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Introdução
Um número crescente de evidências tem indicado a participação de alterações
epigenéticas entre as respostas celulares adaptativas tornando os mecanismos
epigenéticos importantes candidatos na relação entre o estresse e a origem de
doenças, como o câncer de pulmão. No mesmo sentido, enquanto inúmeros
benefícios têm sido atribuídos à prática de exercício físico pouco ainda se sabe a
respeito dos mecanismos moleculares associados.
Estudos epidemiológicos prévios indicaram uma relação significativa entre o
estresse crônico e a origem, progressão e mortalidade de câncer (STOMMEL et al.,
2002; CHIDA et al., 2008). Dados obtidos por meta análise envolvendo 165 estudos
longitudinais correlacionaram a influência de fatores psicossociais com a incidência e
diminuição na sobrevida de pacientes com câncer (CHIDA et al., 2008). Além disso, a
análise destes dados permite a observação de que o câncer de pulmão é o tipo de
câncer no qual a associação com o estresse está estabelecida de forma mais
significativa (CHIDA et al., 2008), o que torna este o principal modelo para análises
subsequentes.
No tocante à prática de exercício físico, é indiscutível que esta proporcione
benefícios à saúde de uma forma geral (KALIMAN et al., 2011). No entanto, pouco se
sabe a respeito dos mecanismos moleculares que associam essa prática à melhora
nas condições biológicas.
Muito tem sido discutido nas últimas décadas sobre a influência ambiental sobre
o controle da manifestação da informação genética. Em virtude da quantidade ainda
limitada de informações nessa área emerge a necessidade de estudos em modelos
experimentais em ambientes controlados focados na compreensão, a nível molecular,
do quanto e como o estresse e o exercício físico podem influenciar as atividades
biológicas normais de controle da expressão gênica em células do pulmão.
Neste contexto o presente estudo objetivou avaliar o efeito do estresse e da
prática de exercício físico sobre a metilação do DNA em células do pulmão de ratos,
bem como correlacionar com a expressão do gene Dnmt3a e Dnmt3b.

7º Seminário de Iniciação Científica. 17 e 18 nov. 2016. ISSN 2237-8901

Material e Métodos
Animais
Ratos machos Wistar foram classificados em quatro grupos, contendo 5 animais
cada: 1) grupo de estresse (ST): animais que foram submetidos ao protocolo de
estresse crônico por restrição do 67 DNP ao 80 DNP; 2) o grupo de exercício físico
(EX): animais que foram submetidos ao exercício físico (natação por 60 minutos/dia)
do 53 dia pós-natal (DPN) ao 79 DPN; 3) grupo controle (CTL): animais que não foram
submetidos a nenhuma intervenção.
Para as análises dos efeitos do estresse comportamental sobre os padrões
epigenéticos foi utilizado o ensaio validado de estresse crônico por restrição conforme
descrito anteriormente (BABENKO et al., 2012). Os animais do grupo EX foram
submetidos ao treinamento físico (natação), de acordo com Martins-Pinge et al (2005).
Os animais foram mortos por decapitação e o lóbulo inferior direito do pulmão foi
retirado. Todas as amostras foram lavadas em solução salina imediatamente após a
sua obtenção e congeladas a -80 °C para posteriores análise moleculares.
Análise da Metilação do DNA e da expressão gênica
O DNA genômico de células do pulmão foi obtido por protocolo de salting out e
o perfil de metilação global de DNA foi avaliado pela dosagem de 5-metil-citosina pelo
kit Imprint® Methylated DNA Quantification kit (Sigma-Aldrich®), de acordo com as
recomendações do fabricante e já previamente descritas (TOFFOLI et al., 2014).
As amostras de RNA foram obtidas utilizando Trizol (Invitrogen®) e a transcrição
reversa foi realizada utilizando High Capacity Kit (Applied Biosystems®). Os níveis de
expressão do gene, Dnmt3a e Dnmt3b foram avaliados a partir de equipamento de
PCR em Tempo Real, Step One Plus (Applied Biosystems) e o sistema de detecção
Taqman (Applied Biosystems).
Análise estatística
Foi utilizado o software GraphPrim 5.0 para a análise estatística dos dados.
Foram utilizado os testes não paramétricos de Mann-Whitney para comparar o perfil
de metilação global de DNA e análise quantitativa da expressão dos genes, Dnmt3a
e Dnmt3b. Foi adotado o intervalo de confiança de 95% e o nível de significância de
5% (p<0.05) em todos os testes utilizados.
Resultados e Discussão
As análises comparativas das porcentagens do perfil de metilação global do DNA
revelaram uma diminuição estatisticamente significativo no pulmão (p=0.0159) nos
animais submetidos ao estresse crônico (ST) quando comparado com os animais
controle. Não foi observada diferença estatisticamente significativa no perfil de
metilação global do DNA nos animais praticantes de exercicio fisico (EX) quando
comparadoa com os animais do grupo controle (p=0.3095) (Figura 1)
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Figura 1 – Efeito do estresse e exercicio físico sobre a
metilação do DNA no pulmão de ratos

CTL= grupo controle; ST=grupo estresse; EX=grupo exercicio fisic.
*p<0.05. Teste de Mann-Whitney. A barra de erro representa o Erro
Padrão da Média.
Fonte: Os autores.

