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Resumo
AMARAL, C. L. Avaliação da metilação do gene TP53 e instabilidade genômica em ratos
expostos metionina e doxorrubicina. 2009. 78f. Tese (Doutorado). Faculdade de Ciências
Farmacêuticas de Ribeirão Preto - Universidade de São Paulo - Ribeirão Preto - SP, 2009.
O estado de metilação é suscetível a mudanças quando os organismos são expostos a agentes
ambientais tais como componentes dos alimentos e medicamentos. Uma dieta rica em
metionina (Met) poderia modular a concentração de S-adenosilmetionina (SAM) e Sadenosilhomocisteína (SAH) e alterar o estado de metilação da região promotora de genes
supressores de tumores. Tanto a hipometilação global quanto a hipermetilação de genes
específicos estão envolvidas na instabilidade genômica e poderiam resultar em dano ao DNA.
Este estudo avalia se a dieta suplementada com Met associada a doxorrubicina (DXR), um
fármaco antitumoral que induz espécies reativas, resulta em alterações no estado de metilação
da região promotora do gene TP53, na razão SAM/SAH, na concentração de glutationa (GSH)
e em dano ao DNA. Quarenta ratos machos Wistar foram separados em dois grupos: dieta
suplementada com Met (ração comercial acrescida de 2% Met) e dieta controle (ração
comercial) por seis semanas. Cada grupo foi subdividido em dois subgrupos que receberam
DXR (1mg/Kg) ou solução salina intraperitoneal na terceira e sexta semanas de tratamento.
Os rins e fígado foram utilizados para isolamento do DNA, determinação da concentração de
SAM, SAH e GSH, e análise da instabilidade genômica. Todos os grupos apresentaram o
mesmo estado de metilação da região promotora do gene TP53, determinado pelo método de
análise de restrição combinada com bissulfito (COBRA). Este fato poderia ser explicado pelo
índice de metilação (razão SAM/SAH) que permaneceu inalterado, possivelmente devido a
uma adaptação do ciclo da Met que manteve a concentração de SAM. A depleção de GSH não
ocorreu quando DXR foi associada a dieta suplementada com Met. Portanto, a suplementação
com Met manteve a concentração de GSH em ratos tratados com DXR. A dieta suplementada
com Met não induziu instabilidade genômica e não alterou o dano ao DNA induzido pela
DXR. Em conclusão, DXR induz depleção de GSH que é inibida pela suplementação com
Met. Entretanto, a mesma suplementação não previne a instabilidade genômica induzida pela
DXR. A dieta suplementada com Met aumenta a concentração de SAH renal sem alterar a
concentração de SAM e GSH. Tanto a dieta suplementada quanto a DXR não induzem
hipermetilação na região promotora do gene TP53.

Palavras-chave: Metilação do DNA. Metionina. Doxorrubicina. TP53. S-adenosilmetionina.
S-adenosilhomocisteína. Glutationa. Ensaio do cometa.
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Abstract
AMARAL, C. L. TP53 gene methylation and genomic instability in methionine and
doxorubicin exposed rats. 2009. 78f. Thesis (Doctoral). Faculdade de Ciências
Farmacêuticas de Ribeirão Preto - Universidade de São Paulo - Ribeirão Preto - SP, 2009.
The DNA methylation status is susceptible to changes when organisms are exposed to
environmental agents such as food components and drugs. A methionine-rich (Met) diet may
modulate S-adenosylmethionine (SAM) and S-adenosylhomocysteine (SAH) concentrations,
which could change the DNA methylation status in the promoter region of tumor suppressor
genes. Global hipomethylation and gene-specific hipermethylation are involved in genomic
instability and it could result in DNA damage. This study intends to evaluate if a Met-rich diet
associated with doxorubicin (DXR), an antitumoral drug that induces reactive species, result
in changes in the methylation status of the TP53 gene promoter, in the SAM/SAH ratio, in
glutathione levels (GSH) and in DNA damage. Forty male Wistar rats were separated into two
groups: Met-rich diet (standard chow plus 2% Met), and control diet (standard chow) for six
weeks. Each group was subdivided into another two groups that received DXR (1mg/kg) or
saline intraperitoneally in the third and sixth weeks of the experiment. The kidneys and the
liver were removed for DNA isolation, SAM, SAH and GSH determination, and genomic
instability assay. All groups showed the same unmethylated status in the TP53 promoter
according to the Combined Bisulfite Restriction Analysis (COBRA). This could be explained
by the fact that the methylation index (SAM/SAH ratio) remained unchanged, possibly
because of an adaptive Met pathway that maintains SAM levels. GSH depletion did not occur
when DXR was associated with the Met-rich diet. As a matter of fact, the Met-rich diet
improved GSH concentration in DXR-treated rats. Met-rich diet did not induce genomic
instability, and it did not alter DNA damage induced by DXR. In conclusion, DXR induces
GSH depletion which is inhibited by Met supplementation. However, Met-rich diet may not
prevent genomic instability induced by DXR. A Met-rich diet increases SAH levels; however,
it does not change GSH and SAM levels. Neither Met supplementation nor DXR induced
DNA hypermethylation in the TP53 gene promoter.
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