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CONCEITOS EM GENÉTICA

Epigenética é o estudo das modifi cações do DNA e histonas que são 
herdáveis e não alteram a sequência de bases do DNA, embora possam 

alterar o resultado da expressão do DNA. Essas modifi cações compreendem 
a acetilação e metilação das histonas, que infl uenciam o remodelamento da 
cromatina e, consequentemente, a disponibilização do gene para a transcrição, e 
a metilação do DNA, que se destaca como um importante evento na regulação 
da expressão de genes housekeeping. Dessa maneira, os fenômenos epigenéticos 
têm papel proeminente na regulação da expressão gênica, podendo ativar ou 
inibir a transcrição do gene, independentemente de modifi cações nas sequências 
das bases nitrogenadas desses genes.

Epigenética: 
uma nova compreensão 
sobre a expressão 
do genoma
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Quando se observam núcleos corados ao 
microscópio óptico, nota-se que certas 

regiões da cromatina coram-se mais intensa-
mente do que outras. Os antigos citologistas 
já haviam observado esse fato e imaginado, 
acertadamente, que as regiões mais coradas 
correspondiam a porções dos cromossomos 
mais enroladas, ou mais condensadas do que 
as outras. Para assinalar diferenças entre os 
tipos de cromatina, foi criado o termo hetero-
cromatina (do grego heteros, diferente), que se 
refere à cromatina mais densamente compac-
tada. O restante do material cromossômico, 
de consistência mais frouxa, foi denominado 
eucromatina (do grego eu, verdadeiro). Hoje 
sabemos que a cromatina é um complexo de 
macromoléculas formado por DNA, proteí-
nas de diversas categorias e RNA, presente 
no núcleo das células eucarióticas. O prin-
cipal componente proteico corresponde às 
histonas, que desempenham um importante 
papel na compactação do DNA. 

Assim, no núcleo dos eucariotos, todos os 
processos biológicos que requerem acessibi-
lidade ao DNA genômico, tais como a repli-

Figura 1.
Organização básica da fi bra 
cromatínica (modifi cado de 
Person Education Inc 2012).

cação ou a transcrição, são dependentes das 
características precisas da organização da 
cromatina. A organização e o grau de com-
pactação da cromatina, como eucromatina 
ou heterocromatina, dependem de fatores 
como a fase do ciclo celular ou de modifi -
cações presentes em seus dois componentes 
majoritários: DNA e histonas. 

A cromatina é formada pela molécula de 
DNA enovelada com proteínas básicas - as 
histonas. Nos cromossomos dos eucariotos, 
a fi bra de cromatina é formada por uma sé-
rie de nucleossomos: octâmeros formados 
por quatro tipos de histonas, H2A, H2B, 
H3 e H4, ao redor do qual o DNA se enro-
la (Figura 1). A organização básica da fi bra 
cromatínica apresenta assim o aspecto de 
um colar de contas no qual as contas são os 
nucleossomos separados por intervalos mais 
ou menos regulares de DNA não enovela-
do. A fi bra cromatínica apresenta graus de 
compactação superiores àquela do colar de 
contas devido à participação de outro tipo 
de histona – a H1 – e devido à participação 
de várias proteínas não histônicas. 

As histonas da cromatina podem ser mo-
difi cadas por meio da adição de uma mo-
lécula relativamente pequena (grupo metil, 
grupo acetil ou fosfato). A exceção é a adi-
ção de uma molécula maior, a ubiquitina, 
uma proteina composta por 76 aminoáci-
dos. Os aminoácidos que podem ser modi-
fi cados localizam-se na região N-terminal, 
denominada cauda, e que não fi ca compac-
tada dentro do octâmero de histonas que 

forma o nucleossomo. As caudas das his-
tonas podem ser marcadas por diferentes 
combinações de modifi cações e cada mar-
cação transmite um signifi cado específi co 
para o trecho da cromatina em que a mes-
ma ocorre (Figura 2). As modifi cações das 
caudas de histonas têm papel importante 
na determinação do grau de compactação 
que cada trecho da cromatina vai apresen-
tar. 

Figura 2.
Esquema representando os 
locais das caudas de histonas 
que podem sofrer modifi cações: 
Me = metilação, Ac = acetilação, 
Ph = fosforilação. Os números 
referem-se à posição das 
modifi cações, ou seja, ao 
aminoácido da cauda de histona 
que é modifi cado (Adaptado de 
COTA et al, 2013).

