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RESUMO 

O alelo CYP2C19*3 é caracterizado por um códon de parada prematura, originado a 
partir do polimorfismo G636A, que dá origem a uma proteína inativa. Mutações sem 
sentido são responsáveis por diversos casos de doenças genéticas, tais como a fibrose 
cística e a distrofia muscular de Duchenne. Estudos demonstram que os 
aminoglicosídeos são capazes de induzir os ribossomos a transleitura de códons de 
parada prematura (transleitura), permitindo assim a elongação da cadeia completa da 
proteína e parcial recuperação da atividade biológica da proteína. Do ponto de vista 
farmacogenético, alguns alelos portadores de códons de parada prematura codificam 
proteínas inativas, alterando a capacidade de metabolizar ou bioativar determinados 
fármacos, expondo o indivíduo a efeitos tóxicos. O objetivo deste trabalho foi investigar 
o efeito de aminoglicosídeos como indutores de transleitura do códon de parada 
prematura do alelo CYP2C19*3 e suas implicações moleculares e funcionais. O alelo 
CYP2C19*3 foi gerado por mutagênese sítio-dirigida a partir do alelo selvagem e 
clonado no vetor de expressão pQCXIH fusionado a EGFP para construção de um 
sistema gene-repórter, ou sem EGFP, para construção de um sistema de expressão de 
CYP2C19. As construções foram transfectadas em linhagem celular HeLa. Os clones 
celulares de expressão estável foram obtidos por pressão seletiva com higromicina. A 
expressão gênica foi medida por RT-PCR em tempo real e Western blotting. A indução 
de transleitura foi realizada por tratamento das células com G418 e gentamicina e as 
análises realizadas por técnicas de citometria de fluxo, imunoblotting e microscopia de 
fluorescência. Os ensaios de atividade enzimática foram conduzidos utilizando como 
marcador a hidroxilação do CEC (3-ciano-7-etoxicumarina). Análises de expressão 
gênica mostraram que os clones celulares analisados apresentaram expressão das 
construções e os clones de maior expressão foram selecionados para os ensaios de 
transleitura. Nos ensaios de transleitura, após o tratamento com G418 e gentamicina, os 
clones celulares carreando o alelo mutado apresentaram restauração da expressão de 
EGFP de maneira concentração-dependente, mostrando que G418 foi mais potente que 
a gentamicina. Ensaios de atividade enzimática mostraram que células tratadas com 
G418 apresentaram um ganho funcional de cerca de cinco vezes em relação ao controle 
não tratado, e a gentamicina induziu uma recuperação de aproximadamente duas vezes 
na atividade enzimática de CYP2C19. Esta é a primeira demonstração de transleitura de 
um códon de parada prematura de um alvo farmacogenético. Os dados obtidos sugerem 
que modelos de indução de transleitura podem ser adaptados para outros alelos de 
interesse farmacogenético. Além disso, o modelo desenvolvido neste trabalho pode ser 
utilizado para investigar o efeito de outros compostos na indução da transleitura de 
códons de parada prematura. 

Palavras-chave: transleitura, aminoglicosídeos, códon de parada prematura, CYP2C19, 
farmacogenética. 
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ABSTRACT 

