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RESUMO
Apesar do inquestionável avanço obtido na última década no que diz respeito à
estrutura e organização das informações contidas no DNA muito pouco se sabe
ainda a respeito de como os alimentos atuam sobre o genoma e, principalmente
como estes podem afetar o controle da expressão gênica e consequentemente
impactar na saúde dos indivíduos. Dados recentes tem chamado a atenção da
comunidade científica ao indicar uma relação entre a nutrição e os mecanismos
epigenéticos. Neste contexto, o presente estudo objetivou avaliar a relação entre a
ingestão calórica diária e de micronutrientes sobre a metilação global do DNA.
Participaram do estudo 126 indivíduos idosos, fisicamente independentes, de ambos
os sexos (60 homens e 66 mulheres), participantes do projeto temático Estudo do
Envelhecimento e Longevidade (EELO), realizado em Londrina. Para as analises
moleculares foram extraídas amostras de DNA de células do sangue periférico pelo
protocolo de salting out. O perfil global de metilação do DNA foi avaliado a partir do
protocolo Imprint Methylated DNA Quantification Kit (Sigma Aldrich). Para as
análises estatísticas foi utilizado o software GraphPad Prism 5.0, sendo as
correlações entre a metilação global e as variáveis ingestão diária de calorias e dos
micronutrientes vitamina A, D, B1, B2, B5, C, E, cobre, cálcio, fósforo, ferro, iodo,
selênio, manganês e potássio avaliadas pelo o teste de correlação de Spearman
considerando p=0,05. Correlação estatisticamente significativa foi observada entre a
metilação global do DNA e a ingestão diária de vitamina A (p=0,03, r=-0,18) e
vitamina E (p=0,03, r=-0,20). Por outro lado, não foi observada correlação entre a
metilação global do DNA e a ingestão diária de vitamina D, vitamina B1, vitamina B2,
vitamina B5, vitamina C (p>0,05). Correlação significativa foi também observada
entre a metilação global do DNA e o valor calórico total diário (p=0,019, r=-0,21) e
ingestão diária de Cobre (p=0,04, r=-0,18). Contudo, não foi observada associação
com a ingestão diária de cálcio, fósforo, ferro, iodo, selênio, manganês, potássio e
sódio (p>0,05). Nossos dados demonstram que ingestão diária de micronutrientes
(vitamina A, vitamina E e cobre) e calorias podem potencialmente modular os
padrões normais de metilação global do DNA.

Palavras-chave: Metilação do DNA; Epigenética; Nutrição; Calorias, Micronutrientes
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on the Global DNA Methylation of Elderly. 2015. 76 p. Dissertação (Mestrado em
Ciências da Reabilitação) – Universidade Norte do Paraná, Londrina, 2015.

ABSTRACT
Despite the undoubted progress observed in the last decade with regard to the
structure and organization of the information contained in the DNA molecule very
little is still known about the influence of food on the genome, and especially how it
can affect the control of gene expression and consequently impact on the health of
individuals. Recent data have drawn the attention of the scientific community by
indicating a relationship between nutrition and epigenetic mechanisms. In this
context, the present study aimed to evaluate the relationship between daily caloric
intake and micronutrients in the global DNA methylation. The study enrolled 126
physically independent elderlies of both sexes (60 men and 66 women) participants
of the thematic project Study of Aging and Longevity (EELO), held in Londrina. For
the molecular analysis DNA samples were extracted from peripheral blood cells by
the salting out protocol. The global DNA methylation profile was evaluated by the
high throughput Elisa-based Imprint Methylated DNA Quantification Kit (Sigma
Aldrich). Statistical analyses were performed using the GraphPad Prism 5 Software.
The correlations between global methylation and the daily intake of calorie or the
micronutrients vitamin A, D, B1, B2, B5, C, E, Copper, Calcium, Phosphorus, Iron ,
Iodine, Selenium, Manganese and Potassium were evaluated by the Spearman’s
Correlation Test considering p=0.05.Statistically significant correlation was observed
between the global DNA methylation and the daily intake of vitamin A (p=0,03, r=0,18) and Vitamin E (p=0,03, r=-0,20). No correlation was observed between the
global DNA methylation and the daily intake of vitamin D, vitamin B1, vitamin B2,
vitamin B5, vitamin C (p>0.05). A significant correlation was also observed between
global DNA methylation and the total daily caloric value (p=0,019, r=-0,21) and daily
intake of Copper (p=0,04, r=-0,18). However, no association was found between
DNA methylation and the daily intake of calcium, phosphorus, iron, iodine, selenium,
manganese, potassium and sodium (p>0.05). Our data demonstrate that daily intake
of calories or the micronutrients vitamin A, vitamin E and Copper can potentially
modulate the normal patterns of global DNA methylation in leukocytes.

Palavras-chave: DNA methylation, Epigenetics, Nutrition, Calories, Micronutrients.
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1 INTRODUÇÃO

Há tempos, antes mesmo da chamada Revolução Química, discutiase sobre o fornecimento de nutrientes provenientes dos alimentos e sua utilização
pelo organismo. Acredita-se que a nutrição tenha surgido como ciência a partir
desse momento (FUJII et al., 2010).
A conclusão do Projeto Genoma Humano e o conhecimento
adquirido no que diz respeito à informação genética contida no DNA trouxe à luz
uma nova ótica para a discussão dos efeitos da dieta sobre o organismo humano ao
evidenciar a relevância biológica da variabilidade genética entre as populações
(MUTCH et al., 2005; STOVER, 2006).
Na chamada “Era Pós Genômica”, muito têm sido argumentado na
literatura internacional sobre a influência dos chamados “mecanismos epigenéticos”
sobre o controle da expressão gênica, suas respectivas relações com a dieta e a
saúde (FEIL, 2006).
De forma sucinta, podem ser definidos como epigenéticos os
mecanismos moleculares capazes de controlar a atividade e a expressão gênica nas
células, sem que a sequência do DNA seja modificada. Entre as principais
modificações epigenéticas conhecidas inclui a metilação do DNA e as modificações
pós-traducionais de histonas (JENUWEIN; ALLIS, 2001; JONES; TAKAI, 2001).
Inúmeras evidências têm comprovado a associação entre padrões
epigenéticos anormais e a etiologia de doenças, como por exemplo, o câncer,
distúrbios psiquiátricos, doenças cardiovasculares, autoimunes, entre outras, além
do próprio mecanismo biológico de envelhecimento (PORTELA; ESTELLER, 2010).
Especificamente no que diz respeito à relação entre alterações
epigenéticas e o envelhecimento, uma das questões principais ainda não
compreendidas refere-se à forma com a qual as alterações moleculares ocorrem e
se mantêm ao longo dos anos (FRAGA, 2009).
Durante

muito

tempo

tem sido

proposto que

modificações

epigenéticas associadas ao processo de envelhecimento possam ser dependentes
de fatores ambientais. Acredita-se que os padrões epigenéticos apresentem peculiar
vulnerabilidade às variações ambientais, como a dieta, e que o completo
conhecimento dos mecanismos que governam tal vulnerabilidade possibilite o
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estabelecimento da associação, ao nível molecular, entre fatores ambientais e a
origem de doenças humanas (FRAGA, 2009).
Dados consistentes da literatura demonstram que determinados
constituintes dietéticos, como por exemplo, o ácido fólico, vitamina B12, selênio,
polifenóis e flavonoides sejam capazes de afetar mecanismos epigenéticos como a
metilação do DNA (RIBARIC, 2012).
Recentemente, nosso grupo de pesquisa demonstrou uma relação
entre a diminuição dos níveis de metilação global do DNA (hipometilação) em
células de sangue periférico e o processo de envelhecimento. Além disso, foi
demonstrada uma relação entre a hipometilação do DNA nos idosos e a ingestão
diária de carboidratos, lipídeos, vitamina B6 e magnésio (GOMES et al., 2012).
Apesar dos dados recentes e do grande avanço observado nessa
área na última década muito pouco se sabe ainda a respeito dos efeitos da nutrição
sobre os mecanismos epigenéticos e seu impacto no envelhecimento humano. Por
exemplo, ainda não há dados na literatura a respeito da relação entre o consumo
calórico diário e de micronutrientes como vitamina A, D, B1, B2, B5, C, E, cobre,
cálcio, fósforo, ferro, iodo, selênio, manganês, potássio e sódio sobre a metilação
global do DNA em células do sangue periférico de idosos.
Dessa forma, o presente estudo corrobora com uma emergente
necessidade da literatura objetivando proporcionar dados adicionais para a
compreensão, a nível molecular, do quanto e como a dieta pode influenciar os
padrões epigenéticos normais, bem como sua repercussão à saúde.
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2 REVISÃO DE LITERATURA – CONTEXTUALIZAÇÃO