O DNA pode ser modifi cado por meio da 
adição de radical CH3 (metil) em uma cito-
sina de um dinucleotídeo CpG, ou seja, uma 
citosina que precede uma guanina na fi ta do 
DNA. Esses dinucleotídeos podem se apre-
sentar de modo disperso, quando ocorrem 
isolados na sequência de nucleotídeos da fi ta 
do DNA, ou nas chamadas ilhas CpG, quan-

do ocorrem concentrados em sequências de 
mais de 200 pares de bases consecutivas na 
fi ta do DNA. A metilação pode silenciar a 
transcrição de um gene, uma vez que o capuz 
de metil ligado ao carbono 5’ da citosina do 
dinucleotídeo CpG pode impedir o acesso 
dos fatores de transcrição às regiões que si-
nalizam o local do início da transcrição para 
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Metilação do DNA 
é o processo pelo qual a 
5-metilcitosina é sintetizada a 
partir da adição de um grupo 
metil (CH

3
) ao carbono 5 da 

citosina pela ação da enzima 
DNA-metiltransferase. Ver 
ilustração abaixo. 
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(STRATHDEE; BROWN, 2002)

Genes housekeeping são 
genes de manutenção das 
funções básicas da célula. 
Geralmente são constitutivos, ou 
seja, genes que são transcritos 
em níveis relativamente 
elevados e constantes, 
independentemente das 
condições ambientais das células.

Imprinting genômico 
é o fenômeno pelo qual os 
alelos de determinados genes 
são expressos de um modo 
diferencial, dependendo de 
sua origem parental. Se o 
alelo herdado do pai tiver sido 
marcado pelo processo de 
imprinting (por meio de metilação 
do DNA) e, em consequência 
disto, silenciado, apenas o alelo 
recebido da mãe será expresso. 
Se o alelo materno tiver sido 
marcado pelo imprinting, então, 
somente o alelo paterno será 
expresso. O Imprinting genômico 
foi demonstrado em fungos, 
plantas e animais.

as RNA polimerase (chamadas de regiões 
promotoras), exercendo papel inibitório 
da transcrição. Em adição a esse processo, o 
DNA metilado recruta proteínas específi cas, 
chamadas MBP (methyl binding proteins) 
que reconhecem o DNA metilado, recrutam 
outras proteínas e em conjunto aumentam o 
grau de compactação da cromatina naquela 
região, impedindo a transcrição (Figura 3). 
Nesse sentido, genes que estão hipometila-
dos podem apresentar alta taxa de transcri-
ção, enquanto que os genes hipermetilados 
estão geralmente silenciados. Já se sabe que 
a metilação exerce infl uência em processos 
importantes da expressão gênica, como o 
imprinting genômico e a regulação da ex-
pressão de genes housekeeping.

O termo epigenética foi usado pela primeira 
vez pelo pesquisador Conrad Waddington 
(1942). Em seu trabalho, Waddington foi 
pioneiro em relacionar a regulação da ativi-
dade gênica com o desenvolvimento celular. 
Posteriormente, Griffi  th & Mahler (1969) 
sugeriram que a metilação do DNA pode-
ria estar relacionada à expressão gênica e que 
esse padrão de metilação era condicionado 
pelo papel de enzimas metilases específi cas 
que agiam no DNA durante o desenvolvi-
mento do indivíduo. 

Atualmente, o termo epigenética é usado 
para designar o estudo dos fatores que afe-

tam a expressão gênica de modo herdável, 
geralmente modifi cações do DNA e das 
histonas a ele associadas, que não alteram 
a sequência de bases do DNA. Como des-
crito anteriormente, entre as modifi cações 
que as histonas podem sofrer, está a adição 
de vários componentes químicos, dentre os 
quais se destacam os processos de metilação 
e acetilação das caudas. Entretanto, na mo-
lécula de DNA ocorre apenas metilação da 
citosina. A metilação do DNA corresponde 
a um importante fenômeno epigenético, cuja 
função crítica no DNA está relacionada à 
regulação da expressão dos genes e aos me-
canismos de diferenciação celular. 