CYP2C19*3 is characterized by a premature stop codon that leads to an inactive 
truncated protein. Nonsense mutations are responsible for several cases of genetic 
disorders such as cystic fibrosis and Duchunne muscular dystrophy. Aminoglycosides 
have been shown to induce the readthrough of premature termination codons leading to 
a partially restoration of full-length protein expression and its biological activity. In 
pharmacogenetical field, alleles that carry out premature termination codons translate 
inactive truncated proteins, decreasing the metabolism or bioactivation of certain drugs, 
leading to toxic effects. The aim of this study was to investigate the readthrough 
induction CYP2C19*3 premature termination codon by aminoglycosides. CYP2C19*3 
was generated by site-directed mutagenesis and cloned into pQCXIH expression vector 
with or without EGFP at 3’ end. Constructions were stably transfected in HeLa cells and 
cell clones were obtained by selective pressure with hygromycin. The CYP2C19 
expression was evaluated by real time RT-PCR and immunoblotting. Readthrough 
assays were performed by treatment with either G418 or gentamicin and results were 
evaluated by flow cytometry, immunoblotting and fluorescence microscopy, whereas, 
CYP2C19 enzymatic activity was quantified by hydroxylation of 3-cyano, 7-
ethoxycoumarin. G418 and gentamicin induced readthrough of the CYP2C19*3 
premature stop codon in a concentration-dependent manner. Flow cytometry revealed a 
protein restoration after G418 and gentamicin treatment with G418 more effective than 
gentamicin. Similar results were obtained by immunoblotting and fluorescence 
microscopy assays confirming the readthrough effect. It was also demonstrated a 5-fold 
CYP2C19 activity restoration after G418 treatment and 2-fold after gentamicin. This is 
the first demonstration of readthrough of a premature stop codon in a pharmacogenetic 
target. These data suggest that experimental models may be adapted to explore 
readthrough of premature stop codons in other genes of pharmacogenetic interest. 
Moreover, the developed expression model must be useful to investigate potential 
readthrough inductors. 

 

Keywords: readthrough, aminoglycosides, premature termination codon, CYP2C19, 
pharmacogenetic. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

1.1. FARMACOGENÉTICA 

 

A resposta clínica ao uso de medicamentos é caracterizada por uma 

grande variabilidade interindividual no que diz respeito ao sucesso terapêutico e 

desencadeamento de efeitos tóxicos. Isto pode ser atribuído a uma gama de fatores, tais 

como, patogênese e severidade da doença em tratamento, interações medicamentosas, 

função renal e hepática, idade, estado nutricional e doenças associadas. Entretanto, é 

reconhecido que diferenças hereditárias no metabolismo/disponibilidade de fármacos e 

polimorfismos genéticos em alvos terapêuticos podem contribuir de maneira mais 

significativa para o sucesso terapêutico e toxicidade de determinados fármacos (Evans e 

Relling, 1999). 

Historicamente, as primeiras observações relacionadas à variabilidade de 

resposta farmacológica são atribuídas a Pitágoras, em 510 a.C., que relatou efeitos 

tóxicos induzidos pela ingestão de determinadas favas (Ingelman-Sundberg e Sim, 

2010). Em tempos mais atuais, a partir de 1950, foram documentadas as primeiras 

observações clínicas acerca do caráter hereditário da resposta farmacológica, como por 

exemplo, neuropatia periférica induzida pelo uso de isoniazida e diferenças 

interindividuais na acetilação deste medicamento (Hughes et al., 1954), intensa 

hemólise após tratamento antimalárico, associado a variações interindividuais na 

atividade da enzima eritrocitária glicose-6-fosfato desidrogenase (G6PD) (Carson et al., 

1956) e relaxamento muscular prolongado após o uso de succinilcolina por indivíduos 
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com baixos níveis séricos de colinesterase (Kalow, 1956). Ao final dos anos 80, com o 

advento da clonagem e caracterização do gene polimórfico que codifica a debrisoquina-

hidroxilase (CYP2D6), as bases moleculares da variabilidade passaram a ser mais bem 

compreendidas e, desde então, diversos genes envolvidos em processos farmacológicos 

tem sido isolados, seus mecanismos moleculares caracterizados e sua importância 

clínica mais claramente definida (Evans et al., 1999). 

O termo farmacogenética define a ciência que estuda o efeito da 

variabilidade genética na farmacocinética e farmacodinâmica dos medicamentos. O 

objetivo maior da farmacogenética é o estabelecimento da terapêutica individualizada, 

ou seja, a indicação do fármaco certo, na dose adequada para cada indivíduo, baseado 

no genótipo de cada um. A identificação de novos alelos de interesse farmacogenético, 

o desenvolvimento de testes genéticos para escolha de medicamentos e reavaliação de 

fármacos retirados do mercado devido a efeitos tóxicos em alguns indivíduos, também 

fazem parte dos desafios da farmacogenética. 

