo genes impressos, 

genes inativos no cromossomo X, o silenciamento destas sequências é essencial 

para manter a estabilidade cromossômica. Muitas evidências partiram de 

experiências de deleções direcionadas, mostrando que todas as DNA 

metiltransferases estão envolvidas na estabilização do genoma, particularmente nas 

sequências repetitivas (YODER; WALSH; BESTOR, 1997; XU et. al., 1999; 

GONZALO et. al., 2006). 

2.3.1 Alteração do padrão de metilação do DNA 

O distúrbio de qualquer mecanismo epigenético pode alterar o balanço entre 

conformação de cromatina ativa ou silenciada, resultando em um estado 

transcricional alterado. Um exemplo disso é o câncer onde o padrão de metilação do 

DNA é invertido, havendo hipermetilação de promotores ricos em CG e 

hipometilação geral do genoma, contribuindo para uma instabilidade genômica (PAZ 

et al., 2003). Como já foi demonstrado este processo alterado de metilação não é 

aleatório e a hipermetilação específica de genes (por exemplo: genes supressor de 

tumor) parece estar associada com a tumorigênese (ESTELLER et al., 2001). 
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O estudo de padrões alterados de metilação em tipos específicos de câncer 

poderia contribuir para melhorar a classificação, diagnóstico, terapia e predição de 

seu aparecimento (ESTELLER, 2005). Fármacos desmetilantes capazes de 

restaurar o padrão normal de metilação e restaurar a expressão de genes 

silenciados têm sido utilizados como terapias para diversos tipos de câncer, como 

leucemia mielóide aguda e crônica e síndrome mielodisplásica, e vêm indicando 

uma nova terapêutica potencial destas doenças (LEONE et al., 2003). Do mesmo 

modo em estudo onde foram tratadas células tumorais com o fármaco inibidor da 

DNA metiltransferase 5-azacitidina in vitro demonstrou uma indução do gene 

transativator de classe II (CIITA) e o restabelecimento da expressão de HLA-DRA 

nessas células (VAN DER STOEP et al., 2002). Por outro lado, a exposição de 

linfócitos T (LT) CD4+ de indivíduo saudável a 5-azacitidina, resultou em um padrão 

alterado de expressão gênica em que as células apresentaram um perfil fenotípico 

autoreativo, associado a um aumento na expressão de diversas moléculas do 

sistema imune, como CD11a/CD18, perforina, CD70 e IL15RA (YUNG et al., 1995; 

LU et al., 2003; OELKE et al., 2004; DINIZ et al., 2010). 

A transferência de células T CD4+ ou de clones Th2, tratados in vitro com 5-

azacitidina em camundongos, foi capaz de causar doença autoimune com 

características de lúpus e de doença hepática autoimune, respectivamente 

(QUDDUS et al., 1993; YUNG et al., 1995). Em estudo da regulação da expressão 

gênica pela desmetilação do DNA em células mononucleares de indivíduos 

saudáveis mostraram uma correlação inversa entre o perfil de expressão gênica 

dessas células tratadas com o agente desmetilante, 5-azacitidina, e o perfil de 

expressão gênica de células tratadas com o imunossupressor tacrolimus, sugerindo 

que a desmetilação do DNA induz a ativação de vias que são inibidas pelo 

tratamento de linfócitos com fármacos imunossupressores (DINIZ et al., 2007). 

Desde a última década o estudo da metilação do DNA tem crescido 

constantemente e tem se tornado um dos mais dinâmicos campos e de mais rápido 

desenvolvimento da área da biologia molecular. No entanto, o entendimento das 

peculiaridades da metilação do DNA no genoma humano é muito superficial. Com 

base nas revisões publicadas, a estimativa é de que menos que 0,1% do genoma 

humano tenha sido alvo de análises de modificação do DNA (SUZUKI; BIRD, 2008). 

O conhecimento do estado dinâmico de metilação do DNA no genoma tem sido 
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dificultado pela falta de tecnologias que desvendem os perfis de metilação do DNA 

em grandes regiões genômicas. 

O conhecimento do padrão de metilação do DNA tem avançado graças ao 

estudo de células do sistema imune, que oferecem muitas vantagens como o fácil 

isolamento, estágio de desenvolvimento e linhagens bem estabelecidas, e o 

conhecimento de padrões de expressão e silenciamento gênico. Como demonstrado 

por diversos estudos, a dinâmica de metilação/desmetilação do DNA pode regular o 

desenvolvimento de células hematopoiéticas, a diferenciação e ativação de LT, a 

expressão de moléculas CD4 e CD8, o repertório de TCR, BCR (KRANGEL, 2003) e 

KIR (UHRBERG, 2005), e a expressão de citocinas e receptores (IL2, IL4, IFNgama, 

IL15RA) (GUO et al., 2002; YANO et al., 2003, DINIZ et al., 2010). Entretanto, pouco 

se sabe a respeito dos sinais que recrutam a maquinaria de metilação/desmetilação 

para locais específicos do cromossomo. A capacidade inerente de inverter marcas 

epigenéticas e a oportunidade de recomeçar perfis transcricionais, confere um nível 

de flexibilidade para a população de célula T. Desta maneira, o controle desses 

mecanismos epigenéticos possivelmente possa estar envolvido com aspectos da 

regulação da resposta imune. 

2.4. FARMACOEPIGENÉTICA 

As variações de resposta dos indivíduos ao tratamento com medicamentos 

são decorrentes de fatores diversos como doenças, diferenças na farmacocinética e 

farmacodinâmica dos medicamentos, fatores ambientais, fatores genéticos e 

epigenéticos (SHASTRY, 2006). 

Considerando a contribuição dos fatores genéticos para a eficácia e a 

segurança dos medicamentos, a Farmacogenética e a Farmacogenômica estudam 

as influências genéticas sobre as respostas a medicamentos, onde a 

Farmacogenética estuda os genes isolados, e a Farmacogenômica estuda vários 

genes simultaneamente e as suas interações. Estas áreas objetivam otimizar o 

tratamento através da personalização terapêutica, conforme as diferenças nas 

características genéticas dos indivíduos e identificar genes que: predisponham às 

doenças; modulem respostas aos medicamentos; afetem a farmacocinética e 
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farmacodinâmica de medicamentos; e estejam associados a reações adversas a 

medicamentos (MUKHERJEE, 2003; CHOWBAY et al., 2005). 

Os polimorfismos e as mutações nos genes codificadores de enzimas que 

metabolizam uma droga podem explicar, em parte, as diferenças inter-individuais na 

resposta farmacológica (FREDERICKS et al., 2003). Existem evidências de que 

alterações epigenéticas nas enzimas de biotransformação de drogas e na expressão 

das fases I e II do processo farmacocinético contribuem para a resposta 

farmacológica onde a maioria dessas alterações é referente a mudanças no padrão 

de metilação do DNA (CLARK; MELKI, 2002).  

As mudanças na metilação do DNA são dinâmicas e responsivas a diferentes 

fatores, mas, não se sabe quais mudanças epigenéticas são geradas tanto como 

resposta a diferentes exposições ambientais ou como consequência de doenças 

específicas. Estas diferenças interindividuais no epigenoma podem alterar a ação e 

a resposta a drogas. Além disso, as drogas podem alterar o programa epigenômico 

causando modificações farmacocinéticas e farmacodinâmicas não previstas (SZYF, 

2004). Os efeitos da exposição a drogas podem ser diretos em componentes dos 

mecanismos epigenéticos ou podem ser efeitos indiretos através da alteração da 

expressão de receptores, fatores de crescimento, canais iônicos, moléculas 

estruturais e fatores de transcrição onde ocorre a adaptação epigenética, facilmente 

reversível. Se a exposição a droga persistir (exposição crônica) os efeitos que eram 

facilmente reversíveis podem se tornar permanentes e de difícil reversão (CSOKA et 

al., 2009).  

 



24 

 

Figura 2 - Efeito dos medicamentos nos mecanismos epigenéticos.                               
Fonte: Csoka AB, et al., Medical Hypoteses, 2009 

 

 A figura 2 exemplifica dois tipos possíveis de efeitos colaterais epigenéticos 

causados por exposição a medicamentos classificados como diretos e indiretos. Os 

efeitos diretos são causados por fármacos que interferem diretamente nos controles 

normais de metilação do DNA e/ou na acetilação de histonas, resultando em 

alterações epigenéticas aberrantes. Os efeitos indiretos são causados por fármacos 

capazes de realizar alterações epigenéticas por interação com um receptor de 

superfície celular, uma enzima ou uma proteína, alterando a expressão dos 

receptores, e consequentemente a expressão de fatores de crescimento, canais 

iônicos, moléculas estruturais ou fatores de transcrição, modificando a homeostase 

celular (CSOKA; SZYF, 2009). 

O impacto que as drogas possuem na expressão gênica tem sido estudado 

por microarray de expressão gênica (SCHUMACHER et al., 2006). Com o advento 

dessa tecnologia, novas oportunidades se abriram para estudos epigenéticos, o que 

tem sido até hoje estudado principalmente em câncer. No entanto, esses métodos 

podem ser potencialmente desenvolvidos e aplicados para mapear mudanças no 

epigenoma relacionadas à resposta a drogas. Com o avanço da epigenética surgiu 

uma nova especialidade ligada a farmacologia conhecida como farmacoepigenética, 
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que consiste no estudo das modificações epigenéticas que influenciam na variação 

individual da resposta a fármacos e drogas além da modulação dessas modificações 

epigenéticas. A resposta às drogas pode ser monitorada no tecido afetado, e em 

outros fluídos corporais. No entanto, existem poucos exemplos de biomarcadores 

epigenéticos implementados no contexto clínico que permitem essa monitorização 

(MAJCHRZAK-CELIŃSKA; BAER-DUBOWSKA, 2016). 