2.1 Nutrição no Idoso

Os idosos, definidos como a população de 60 anos ou mais,
representam um segmento populacional com características próprias relacionadas
ao estado nutricional, ingestão de alimentos e resposta à terapia nutricional. A
manutenção de um estado nutricional adequado no idoso é dificultada frente às
doenças crônicas, à associação de medicamentos e às modificações fisiológicas que
interferem no apetite, no consumo e absorção dos nutrientes. Somando-se ainda
com fatores psicossociais, como perda do poder aquisitivo com a aposentadoria ou
depressão consequente do isolamento familiar e social (WAITZBERG, 2009).
Torna-se relevante entendermos as mudanças que ocorrem nos
idosos em relação a sua percepção sensorial. As alterações no olfato, paladar e
visão influenciam de maneira negativa em relação à ingestão de alimentos. A
coordenação motora também comprometida tende a piorar com as doenças
neurológicas, o que pode levar o idoso a evitar os alimentos que possam causar
dificuldades de manipulação durante a refeição e assim, também contribuir para a
sua inadequação alimentar. Nos seres humanos, as sensações gustativas são
formadas por quatro gostos primários: doce, salgado, ácido (azedo) e amargo
(MONTEIRO, 2009).
Disfunções de paladar e olfato tendem a começar por volta dos 60
anos de idade e se tornam mais graves acima de 70 anos. Como a estimulação do
paladar e odor induz alterações metabólicas, tais como secreções salivares, de
ácidos gástricos e pancreáticos, assim como o aumento dos níveis plasmáticos de
insulina, a estimulação sensorial diminuída pode prejudicar esses processos
metabólicos, podendo levar à diminuição da ingestão de alimentos. A visão
prejudicada e o hábito de fumar também são fatores que podem levar à diminuição
do apetite nas pessoas idosas, em decorrência da diminuição do reconhecimento
dos alimentos e da habilidade de alimentar-se sozinho (MONTEIRO, 2009).
Além da percepção sensorial, existem outros fatores que afetam o
consumo de nutrientes. Como fatores socioeconômicos e alterações fisiológicas. Os
15

fatores socioeconômicos incluem a perda do cônjuge, depressão, isolamento social,
pobreza, integração social, capacidade de deslocamento, capacidade cognitiva e
outros associados à própria enfermidade. Influenciando diretamente em um baixo
consumo alimentar e de qualidade. As alterações no aparelho digestivo iniciam-se
com o aumento da idade, ocasionando assim uma diminuição na função
gastrointestinal, influenciando em um decréscimo no limiar do gosto, atrofia da
mucosa gástrica, consequentemente menor produção de ácido clorídrico (CAMPOS
et al., 2000; CESAR et al., 2005).
A perda de apetite no idoso tem sido geralmente, relacionada com
ausência de elementos dentários e com o uso de próteses. Pessoas que utilizam
dentaduras mastigam 75 a 85% menos eficientemente que aquelas com dentes
naturais, levando a uma diminuição no consumo de carnes, frutas e vegetais
frescos, preferindo alimentos macios, de fácil mastigação e pobre em fibras,
vitaminas e mineirais, ocasionando em um consumo inadequado de energia, ferro,
fibras e vitaminas (CAMPOS et al., 2000).
Estudo realizado por Fisberg et al. (2013) focado na prevalência de
ingestão inadequada de nutrientes na população idosa brasileira, observou uma
elevada prevalência de inadequação para as vitaminas E, D, A, e minerais como o
cálcio, magnésio e piridoxina em ambos os sexos. Notou-se também que em todas
as regiões apresentou inadequações para a vitamina E.
Galesi et al. (2008) relatam que os idosos apresentam inadequada
ingestão de vitamina C, folato, cálcio, potássio, zinco e fibras. Desta forma estes
resultados nos alertam quanto à prestação de cuidados dos profissionais de saúde
em motivar os idosos para uma alimentação adequada e saudável.
O idoso também sofre alterações bioquímicas. Nesta fase atinge-se
a maturidade fisiológica e os processos catabólicos superam os anabólicos, levando
a uma diminuição do número de células e a uma consequente diminuição na função
dos órgãos. Diversas alterações bioquímicas levam a morte celular e ao
consequentemente envelhecimento. Não apenas as análises genéticas já realizadas
a respeito do envelhecimento tem influência sobre o mesmo, mas observou-se que
as influências ambientais, e nutricionais parecem ser determinantes para a
longevidade (ALMEIDA, 2007; LOPES et al., 2005).
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Observa-se que os idosos apresentam consumo insatisfatório de
proteínas, fibras, cálcio, zinco, e vitaminas e um consumo excessivo de ácidos
graxos saturados. O consumo excessivo de lipídios, ácidos graxos saturados e a
baixa quantidade de fibras e gorduras insaturadas na dieta estão relacionados com
um

maior

risco

para

doenças

crônico-degenerativas

não

transmissíveis,

principalmente as cardiovasculares. Os idosos vêm trazendo um perfil alimentar com
ingestão reduzida de cereais e tubérculos, frutas, verduras e legumes, leite e
derivados, e peixes e apresentado um consumo excessivo de frituras, salgadinhos,
carnes salgadas, hambúrgueres, presuntos e embutidos, doces, biscoitos doces,
bolos com cobertura e recheio, refrigerantes e sucos industrializados, alimentos ricos
em sódio e com alta densidade calórica (MARCHIONI et al., 2004; MOREIRA et al.,
2012).
Tramontino et al. (2009) chamam à atenção que uma qualidade no
envelhecimento é o resultado do estilo de vida pelo qual o indivíduo optou, sendo os
hábitos alimentares responsáveis por grande parcela da qualidade dessa etapa
vivida.
O estado nutricional do indivíduo reflete no qual suas necessidades
fisiológicas dos nutrientes estão sendo alcançados em relação ao consumo de
alimentos e as necessidades de cada indivíduo. O estado nutricional é avaliado por
meio de análise da história clínica, dados antropométricos, dados bioquímicos,
história dietética e social e interação droga e nutriente. Com estes dados pode-se
estabelecer o diagnóstico nutricional para planejamento dietoterápico. Para uma
efetividade tanto de ingestão dos nutrientes como avaliação da dieta utiliza-se a DRI
(Dietary Reference Intakes) (PADOVANI et al., 2006).
A DRI vem sendo publicadas desde 1997, constituem-se nos valores
de recomendação de nutrientes e energia adotados pelos Estados Unidos e Canadá.
Sua formulação contou com os comitês Institute of Medicine norte-americano e a
agência Helth Canada. Sendo composta por quatro categorias:
- Estimated Average Requeriment (EAR): valor de referência que
corresponde à mediana da distribuição das necessidades de um nutriente em um
grupo de indivíduos saudáveis do mesmo sexo e estágio de vida, atendendo 50% da
população;
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- Recommended Dietary Allowances (RDA): nível de ingestão diária
deve atender às necessidades de um nutriente para 97% a 98% dos indivíduos
saudáveis do mesmo sexo e estágio de vida;
- Adequate Intake (AI): valor de consumo recomendável, baseado
em levantamentos, determinações ou aproximações de dados experimentais, ou
ainda de estimativas de ingestão de nutrientes para grupo(s) de pessoas sadias.
- Tolerable Upper Intake Level (UL): definido como o mais alto valor
de ingestão diária prolongada de um nutriente que, aparentemente, não oferece
risco de efeito adverso à saúde em quase todos os indivíduos de um estágio de vida
ou sexo (PADOVANI et al., 2006; STEEMBURGO et al., 2009).
Atualmente a ciência da nutrição visa estabelecer de modo científico,
com base na RDA (Recomendação de Ingestão Diária) para cada nutriente, o nível
de ingestão de dieta suficiente para atender o requisito de 97% dos indivíduos
saudáveis. Na ausência de dados suficientes para calcular uma RDA para um
determinando nutriente a ingestão adequada (AI) é estabelecida. Nota-se que para
alguns nutrientes nos quais a elevada ingestão pode ser tóxica pode-se utilizar o
nível de ingestão tolerável (UL). A UL representa o mais elevado nível de ingestão
de nutrientes que pode ser alcançado sem risco de ocorrer efeitos adversos para a
saúde da maioria dos indivíduos de uma população em geral (SAWAYA et al., 2013).