No ano de 2003 foi criada no Brasil a Rede Nacional de Farmacogenética 

– REFARGEN, reunindo grupos de pesquisa de todas as regiões geográficas, com o 

objetivo de determinar o perfil farmacogenético da população brasileira, considerando 

especialmente sua grande heterogeneidade e miscigenação ancestral entre europeus, 

africanos e indígenas (REFARGEN, disponível em www.refargen.org).  
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1.2. A SUBFAMÍLIA CYP2C 

 

O complexo citocromo P450 (CYP) é uma família composta por 57 

genes ativos, agrupados em 18 famílias e 44 subfamílias. As famílias CYP1, CYP2 e 

CYP3 são coletivamente responsáveis pela maioria das biotransformações de fármacos 

e outros xenobióticos no fígado humano. Já as famílias CYP4 a CYP51 estão 

envolvidas no metabolismo de compostos endógenos como esteróides, ácidos graxos, 

prostaglandinas, entre outros (Ingelman-Sundberg e Sim, 2010). 

Dentre as subfamílias responsáveis pelo metabolismo de xenobióticos, 

uma das principais é a CYP2C, composta por quatro genes, CYP2C8, CYP2C9, 

CYP2C18 e CYP2C19, localizados em cluster no braço longo do cromossomo 10 

(Figura 1) (Zaphiropoulos et al., 1999). São genes expressos essencialmente no fígado e 

as enzimas CYP2C8, CYP2C9 e CYP2C19 correspondem a aproximadamente 30% a 

40% do conteúdo de enzimas citocromo P450 presentes nos microssomos hepáticos 

(Zanger et al., 2008). A CYP2C18, embora apresente altos níveis de mRNA no fígado, 

por motivos ainda indeterminados não é eficientemente traduzida em proteínas (Löfgren 

et al., 2008). 

Todos os genes da subfamília CYP2C apresentam polimorfismos 

genéticos que levam a uma grande variabilidade fenotípica no metabolismo de 

substratos farmacológicos destas enzimas (Goldstein, 2001). 
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Chromosome 10 - NC_000010.10 

 

 

 

Figura 1: Representação da região cromossômica 10q24. Os genes CYP2C8, CYP2C9, 

CYP2C18 e CYP2C19 organizados em cluster. Adaptado de National Center of 

Biotechnology Information – NCBI (www.ncbi.nlm.nih.gov/gene/100271534). 

 

1.3. A CYP2C19 

 

A CYP2C19 é uma proteína codificada pelo gene CYP2C19, composta 

por 490 aminoácidos e com peso molecular aproximado de 55 KDa (Xie et al., 2001). 

Está envolvida no metabolismo de diversos fármacos, tais como o antiretroviral 

nelfinavir, o antimalárico proguanil, os benzodiazepínicos diazepam, flunitrazepam e 

clobazepam, o barbitúrico fenobarbital, os inibidores seletivos da recaptação de 

serotonina citalopram e fluoxetina, os inibidores das bombas de prótons omeprazol, 

pantoprazol, rabeprazol e lansoprazol, o inibidor plaquetário clopidogrel, entre outros 

(revisado em Li-Wan-Po et al., 2010 e Gardiner e Begg, 2006).  