O processo de metilação pode ocorrer nas 
histonas em regiões específi cas que corres-
pondem aos resíduos de lisinas e argininas 
do polipeptídeo. As histonas metiladas so-
frem regulação epigenética que infl uenciam a 
repressão ou ativação da expressão do gene. 
A acetilação e desacetilação das histonas 
também corresponde a um importante fator 
epigenético. A partir dessas modifi cações mo-
leculares, as regiões N-terminal dos resídu-
os de lisina das caudas das histonas podem 
ganhar ou perder radicais acetil. Esse evento 
molecular tem grande relevância na regulação 
da cromatina e, consequentemente, na ex-
pressão gênica. Disponível em http://www.
riken.jp/en/, acesso em 06 de out de 2014.

Figura 3.
Metilação do DNA. (A) 
região promotora desmetilada 
permitindo a ligação dos 
fatores de transcrição. (B) 
Região promotora metilada 
impedindo a ligação dos fatores 
de transcrição. (C) Região 
promotora metilada e associada 
às proteínas MBP, que recrutam 
outras proteínas formando 
um complexo remodelador da 
cromatina que impede a ligação 
dos fatores de transcrição. 
(ATTWOOD et al., 2002). 

O padrão de metilação e o padrão de mo-
difi cação de histonas de um determinado 
genoma podem ser transmitidos para as 
células-fi lhas no processo de mitose, sendo 
de fundamental importância para a manu-
tenção do perfi l epigenético das células de 
um indivíduo durante a sua vida, embora sai-

Figura 4.
Fatores ambientais que 
infl uenciam na metilação do 
DNA. (ARRUDA et al., 2013).

bamos que a metilação do DNA é um pro-
cesso dinâmico e que pode se modifi car em 
virtude de atividades dos indivíduos como, 
por exemplo: o hábito alimentar, ingestão 
de bebida alcoólica, fi car exposto à radiação 
solar, ou devido ao natural processo de enve-
lhecimento (Figura 4). 

A Região promotora de um 
gene contém diversas sequências 
nucleotídicas que correspondem 
a sítios de ligação de fatores de 
transcrição e, consequentemente, 
de ligação da RNA polimerase. A 
região promotora é importante 
pois defi ne o sítio de início da 
transcrição.
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Sabe-se que a ingestão de vitamina B6 ou 
folato é de fundamental importância para a 
disponibilização do radical metil para os pro-
cessos de metilação das células porque essa 

Figura 5.
Via metabólica da conversão do 
folato em SAM. (ARRUDA et 
al., 2013). O folato é convertido 
em homocisteína pela ação 
da enzima metionina sintase 
produzindo o radical doador de 
metil SAM.
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vitamina participa da via metabólica para a 
produção do radical SAM, ou seja, o doador 
de grupos metil para o processo de metilação 
mediado pelas enzimas metilases (Figura 5).

Esses fatores ambientais fazem com que 
mesmo irmãos gêmeos univitelinos possam 
apresentar expressão fenotípica diferente 
entre si, em consequência das experiências 
de vida de cada um deles que podem afetar 
o padrão de expressão dos genes, o que tor-
na a epigenética um campo extremamente 
promissor no que diz respeito a novos es-
tudos sobre a expressão do genoma e sobre 
os efeitos dessa expressão no fenótipo dos 
indivíduos. Hoje também se sabe que doen-
ças como o câncer podem estar relacionadas 

também com falhas na regulação dos genes 
em consequência de eventos epigenéticos, e 
não resultando somente da infl uência das 
mutações que alteram a sequência nucleotí-
dica no DNA. 

A associação recente entre alterações no per-
fi l de metilação de DNA e a saúde humana 
resultou em uma renovada atenção aos meca-
nismos pelos quais, genéticos ou ambientais, 
a metilação de DNA pode ser modulada. 
Há crescentes evidências de uma interação 
gene-ambiente. Em adição, é interessante 

comentar que indivíduos saudáveis podem 
apresentar alterações genéticas e epigenéti-
cas. Uma vez que algumas dessas alterações 
podem estar associadas a muitas doenças, é 
plausível que elas possam predispor ao risco 
aumentado de doenças durante a vida, sendo 
esse tipo de estudo capaz de prover informa-
ções úteis para a Medicina Preventiva.
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