2.5. BIOMARCADORES 

Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS) um biomarcador pode ser 

definido como uma substância ou seu produto de biotransformação, assim como 

qualquer alteração bioquímica cuja determinação nos fluidos biológicos, tecidos ou 

ar exalado, avalie a intensidade da exposição química e o risco à saúde. Esses 

marcadores podem ser usados para diversos propósitos, como avaliar a exposição e 

os efeitos de substâncias químicas no organismo e avaliar a suscetibilidade 

individual a esses efeitos, elucidar a relação causa e efeito e/ou dose e efeito na 

avaliação de risco à saúde; para fins de diagnóstico clínico; e para fins de 

monitorização biológica, realizada de maneira sistemática e periódica (OMS, 1993, 

1996). 

A identificação de biomarcadores só foi possível a partir do desenvolvimento 

da técnica de PCR (Reação em Cadeia da Polimerase), por meio da qual houve a 

descoberta de novos marcadores moleculares. As variações desta técnica estão 

sendo utilizadas para geração de perfis moleculares que definem regiões específicas 

de uma dada alteração como: RAPD (Random Amplified Polymorphic DNA) e AFLP 

(Amplified Fragment Length Polymorphism) (LOPES et al., 2002). 

Um biomarcador de metilação de DNA pode ser definido como um alvo 

molecular que sofre alterações na metilação do DNA, como acontece na 

carcinogênese. Tal biomarcador é usado para a detecção precoce da doença, a 

predição ou monitorização da resposta terapêutica e a detecção de tratamentos 

refratários. Alguns biomarcadores de metilação diferencial do DNA têm sido 

estudados e bem validados, incluindo o inibidor da via do fator tecidual 2 (TFPI2), 

septo 9 (SEPT9), glutationa S-transferase pi 1 (GSTP1) e o (6) -metilguanina-DNA 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Majchrzak-Celi%C5%84ska%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27860490
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Majchrzak-Celi%C5%84ska%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27860490
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metiltransferase (MGMT), como potencial clínico para avaliação de risco, diagnóstico 

precoce, prognóstico, tratamento e prevenção de doenças. Foi descrito o possível 

envolvimento da 5-hidroximetilcitosina no câncer; esta é um derivado de oxidação de 

5-metilcitosina recentemente descoberta e pode ter um potencial de diagnóstico em 

certos cancros. O padrão de metilação do DNA alterado é o principal candidato para 

o desenvolvimento de marcadores específicos para o diagnóstico e terapia do 

câncer e outras doenças (FUKUSHIGE; HORII, 2013). 

Em particular, o padrão de metilação do DNA do gene que codifica o fator 2 

de transcrição (PITX2) tem sido utilizado para predição do tratamento com 

tamoxifeno em pacientes portadores de câncer de mama (MARTENS et al., 2009). 

Portanto, esses estudos reforçam a necessidade da busca e utilização de 

marcadores epigenéticos que possam auxiliar no diagnóstico, prognóstico e 

monitoramento do tratamento de doenças. 

Como exemplos desses biomarcadores estão os transportadores de 

codificação de genes de enzimas envolvidas no reparo do DNA, desintoxicação, 

morte celular programada e transdução (HEYN et al., 2013). Um bom exemplo de 

hipermetilação de promotor de gene que resulta em transcrição, repressão e 

resistência aos fármacos é exibido pelo gene de reparo do DNA MGMT relatado em 

estudos iniciais. Este gene está envolvido nos mecanismos de reparo e a sua 

atividade é contrária a função de alquilação terapêutica utilizada no tratamento de 

pacientes com glioma (ESTELLER et al., 2000). 

Outro exemplo é o silenciamento de genes MGMT por hipermetilação que 

beneficia a quimioterapia e auxilia na escolha do tratamento de primeira linha em 

pacientes idosos, além da aplicação do teste MGMT em diferentes tipos de tumores 

que apresentem hipermetilação como câncer de cabeça, pescoço, pulmão e câncer 

colorretal metastático (ESTELLER et al., 1999; HEYN et al., 2012; FORNARO et al., 

2016; WIRSCHING et al., 2016). 

Estudos diversos têm demonstrado que os mecanismos epigenéticos são 

dinâmicos e podem ser alterados durante a vida por vários fatores e pelo tratamento 

com alguns fármacos (Figura 3) (JAENISCH, 2003; BAER-DUBOWSKA et al., 2011). 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Fukushige%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23419314
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Fukushige%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23419314
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Figura 3 - Esquema do efeito de alterações epigenéticas na resposta a drogas. Fonte: 
BAER-DUBOWSKA et al., 2011 

 

A compreensão dos mecanismos epigenéticos que controlam a expressão de 

genes na biotransformação de drogas fornece uma base para o desenvolvimento de 

novos biomarcadores farmacoepigenéticos de resposta. A identificação de regiões 

com padrões de metilação do DNA diferencial após o tratamento com drogas pode 

ser útil para a caracterização de biomarcadores epigenéticos que possam 

discriminar a resposta ao tratamento com os fármacos. 

2.6. FÁRMACO IMUNOSSUPRESSOR TACROLIMUS 

O transplante alogênico e o tratamento de doenças autoimunes para serem 

bem-sucedidos dependem da interrupção da síntese e transdução de sinal de 

citocinas que regulam a ativação, divisão e diferenciação de células alorreativas. 

Entretanto, o uso de fármacos imunossupressores predispõe os pacientes ao 

aumento da resposta imune, incluindo o aumento da incidência de infecções severas 

e de neoplasias, na maioria desordens linfo proliferativas ou carcinoma de células 

escamosas da pele (UHRBERG, 2005). 
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A inibição do sistema imune é feita pelos fármacos imunossupressores para 

que não ocorra a rejeição de órgãos e tecidos transplantados. No caso de doenças 

autoimunes esses fármacos são utilizados para controlar desordens que surgem 

devido a uma resposta exacerbada do sistema imune contra alvos existentes no 

próprio organismo (KATZUNG, 2003). Entretanto, o uso prolongado dessas terapias 

e a supressão não específica de todo o sistema imunológico, expõe os pacientes a 

riscos consideráveis de infecção e câncer. 

Entre os diferentes grupos de imunossupressores existem os inibidores de 

calcineurina como, o tacrolimus e a ciclosporina. A maioria dos fármacos 

imunossupressores inibidores da calcineurina atuam durante a fase de indução da 

resposta imunológica reduzindo a ativação e proliferação de linfócitos, embora 

existam outros fármacos capazes de inibir aspectos da fase efetora. Em particular os 

inibidores de calcineurina são nefrotóxicos restringindo assim a sua eficácia numa 

variedade de quadros clínicos (RANG, 2016). 

Também conhecido como FK506, o tacrolimus (Figura 4) é produzido pela 

bactéria Streptomyces tsukubaensis é um potente inibidor das células T, ele 

interrompe a ativação de linfócitos aloreativos e previne o ataque destes linfócitos a 

órgãos transplantados, diminuindo a chance de rejeição a este órgão (HARTEL, 

2004; PARSLOW, 2004). 

 

 

Figura 4 - Estrutura química do Tacrolimus. 

 

O tacrolimus tem como mecanismo de ação a inibição da ativação das células 

T bloqueando a calcineurina. O fármaco se liga a proteína 12 de ligação do FK506 

(FKBP-12) formando um complexo de tacrolimus-FKBP-12, cálcio, calmodulina e 

calcineurina, resultando na inibição da atividade de fosfatase desta última enzima 
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impedindo a defosforilação e a translocação nuclear do fator de transcrição (NFAT) 

resultando na inibição da ativação dos linfócitos T (Figura 5) (SZYF, 2004). 

 

 

Figura 5 - Mecanismo de ação do Tacrolimus. Fonte: Lung et al., 2001 

 

A biodisponibilidade do tacrolimus varia entre 4% e 89% sendo em média de 

20 a 25% após a administração oral e absorção pelo trato gastrointestinal. A 

concentração máxima é alcançada entre 30 e 60 minutos e após esse período o 

fármaco circula ligado às proteínas plasmáticas (com taxa que varia de 75 a 99%, 

envolvendo principalmente albumina e a glicoproteína 1-ácida), linfócitos e 

hemácias. A meia-vida é em média de 12 horas e a depuração total do corpo com 

base na concentração do sangue é de aproximadamente 0,06 L/h/kg. 

As variações farmacocinéticas e farmacodinâmicas do tacrolimus inter e 

intrapaciente são altas, e por isso o tacrolimus vem sendo utilizado em terapias 
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baseadas em associações de fármacos imunossupressores, tornando o 

monitoramento terapêutico fundamental para a realização do ajuste de doses e 

manutenção dos níveis séricos (KAHAN, 2003). 

Devido à ausência de marcadores de resposta terapêutica ao tacrolimus para 

a definição de dose, a eficácia do tratamento está baseada nos resultados dos 

estudos prospectivos multicêntricos, referentes ao monitoramento prolongado de 

doses e níveis sanguíneos empiricamente estabelecidos, até que a terapia 

individualizada se torne uma conduta padrão viável em centros de tratamento 

(FREDERICKS, 2003). 