Polimorfismos no gene CYP2C19 humano têm sido extensamente 

estudados quanto aos seus impactos funcionais e relevância clínica, sendo considerados 

como o principal fator de variabilidade interindividual da resposta da CYP2C19 aos 
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seus substratos (Goldstein, 2001). De acordo com o genótipo, os indivíduos 

homozigotos para o alelo selvagem (CYP2C19*1 ou CYP2C19*WT) são classificados 

como metabolizadores rápidos (MR), indivíduos heterozigotos portadores do alelo 

selvagem são classificados como metabolizadores intermediários (MI) e indivíduos 

portadores de dois alelos não funcionais, em homozigose ou heterozigose, são 

classificados como metabolizadores lentos (ML) (Furuta et al., 2005). Indivíduos 

portadores do alelo CYP2C19*17 são classificados como metabolizadores ultra-rápidos 

(MU) (Sibbing et al., 2010). 

Dentre os mais de 20 polimorfismos genéticos de CYP2C19 já descritos 

(www.cypalleles.ki.se), os mais freqüentes são os alelos ML CYP2C19*2 – que insere 

um sítio de splicing alternativo no éxon 5 (de Morais et al., 1994a) – e CYP2C19*3, 

caracterizado pela mutação G636A, resultando na substituição de um triptofano por 

códon de parada prematura no aminoácido 212 (W212X) da cadeia polipeptídica 

gerando uma proteína truncada e inativa (de Moraes et al., 1994b).  

Dados revisados por Bravo-Villalta et al. (2005), mostram que o alelo 

CYP2C19*2 ocorre preferencialmente em populações brancas, enquanto que o alelo 

CYP2C19*3 aparece quase que exclusivamente entre asiáticos, principalmente 

japoneses (10,8%), chineses (4,5%), coreanos (11,7%), tailandeses (5,0%), e povos 

nativos da Oceania, como aborígenes australianos (14.3%) e populações de Vanuatu e 

outras ilhas do Pacífico (14.4%). 

Estudos avaliando o metabolismo de inibidores de bombas de prótons, 

como o omeprazol, pantoprazol, lansoprazol, rabeprazol e esomeprazol, em indivíduos 

com diferentes genótipos demonstram que a área sob a curva (AUC) do omeprazol em 

indivíduos ML é significativamente maior em indivíduos homozigotos MR (Figura 2), 
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denotando uma clara deficiência metabólica deste substrato relacionada ao genótipo da 

CYP2C19 (Furuta et al., 2010; Furuta et al., 2005; Furuta et al., 2004; Yin et al., 2004). 

 

 

 

Figura 2: Concentração plasmática do omeprazol e do metabólito 5-hidroxiomperazol. 

A) Indivíduos ML apresentam maior biodisponibilidade do omeprazol do que 

indivíduos MR. B) Indivíduos ML apresentam menores concentrações plasmáticas do 

metabólito 5-hidroxiomeprazol em relação aos indivíduos EM, demonstrando uma 

deficiência metabólica associada ao fenótipo ML. Adaptado de Yin et al., 2004). 

 

Yu et al. (2003) estudaram a influência de polimorfismos da CYP2C19 

no metabolismo do citalopram, e demonstraram que a depuração (clearance) deste 

fármaco foi significantemente reduzida em indivíduos ML, quando comparados a 

indivíduos MR, sugerindo um efeito direto da presença de polimorfismo no fenótipo de 

CYP2C19. 
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Mais recentemente, tem sido demonstrada a importância dos 

polimorfismos de CYP2C19 na resposta terapêutica ao inibidor plaquetário clopidogrel, 

um pró-fármaco cujo efeito se dá por sua biotranformação em um metabólito ativo. É 

comumente utilizado em pacientes que receberam implante de prótese de sustentação 

intraluminal arterial (stent) e, apesar de não ser metabolizado exclusivamente pela via 

da CYP2C19, indivíduos ML apresentam menores taxas de biotransformação e, por 

conseguinte, menor sucesso terapêutico (Price et al., 2011; Momary et al., 2010; 

Shuldiner et al., 2009  Simon et al., 2009). 