2.2 Vitaminas

As vitaminas são conhecidas como compostos orgânicos presentes
naturalmente em diminutas e diferentes quantidades nos alimentos, são essenciais
para a manutenção do metabolismo normal, desempenhando funções fisiológicas
específicas. Podem ser divididas em dois grupos: vitaminas lipossolúveis e
hidrossolúveis. As lipossolúveis são A, D, E e K que são absorvidas juntamente com
os lipídeos e requerem a presença de bile e suco pancreático para este processo.
Acompanham os lipídeos durante sua absorção, sendo solubilizada em micelas. E
as hidrossolúveis que são as vitaminas do complexo B e vitamina C, muitas destas
estão envolvidas nas reações do metabolismo energético. São absorvidas por
difusão e transporte mediado (WAITZBERG, 2009).
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2.2.1 Vitamina A

Vitamina

lipossolúvel,

constituinte

do

grupo

de

substâncias

orgânicas com estrutura variada, solúveis em solventes orgânicos e sem valor
energético. A vitamina A apresenta-se no organismo em três diferentes formas,
retinol, retinal e ácido retinóico. Essa vitamina participa da síntese proteica e
diferenciação celular, além de auxiliar no crescimento, processo reprodutivo, no
funcionamento adequado do sistema imunológico e manter saudáveis as mucosas,
atuando como barreira contra as infecções e sistema antioxidante (MARQUES et al.,
2010; ROSA et al., 2014; SILVA et al., 2007; ZANCUL, 2004).
Pode ser encontrados em alimentos como fígado, leite, ovos, óleo de
peixe, vegetais folhosos verdes escuros, verduras e frutas amareladas e/ou verde
escuro (WAITZBERG, 2009).
De acordo com as DRIs sua recomendação diária é de 900µg/dia
para o sexo masculino e 700µg/dia para o sexo feminino, ambos com idade acima
de 51 anos (Institute of Medicine, 2002).

2. 2. 2 Vitamina D

No organismo existem duas formas de vitamina D: a vitamina D2,
ergocalciferol e a vitamina D3, colecalciferol. A vitamina D2 é a forma presente nos
vegetais e a vitamina D3 é sintetizada no organismo pela exposição da pele à ação
dos raios ultravioleta. Sua ativação à forma ativa do hormônio vitamina D, calcitriol,
inicia-se no fígado e termina nos rins. Além da função do metabolismo do cálcio e da
formação óssea, interação com o sistema imunológico, tendo em vista a expressão
do receptor de vitamina D em uma ampla variedade de tecidos corporais como
cérebro, coração, pele, intestino, próstata, mamas e células imunológicas, ossos,
rins e paratireoides (LIPS, 2006; MARQUES et al., 2010; WAITZBERG, 2009).
Encontra-se a vitamina D no fígado, leite, óleo de peixe, sardinha,
atum e salmão (WAITZBERG, 2009).
A recomendação de ingestão diária de vitamina D é de 10µg/dia
para ambos os sexos com idade entre 51 a 70 anos e para adultos, de ambos os
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sexos com idade acima de 70 anos sua recomendação é de 15µg/dia (Institute of
Medicine, 1997).

2. 2. 3 Vitamina B1

A vitamina B1, conhecida também como tiamina, é uma vitamina
hidrossolúvel essencial para o metabolismo dos hidratos de carbono através das
suas funções coenzimáticas. Elas ativam as enzimas que controlam os processos
bioquímicos entre os quais a decomposição da glicose em energia. Desempenha
papel na condução dos impulsos nervosos e no metabolismo aeróbico. Nas plantas
a tiamina é encontrada na sua forma livre e nos produtos de origem animal como
tiamina pirofosfato (JÚNIOR; LEMOS, 2010; WAITZBERG, 2009).
A tiamina pode ser encontrada em carnes vermelhas, fígado,
legumes, levedo de cerveja, cereais integrais, leite de vaca e gema de ovo
(WAITZBERG, 2009).
De acordo com as DRIs sua recomendação diária é de 1,2mg/dia
para adultos do sexo masculino acima de 51 anos e 1,1mg/dia para mulheres acima
de 51 anos de idade (Institute of Medicine, 1998).

2. 2. 4 Vitamina B2

A riboflavina, é uma vitamina hidrossolúvel pertencente ao complexo
vitamínico B2, apresenta coloração amarela e é fluorescente. A riboflavina
proveniente da dieta encontra-se na forma das coenzimas flavina adenina
dinucleotídeo (FAD) e flavina mononucleotídeo (FMN) ligadas a proteínas. Em
organismos aeróbicos a riboflavina torna-se fundamental, sendo precursora de
importantes coenzimas participantes da cadeia transportadora de elétrons como a
FAD e FMN. Muitas das flavinas encontram-se ligadas as diversas enzimas, as quais
atuam na catálise de um grande número de importantes reações, como por exemplo,
o reparo do DNA. Esta vitamina pode tanto contribuir quanto inibir o estresse
oxidativo através da sua dupla habilidade de produzir superóxido e, ao mesmo
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tempo, poder estar envolvida na redução de hidroperóxidos (CHOI et al., 2015;
SOUZA et al., 2005).
A vitamina B2 pode ser encontrada em carnes vermelhas e brancas,
fígado, leite de vaca, queijo e ovos (WAITZBERG, 2009).
Para homens acima de 51 anos de idade a recomendação é de
1,3mg/dia e para as mulheres acima de 51 anos a recomendação é de 1,1mg/dia
(Institute of Medicine, 1998).

2. 2. 5 Vitamina B5

Também conhecida como ácido pantotênico, a vitamina B5 é
constituinte da coenzima A, participa do metabolismo celular. Envolvida na liberação
de energia das gorduras, carboidratos e aminoácidos cetogênicos, síntese de
colesterol, fosfolipídios, hormônios esteroides, esfingosinas, citrato, acetato e
porfirinas. A coenzima A é hidrolisada a ácido pantotênico no lúmen intestinal, sendo
absorvido no intestino delgado (WAITZBERG, 2009).
As fontes alimentares de vitamina B5 são carnes vermelhas, miúdos,
brócolis, couve-flor, batata, tomate e germe de trigo (WAITZBERG, 2009).
De acordo com as DRIs a recomendação diária de vitamina B5 é de
5mg/dia para adultos acima de 51 anos em ambos os sexos (Institute of Medicine,
1998).

2. 2. 6 Vitamina C

A vitamina C atua como um potente antioxidante por remoção de
oxigênio. Proporciona proteção contra a oxidação descontrolada no meio aquoso da
célula, devido ao seu alto poder redutor. Inclui-se na vitamina C dois compostos
bioativos, o ácido ascórbico (forma reduzida) e o ácido deidroascórbico (forma
oxidada). Essencial para a síntese de colágeno, melhora na absorção do ferro nãoheme, participa da hidroxilação do colesterol em ácidos biliares, melhora a
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imunidade celular, protege contra a toxidade de metais fortes (COUTO; CANNIATTIBRAZACA, 2010; LEE et al., 2004; WAITZBERG, 2009).
Pode-se encontrar a vitamina C em frutas como: acerola, goiaba,
laranja, maracujá, abacaxi e tomate, batata e vegetais folhosos (WAITZBERG,
2009).
A recomendação diária de vitamina C é de 90mg/dia para homens
acima de 51 anos e idade e 75mg/dia para mulheres também acima de 51 anos de
idade (Institute of Medicine, 2000).