Sendo assim, ainda é grande a demanda para o desenvolvimento de métodos 

altamente seletivos, sensíveis, específicos, rápidos e relativamente simples para a 

análise de drogas imunossupressoras (MIKA and STEPNOWSKI, 2016). 
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3. OBJETIVO 

3.1. OBJETIVO GERAL 

Investigar alterações no epigenoma de células do sistema imune associadas 

ao uso do fármaco imunossupressor tacrolimus. 

3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Determinar o efeito do tratamento do imunossupressor tacrolimus em cultura de 

linfócitos do sangue periférico de indivíduos saudáveis, através da investigação 

de parâmetros farmacológicos como proliferação celular e produção de IL-2; 

 Definir grupos de indivíduos respondedores e não respondedores ao 

tratamento in vitro com o imunossupressor tacrolimus; 

 Investigar mudanças no padrão de metilação do DNA de linfócitos humanos 

que possam ser associadas à resposta ao tratamento in vitro com o 

imunossupressor tacrolimus, por MSAP-PCR (methylation sensitive arbitrary 

primed PCR); 

 Isolar e caracterizar possíveis marcadores moleculares associados com a 

resposta ao tratamento com o imunossupressor definido na etapa anterior, 

através de clonagem e sequenciamento de DNA. 
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4. MATERIAIS E MÉTODOS 

4.1. Material 

Este trabalho foi aprovado na comissão de ética em pesquisa com seres 

humanos sob o número 361/08. Para a execução desta pesquisa, foi criado um 

banco de amostras de sangue, de indivíduos não identificados de ambos os sexos e 

idades variadas, de 38 doadores voluntários. O sangue foi colhido de uma veia 

periférica, as amostras foram identificadas com um número, sem qualquer dado ou 

registro do doador, portanto, não existe banco de dados para correlação com 

qualquer resultado obtido desta pesquisa. Estas amostras formaram um “pool” de 

amostras anônimas, das quais foram retiradas as amostras para padronização da 

metodologia que foi proposta no protocolo desta pesquisa. Todos os indivíduos 

voluntários participantes foram orientados e informados dos benefícios desta 

pesquisa e assinaram o termo de consentimento livre e esclarecido. 

4.2. MÉTODOS 

4.2.1 Cultura de células e proliferação celular 

As células mononucleares (PBMC) foram coletadas de 38 voluntários 

saudáveis, obtidas de sangue periférico com tubos heparinizados, após a coleta o 

sangue foi acamado em Ficoll – Hypaque (COPPAGE, 2000). Foram utilizadas apenas 

o anel de células mononucleadas. As células foram plaqueadas (2,5x106/poço) e 

cultivadas em placas de 6 poços com meio RPMI completo composto por RPMI-

1640, enriquecido com glutamina 2mM, tamponado com bicarbonato de sódio 24 

mM, HEPES 20mM, 10% de soro fetal bovino (SFB) e antibióticos (10000U/mL de 

penicilina e 10000g/mL de estreptomicina) e Garamicina 30mg/mL (Schering-

Plough). As células foram não ativadas (C) e ativadas com 100ng/L de 

fitohemaglutinina (PHA), quando 10ng/mL de tacrolimus foram adicionados à cultura 
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ativada com PHA, e foram mantidas por 96h na estufa a 37C e 5% de CO2, gerando 

três grupos de análise G1 – grupo Controle (C), G2 – grupo estimulado com PHA 

(PHA) e G3 – grupo estimulado com PHA e tratado com FK (PHA + FK). Os 

parâmetros farmacodinâmicos do efeito do tratamento foram avaliados pela medida 

de proliferação celular e pela produção de IL-2. A proliferação celular foi avaliada 

pelo método do “MTT” (3-(4,5-dimetiltiazol-2-il)-2,5- brometo de difeniltetrazólio, da 

Sigma-Aldrich) que quando metabolizado pelas células gera um produto colorido 

chamado de formazona. A absorbância foi medida a 540nm em espectrofotometro. A 

medida da formazona formada correlaciona-se diretamente com o número de células 

viáveis na cultura. 

4.2.2 Extração do RNA e transcrição reversa 

O RNA total foi obtido pelo método do TRIzol (cat#15596-026, Invitrogen), 

seguindo o protocolo do fabricante. As fitas de cDNA foram geradas a partir de 2ug 

de RNA total usando o sistema da ‘’SuperScript II Reverse Transcriptase” 

(Invitrogen) e os cDNAs obtidos foram conservados a -20C ate o uso.  

4.2.3 PCR em tempo real 

A expressão do gene IL-2 para avaliação do efeito do tratamento de células 

humanas tratadas com tacrolimus foi quantificada em reações de PCR em tempo 

real com primers especificos (Sense 5’ – GGG ACT TAA TCA GCA ATA TCA ACG T 

– 3’ e Anti-sense 5’ – GTC TCA TCA GCA TAT TCA CAC ATG AA – 3’). O DNA 

complementar (cDNA) obtido por reações de transcrição reversa  foram amplificados 

em reações de PCR em tempo real e SYBR Green I em aparelho Step One (PE 

Applied Biosystems). A quantificação relativa foi realizada pela comparação do valor 

de expressão de IL-2 no ciclo limite obtido de células tratadas com o 

imunossupressor menos o valor do ciclo limite de células não tratadas (delta CT). 

Desta forma, os resultados foram expressos em (delta (CT)). 
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4.2.4 Extração de DNA 

O DNA genômico foi extraído pela metodologia de fenol/clorofórmio. As 

células foram lisadas a 550C com Tris-HCl (tris-hidroximetil aminometano) 10mM pH 

8,0, EDTA (ácido etilenodiaminotetracético) 50mM pH 8,0, SDS (dodecil sulfato de 

sódio) 0,5% contendo 20µg/µL de proteinase K, após extração com fenol-álcool 

isoamílico, o DNA precipitado com acetato de sódio foi ressuspendido em TE (Tris-

EDTA) e quantificado em espectrofotômetro (Absorbância lida a 260nm e 280nm). 

4.2.5 Eletroforese em gel de agarose 

A integridade do DNA genômico e a contaminação com RNA foi monitorada 

em gel de agarose corado com brometo de etídio e se necessário o DNA foi tratado 

com RNAse. A eletroforese de 500ng de DNA foi feita com tampão TAE 1X (Tris, 

Acetato e EDTA) a 110 volts. 

4.2.6 MSAP-PCR 

O efeito do tratamento in vitro com o imunossupressor no padrão de metilação 

do DNA foi avaliado pela técnica Methylation sensitive arbitrary primed PCR (MSAP-

PCR). Esta técnica consiste na digestão do DNA através de enzimas de restrição 

que clivam o DNA quando está metilado juntamente com a técnica de Arbitrarily 

primed PCR (AP-PCR) para a identificação de mudanças aleatórias mais específicas 

no perfil de metilação do DNA e analisa o padrão de metilação global somente nos 

sítios de reconhecimento dessas enzimas, sendo assim causando a clivagem do 

DNA no sítio de restrição da enzima, possibilitando uma análise das bandas que 

possuem esses sítios. 
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4.2.7 Digestão do DNA e Amplificação por PCR 

O DNA genômico foi fragmentado com a enzima de restrição MseI (Biolabs) 

cujo sítio de restrição está representado com uma alta frequência no genoma, para 

facilitar a análise, e digerido com enzimas que compartilham do mesmo sítio de 

reconhecimento, mas mostram uma sensibilidade diferencial à metilação do DNA 

(MspI e HpaII). Desta forma, 1µg do DNA genômico obtido das células foi digerido 

com a enzima MseI mais 50U da enzima sensível a metilação HpaII e outro 1µg do 

DNA genômico foi digerido com a enzima MseI mais 50U da enzima MspI em 

volume total de 50µL. A digestão foi durante 24 horas a 37°C o DNA genômico foi 

mantido na geladeira para ser diluído em H2O estéril. 

Após o período da digestão com as enzimas de restrição MspI, HpaII e MseI, 

1µL do DNA digerido amplificado com 2µL de tampão, 1,2µL de cloreto de magnésio 

(1,5mM), 2,4µL de dNTP(1,25mM), 20M de primers aleatórios (MGE-2, 5’-AAC 

CCT CAC CCT AAC CCC GG-3’) e (MGF-2, 5’- AAC CCT CAC CCT AAC CCG CG - 

3’), 0,5U de TaqDNAPolimerase, em um volume final de 20µL. O programa de 

ciclagem utilizado foi de 5 minutos a 95°C e 35 ciclos de 95°C por 45 segundos, 

40°C por 1 minuto, 72°C por 1 minuto, e a extensão final a 72°C por 7 minutos.  

4.2.8 Eletroforese em gel de poliacrilamida e purificação de bandas 

Foram retirados 10µL da amplificação para serem submetidos à eletroforese 

em gel de poliacrilamida 6%. O gel foi preparado com 60mL de sopa 6% (20mL de 

bis acrilamida 29:1, 10mL de TBE 10x, completar para 100mL com água), 600µL de 

persulfato de amônio 10% e 60µL de TEMED. Após 6 horas de corrida o gel foi 

revelado com uma solução contendo 0,3g de nitrato de prata. O perfil de bandas 

gerado foi comparado antes e após o tratamento com o tacrolimus e entre indivíduos 

respondedores (R) e não respondedores (NR) ao tratamento in vitro com o 

imunossupressor. 

As bandas selecionadas foram cortadas do gel e posteriormente foram 

adicionados 100µL de água destilada. O tubo foi aquecido até 95°C por 10 a 20 
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minutos (até o DNA passar para a solução). O eluato foi precipitado com acetado de 

sódio e etanol 100% gelado, após a precipitação o DNA foi reamplificado em uma 

PCR com o mesmo oligonucleotídeo aleatório. 