No que diz repeito aos efeitos do estresse e da prática de exercício físico sobre
a expressão do gene Dnmt3a, não foi evidenciada diferença estatisticamente
significativo quando comparada quantitativamente a expressão do gene Dnmt3a dos
animais submetidos ao protocolo de estresse (ST) (p=0.6667) ou exercício físico (EX)
(p=0.0556) com os animais do grupo controle (Figura 2).

Figura 2 – Efeito do Estresse e Exercício Físico sobre a
expressão do gene Dnmt3a em células do pulmão de
ratos.

CTL: grupo controle; ST: grupo estresse; EX: grupo exercicio fisico
*p<0.05. Teste de Mann-Whitney. A barra de erro representa o Erro
Padrão da Média.
Fonte: Os autores.

Quando interrogados os efeitos do estresse e da prática de exercício físico sobre
a expressão do gene Dnmt3b não foi observada diferença estatística entre os grupos
ST e CTL (p = 0.8016).
No entanto, uma diminuição estatisticamente significativa foi observada quando
comparada a expressão do gene Dnmt3b entre os grupos EX e CTL (p = 0.0357).
Além disso, diminuição estatisticamente significativa na expressão do gene Dnmt3b
foi observada quando comparados EX e ST (p = 0.0018). (Figura 3).

7º Seminário de Iniciação Científica. 17 e 18 nov. 2016. ISSN 2237-8901

Figura 3 – Efeito do Estresse e Exercício Físico sobre a expressão
do gene Dnmt3b em células do pulmão de ratos.

CTL: grupo controle; ST: grupo estresse; EX: grupo exercicio fisico. *p<0.05.
Teste de Mann-Whitney. A barra de erro representa o Erro Padrão da Média.
Fonte: Os autores.

O presente estudo consiste no primeiro relato da literatura a demonstrar o efeito
do estresse sobre as células pulmonares, em termos epigenéticos. Assim como ocorre
em células encefálicas (Rodrigues et al 2015; Kashimotoet al 2015), nossos resultados
corroboram quanto ao efeito do estresse ser uma hipometilação global do DNA
também em células pulmonares, alteração caracteristica encontrada em células
tumorais (SHEN et al., 2007; ESTELLER et al., 2008).
Embora a pratica de exercicio fisico seja reconhecidamente benéfica ao sistema
cardiopulmonar, pouco esclarecedores são as evidências do mecanismo molecular
por trás destes beneficios. Nosso resultados demonstraram que não há diferença
estatisticamente significativa na metilação global do DNA ou na expressão gênica do
gene Dnmt3a quando comparados os animais que praticaram exercicio fisico e os
animais do grupo controle (p>0.05).
No que diz respeito aos efeitos do estresse e exercício físico sobre a expressão
de genes de DNA metiltransferase (Dnmt3a e Dnmt3b) em células de pulmão de rato
nossos dados mostram que: 1) o estresse induz um aumento da expressão do gene
Dnmt1 (p = 0,0159), que é abolida quando combinado com exercício físico ao
estresse; 2) o exercício físico induz efeito antagonista sobre a expressão do gene
Dnmt3a em comparação com o efeito causado pelo estresse e; 3) a atividade física,
por si só, induz uma diminuição da expressão do gene Dnmt3b, que é antagonista
para o efeito induzido pelo estresse na expressão deste gene.
Em relação à expressão de genes DNMTs, nossos resultados demonstraram
não haver diferença estatisticamente significativa na metilação global do DNA e na
expressão do gene Dnmt3a nos animais que praticavam exercício físico em
comparação ao grupo controle (p> 0,05). No entanto, os nossos dados mostram uma
diminuição significativa na expressão do gene Dnmt3b (p = 0,0357) em comparação
exercício fisico e grupo controle. Ainda considerando a evidência deste estudo,
notamos que, na prática, os efeitos do exercício físico em animais submetidos ao
protocolo de estresse na expressão de genes Dnmt3a e Dnmt3b são ligeiramente
modificadas. Este efeito modulador pode ser bem observado quando se comparam
animais submetidos ao estresse (ST) e animais submetidos ao estresse e exercício
(EX-ST).
Conclusão
Com base em nossos dados concluímos que o estresse comportamental crônico
induz uma diminuição no perfil de metilação global do DNA em células do pulmão de
7º Seminário de Iniciação Científica. 17 e 18 nov. 2016. ISSN 2237-8901

ratos. Além disso, nossas evidências sugerem que a prática de exercício fisico pode
potencialmente modular as respostas induzidas pelo estresse em células do pulmão
de ratos no que diz respeito a variações na metilação global do DNA e na expressão
dos genes Dnmt3a e Dnmt3b.
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