2. 2. 7 Vitamina E

A denominação da vitamina E genérica é de oito compostos
lipossolúveis, cada um dos quais com atividades biológicas específicas, sendo que o
alfa tocoferol é o mais potente antioxidante. Em humanos o alfa tocoferol é o
composto que possui maior atividade biológica, com importante função antioxidante
através da inibição da peroxidação lipídica e da preservação da integridade das
membranas biológicas e função inibidora da proliferação celular, agregação
plaquetária e adesão de monócitos. Sua capacidade antioxidante apresenta
prevenção de doenças cardiovasculares (BATISTA et al., 2007; CERQUEIRA et al.,
2007; ELKAMIL et al., 2015).
A vitamina E pode ser encontrada em óleos vegetais, margarinas,
manteiga e gema de ovo (WAITZBERG, 2009).
De acordo com as DRIs sua recomendação diária é de 15mg/dia
para adultos acima de 51 anos de idade, ambos os sexos (Institute of Medicine,
2000).
Embora não se tenham dados a respeito da relação entre a vitamina
E e alterações epigenéticas, estudos tem demonstrado a associação dessa vitamina
à estabilidade genômica. Acredita-se que o DNA sofra constantes danos por
interação com os radicais livres e um dos mecanismos pelo qual a vitamina E possa
inibir a formação do câncer seja através da redução destes radicais, atuando na
estabilidade do DNA evitando sua quebra e danos aos cromossomos (FERRAZ et
al., 2010; STOVER, 2004).
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2.3 Minerais

Os minerais apresentam funções orgânicas essenciais e que atuam
tanto na forma iônica quanto como constituintes de compostos (hormônios, enzimas,
secreções e proteínas do tecido orgânico). Também regulam o metabolismo
enzimático, mantêm o equilíbrio ácido-básico, a irritabilidade nervosa e muscular e a
pressão osmótica, facilitam a transferência de compostos pelas membranas
celulares e compõem tecidos orgânicos. Particularmente o conhecimento dos
aspectos nutricionais e fisiológicos dos micronutrientes auxilia no entendimento das
doenças associadas à deficiência ou toxidade (WAITZBERG, 2009).

2. 3. 1 Cobre

Elemento-traço abundante no organismo encontra-se concentrado
em órgãos

e tecidos,

especialmente no fígado.

É

um componente de

metaloenzimas, citocromo C-oxidase, monoamino-oxidase, tirosinase, ferroxidase I,
ceruloplasmina e ferroxidase II, dopa-beta-hidroxilase. O cobre é um cátion
divalente, cofator enzimático essencial para proteínas envolvidas no metabolismo
energético do cérebro, metabolismo da dopamina que a converte em norepinefrina,
atividade antioxidante e acréscimo de ferro no cérebro fetal e neonatal. Também
esta envolvido no metabolismo do esqueleto, no sistema imunológico e na
prevenção de doenças cardiovasculares (D’OLIVEIRA et al., 2007; SADEGHI, 2014;
WAITZBERG, 2009).
Encontra-se cobre no fígado, miúdos, feijão, lentilha, nozes, grãos
integrais e frutas secas (WAITZBERG, 2009).
A recomendação de ingestão diária de cobre é de 900µg/dia para
adultos acima de 51 anos e ambos os sexos (Institute of Medicine, 2002).
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2.3.2 Cálcio

O cálcio é um macroelemento de suma importância no processo de
coagulação sanguínea, na excitabilidade neuromuscular, na transmissão nervosa e
na contração muscular. Vários eventos são observados para a utilização de cálcio
pelo organismo, como por exemplo, a capacidade de absorção intestinal,
metabolismo ósseo e excreção renal. O cálcio é absorvido e estocado como cristais
de hidroxiapatita na matriz óssea e em organelas intracelulares, sendo os ossos os
locais com maior deposição de cálcio no organismo, conferindo sustentação ao
esqueleto e proteção aos órgãos internos (BUZINARO et al., 2006; MORAIS;
BURGOS, 2007; PALMIERI et al., 2012; WAITZBERG, 2009).
Os alimentos fontes de cálcio são leite, iogurte, queijo, brócolis,
couve e ovos (WAITZBERG, 2009).
Sua recomendação diária é de 1200mg/dia para adultos acima de 51
anos de idade e ambos os sexos (Institute of Medicine, 1997).

2. 3. 3 Fósforo

Componente da adenosina trifosfato, sendo cofator de múltiplos
sistemas enzimáticos do metabolismo dos carboidratos, lipídios e proteínas estando
envolvido em todos os processos dependentes de energia. Também é componente
dos ácidos nucleicos e de fosfolípides. Apresenta importante papel na regulação do
pH sanguíneo, na oxigenação tecidual, nas funções neurológicas e musculares,
síntese de colágeno e na homeostase do cálcio. A elevação no fósforo dietético
incrementa sua concentração plasmática, produzindo queda transitória no cálcio
plasmático ionizado, resultando assim na elevação da secreção do PTH e
potencialmente reabsorção óssea (WAITZBERG, 2009).
Pode-se encontrar o fósforo em carnes vermelhas e brancas, ovos,
leguminosas, nozes e amêndoas (WAITZBERG, 2009).
Recomenda-se uma ingestão de 700mg/dia para adultos acima de
51 anos e ambos os sexos (Institute of Medicine, 1997).
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2. 3. 4 Ferro

O ferro é um micromineral essencial para as atividades vitais das
células, bem como para o desenvolvimento neurológico normal. Microelemento mais
abundante no organismo cuja sua função primordial é carrear oxigênio. A maior
parte do ferro corporal está ligada à hemoglobina no sangue, ou à mioglobina nos
músculos, outra parte esta ligada às enzimas no interior de cada célula do
organismo. Desempenha também a função de conversão de ribose e desoxirribose,
cofator de algumas reações enzimáticas e outras reações metabólicas essenciais
(D’OLIVEIRA et al., 2007; SILVA et al., 2007; WAITZBERG, 2009).
As fontes de ferro são carnes vermelhas, fígado, miúdos, gema de
ovo, leguminosas, vegetais folhosos verde-escuros e frutas secas (WAITZBERG,
2009).
Recomenda-se uma ingestão de 8mg/dia de ferro para adultos
acima de 51 anos de idade e ambos os sexos (Institute of Medicine, 2002).

2. 3. 5 Iodo

Trata-se de um elemento-traço, componente da triiodotironina (T3) e
tiridoxina (T4), hormônios tiroidanos, que são responsáveis pela regulação da
atividade e crescimento de vários tecidos. A baixa disponibilidade de iodo para a
tireoide reduz significativamente a síntese dos hormônios tireoidanos. Os processos
metabólicos do organismo humano sofre influencia da glândula tireoide, como
controle da glicólise e neoglicogênese, aumento da lipólise e produção de energia
(SAWAYA et al., 2013; WAITZBERG, 2009).
O iodo é encontrado em alimentos do mar, como peixes, ostras,
moluscos, sal iodado, vegetais de solos ricos em iodo (WAITZBERG, 2009).
De acordo com as DRIs a recomendação diária de iodo é de
150µg/dia para adultos acima de 51 anos de idade e ambos os sexos (Institute of
Medicine, 2002).
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2. 3. 6 Selênio

Micromineral envolvido em processos celulares como respiração,
produção de ácidos nucléicos e manutenção da integridade das membranas,
também exerce importante papel no sistema imune e promove a mobilidade dos
espermatozoides. O selênio faz parte da enzima antioxidante, glutationa peroxidase,
que atua no interior da célula convertendo compostos tóxicos, peróxidos de
hidrogênio, em atóxicos, água e O2, resultando na redução de radicais livres
(D’OLIVEIRA et al., 2007; PANZIERA et al., 2011).
Encontra-se selênio em miúdos como fígado e rim, peixes, fruto do
mar, ovos, leite e germe de trigo (WAITZBERG, 2009).
A recomendação diária de selênio é de 55µg/dia para adultos acima
de 51 anos de idade e ambos os sexos (Institute of Medicine, 2000).