4.2.9 Clonagem 

Para realização deste procedimento foram necessários 4 µL do DNA que foi 

inserido no plasmídeo, 6 µL do tampão de ligação, 1 µL pGEM-T, 1 µL de ligase que 

faz a ligação do DNA no vetor. Os tubos contendo esta reação foram incubados por 

1 hora a temperatura ambiente e após este período a ligação foi armazenada na 

geladeira de um dia para o outro. 

Para a preparação de bactérias competentes foi descongelado o estoque de 

DH5α (linhagem de bactérias Escherichia coli), estas bactérias foram plaqueadas em 

meio LB (cloreto de sódio 5g, bacto-triptona 10g, extrato de levedura 5g, adicionar 

água para 900ml, ajustar pH para 7,5 com hidróxido de sódio 10N) e colocadas pra 

crescer por 24h. Após este período 10 colônias grandes foram isoladas e inoculadas 

em 260mL de meio LB em um elermeyer de 2L para crescerem durante 24h ou até 

atingirem uma densidade óptica de 0,6 à 18 ou 22°C. Após o crescimento o frasco 

foi colocado no gelo por dez minutos, a cultura foi distribuída em 10 tubos de 50mL 

com 42mL de cultura em cada tubo. Os tubos foram centrifugados a 3500 rpm por 

15 minutos a 4°C. O pellet foi ressuspendido em 9,3mL de TB gelado (1,73g Pipes, 

1,10g cloreto de cálcio água, 9,32g cloreto de potássio, água q.s.p. 450mL, ajustar 

pH para 6,7 com acido clorídrico ou hidróxido de potássio. Adicionar 5,44g cloreto de 

magnésio e água. Filtrar em filtro de 0,45µ e armazenar a 4°C), juntar o conteúdo de 

2 tubos e adicionar lentamente 1,4mL de dimetilsulfóxido (concentração final 7%), 

agitando suavemente, incubar no gelo por 10 minutos, aliquotar em tubos de 

congelamento e transferir para o nitrogênio líquido. As células competentes são 

estáveis por 1 mês em nitrogênio líquido. 

As bactérias competentes foram descongeladas e foram colocados 100µL em 

eppendorf de 1,5mL contendo 5µL da reação de ligação, os tubos forma mantidos no 

gelo por 30 minutos, a 42°C por 2 minutos e em gelo por 1 minuto. Após esta etapa 

foi adicionado 1mL de meio LB e os tubos foram mantidos a 37°C sob agitação por 1 
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hora, os tubos foram centrifugados momentaneamente e ressupendidos em 100µL 

de meio LB para posteriormente serem plaqueadas, nas placas contém (amp 8µL 

solução 250mg/mL, XGal 8µl solução 50mg/mL e IPTG 5µL solução 200mg/mL) 

Para inserir o inserto dentro da bactéria foi utilizada a técnica de 

eletroporação. O método de eletroporação consiste na preparação da bactéria com 

uma solução aquosa para torná-la competente e apta a receber o DNA. Após é 

submetida à alta voltagem através de choque elétrico provocando uma 

desestabilização da membrana externa e a formação de poros. Este processo 

possibilita a entrada do DNA para o interior da bactéria. Essa transformação requer 

um equipamento denominado eletroporador que pode ser utilizado para a 

transformação de bactérias gram positivas e negativas, leveduras, fungos 

filamentosos, células animais e vegetais. O eletroporador é ajustado para cada tipo 

celular, considerando a capacitância, intensidade e duração do pulso elétrico 

(AUSUBEL et al., 2003; MARANHÃO, 2003). 

4.2.10 Sequenciamento 

O sequenciamento automático é feito com sequenciadores com eletroforese 

vertical em placa (ABI377 Applied Biosystem) ou eletroforese em capilar (ABI3100 

Applied Biosystem), onde os próprios ddNTPs possuem marcação com 

fluorescência, ao contrário do método manual, em que estes apresentam marcação 

radioativa. Para a geração de fragmentos durante a reação de sequenciamento, os 

dNTPs são adicionados à nova fita e no momento da adição de um ddNTP, a 

extensão da cadeia é interrompida e consequentemente marcada com o último 

didesoxinucleotídeo incorporado. No final de vários ciclos tem-se várias cadeias de 

DNA de diferentes tamanhos terminadas com diferentes ddNTPs que posteriormente 

serão identificados (lidos em sequenciador automático). 

A reação de sequenciamento é feita em termociclador e possui vários ciclos 

em diferentes temperaturas, repetidos por várias vezes por um determinado período 

de tempo. As etapas são: desnaturação, anelamento e extensão. Na desnaturação a 

molécula de DNA é separada em fita simples, para que ocorra a desnaturação é 

necessário elevar a temperatura a 96ºC durante 2 minutos. O anelamento é 
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caracterizado pela utilização de um único primer que irá se anelar à fita de DNA na 

região complementar à sua sequencia. Para que ocorra o anelamento diminui-se a 

temperatura para 50ºC durante 15 segundos. A etapa de extensão é caracterizada 

pela extensão do fragmento através da inserção dos dNTPs marcados com 

fluoroforos diferentes (dATP, dTTP, dCTP, dGTP) pela Taq DNA Polimerase, essa 

etapa ocorre a 60ºC durante 4 minutos. Após a reação de sequenciamento, os 

produtos são purificados para a remoção dos nucleotídeos não incorporados e 

demais reagentes. 

Quando os ddNTPs são inseridos no lugar dos dNTPs, a extensão para, pois 

os ddNTPs contém um átomo de H no terceiro Carbono, ao contrário dos dNTPs que 

contém um grupo OH na mesma posição. Após a reação de sequenciamento, os 

produtos são purificados para a remoção dos nucleotídeos não incorporados e 

demais reagentes, para não interferir na leitura quando submetidos ao sequenciador 

automático. Logo após a purificação os produtos são submetidos ao sequenciador 

automático, cujo princípio é o da eletroforese. Os fragmentos marcados com 

fluorescência migram ordenadamente no interior dos capilares e à medida que são 

excitados por um feixe de laser, emitem luz em diferentes comprimentos de onda 

que são detectados por um fotomultiplicador. Em seguida essa informação é 

transmitida ao computador e processada para que ao final da corrida, os dados 

possam ser recuperados em formato de cromatograma ou de texto (fasta), seguindo-

se do alinhamento da sequência no banco de dados de bioinformática do NCBI para 

identificação da região clonada (ZAROS, SILVA, NINOV, 2008). 
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

5.1  PARÂMETROS FARMACOLÓGICOS DO EFEITO DO TRATAMENTO COM 

TACROLIMUS EM CULTURA DE LINFÓCITOS DO SANGUE PERIFÉRICO DE 

INDIVÍDUOS SAUDÁVEIS  

5.1.1 Medida de Proliferação Celular 

A proliferação celular foi avaliada pelo índice de proliferação (IP) calculado 

pela divisão da D.O. medida no poço das células estimuladas com fitohemaglutinina 

pela D.O. medida no poço das células não estimuladas, controle (IP PHA) e da D.O. 

medida no poço das células estimuladas com PHA dividido pela D.O. das células 

tratadas com FK (IP FK). Em todas as culturas foi observado um IP PHA que variou 

de 1.2 a 2.2, indicando que as células estavam proliferando na presença do 

mitógeno (dado não mostrado). Quando foi comparado (teste t de student pareado) 

o IP PHA versus IP FK foi observado uma diminuição significativa (p<0,05) da 

proliferação em 31 indivíduos testados (Figura 6 e Quadro 1). Entretanto, 7 

indivíduos (destacados em amarelo no quadro 1 mostrado no apêndice) não 

diminuíram sua proliferação após o tratamento com tacrolimus, o que representa 

19% de todos os indivíduos avaliados (Quadro 1). 
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Figura 6 - Média do índice de proliferação (IP) de células mononucleares de indivíduos 
respondedores (A) e não respondedores (B) estimuladas com PHA e tratadas com 
tacrolimus (PHA + FK) após 120 h de cultura (* p < 0,05, teste t pareado). 

5.1.2 Quantificação da expressão do gene IL-2 por PCR em Tempo Real 

O nível de transcritos do gene IL-2 foi medido após obtenção do cDNA em 

reações de transcrição reversa (com oligodT), por PCR em tempo real, utilizando 

oligonucleotídeos específicos para o gene IL-2 (construído em éxons diferentes) e 

sybrgreen (StepOne - Applied biosystems). Em paralelo o gene controle 

gliceraldeído-3-fosfato desidrogenase (GAPDH) também foi avaliado nas amostras. 

Os resultados foram expressos em 2 (- delta delta (CT)). Valores de delta delta CT 

próximos de zero indicam que não houve diminuição da expressão do gene IL-2. Por 

outro lado, valores de delta delta CT positivos demonstram o efeito farmacológico do 

imunossupressor em diminuir a expressão de IL-2. Consideramos o cut-off de 1,5 

para determinação do efeito farmacológico do fármaco na expressão do gene IL-2. 

Amostras com valores acima de 1,5 foram consideradas R ao tratamento e amostras 

com valores abaixo desse cut-off foram consideradas como NR. É importante 

ressaltar que nem todas as amostras de RNAs apresentaram integridade suficiente 

para avaliação da expressão do gene IL-2 por PCR em tempo real. Portanto, os 

resultados de expressão do gene IL2 apresentado nesse estudo constituíram 

apenas de amostras provenientes de RNAs íntegros, ou seja, apenas 15 amostras 

do total de 38 células de indivíduos cultivadas anteriormente. 