 

 

1.4. MUTAÇÕES SEM SENTIDO 

 

As mutações sem sentido são caracterizadas por alterações estruturais - 

tais como mutações de base única, inserções e deleções - que ocorrem nos éxons, 

levando ao aparecimento de um dos três diferentes códons de parada (UAG, UGA, 

UAA). Este tipo de evento mutacional está presente em cerca de 20% das mais de 

43.000 doenças genéticas causadas por mutações de base única em humanos (Mort et 

al., 2008), tais como distrofia muscular de Duchenne (20% dos casos), fibrose cística 

(20% dos casos), ataxia-telangiectasia, mucopolissacaridose tipo I (70% dos casos), 

cistinose e alguns tipos de câncer (Zingman et al., 2007; Kellermeyer, 2006). 

Os processos de terminação normal e terminação prematura da tradução 

não são considerados processos bioquímicos equivalentes, uma vez que códons de 

parada naturais são localizados em regiões terminais dos éxons, flanqueadas por regiões 
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não traduzidas (3’UTR) reconhecidas por proteínas que modulam a eficiência da 

terminação da tradução (Amrani et al., 2006). A freqüência com que os diferentes 

códons de parada naturalmente ocorrem é de aproximadamente 49,5% para UGA, 28% 

para UAA e 22,5% para UAG (Sun et al., 2005), diferente dos códons de parada 

inseridos por mutações sem sentido que tem freqüências de 40,5% para UAG, 38,5% 

para UGA e 21% para UAA (Mort et al., 2008). 

A presença de códons de parada prematura leva a reduções drásticas nos 

níveis de expressão do gene afetado, por suprimirem a tradução de éxons e o 

truncamento de proteínas (Khajavi et al., 2006). Além disso, a presença de códons de 

parada prematura também induz alterações nos níveis de expressão normal do mRNA 

portador. Isto se deve à ação de um mecanismo de vigilância bastante conservado 

chamado NMD (Nonsense-Mediated Decay), responsável por eliminar moléculas de 

mRNA portadoras de mutações sem sentido situadas entre 50 e 55 nucleotídeos antes da 

última junção éxon-éxon (Maquat, 2004), sendo capaz de degradar de 75% a 95% das 

moléculas de mRNA alvejadas (Isken & Maquat, 2007). 

 

 

1.5. AMINOGLICOSÍDEOS 

 

Os aminoglicosídeos são antibióticos basicamente utilizados no combate 

às infecções causadas por bactérias aeróbicas Gram-negativas. Os agentes mais 

utilizados possuem uma estrutura comum composta por um anel central 2-

deoxistreptamina ligado a dois aminoaçúcares nas posições 4 e 6 (gentamicina, 
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kanamicina, tobramicina, amicacina e G418) ou nas posições 4 e 5 (paromomicina e 

neomicina). Outro aminoglicosídeo bem conhecido é a estreptomicina, cuja estrutura é 

caracterizada por um anel estreptamina e um glicosídeo ligado na posição 4 (Figura 3) 

(Keeling e Bedwell, 2005). 

 

 

Figura 3: Estrutura dos aminoglicosídeos. A) Aminoglicosídeos contendo anel 2-

deoxistreptamina (II) ligados a aminoaçúcares nas posições 4 (I) e 6 (III). B) 

Aminoglicosídeos contendo anel 2-deoxistreptamina (II) ligados a aminoaçúcares nas 

posições 4 (I) e 5 (III e IV). C) Estreptomicina contendo um anel estreptamina (II) 

ligado a aminoaçúcares na posição 4 (III e IV). Adaptado de Keeling e Bedwell (2005). 
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Os aminoglicosídeos exercem seu efeito bactericida por inibição da 

síntese protéica, se ligando ao sulco maior da hélice 44 através da região de pareamento 

não canônico A1408-A1493 e da base não pareada A1492 do centro de decodificação 

na unidade 16S do rRNA de procariotos. Esta região crítica para a manutenção da 

fidelidade de ligação códon-anticódon sofre mudanças conformacionais (Figura 4) e 

conseqüente perda de fidelidade no processo de elongação das cadeias polipeptídicas 

(Vicens e Westhof, 2001).  