2. 3. 7 Manganês

Conhecido como um micromineral o manganês é responsável em
manter a atividade de muitas enzimas, como a superóxido dismutase mitocondrial,
piruvato carboxilase e arginase. Participa da síntese de mucopolissacarídios, e
intervém indiretamente na condrogênese e na osteogênese. Sua deficiência pode
estar associada

ao

prejuízo

do

metabolismo de carboidratos

e

lipídios,

desenvolvimento ósseo inadequado e redução da fertilidade (WAITZBERG, 2009).
Os alimentos ricos em manganês são cereais e grãos integrais,
gema de ovo, frutas, vegetais folhosos, ervilha e nozes (WAITZBERG, 2009).
A recomendação de manganês é de 2,3mg/dia para homens acima
de 51 anos e para as mulheres, também acima de 51 anos de idade é de 1,8mg/dia
(Institute of Medicine, 2002).
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2. 3. 8 Potássio

Conhecido como maior cátion intracelular, o potássio é essencial
para o metabolismo celular participando da síntese de proteínas e do glicogênio.
Tem participação na transmissão nervosa e da contratibilidade muscular cardíaca,
está envolvido na tonicidade intracelular determinando o potencial da membrana
celular. Nota-se que o potássio tem a habilidade em reduzir a excreção urinária de
cálcio, isto deve-se ao seu conteúdo em sais álcalis, os quais reduzem a acidose
endógena, elevando o pH sanguíneo e concentração plasmática de bicarbonato
(MORAIS; BURGOS, 2007; WAITZBERG, 2009).
O potássio pode ser encontrado em frutas como, banana, laranja,
maçã, melão, verduras de folha e batatas (WAITZBERG, 2009).
A recomendação diária de potássio para adultos acima de 51 anos
de idade e ambos os sexos é de 4,7g/dia (Institute of Medicine, 2004).

2.4 Valor Calórico Total

O valor calórico total (VCT) se traduz na quantidade total de calorias
ingeridas a partir da somatória de cada um dos macronutrientes como: carboidratos,
proteínas e lipídeos. O teor de cada um dos macronutrientes em gramas, ajustados
ao número de refeições e às calorias da dieta (SALVO; GIMENO, 2002).
Tendo em vista que a necessidade energética varia conforme sexo,
idade, peso, altura, composição corporal, condições fisiológicas na saúde ou
doença. Os indivíduos saudáveis apresentam modificação da necessidade
energética de acordo com as fases da vida, como a infância, adolescência,
gestação, lactação e terceira idade (MENEZES, 2009).
No envelhecimento ocorre uma redução da capacidade para a
homeostase e perda de integridade da cromatina, predominantemente devido à
expressão gênica. A regulação da metilação do DNA desempenha um papel
importante durante os processos do envelhecimento. Nesta fase ocorre uma
dramática alteração na distribuição de 5-metilcitosina (produto da metilação do DNA)
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em todo o genoma. Levando a uma diminuição da metilação global do DNA
(GENARO et al., 2009).

2.5 Nutrição e Epigenética

Epigenética pode ser definida como os mecanismos capazes de
controlar a atividade e a expressão gênica das células, sem que a sequência do
DNA seja modificada. Entre as principais modificações epigenéticas conhecidas
inclui a metilação do DNA e as modificações pós-transcricionais de histonas (DAVIS
et al., 2000; FEINBERG, 2008; GOMES et al., 2012; JENUWEIN; ALLIS, 2001;
JONES; TAKAI, 2001).
A metilação do DNA consiste na adição de um radical metil (CH 3) no
carbono 5 de citosinas geralmente seguidas de guaninas (dímeros CpG) por ação de
enzimas DNA metiltransferases (DNMTs). Em torno de 5% dos resíduos de citosina
do genoma de qualquer espécie de eucarionte são metilados. (FEINBERG, 2008;
JONES; TAKAI, 2001; KIRCHNER et al., 2012; QU et al., 2013; RODENHISER;
MANN, 2006).
A função primária da metilação do DNA é ativamente silenciar genes
e regiões de DNA em que a transcrição não é desejada. Os elevados níveis de
metilação do DNA são encontrados em telômeros, centrômeros e cromossomos X
inativos (QU et al., 2013).
Embora a associação das modificações epigenéticas com o câncer e
outras doenças humanas tenha sido estabelecida por muitos anos, recentemente,
um crescente número de evidências tem revelado o importante envolvimento dos
mecanismos epigenéticos no processo de envelhecimento (FRAGA, 2009).
Do ponto de vista molecular, a inserção do radical metil (CH3) nas
citosinas resulta em uma modificação topográfica que faz com que o grupamento
metil se sobressaia na cavidade maior da hélice de DNA consequentemente
alterando o sítio de ligação de proteínas específicas que apresentam afinidade ao
DNA (JONES; TAKAI, 2001).
Essas mudanças locais de conformação da molécula de DNA podem
promover instabilidade genômica e consequentemente danificar a molécula de DNA.
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Dessa forma, a perda de citosinas metiladas (hipometilação) pode alterar a
conformação e estabilidade da estrutura da cromatina afetando assim os locais de
ligação para proteínas específicas de radicais metil tornando o DNA mais acessível
a quebras. Por essa razão, a hipometilaçao global do DNA é uma das características
comuns associadas tanto ao envelhecimento quanto à tumorigênese e que sugere
uma possível relação entre o processo normal de envelhecimento e o mecanismo
etiológico do câncer (FRAGA; ESTELLER, 2007; GHOSHAL et al., 2006; SO et al.,
2006).
Com base nas características de instabilidade (ao ambiente) e
manutenção (transmissão célula-célula) do padrão epigenético, supõe-se que, assim
como é possível o estabelecimento da associação de fatores externos com a origem
de doenças humanas seja possível o estabelecimento da associação, ao nível
molecular, entre o ambiente e padrões epigenéticos (FRAGA, 2009).
Estudos crescentes têm demonstrando a influência da dieta sobre os
mecanismos epigenéticos. O termo “dieta epigenética” foi criado para se referir ao
consumo de alimentos, tais como a soja, uvas, vegetais crucíferos e chá verde, em
virtude do potencial destes alimentos em modular padrões epigenéticos e
consequentemente atuarem como protetores em mecanismos biológicos associados
a doenças como o câncer e o envelhecimento (DANIEL; TOLLEFSBOL, 2015).
Neste mesmo contexto, Martin et al. (2013) relata que fitoquímicos
dietéticos como vitaminas, curcuma e resveratrol podem causar modificações
epigenéticas e potencialmente serem utilizados na dieta com a finalidade de impedir
o aparecimento de várias doenças, e que o consumo destes compostos bioativos
pode ajudar na alteração da expressão dos genes relacionados com os mecanismos
epigenéticos, tais como os genes das DNA metiltransferases (DNMTs) e das
histonas desacetilases (HDAC). Similarmente, o potencial de fatores nutricionais,
como o ácido fólico, vitamina B12, selênio, polifenóis e flavonoides em modular a
metilação do DNA foi previamente relatado (RIBARIC, 2012).
Bishop et al. (2015) relatam a existência de um número de
componentes da dieta considerados influentes no desenvolvimento ou inibição do
câncer. Entre tais componentes incluem folato, cinâmico de café, cereais, ameixas e
kiwis, polifenóis, resveratrol, o sulforafano e isotiocianatos de vegetais crucíferos,
lignanas de linhaça, selênio e vitamina E. Observa-se que muitos destes compostos
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alimentares proporcionam um efeito protetor contra o câncer por influenciar as
modificações epigenéticas. Sabe-se que as modificações epigenéticas aberrantes e
o risco de câncer aumentam com a idade, potencialmente em consequência de
interações do genoma e epigenoma, com fatores ambientais, especialmente o tipo
de dieta.
A suplementação dietética com selênio também tem demonstrado
importante relevância na promoção de saúde por interagir no metabolismo de um
carbono e por modular a expressão dos genes das DNA metiltransferases,
consequentemente modulando assim a metilação global do DNA (SPECKMANN;
GRUNE, 2015).
Dados da literatura sugerem uma relação entre dieta e o ganho de
metilação a partir de doadores como o folato, metionina e colina. Acredita-se que a
deficiência de folato e colina possa induzir hipometilação genômica através da
indução de deficiência de doadores de metil, como a S-adenosilmetionina (SAM).
Por consequência, desequilíbrios destes nutrientes na dieta podem levar à
instabilidade genômica e a alterações clínicas profundas como defeitos do tubo
neural, câncer e aterosclerose (STOVER, 2006).
Similarmente, Ghoshal et al. (2006) relatam que a deficiência de
folato causa depleção de SAM, resultando desta maneira em hipometilação
genômica do DNA, ativação de oncogenes e transformação maligna.
Estudo prévio avaliou os perfis de metilaçào dos genes CD36,
FFAR3, CD14, PDK4 e FADS1 em PBMC (células mononucleares de sangue
periférico) pós-intervenção nutricional (restrição de energia) ou suplementação de
óleo de peixe em mulheres jovens com excesso de peso. Observaram mudanças
devido à restrição de energia conduzindo a uma redução em peso corporal. Nos
seres humanos, dietas de restrição calórica podem modificar a metilação do DNA em
PBMC. Os resultados sugeriram que o tratamento de perda de peso induz pequeno
alterações no perfil de metilação de genes específicos de células do sangue (CD36,
CD14, PDK4 e FADS1) (AMARAL et al., 2014).