Como mostrado na figura 6, seis indivíduos (S9, S16, S17, S19, S21 e S33) 

responderam adequadamente ao tratamento com tacrolimus in vitro, apresentando 

A B 
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uma diminuição na expressão do gene IL-2 (delta delta CT positivo). Esses 

indivíduos são os mesmos cujas células sofreram uma redução da proliferação na 

presença do imunossupressor (Quadro 1). Por outro lado, quatro indivíduos (S14, 

S18, S20 e S23) não demonstraram uma diminuição da expressão de IL-2 após o 

tratamento com o imunossupressor, embora tenha sido observado diminuição da 

proliferação celular nessas mesmas amostras. Ao analisar o grupo de indivíduos 

classificados como NR pelo IP (S11, S25, S26, S28 e S29), todos eles apresentaram 

também uma diminuição do gene IL-2 com valores de delta delta CT menores que 

1,5 (Figura 7). 

 

Figura 7 - Expressão do gene IL-2 por PCR em Tempo Real. Gráfico representa os 
resultados expressos em 2 (- delta delta (CT)), calculado como a diferença entre o delta do 
grupo não tratado (diferença entre o ciclo limite de detecção da fluorescência do gene alvo 
menos o gene controle) e o delta do grupo tratado com o imunossupressor (diferença 
entre o ciclo limite de detecção da fluorescência do gene alvo menos o gene controle). 
Cada barra representa um indivíduo 

5.1 DEFINIÇÃO DE GRUPOS DE INDIVÍDUOS RESPONDEDORES E NÃO 

RESPONDEDORES AO TRATAMENTO IN VITRO COM O IMUNOSSUPRESSOR 

TACROLIMUS 

Desta forma, através da análise do efeito farmacológico de inibição da 

proliferação celular e modulação da expressão de transcritos de IL-2, dois grupos de 

células foram caracterizados: (1) indivíduos não respondedores e (2) indivíduos 
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respondedores ao tratamento in vitro com o imunossupressor. Neste trabalho 

obtivemos 18% dos indivíduos que se apresentaram com o fenótipo de não 

respondedores (NR) ao tratamento in vitro com o imunossupressor tacrolimus e 82% 

dos indivíduos com o fenótipo de respondedor (R) ao tratamento (Quadro 1). 

A variabilidade interindividual na expressão de enzimas da subfamília CYP3A 

(20 a 40 vezes) é um fator importante na investigação farmacogenética (WILLRICH, 

2006). Os estudos farmacogenéticos têm contribuído para o conhecimento de 

variantes associadas com a eficácia e a segurança de medicamentos e esse 

conhecimento permite individualizar a estratégia de tratamento a fim de aumentar o 

sucesso da terapia farmacológica (EVANS, MCLEOD, 2003). O tacrolimus é 

amplamente metabolizado no fígado pelas enzimas oxidativas do complexo P-450 

(CYP3A5). Ainda, aproximadamente 4% de todos os novos medicamentos lançados 

são retirados do mercado devido às reações adversas, configurando uma situação 

desastrosa para a indústria farmacêutica, que gasta milhões de dólares para 

desenvolver um novo produto (METZGER et al., 2006). O tacrolimus é amplamente 

metabolizado no fígado pelas enzimas oxidativas do complexo P-450 (CYP3A5). 

Entretanto, é sabido que 30% dos indivíduos não respondem adequadamente a 

esse medicamento. 

5.3 IDENTIFICAÇÃO DE PADRÃO DE METILAÇÃO ALTERADO 

A Figura 8 exemplifica o perfil do padrão de bandas gerado pela amplificação 

do DNA genômico de um indivíduo utilizando os primers aleatórios MGE2 e MGF2. 

Pode-se observar que existe diferença neste padrão de bandas dependo do primer 

utilizado. É importante considerar que quanto mais perfil aleatório gerado maior a 

chance de se encontrar biomarcadores. 

 



43 

 

Figura 8 - Padrão de bandas gerado pela amplificação do DNA genômico de um único 
individuo pelos primers MGE2 E MGF2. 

 

O DNA genômico dos demais indivíduos classificados foram utilizados para a 

geração desses padrões de bandas. Algumas das bandas obtidas não puderam ser 

avaliadas, pois, os fragmentos gênicos gerados pela enzima MseI não apresentaram 

sítios para as enzimas MspI e HpaII (Figura 9, setas vermelhas). 
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Figura 9 - Padrão de metilação do DNA igual ou diferencial após o tratamento de linfócitos 
humanos com tacrolimus. Gel de poliacrilamida do padrão de bandas gerados por MSAP-
PCR de DNA proveniente de PBMCs não tratada (NT) ou tratado (T) com o 
imunossupressor tacrolimus, digerido com as enzimas MseI, Mse + MspI ou MseI + HpaII.  

 

A análise dos padrões obtidos demonstrou a presença de fragmentos gênicos 

com um perfil diferencial de metilação nas amostras de linfócitos humanos. Alguns 

desses fragmentos sofreram alteração no padrão de metilação do DNA frente ao 

tratamento com o imunossupressor. Esta alteração ocorreu tanto pela metilação (de 

bandas desmetiladas) como pela desmetilação (de bandas metiladas) após o 

tratamento (Figura 9, setas amarelas). Outros fragmentos não foram alterados pelo 

tratamento, ou seja, mantiveram-se metilados (Figura 9, setas brancas) ou 

desmetilados antes e após o tratamento. 

Para a identificação de biomarcadores moleculares associados à resposta ao 

tratamento com o fármaco imunossupressor tacrolimus, o padrão de metilação do 

DNA foi analisado pela categorização do perfil de metilação: não variante = 0 (para 

bandas desmetiladas ou metiladas antes e após o tratamento) e diferencial = 1 (para 

bandas metiladas antes e desmetiladas após o tratamento) e diferencial = 2 (para 
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bandas desmetiladas antes e metiladas após o tratamento) e comparado entre os 

dois grupos de indivíduos R e NR. 

5.4 PERFIL DE METILAÇÃO GERADO PELO PRIMER MGF-2 

Nesta etapa, nem todas as amostras foram avaliadas devido a degradação do 

DNA e/ou obtenção de quantidades insuficientes de DNA para o estudo. A análise 

do perfil de metilação gerado com o primer MGF-2 mostrou que a maioria das 

bandas não sofreu alteração pelo tratamento com o imunossupressor tacrolimus. 

Entretanto, identificamos uma banda diferencial (antes e após o tratamento) de 

aproximadamente 550pb. Das 17 amostras avaliadas dez não apresentaram 

alteração no padrão de metilação após o tratamento, pois esse fragmento gênico 

apresentou-se metilado antes e após o tratamento com o imunossupressor. Nas 

demais amostras (n=7) observou-se um padrão de metilação diferencial. Cinco delas 

(S8, S17, S18, S34 e S35) apresentaram essa banda metilada antes e desmetilada 

após o tratamento, e duas (S19 e S24) apresentaram metilação desse fragmento 

somente após o tratamento com o fármaco imunossupressor (Quadro 2). 
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Quadro 2: Identificação de marcadores moleculares associados a resposta ao tratamento 

in vitro com o imunossupressor tacrolimus. Comparação de padrão da banda de 550pb 

geradas por MSAP-PCR com o primer MGF-2. 

 

Indivíduos 550pb 

S8 1 

S9 0 

S11 0 

S14 0 

S17 1 

S18 1 

S19 2 

S21 0 

S22 0 

S24 2 

S25 0 

S26 0 

S27 0 

S32 0 

S33 0 

S34 1 

S35 1 
 



47 

5.5 ANÁLISE DO PERFIL DE METILAÇÃO GERADO PELO PRIMER MGE-2 

A análise do perfil gerado com o primer MGE-2 demonstrou que a maioria das 

bandas não foram alteradas após o tratamento. Entretanto, observamos bandas de 

aproximadamente 400pb e 1000pb que apresentaram uma alteração no padrão de 

metilação antes e após o tratamento com o fármaco imunossupressor.  

Em relação a banda de 400pb foi observado que das 10 amostras avaliadas 

(pois algumas amostras não apresentaram amplificação com este primer) tres não 

apresentaram alteração no padrão de metilação após o tratamento. Neste caso, esse 

fragmento gênico apresentou-se metilado antes e após o tratamento com o 

imunossupressor. Nas demais amostras (n=7) foram observadas alterações no 

padrão de metilação nesse fragmento e geração de um perfil de metilação 

diferencial. O perfil diferencial pode ser observado tanto pela desmetilação (quatro 

amostras) quanto pela metilação (tres amostras) desse fragmento de 400pb após o 

tratamento com o imunossupressor tacrolimus. 

Considerando a banda de 1000pb, das 10 amostras analisadas duas não 

apresentaram alteração no padrão de metilação após o tratamento, mostrando que 

esse fragmento gênico apresentou-se metilado antes e após o tratamento com o 

imunossupressor. Nas demais amostras (n=8) observou-se um padrão de metilação 

diferencial. Este perfil diferencial gerado pode ser observado tanto pela desmetilação 

(seis amostras) quanto pela metilação (duas amostras) desse fragmento de 1000pb 

após o tratamento com o imunossupressor tacrolimus. 