 

 

Figura 4: Interação entre os aminoglicosídeos e a hélice 44 do rRNA 16S. A ligação do 

aminoglicosídeo paromomicina corrompendo o pareamento não canônico A1408-

A1493 do rRNA, levando à mudança conformacional e perda de fidelidade nas ligações 

códon-anticódon. Adaptado de Zingman et al. (2007)  
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Este mecanismo de ação é bastante eficiente em procariotos e em 

mitocôndrias, e apesar da menor eficiência, também são capazes de induzir redução na 

fidelidade de elongação das cadeias polipeptídicas em células eucarióticas, levando à 

troca de aminoácidos ou, mais comumente, à incorporação de um aminoácido no lugar 

de um códon de parada, num processo conhecido como transleitura traducional. 

Entretanto, são necessárias concentrações de 10 a 15 vezes maiores em relação àquelas 

utilizadas para efeito bactericida (Keeling e Bedwell, 2005). Foi sugerido que isto se 

deva ao fato de o rRNA eucarioto possuir algumas diferenças na seqüência nucleotídica, 

mais especificamente uma guanina na posição 1408 da subunidade 18S (Figura 5), em 

vez de uma adenina, diminuindo assim a afinidade de ligação com os aminoglicosídeos 

(Van de Peer et al., 1994). 

 

Figura 5: Comparação dos centros de decodificação de E. coli (16S rRNA) e humanos 

(18S rRNA). Nucleotídeos não conservados estão sublinhados na estrutura eucariótica. 

As setas mostram a troca de A para G no nucleotídeo 1408 da subunidade 18S de 

eucariotos. (Adaptado de Keeling e Bedwell, 2005). 
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1.6. TRANSLEITURA DE CÓDONS DE PARADA PREMATURA 

 

A transleitura de códons de parada prematura ocorre especificamente 

pela inserção de um aminoácido cognato em um códon de parada prematura, permitindo 

assim a restauração parcial da expressão e atividade protéica (Figura 6) (Fearon et al., 

1994). A eficiência de transleitura dos códons prematuros de parada varia entre 1-25% 

em células humanas, dependendo da seqüência do códon, sendo UGA o mais facilmente 

translido, UAA com eficiência intermediária e UAG mais dificilmente translido (Salas-

Marco e Bedwell, 2005; Manuvakhova et al., 2000). 

   

 

 

Figura 6: Representação esquemática da indução de transleitura por aminoglicosídeos. 

A) Tradução normal do mRNA pelo ribossomo. B) A presença do códon de parada 

prematura terminando a tradução e formando uma proteína truncada. O mRNA portador 

da mutação sem sentido é alvejado e degradado pelo sistema NMD. C) Moléculas de 

aminoglicosídeo ocupando a subunidade menor do ribossomo levando a incorporação 

de um aminoácido cognato no códon de parada prematura. Adaptado de Kellermayer et 

al (2006). 
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O conceito de transleitura de códons de parada emergiu a partir de 1996 

como uma possível vantagem terapêutica para doenças genéticas humanas causadas pela 

presença de códons de parada prematura. Estudos in vitro realizados por Howard et al 

(1996) e Bedwell et al (1997) demonstraram resultados bastante promissores para o 

tratamento da fibrose cística, relatando uma recuperação importante na atividade da 

proteína CFTR (Cystic Fibrosis Transmembrane conductance Regulator). 

Em 2003, Wilschanski et al. realizaram um importante estudo clínico 

mostrando que pacientes com fibrose cística causada por códons de parada prematura 

obtiveram uma recuperação parcial de expressão e atividade de CFTR após o uso de 

gentamicina, o que não aconteceu em pacientes portadores da mutação ∆F –508 

(deleção de um códon) ou em voluntários sadios. 