30

3 ARTIGO

EFEITOS DA INGESTÃO DIÁRIA DE MICRONUTRIENTES E CALORIAS SOBRE
A METILAÇÃO GLOBAL DO DNA EM IDOSOS

Juzeli Passador, Leandro Vaz Toffoli, Karen Barros Parron Fernandes, Rejane Dias
Neves-Souza, Marcus Vinicius de Matos Gomes.

Centro de Pesquisa em Ciências da Saúde, Universidade Norte do Paraná (Unopar),
Londrina, Paraná, Brasil.

Autor correspondente:

Marcus Vinicius de Matos Gomes
Centro de Pesquisa em Ciências da Saúde
Universidade Norte do Paraná (Unopar),
Av. Paris 675, Jardim Piza. CEP: 86041-120, Londrina, Parana, Brasil.
Fone: (55 43) 3371-9859.
Email: mvmgomes@gmail.com
URL: http://www.unopar.br

31

ABSTRACT
A growing number of compelling evidence has indicated a relationship between
nutrition and epigenetic mechanisms. In this context, the present study aimed to
evaluate the relationship between daily caloric intake and micronutrients in the global
DNA methylation. The study enrolled 126 elderly, physically independent of both
sexes (60 men and 66 women). For the molecular analysis DNA samples were
extracted from leukocytes by the salting out protocol. The global DNA methylation
was evaluated by the high throughput Elisa-based method. Statistical analyses were
performed using the Prism5 GraphPad Software. Correlations between global
methylation and the daily intake of calorie or the micronutrients vitamin A, D, B1, B2,
B5, C, E, Copper, Calcium, Phosphorus, Iron, Iodine, Selenium, Manganese,
Potassium and Sodium were evaluated by the Spearman’s Correlation Test
considering p=0.05. Statistically significant correlation was observed between global
DNA methylation and the daily intake of vitamin A (p=0.03, r=-0,18) and Vitamin E
(p=0.027, r=-0,20). No correlation was observed between global DNA methylation
and the daily intake of vitamin D, B1, B2, B5, C (p>0.05). A significant correlation was
also observed between global DNA methylation and the total daily caloric value
(p=0.019, r=-0,21) and daily intake of Copper (p=0.04, r=-0,18). However, no
association was found between DNA methylation and the daily intake of calcium,
phosphorus, iron, iodine, selenium, manganese and potassium (p>0.05). Our data
demonstrate that daily intake of calories or the micronutrients vitamin A, vitamin E
and Copper can potentially modulate the normal patterns of global DNA methylation
in leukocytes.
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1 INTRODUÇÃO

Os

idosos

representam

um

segmento

populacional

com

características próprias relacionadas ao estado nutricional, ingestão de alimentos e
resposta à terapia nutricional. O idoso também sofre alterações bioquímicas
significativas, como por exemplo, nesta fase atinge-se a maturidade fisiológica e os
processos catabólicos superam os anabólicos, levando a uma diminuição do número
de células e a uma consequente diminuição na função dos órgãos. Diversas
alterações

bioquímicas

levam

a

morte

celular

e

ao

consequentemente

envelhecimento. Não apenas as análises genéticas já realizadas a respeito do
envelhecimento tem influência sobre o mesmo, mas observou-se que as influências
ambientais, e nutricionais parecem ser determinantes para a longevidade [1, 2].
Atualmente sabe-se que muitas doenças crônicas como obesidade,
diabetes melito tipo 2, doenças cardiovasculares e síndrome metabólica, tem sua
patogênese relacionada a fatores ambientais e genéticos. Os fatores ambientais,
podemos citar a dieta, a qual pode contribuir na incidência e na gravidade dessas
doenças crônicas. Por outro lado, muitos nutrientes podem ter efeito modulador nos
fenótipos dependentes da variação genética, efeito este considerado como interação
entre gene e nutriente [3].
Dados consistentes da literatura demonstram que determinados
constituintes dietéticos, como por exemplo, o ácido fólico, vitamina B12, selênio,
polifenóis e flavonoides são capazes de afetar mecanismos epigenéticos como a
metilação do DNA. Acredita-se que alterações na metilação do DNA possam ocorrer,
como resultado dos baixos níveis de folato dietéticos, metionina ou selênio, com
consequências clínicas e que desequilíbrios destes nutrientes na dieta podem levar
a alterações epigenéticas como, por exemplo, hiper e hipometilação global do DNA
[4].
Apesar dos dados recentes e do grande avanço observado nessa
área na ultima década muito pouco se sabe ainda a respeito dos efeitos da nutrição
sobre os mecanismos epigenéticos e seu impacto no envelhecimento humano.
Dados recentes do nosso grupo de pesquisa demonstraram uma
relação entre a metilação global do DNA de idosos e a ingestão diária de
carboidratos, lipídeos, vitamina B6 e magnésio, entretanto estudos adicionais são
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ainda necessários para uma melhor compreensão dos efeitos da dieta sobre a
metilação do DNA [5].
Neste contexto de avaliação da vulnerabilidade das marcações
epigenéticas às variações nutricionais o presente estudo objetivou avaliar a relação
entre a ingestão diária de calorias e dos micronutrientes vitamina A, D, B1, B2, B5,
C, E, cobre, cálcio, fósforo, ferro, iodo, selênio, manganês e potássio sobre a
metilação global do DNA em idosos.

2 MATERIAL E MÉTODOS
A) Pacientes
Foram analisados no presente estudo 126 indivíduos idosos, fisicamente
independentes, de ambos os sexos (60 homens e 66 mulheres), previamente
selecionados a partir dos cadastros das unidades básicas de saúde de todas as
regiões do município de Londrina-PR, participantes do projeto temático EELO.
Foram excluídos do estudo indivíduos obesos (IMC>30), que apresentam
doenças caracterizadas por distúrbios metabólicos tais como hipercolesterolemia
familiar ou que possuem histórico de câncer, em virtude de alterações epigenéticas
poderem potencialmente estar associadas a essas patologias e consequentemente
interferirem na acurácia das análises.

B) Coleta de Amostras
De cada indivíduo foi colhido aproximadamente 5 ml de sangue periférico, em
tubo

estéril

à

vácuo,

contendo

o

anticoagulante

EDTA.

Desse

material

(especificamente dos leucócitos) foram extraídas amostras de DNA pelo protocolo
de extração adaptado de Olerup e Zetterquist et al. (1992), as quais foram diluídas
em 20µl de água milli Q e congeladas a -80C até o momento de realização das
análises moleculares [6].

C) Análise de Metilação Global do DNA
Para a análise do padrão genômico de metilação do DNA foi utilizada a
metodologia de dosagem de radical metil (CH3) a partir do método Imprint
Methylated DNA Quantification Kit (Sigma-Aldrich). Todos os experimentos foram
realizados em duplicatas e os níveis de metilação global de cada indivíduo foram
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obtidos a partir da porcentagem de metilação relativa ao DNA controle 100%
metilado, sendo utilizada a seguinte fórmula:

(A450med Amostra – A450med Branco)
X 100
(A450med DNA Controle Metilado - A450med Branco)
A450med = Média da Absorbância a 450nm
D) Perfil nutricional dos Idosos
Os dados referentes ao perfil nutricional dos idosos foram obtidos pelo método
do recordatório de 24 horas, conforme descrito previamente [7].