O uso de fármaco pode levar a alterações epigenéticas e os efeitos 

envolvidos nessas alterações podem ser diretos ou indiretos. Os efeitos diretos 

podem ser causados por fármacos que afetam a arquitetura da cromatina ou a 

metilação do DNA, como exemplo temos a hidralazina que é um anti-hipertensivo e 

possui efeito epigenético direto, inibindo a metilação do DNA. Outro exemplo de 

fármaco com efeito indireto é a isotretinoína usado no tratamento de acne severa, 

que tem atividade no fator de transcrição em promotores de genes, resultando na 

expressão alterada de receptores, moléculas sinalizadoras e outras proteínas 

necessárias para alterar circuitos reguladores genéticos. Com uma exposição 
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crônica a esses fármacos, as células se adaptam por um processo que ainda é 

desconhecido e que resulta em modificações permanentes na metilação do DNA e 

na estrutura da cromatina, levando a uma alteração duradoura de determinada rede 

epigenética (CSOKA; SZYF, 2009). 

No presente estudo foram observadas alterações epigenéticas, porém, ainda 

não se sabe se foi por via direta ou indireta que ocorreram essas alterações, pois 

são necessários novos experimentos que mostrem se o tacrolimus altera o DNA por 

alterar a expressão das enzimas DNA metiltranferases ou por outro mecanismo 

ainda desconhecido. 

 

Quadro 3 Identificação de marcadores moleculares associados a resposta ao tratamento in 

vitro com o imunossupressor tacrolimus. Comparação de padrão das bandas 400pb e 

1000pb geradas por MSAP-PCR com o primer MGE-2. Fonte Acervo pessoal 

Amostras 400 pb 1000 pb 

S8 1 1 

S9 0 0 

S11 2 2 

S14 0 0 

S16 0 1 

S18 1 1 

S19 1 1 

S22 2 1 

S24 1 1 

S25 2 2 
  

Neste estudo foi mostrado que a tecnica de MSAP-PCR pode ser usada para 

gerar “fingerprints” associados a metilação a partir do tratamento com tacrolimus e 

mostrou que foi uma eficiente para investigar e isolar padrões de metilação do DNA, 

tais como outros estudos (PHUTIKANIT et. al., 2010). Atualmente técnicas baseadas 

em PCR, microarranjos e sequenciamento de DNA são as principais técnicas 

utilizadas para determinar e identificar biomarcadores de metilação. Entretanto, são 

técnicas laboriosas, complexas e requerem equipamentos específicos. Mais 

recentemente tem sido utilizada técnicas baseadas em biosensores como o uso de 
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anticorpos monoclonais específicos para radicais metil ou proteínas ligadoras de 

metil. Embora quantitativas, estas técnicas não identificam a região do DNA onde 

ocorreram as mudanças no padrão de metilação do DNA (SYEDMORADI, ESMAEILI 

AND NORTON, 2016). 

5.6 IDENTIFICAÇÃO DE BIOMARCADORES EPIGENÉTICOS 

A análise dos biomarcadores relacionados à resposta ao tratamento com 

tacrolimus está no quadro 4. O perfil gerado pelo primer MGE-2 demonstrou que 

amostras de indivíduos classificados como respondedores ao tratamento com 

tacrolimus apresentaram um perfil de metilação do tipo 0 ou 1 em relação a banda 

de 400pb e 1000 pb. Nas amostras de indivíduos não respondedores ao tratamento 

com tacrolimus observou-se perfil 2 para todos os individuos (Quadro 4). Para a 

banda de 400 pares de base (pb) dos indivíduos respondedores tres indivíduos 

apresentaram perfil 0, quatro indivíduos apresentaram perfil 1 e apenas um indivíduo 

apresentou perfil 2. Para os indivíduos não respondedores todos (n=2) apresentaram 

o perfil 2, nenhum indivíduo apresentou perfil 0 ou perfil 1 de metilação da banda de 

400pb (Quadro 4). Na banda de 1000pb dos indivíduos respondedores dois 

apresentaram perfil 0, seis indivíduos apresentaram perfil 1 e nenhum indivíduo 

apresentou perfil 2. Para os indivíduos não respondedores ainda na banda de 

1000pb nenhum indivíduo apresentou os perfis 0 e 1 e dois indivíduos apresentaram 

perfil 2 (quadro 4). Estes resultados representam que a desmetilacao das bandas de 

400 pb e de 1000 pb pode ser um possível marcador de resposta ao tratamento com 

tacrolimus in vitro.  

A análise do perfil gerado com o primer MGF-2 demonstrou que o fragmento 

de 550pb apresentou todos os perfis de metilação (0, 1 ou 2) nas amostras de 

indivíduos Respondedores (R). Entretanto, nos indivíduos NR o padrão de metilação 

desse fragmento não variou (perfil do tipo 0), ou seja, esse fragmento apresentou-se 

metilado antes e após o tratamento com o imunossupressor. Na banda de 550pb o 

perfil não variante (permaneceu metilado antes e após o tratamento) foi associado 

com a não resposta ao tratamento.  



50 

Estes dados demonstram a presença de marcadores moleculares associados à 

resposta ao tratamento com o fármaco imunossupressor tacrolimus, onde a 

desmetilação do DNA nessas regiões (padrão tipo 1) foi associada com a resposta e 

a metilação (padrão tipo 2) com a não resposta ao tratamento, na maioria dos 

marcadores. Mas o padrão não variantes de outras regiões foi associado com a não 

resposta ao tratamento com tacrolimus. 

 

Quadro 4: Identificação de marcadores moleculares associados a resposta ao tratamento 

in vitro com o imunossupressor tacrolimus. Número de amostras de PBMCs (total = 14 ou = 

17), apresentando cada tipo de perfil para os marcadores de 400, 1000 e 550 pb, gerados 

por MSAP-PCR em amostras classificadas como Respondedoras (R) e não respondedoras 

(NR) ao tratamento com o imunossupressor tacrolimus. Perfil 0 = padrão de metilação não 

variante (bandas desmetiladas ou metilada antes e após o tratamento); 1= padrão de 

metilação diferencial (bandas metilada antes e desmetilada após o tratamento); 2= padrão 

de metilação diferencial (bandas desmetilada antes e metilada após o tratamento). 

 

Marcador Amostra Perfil 0 Perfil 1 Perfil 2 

400 bp R 3 4 1 
  NR 0 0 2 

1000 bp R 2 6 0 

  NR 0 0 2 

550 bp R 5 6 2 
  NR 4 0 0 

A variação intra e interindividual na farmacocinética e farmacodinâmica é um 

complicador na dosagem ideal da administração de fármacos. Desta forma, para 

manter a concentração da droga de forma a minimizar os efeitos tóxicos e os riscos 

de infecção e rejeição aguda, o monitoramento terapêutico torna-se de extrema 

importância (KAHAN et. al., 2002). São diversos os métodos para monitoramento da 

concentração da droga, entretanto, nenhum deles previne a reatividade cruzada 

entre a droga e seus metabólitos, o que pode levar a superestimação da 

concentração da droga. Outra desvantagem inclui o custo do teste e a incapacidade 

de examinar duas ou mais drogas (KNORR et al., 2010; McSHANE et al., 2016;). Um 
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consorcio internacional para o monitoramento da terapia de drogas e toxicologia 

clinica identificou que o espectrômetro de massas acoplado a cromatografia liquida 

“liquid chromatography-tandem mass spectrometry” (LC-MS/MS) foi a principal 

técnica para análise de rotina de agentes imunossupressores. Especificamente, a 

LC-MS/MS foi usada para a determinação de ciclosporina, tacrolimus, sirolimus e 

evelimus em 47%, 53%, 70%, e 75% dos laboratórios credenciados por este 

consorcio (CHRISTIANS et al., 2015). Entretanto, LC-MS/MS tem suas 

desvantagens como, treinamento técnico especializado para correr os ensaios e 

operar o instrumento, alto custo para comprar o equipamento e poucos ensaios 

validados e padronizados, ao contrário dos ensaios imunológicos, ainda não existe 

testes automatizados, o que requer um tempo maior para execução e apresentação 

dos resultados (POLLEDRI et al., 2017). Desta forma, a busca de novas alternativas 

para monitorar a concentração e resposta ao tratamento com imunossupressores se 

faz necessária. 

5.7 SEQUENCIAMENTO DOS BIOMARCADORES 

As bandas identificacas na etapa anterior foram recortadas do gel e 

reamplificadas por reacoes de PCR com os mesmos primers aleatorios, MGE-2 para 

as bandas de 400 pb e 1000 pb e MGF-2 para a banda de 550 pb. Os produtos 

podem ser visualizados na figura 10. Entretanto somente os fragmentos de 400 pb e 

550 pb foram clonados e o DNA das colônias recombinantes foi sequenciado para a 

identificação dos marcadores. 
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Figura 10 - Reamplificação dos Marcadores. A figura demonstra a quantificação dos 
marcadores moleculares de 400pb, 550pb e 1000pb feita em gel de agarose 1%, onde é 
possível identificar as bandas sem contaminação de outras bandas próximas. Fonte: 
Acervo pessoal. 

 

5.8 ANALISE DO SEQUENCIAMENTO DE DNA 

Após obtenção da sequência de nucleotídeos de cada banda, foi realizado o 

alinhamento no DNA genômico humano depositado no banco de dados do UCSC 

Genome Browser. A banda de 400pb se alinhou no cromossomo X na porção q. e no 

cromossomo Y onde se verificou a presença de ilha de CpG. A banda de 550pb se 

alinhou no cromossomo X na região p no primeiro íntron do gene ARHGAP36 

(GTPase). Estes resultados podem ser visualizados no esquema representado na 

figura 11. 
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Figura 11 - Esquema de alinhamento no DNA genômico humano depositado no banco de 
dados do UCSC Genome Browser (https://genome.ucsc.edu). Fonte: Acervo pessoal. 