Estudos realizados em pacientes com distrofia muscular de Duchenne 

também demonstram um efeito importante, principalmente da gentamicina, na 

restauração parcial e funcionalidade da distrofina, alcançando uma melhoria fenotípica 

de aproximadamente 15% em relação à expressão normal (selvagem) (Malik et al., 

2010a, 2010b). 

Outros estudos in vitro demonstram que o tratamento com 

aminoglicosídeos, restaurou parcialmente a expressão e funcionalidade de proteínas 

com cadeia completa em modelos experimentais de câncer colo-retal (Zilberberg et al., 

2010), atrofia muscular espinhal (Heier et al., 2009), acidúria metilmalônica (Buck et 

al., 2009), deficiência de FVII (Pinotti et al., 2006), deficiência do receptor de 

vasopressina (V2) (Sangkuhl et al., 2004) e ataxia-telangiectasia (Lai et al., 2004). 

Além disso, resultados obtidos utilizando sistemas gene-repórter corroboram o efeito 
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dos aminoglicosídeos enquanto agentes indutores de transleitura (Diop et al., 2007; 

Kulyté et al., 2005, Salas-Marco e Bedwell, 2005). 

Entre os farmacogenes, existem alguns alelos portadores de códons de 

parada prematura, como o CYP2D6*8, CYP2D6*56, CYP1A2*21, CYP2B6*28 e 

CYP2C19*3, que codificam proteínas truncadas e, quando em homozigose ou em 

heterozigose com outros alelos ML, levam a reduções drásticas na capacidade de 

metabolizar seus substratos. Dentre eles, o CYP2C19*3 é o mais freqüente e, por isso, 

considerado o de maior impacto clínico (revisado em www.cypalleles.ki.se). Assim, o 

estudo da transleitura do alelo CYP2C19*3 é relevante para a farmacogenética, já que a 

restauração fenotípica de vias metabólicas abre uma nova perspectiva, ainda que 

conceitual, para o uso de determinados medicamentos em indivíduos ML portadores de 

alelos contendo códons de parada prematura. 
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2. OBJETIVOS 

 

 

2.1. OBJETIVO GERAL 

 

 

Investigar o efeito dos aminoglicosídeos na transleitura do códon de 

parada prematura do alelo CYP2C19*3 in vitro, suas conseqüências moleculares e 

fenotípicas. 

 

 

2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

� Estabelecer um modelo de expressão dos alelos CYP2C19*WT e 

CYP2C19*3 em linhagem celular humana a ser aplicado em diferentes abordagens 

moleculares e funcionais. 

� Avaliar o potencial de indução de transleitura dos 

aminoglicosídeos G418 e gentamicina no modelo estabelecido. 

� Investigar a relação entre expressão e funcionalidade da proteína 

gerada após a transleitura do códon de parada prematura do alelo CYP2C19*3. 

 



 

 

 

16 

3. MATERIAL E MÉTODOS 

 

3.1. MUTAGÊNESE 

 

 

A mutação do alelo CYP2C19*3 foi gerado por reação de mutagênese 

sítio-dirigida empregando o protocolo de sobreposição e extensão (Ho et. al. 1989), 

utilizando como molde a construção pBSK-CYP2C19*WT (gentilmente cedida pela Dra. 

Joyce Goldstein – NIH/NIHES, EUA), contendo o cDNA complete do alelo selvagem. 

Resumidamente, dois fragmentos intermediários contendo extremidades 3´ 

complementares são gerados por PCR, utilizando iniciadores que inserem a mutação em 

suas seqüências. Em seguida, estes produtos intermediários são combinados em uma 

reação de fusão, na qual as extremidades complementares se hibridizam e funcionam 

como iniciadores para a extensão das fitas complementares. 