E) Análises Estatísticas
As análises estatísticas foram realizadas com o auxílio do software GraphPad
Prism 5.0, sendo considerado um intervalo de confiança de 95% e nível de
significância de 5% (p=0,05). Para a análise das correlações entre a metilação global
e as variáveis de consumo alimentar diário foi utilizado o teste de correlação de
Spearman.
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3 RESULTADOS

Análise da relação entre a ingestão diária de calorias e micronutrientes com a
metilação global do DNA.
A idade média da população estudada foi de 70 ± 6,5 anos, sendo
66 do sexo feminino (52,4%) e 60 do sexo masculino (47,6%). A porcentagem de
metilação global do DNA da amostra foi de 18,17 ± 9,07%. O índice de massa
corpórea médio foi de 27,7 ± 4,4.
Quando interrogada a correlação entre o consumo diário de
vitaminas e a metilação global do DNA foi observada uma correlação inversa
estatisticamente significativa entre a ingestão diária de vitamina A (p=0,03, r=-0,18)
e vitamina E (p=0,03, r=-0,20). Por outro lado, não foi observada correlação entre a
metilação global do DNA e a ingestão diária de vitamina D, vitamina B1, vitamina B2,
vitamina B5, vitamina C (p>0,05) estando estes dados apresentados na Tabela 1.
Foi observada correlação inversa entre a metilação global do DNA
(%) e o valor calórico total diário (p=0,019, r=-0,21) e a ingestão diária de Cobre
(p=0,04, r=-0,18). Contudo, não foi observada associação com a ingestão diária de
cálcio, fósforo, ferro, iodo, selênio, manganês e potássio (p>0,05) (Tabela 2).
Os dados descritivos das análises das correlações das variáveis do
consumo alimentar de vitaminas e minerais e a metilação global do DNA, bem como,
as representações gráficas, estão representados nas tabelas 1 e 2 e figuras 1 e 2.
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Tabela 1 - Correlação entre a Metilação Global do DNA e a ingestão diária de vitaminas.

Variáveis

Mediana
(1º. Q - 3º. Q)

Correlação com Metilação Global do DNA
Correlação de
Spearman (rS)

p

Vitamina A (g/dia)

336,9 (190 - 552,10)

- 0,18

0,03*

Vitamina D (g/dia)

2,17 (1,34 - 3,73)

- 0,03

0,75

Vitamina B1 (mg/dia)

1,26 (0,98 - 1,82)

0,026

0,77

Vitamina B2 (mg/dia)

1,02 (0,71 - 1,33)

- 0,97

0,28

Vitamina B5 (mg/dia)

2,38 (1,82 - 3,09)

- 0,79

0,38

Vitamina C (mg/dia)

44,97 (23,97 -108,7)

- 0,89

0,32

Vitamina E (mg/dia)

10,05 (7,19 - 13,13)

- 0,20

0,027*

* Estatisticamente significante, Correlação de Spearman.
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Tabela 2 - Correlação entre a Metilação Global do DNA e a ingestão diária de calorias e
micronutrientes.

Variáveis

Mediana
(1º. Q - 3º. Q)

Correlação com Metilação Global do DNA
Correlação de
Spearman (rS)

p

1496 (1193 - 1857)

- 0,21

0,019*

Cobre (g/dia)

0,86 (0,72 - 1,19)

- 0,18

0,04*

Cálcio (mg/dia)

459,5 (292,9 -559)

0,03

0,73

Fósforo (mg/dia)

798,4 (619,6 - 1071)

- 0,06

0,48

Ferro (mg/dia)

10,37 (7,93 - 13,33)

- 0,59

0,51

Iodo (g/dia)

36,26 (14,18 - 54,14)

- 0,14

0,88

Selênio (g/dia)

58,77 (42,03 - 78,98)

- 0,04

0,67

1,51 (1,08 - 2,13)

- 0,12

0,16

1639 ( 1320 -2340)

- 0,15

0,09

Valor Calórico Total (Kcal)

Manganês (mg/dia)
Potássio (g/dia)

* Estatisticamente significante, Correlação de Spearman.
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Figura 1 - Correlações entre a metilação global do DNA e ingestão diária de vitaminas.
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Figura 2 - Correlações entre a metilação global do DNA e valor calórico total diário e
consumo de micronutrientes.
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4 DISCUSSÃO

Um crescente e significativo número de evidências tem demostrado
à influência da nutrição sobre os mecanismos epigenéticos, em especial a metilação
de DNA.
Recentemente, nosso grupo de pesquisa demonstrou a relação
entre diminuição dos níveis de metilação global do DNA (hipometilação) em células
de sangue periférico e o processo de envelhecimento. Além disso, foi demonstrada a
relação entre a hipometilação do DNA nos idosos e a ingestão diária de
carboidratos, lipídeos, vitamina B6 e magnésio [5].
Corroborando com os achados preliminares de vulnerabilidade
epigenética ao perfil nutricional, no presente estudo demonstramos uma associação
entre a metilação global de metilação do DNA e o valor calórico total (VCT), a
ingestão diária de vitamina A, vitamina E e cobre.
Sabe-se que o consumo alimentar do idoso sofre alterações
decorrentes de diversos fatores comuns ao processo de envelhecimento como a
diminuição da acuidade para o sabor e o aroma, diminuição do fluxo salivar,
deficiência no desempenho mastigatório, nos quais esses fatores acarretam em
diminuição do estímulo para se alimentar. Resultando assim em um baixo consumo
de alimentos ricos em vitaminas, minerais, fibras e calorias. Sabemos que uma baixa
ingestão destes nutrientes pode acarretar em uma carência nutricional de
determinadas vitaminas e minerais. No entanto muito pouco se sabe ainda a
respeito da relação entre tais compostos nutricionais e os mecanismos epigenéticos
[8].
Dados obtidos a partir de modelos experimentais de culturas de
células revelaram que deficiências de ácido fólico, vitamina B12, niacina, zinco
podem influenciar a estabilidade genômica e os antioxidantes, incluindo os
carotenoides,