 

Os fragmentos gênicos indicados como potenciais marcadores foram 

clonados e sequenciados. A análise do sequenciamento do marcador de 400pb 

mostrou que clones diferentes se alinhavam em cromossomos diferentes (15 e Y), 

podendo indicar a contaminação de mais de uma banda migrando na mesma região 

do gel. 

No cromossomo 15 esse marcador (400pb) apresentou homologia de 

nucleotídeos com a região flanqueadora do gene da família do “POTE ankyrin 

domain member B (POTEB)”, com 95% de identidade (Figura 12). 
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> ref|NT_037852.6|  Homo sapiens chromosome 15 genomic contig, GRCh37.p5 Primary  

Assembly 

Length=2212114 

Sort alignments for this subject sequence by: 

E value  Score  Percent identity 

Query start position  Subject start position 

 Features flanking this part of subject sequence: 

   73410 bp at 5' side: POTE ankyrin domain family member B-like isoform 1 

   906580 bp at 3' side: POTE ankyrin domain family member B isoform 1 

 

 Score =  451 bits (244),  Expect = 4e-124 

 Identities = 259/273 (95%), Gaps = 0/273 (0%) 

 Strand=Plus/Minus 

 

Query  97       AACCGGCCAGAGTGTAGAAAAGCGTCGGGGTAAGTGCGCTATCCAGGGCTGCACTGCCCT  156 

                |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 

Sbjct  1145292  AACCGGCCAGAGTGTAGAAAAGCGTCGGGGTAAGTGCGCTATCCAGGGCTGCACTGCCCT  1145233 

 

Query  157      TGNCNNNNNACGGGTTGGGGGCCCTATCTCAGGCGTCACTGCCCACCTTGGGTGGCTGGT  216 

                || |     ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 

Sbjct  1145232  TGGCCTGGGACGGGTTGGGGGCCCTATCTCAGGCGTCACTGCCCACCTTGGGTGGCTGGT  1145173 

 

Query  217      TAGGTGTGCTATCTGGGGCTGTGCTGCCTGCACCCGGGGGTGGTTTGGGGNNNCTAACCG  276 

                ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||   ||||||| 

Sbjct  1145172  TAGGTGTGCTATCTGGGGCTGTGCTGCCTGCACCCGGGGGTGGTTTGGGGGCCCTAACCG  1145113 

 

Query  277      GGGCTGCACTGCCCTCGGCGGGGAGNCTGTTGGGGAAANTATCCCAGACTGTATTGCTGG  336 

                |||||||||||||| |||||||||| |||||||||||| ||||||||||||||||||||| 

Sbjct  1145112  GGGCTGCACTGCCCCCGGCGGGGAGCCTGTTGGGGAAACTATCCCAGACTGTATTGCTGG  1145053 

 

Query  337      CAACAGTGAGGTGGNCTAANTGTCCTATCCAGG  369 

                |||||||||||||| |||| ||||||||||||| 

Sbjct  1145052  CAACAGTGAGGTGGGCTAAGTGTCCTATCCAGG  1145020 

  

Figura 12 - Representação do alinhamento da banda de 400 pb no cromossoma 15 do 
genoma humano. 

 

POTE é uma família gênica que codifica uma proteína que contém três 

domínios, podendo variar no seu tamanho. O domínio N-terminal tem a propriedade 

de um domínio extracelular, mas não contém uma sequência sinal. Os outros dois 

domínios são ricos em repetições de ankyrina e hélices tipo spectrina. Em humanos 

já foram descritos 13 membros dessa família em oito cromossomas diferentes com 

função pró-apoptótica. Sua expressão em tecidos normais é restrita a próstata, 

ovário, testículo e placenta. Por outro lado, sua expressão tem sido associada a 

vários tipos de câncer, como próstata, mama, ovário, pulmão e colón. Além disso, foi 

mostrado que a metilação do DNA regula a expressão desse gene. Recentemente, 

foi demonstrado que existe uma correlação entre o padrão de metilação no promotor 

do POTEH (membro H) e os parâmetros clínicos e patológicos em amostras de 

glioma (LIU et. al., 2011). 

Indivíduos não respondedores ao tratamento com tacrolimus apresentaram 

um perfil de metilação dessa região após o tratamento com o imunossupressor, 

sugerindo que a metilação nessa sequência gênica poderia regular a expressão 

desse gene o que acarretaria em uma diminuição de sua atividade pró-apoptótica 

nos clones de linfócitos ativados, diminuindo assim o efeito imunomodulador do 

tacrolimus. 
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No cromossomo Y, foi observado homologia do marcador de 400pb com a 

região do gene de uma proteína específica de testículo que contém um 

cromodomínio (CDY1), com 88% de identidade (Figura 13). Este gene codifica uma 

proteína contendo um cromodomínio e um domínio catalítico de histona 

acetiltransferase. Proteínas de cromodomínios são componentes de complexos de 

heterocromatina e podem agir como repressores gênicos. Duas isoformas podem 

ser codificadas por variantes de transcritos desse gene. Essa família gênica tem 

especial interesse, pois tem sido observado um envolvimento desse gene no 

processo de espermatogênese e uma associação da microdeleção dessa região 

com a infertilidade masculina (KLEIMAN et. al., 2003). Interessante é a observação 

de que o tratamento com o imunossupressor tacrolimus foi associado com cistos no 

ovário em pacientes transplantadas. Recentemente, foi mostrado que o tratamento 

com tacrolimus induziu anormalidades reprodutivas em ratas. Essas alterações 

foram observadas pela redução do tamanho dos ovários e do número de folículos 

pré-ovulatórios e de ciclos estrus, quando comparado com ratas que não receberam 

o fármaco (SHIVASWAMY et. al., 2011). 

 

> ref|NT_011903.12|  Homo sapiens chromosome Y genomic contig, GRCh37.p5 Primary 

Assembly 

Length=4867933 

 

 

 Features flanking this part of subject sequence: 

   784520 bp at 5' side: testis-specific chromodomain protein Y 1 isoform a 

 

 Score =  337 bits (182),  Expect = 1e-89 

 Identities = 234/266 (88%), Gaps = 2/266 (1%) 

 Strand=Plus/Minus 

 

Query  102      GCCAGAGTGTAGAAAAGCGTCGGGGTAAGTGCGCTATCCAGGGCTGCACTGCCCTTGNCN  161 

                ||||||||||||||| ||||| ||||||||||||| |||| |||||||||||   || |  

Sbjct  4603568  GCCAGAGTGTAGAAAGGCGTCAGGGTAAGTGCGCTTTCCA-GGCTGCACTGCGGGTGGCC  4603510 

 

Query  162      NNNNACGGGTTGGGGGCCCTATCTCAGGCGTCACTGCCCACCTTGGGTGGCTGGTTAGGT  221 

                    ||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||| ||| 

Sbjct  4603509  TGGGACGGGTTGGGGGCCCTATCTCAGGCGTCACTGCCCGCCTTGGGTGGCTGGTTGGGT  4603450 

 

Query  222      GTGCTATCTGGGGCTGTGCTGCCTGCACCC-GGGGGTGGTTTGGGGNNNCTAACCGGGGC  280 

                |||||||||||||||||||||||||| ||| ||||||| |||||||   | ||||||||| 

Sbjct  4603449  GTGCTATCTGGGGCTGTGCTGCCTGCCCCCGGGGGGTGCTTTGGGGGCCCAAACCGGGGC  4603390 

 

Query  281      TGCACTGCCCTCGGCGGGGAGNCTGTTGGGGAAANTATCCCAGACTGTATTGCTGGCAAC  340 

                ||||||| ||| ||||||||| | |||||||  | ||||||||||||||||||||||||| 

Sbjct  4603389  TGCACTGGCCTTGGCGGGGAGCCGGTTGGGGGCACTATCCCAGACTGTATTGCTGGCAAC  4603330 

 

Query  341      AGTGAGGTGGNCTAANTGTCCTATCC  366 

                |||||||||| |||| ||| |||||| 

Sbjct  4603329  AGTGAGGTGGGCTAAGTGTGCTATCC  4603304 

  

Figura 13 - Representação do alinhamento da banda de 400 pb no cromossoma Y do 
genoma humano. 

 

A regulação dessas proteínas contendo cromodomínios pela metilação do 

DNA em linfócitos de indivíduos não respondedores ao tratamento poderia estar 
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relacionada com a formação de complexos de heterocromatina que poderiam agir 

como repressores de regiões gênicas adjacentes que possam estar envolvidas com 

os efeitos imunomoduladores do tratamento. 

A análise do alinhamento da sequência de DNA do marcador de 550 pb 

mostrou uma identidade com a sequência de um contig do cromossoma X localizado 

na região flanqueadora dos genes “ecto-NOX disulfide-thiol exchanger 2 isoform a” 

(ENOX) e “rho GTPase-activating protein 36 precursor” (ARHGAP36), com 86% de 

identidade (Figura 14). 