vitamina

C e

vitamina E

podem prevenir

a

oxidação

de

macromoléculas in vivo [9].
Importante composto antioxidante a vitamina A relaciona-se à
redução do estresse oxidativo e de doenças crônicas degenerativas. Possui funções
importantes no crescimento e na diferenciação celular e tem apresentado ação
preventiva no desenvolvimento de alguns tumores, como de bexiga, mama,
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estômago e pele, em estudos desenvolvidos com animais. Sabe-se que sua
deficiência pode acarretar em xeroftalmia, provocar modificações nas células
epiteliais, alterando as membranas mucosas que revestem o nariz, garganta, a
traquéia e o trato gastrointestinal [10-12].
Embora exista evidencias que demonstre que a vitamina A seja
empregada com sucesso na área dermatológica para tratamento de acne, psoríase,
linfoma cutâneo de células T não há evidências consistentes de sua relação com o
mecanismo da metilação do DNA [8].
No presente estudo observamos que o baixo consumo de vitamina A
pode influenciar em um aumento na metilação global do DNA. Estudos que
corroboram para este resultado ainda são escassos. Desta forma estudos adicionais
são necessários para uma melhor compreensão de sua participação na metilação do
DNA.
A vitamina E consiste em um antioxidante não enzimático,
lipossolúvel e estrutural da membrana celular que confere proteção à membrana
atuando como quelante dos antioxidantes. Sua propriedade antioxidante tem como
principal papel proteger os substratos oxidáveis das células, tendo como alvos os
ácidos graxos poli-insaturados (PUFAs) e outros componentes da membrana celular.
Observa-se em estudos in vitro a capacidade superior do alfa-tocoferol de prevenir a
peroxidação lipídica de lipoproteínas de baixa densidade (LDL), principais
responsáveis pelo transporte de ácidos graxos e colesterol do fígado para os tecidos
periféricos. Além disso, a vitamina E é capaz de impedir a degradação da membrana
celular, evitando que os lipídios sofram lipoperoxidação [9, 14].
O papel antioxidante tem sido associado ao retardamento do
envelhecimento e na proteção de doenças crônicas não transmissíveis, como
Parkinson, Alzheimeir, câncer e doenças cardiovasculares. Acredita-se que a
vitamina E previna o dano oxidativo celular pela inativação de radicais livres e
espécies reativas de oxigênio, atuando dessa forma na estabilidade do DNA,
evitando quebra e danos aos cromossomos, bem como reforçando a reparação das
lesões ao DNA, aumentando a taxa de remoção do DNA danificado e diminuindo a
formação de micronúcleos, consequentemente inibindo a formação do câncer [3133].
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No presente estudo evidenciamos que o baixo consumo de vitamina
E está associado ao aumento da porcentagem de metilação do DNA, entretanto
estudos adicionais são ainda necessários para a completa compreensão do papel da
vitamina E sobre a metilação global do DNA.
No que diz respeito ao cobre, no presente estudo observamos uma
relação entre o baixo consumo e o aumento da metilação global do DNA. O cobre é
um micromineral indispensável para a eritropoiese e também é um componente
essencial de várias enzimas envolvidas na defesa orgânica contra o estresse
oxidativo, uma destas é a superóxido dismutase citoplasmática. Apresenta funções
orgânicas específicas por ser constituinte de enzimas com atividade de oxirredução,
como a cobre-zinco superóxido dismutase, que protege as células dos efeitos
tóxicos do metabolismo do oxigênio, lisil oxidase que catalisa a formação do
colágeno e elastina, citocromo-c oxidase, necessária para o transporte de elétrons
durante a respiração aeróbica, também está envolvido no metabolismo do esqueleto,
no sistema imunológico e na prevenção de doenças cardiovasculares [13, 15-17].
Não há evidências na literatura que demonstrem a relação entre a
metilação do DNA e o cobre, embora a deficiência de cobre esteja associada a
problemas mentais, retardo do crescimento, anemia, além de ser conhecida a
toxicidade do cobre quando em altas concentrações [16].
No tocante à ingestão calórica, é reconhecido que o idoso
geralmente realiza uma ingestão inadequada, abaixo das suas necessidades. Do
ponto de vista nutricional isto é um fato considerado preocupante, e do ponto de
vista molecular muito pouco se sabe ainda sobre o impacto da restrição calórica
(RC).
No presente estudo observamos uma correlação significativa entre a
baixa ingestão calórica e altas porcentagens de metilação global do DNA.
Contextualizando esse dado com a literatura, a diminuição da
metilação global do DNA tem sido considerada como um importante marcador
biológico de envelhecimento. Similarmente, a hipometilação global do DNA tem sido
considerada um importante biomarcador para o risco de câncer, com implicações
reportadas para adenoma de coloretal, cabeça e pescoço, câncer de bexiga, câncer
de mama, câncer gástrico e câncer renal [18-27].
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A RC vem sendo muito utilizada como um regime modelo para a
compreensão dos mecanismos básicos do envelhecimento, em especial porque
provoca uma extensão inequívoca, robusta e reprodutível de tempo máximo de vida
e atrasos de muitas mudanças bioquímicas, fisiológicas e de comportamento. O
mecanismo pelo qual a RC prolonga o tempo de vida máximo tem sido associado à
redução da gordura corporal, atraso neuroendócrino ou alterações imunológicas,
aumento na capacidade de reparo do DNA, expressão do gene alterado, maior
apoptose e melhora do estresse oxidativo [28].
Fontana et al. avaliou os efeitos da RC por 6 anos em participantes
com consumo de 1.800kcal/dia, 30% menos calorias quando comparado à dieta
típica americana, pareado para sexo e idade. Obtiveram como resultados uma
menor porcentagem de gordura corporal, pressão sanguínea sistólica e diastólica
menor, melhora no perfil lipídico, aumento da sensibilidade à insulina, baixos níveis
de marcadores inflamatórios e baixa concentração de triiodotironina.

Dados

semelhantes aos encontrados por Ford et al. observaram que a RC na longevidade
apresenta redução da incidência de diabetes, câncer, doenças cardiovasculares [29,
30].
Em suma, os dados do presente estudo corroboram com dados
prévios do grupo que demonstraram a vulnerabilidade da metilação do DNA às
modificações nutricionais. Além disso, os dados do presente estudo proporcionam
informações adicionais nesta área do conhecimento ao demonstrar que a ingestão
calórica diária e a ingestão dos micronutrientes vitamina A, vitamina E e o cobre
também estão relacionadas às variações no perfil global de metilação de DNA nos
idosos [5].
Embora as implicações clínicas da baixa ingestão de vitamina A, E e
cobre, bem como o baixo consumo de calorias, sejam reconhecidas na literatura, no
presente estudo demostramos que estas condições estão associadas com o
aumento da metilação do DNA. Paralelamente a isso, considerando que a
diminuição da

metilação global

é uma marca epigenética associada ao

envelhecimento ponderamos que estudos futuros são ainda necessários para uma
maior elucidação dos efeitos da baixa ingestão da vitamina A, E, cobre e VCT sobre
o mecanismo molecular do envelhecimento do ponto de vista epigenético.
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CONCLUSÃO GERAL

Os dados do presente estudo corroboram com a hipótese de
vulnerabilidade dos mecanismos epigenéticos, como a metilação do DNA, à dieta e
nos permitem concluir que:
1) Há uma associação entre a ingestão diária de calorias, vitamina
A, vitamina E e cobre e o perfil global de metilação do DNA em idosos.
2) A diminuição da ingestão calórica e de vitamina A, vitamina E e
cobre está associada a uma maior porcentagem da metilação global do DNA em
células do sangue periférico de idosos.
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Tests of statistical analysis must be fully described. Statements about statistical significance
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manuscript in footnotes to tables and in the captions of figures rather than in the text only.
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If your electronic artwork is created in a Microsoft Office application (Word, PowerPoint,
Excel) then please supply 'as is' in the native document format. Regardless of the application
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or convert the images to one of the following formats (note the resolution requirements for
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Please do not:
• Supply files that are optimized for screen use (e.g., GIF, BMP, PICT, WPG); these typically
have a low number of pixels and limited set of colors; • Supply files that are too low in
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Please make sure that artwork files are in an acceptable format (TIFF (or JPEG), EPS (or
PDF), or MS Office files) and with the correct resolution. If, together with your accepted
article, you submit usable color figures then Elsevier will ensure, at no additional charge, that
these figures will appear in color online (e.g., ScienceDirect and other sites) regardless of
whether or not these illustrations are reproduced in color in the printed version. For color
reproduction in print, you will receive information regarding the costs from Elsevier after
receipt of your accepted article. Please indicate your preference for color: in print or online
only. For further information on the preparation of electronic artwork, please see
http://www.elsevier.com/artworkinstructions. Please note: Because of technical complications
that can arise by converting color figures to 'gray scale' (for the printed version should you
not opt for color in print) please submit in addition usable black and white versions of all the
color
illustrations.
Illustration
services
Elsevier's
WebShop
(http://webshop.elsevier.com/illustrationservices) offers Illustration Services to authors
preparing to submit a manuscript but concerned about the quality of the images
accompanying their article. Elsevier's expert illustrators can produce scientific, technical and
medicalstyle images, as well as a full range of charts, tables and graphs. Image 'polishing' is
also available, where our illustrators take your image(s) and improve them to a professional
standard. Please visit the website to find out more. Figure captions Ensure that each
illustration has a caption. Supply captions separately, not attached to the figure. A caption
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used. Tables • Must be numbered consecutively with Arabic numerals. • Start each table on
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enough detail for the nutrient content of those diets. Reference to established diets (such as
AIN 93G) is appropriate when the major ingredients are listed and the premix levels are
provided (actual details of each vitamin and mineral source listed is not necessary in this
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case). Diets that are developed with different lipid sources should provide a fatty acid
compositional analysis of the lipids. In addition, studies that test a botanical or phytochemical
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the active compounds.
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• Manuscript text
• Manuscript has been 'spell-checked' and 'grammar-checked'
• Main headings and subheadings must be numbered with Arabic numerals.
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