 

> ref|NW_001842398.1|  Homo sapiens chromosome X genomic contig, alternate assembly  

HuRef SCAF_1103279188320, whole genome shotgun sequence 

Length=5876486 

 

 Features flanking this part of subject sequence: 

   363729 bp at 5' side: ecto-NOX disulfide-thiol exchanger 2 isoform a 

   12229 bp at 3' side: rho GTPase-activating protein 36 precursor 

 

 Score =  647 bits (350),  Expect = 0.0 

 Identities = 431/500 (86%), Gaps = 4/500 (1%) 

 Strand=Plus/Minus 

 

Query  4        CCCGCGNCCTAAGCCAGCGACTTACCACGTTAGTCAGCTNAGNNGNGGCNGNGCTGnnnn  63 

                |||||| |||||||||||||||||||||||||||||||| ||  | ||| | ||||     

Sbjct  5808042  CCCGCGACCTAAGCCAGCGACTTACCACGTTAGTCAGCTAAGAAGTGGCAGAGCTG-GGA  5807984 

 

Query  64       nnnnnnnnnnnnnaGANCTCTGAAGNCTGGGTNTTTTTACATGACACTTTACATAATGCG  123 

                             ||| |||||||| |||||| ||||||||||||||||||||||||||| 

Sbjct  5807983  TTCGAACCTATAAAGAACTCTGAAGCCTGGGTATTTTTACATGACACTTTACATAATGCG  5807924 

 

Query  124      CCACGGGGTAGTCGGAGGGGGAGGTCCATCTCCCTTTCCCTTGCTGTCCNTCTCCNCAGN  183 

                ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| ||||| |||  

Sbjct  5807923  CCACGGGGTAGTCGGAGGGGGAGGTCCATCTCCCTTTCCCTTGCTGTCCATCTCCACAGA  5807864 

 

Query  184      AAAGAAGCAAGTGGNGGACAGGAGCCAGAAAGTCATCTGGCCGCGGNTCNTTCCGGAGTG  243 

                |||||||||||||| ||||||||||||||||||||||||||||||| || |||||||||| 

Sbjct  5807863  AAAGAAGCAAGTGGAGGACAGGAGCCAGAAAGTCATCTGGCCGCGGATCATTCCGGAGTG  5807804 

 

Query  244      ACCCCCGCCGCCACCACTCGCATAGTCCGCTTATGNNNGGAGGGCACCTCANANATTCTC  303 

                |||||||||||||||||||||||||||||||||||   ||||||||||||| | |||||| 

Sbjct  5807803  ACCCCCGCCGCCACCACTCGCATAGTCCGCTTATGGCGGGAGGGCACCTCAGAGATTCTC  5807744 

 

Query  304      NCAGGGGCTGTGCGGNCNTTNTCTNAANTGCNNAGCACCGTTAGCNACTCTATCGCCCCC  363 

                 |||||||||||||| |     |  || |||  |||||||||||| |||||||||||||| 

Sbjct  5807743  ACAGGGGCTGTGCGGCCAGAACCAGAAGTGCAAAGCACCGTTAGCGACTCTATCGCCCCC  5807684 

 

Query  364      TGCCGCCTGTGGNGNCCNNTCCGAAGCTGCTGTTTTTCAGGNGGGCTNGTGGGCTannaa  423 

                |||||||||||| | ||  ||||||||||||||||| |||| ||||| ||||||||  || 

Sbjct  5807683  TGCCGCCTGTGGCGCCCAGTCCGAAGCTGCTGTTTT-CAGGAGGGCTAGTGGGCTAAGAA  5807625 

 

Query  424      aaGAGCTCACCGTCTGACTGCCCANCAGCTGTTGCGAGCCAGNGCTTNGGNTGCNGACAG  483 

                |||||||||||| ||||||||||| ||||||||||||||||| |||  || ||| ||||| 

Sbjct  5807624  AAGAGCTCACCGACTGACTGCCCAACAGCTGTTGCGAGCCAGTGCTA-GGCTGCAGACAG  5807566 

 

Query  484      CCCTTGCCAAATGTGNTGAC  503 

                || |||||||||||| |||| 

Sbjct  5807565  CC-TTGCCAAATGTGGTGAC  5807547 

 

  

Figura 14 - Representação do alinhamento da banda de 550 pb no genoma humano. 

 

A proteína codificada pelo gene ENOX é uma proteína associada a 

membrana e relacionada ao crescimento celular. A proteína tem duas atividades 

enzimáticas, catálise da hidroquinona ou oxidação de NADH, e troca de dissulfito 

intercadeia proteica. Sua expressão foi observada em carcinoma de ovário, podendo 

codificar dois transcritos variantes. As proteínas Rho são membros da superfamília 

Ras de pequenas GTPases. São importantes reguladores de múltiplas vias de 
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transdução de sinal que influenciam uma gama de funções celulares como 

migração, tráfico de membrana, adesão e mudanças de polaridade e forma celular. 

Controlam a montagem e organização da actina e microtubulos do citoesqueleto 

durante a progressão do ciclo celular (KLIMASZEWSKA et. al., 2011). Este gene é 

expresso em células do sangue, glândula adrenal e pituitária. E tem sido 

demonstrado um padrão de metilação alterado em ilhas de CpG localizadas nesse 

gene em células da mucosa intestinal e em células do sangue de indivíduos 

portadores de leucemia aguda promielocítica (ILLINGWORTH et. al., 2010; 

MARTENS et. al., 2010;). 

O imunossupressor tacrolimus inibe a produção de IL-2, interferindo na 

regulação da transcrição em LT. Normalmente, o fator nuclear das células T ativadas 

(NFAT) promove a expressão de IL-2. Isso requer a desfosforilação do precursor, 

NFAT fosforilado, pela calcineurina, permitindo ao NFAT entrar no núcleo da célula a 

partir do citosol. O tacrolimus se fixa à proteína ligadora de FK (FKBP) no interior da 

célula, o complexo inibe a calcineurina e, assim, a produção de IL-2. 

Um dos efeitos do tratamento com o imunossupressor é a regulação do ciclo 

celular e inibição da proliferação de linfócitos. Indivíduos que não responderam ao 

tratamento não apresentaram alteração no padrão de metilação dessa região após o 

tratamento, sugerindo que a regulação epigenética desse fragmento poderia alterar 

a expressão desses genes que por sua vez regulariam o ciclo celular em resposta 

ao tratamento, o que não foi observado nos indivíduos NR. 

Estudos da expressão de genes regulados pelo tratamento com esse 

imunossupressor têm sido relatados na literatura em linfócitos humanos 

(RUMBERGER et. al., 2009) e em camundongos (OSHIDA et. al., 2011). A redução 

dos transcritos de genes NFAT-regulados (IL-2, IFN-gama e GMCSF) foi observada 

após o tratamento com tacrolimus. Foi mostrado que os genes “lactotransferrin” (Ltf), 

“casitas B-lineage lymphoma-like 1” (Cbll 1) e “lipoic acid synthetase” (Lias) tiveram 

sua expressão alterada especificamente em resposta ao tacrolimus (OSHIDA et. al., 

2011). Entretanto em nenhum desses estudos foi identificado um perfil de expressão 

associado com a resposta ao tratamento com esse fármaco imunossupressor. 

Nas ultimas décadas, tem sido destacado um papel relevante para os 

imunossupressores como agentes anticâncer. A via de sinalização envolvendo 

calcineurina e NFAT foi relacionada com a patogênese e metástase de diferentes 

tumores. Estudos recentes tem focado no papel de FKBPs na regulação da 
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apoptose (ROMANO, et. al., 2010). Foi mostrado que FKBP38 se liga a proteínas 

anti-apoptóticas Bcl-2 E Bcl-x, e a interação entre FKBP38 com Bcl-x é regulada por 

uma pequena GTPase (MA D et. al., 2010). Outros estudos revelaram novas 

funções das FKBPs no núcleo que incluem a regulação de fatores de transcrição e a 

modificação da estrutura de cromatina (YAO et. al., 2011), podendo indicar um 

mecanismo pelo qual o imunossupressor altera o epigenoma das células. 

Neste estudo foram identificadas alterações moleculares no DNA genômico 

de linfócitos após o tratamento com tacrolimus e apontou possíveis agrupamentos 

de padrões moleculares para o estabelecimento de marcadores moleculares que 

possam descriminar e predizer a resposta ao tratamento com este imunossupressor. 
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6 CONCLUSÃO 

Os resultados desse estudo demonstraram que o tratamento de células do 

sistema imune com o imunossupressor tacrolimus alterou o padrão de metilação do 

DNA. A análise do padrão global de metilação do genoma nos sítios para as 

enzimas de restrição identificou e caracterizou novas regiões do DNA genômico 

associadas com mudanças na metilação do DNA, além de isolar fragmentos gênicos 

específicos que sofreram mudanças na metilação durante o tratamento in vitro com 

o fármaco imunossupressor em linfócitos humanos. 

Os marcadores moleculares relacionados com a resposta ao tratamento isolados 

nesse trabalho foram caracterizados como sequências de DNA localizados em 

regiões adjacentes a genes responsáveis pela regulação do ciclo celular (ENOX) e 

do citoesqueleto (ARHGAP36), pela expressão de proteínas pro-apoptóticas 

(POTEB) e de proteínas formadoras de complexos repressores da cromatina (CY1). 

Este estudo demonstrou pela primeira vez um efeito epigenético do tacrolimus. 
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APÊNDICE 
 
Quadro 1 – Dados estatísticos da proliferação de PBMCs. Valor de p (teste t de student, pareado) 

obtido da comparação de amostras de PBMCs estimuladas com fitohemaglutinina antes e após o 
tratamento com o imunossupressor tacrolimus. Fonte: Acervo Pessoal 

 

 