Neste modelo, foram amplificados a partir do fragmento selvagem (1473 

pb), dois fragmentos mutados (G636A) contendo 656 pb e 817 pb, utilizando os pares 

de iniciadores específicos CYP2C19F1/CYP2C19mutR1 e CYP2C19mutF2/CYP2C19R2, 

respectivamente. Os produtos foram sobrepostos em uma reação de fusão e 

amplificados utilizando os iniciadores CYP2C19F1 e CYP2C19R2, dando origem a um 

fragmento correspondente ao alelo CYP2C19*3 (Figura 7). As seqüências dos 

iniciadores utilizados nas reações estão descritas na Tabela 1. 
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Figura 7: Representação esquemática da reação de mutagênese por sobreposição e 

extensão. Fragmentos de tamanhos intermediários (656 pb e 837 pb) contendo a 

mutação desejada G636A (círculos vermelhos) foram amplificados a partir do 

fragmento selvagem (1473 pb) e combinados em uma reação de fusão, gerando um 

fragmento com o tamanho original (1473 pb) contendo a mutação característica do alelo 

CYP2C19*3. 
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Tabela 1: Seqüências dos iniciadores utilizados para preparação e avaliação do 

modelo experimental. Os nucleotídeos destacados representam o ponto de inserção da 

mutação G636A. 

Iniciador SEQÜÊNCIA (5´→3´) 

CYP2C19F1 CGGCGGCCGCATGGATCCTTTTGTGGTCCTT 

CYP2C19mutR1 AAATTATTGCATATCTGGA*T*TCAGGGGGTGCTTACAATCC 

CYP2C19mutF2 GGATTGTAAGCGCCCCCTGA*A*TCCAGATATGCAATAATTT 

CYP2C19R2 CGACCGGTTCAGACAGGAATGAAGCACAG 

CYP2C19R3 CGACCGGTGACAGGAATGAAGCACAG 

egfpF CGACCGGTATGGTGAGCAAGGGCGAG 

egfpR CGTTAATTAATCACTTGTACAGCTCGTCCATGC 

RT_2C19F GAAAAATTGAATGAAAACATCAGGATTG 

RT_2C19R CGAGGGTTGTTGATGTCCATC 

GAPDH TGGCAAAGTGGAGATTGTTGCC 

GAPDH AAGATGGTGATGGGCTTCCCG 

 

 

A geração dos fragmentos foi realizada por reação em cadeia da 

polimerase (PCR) utilizando em cada rotina 1,25 U de Pfu DNA polimerase e tampão 

1x para Pfu polimerase (Fermentas, Vilna, Lituânia), 200 nM de cada dNTP 
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(Invitrogen, Carlsbad, EUA) e 0,4 µM de cada iniciador, num volume final de 50 µL 

por reação. As condições de reação foram: 94 oC – 5 min (desnaturação inicial); 30 

ciclos de: 94 oC – 30 seg (desnaturação), 55 oC – 30 seg (hibridização) e 72 oC – 2 min 

(extensão); 72 oC – 15min (extensão final). Todas as reações foram conduzidas em 

termociclador PTC-200 (MJ Research, Ramsey, EUA). 

A mutagênese foi confirmada por análise de fragmentos de restrição 

(RFLP) utilizando a enzima BamHI, uma vez que o fragmento selvagem possui um sítio 

para esta enzima (G*G*ATCC). Entretanto, com a inserção da mutação G636A, o sítio 

é eliminado (G*A*ATCC). 

 

 

3.2. CLONAGEM 

 

Após a reação de mutagênese foram preparados dois tipos de 

construções, um sistema para expressão de CYP2C19 e um sistema gene-repórter 

baseado na expressão da proteína CYP2C19 fusionada a proteína verde fluorescente 

EGFP (Enhanced Green Fluorescent Protein). Todas as clonagens foram realizadas 

utilizando o vetor de expressão retroviral pQCXIH (Clontech, Mountain View, EUA), o 

qual contêm genes de resistência aos antibióticos higromicina (Hygr) e ampicilina 

(Ampr), utilizados como fatores de seleção em sistemas eucariotos e procariotos, 

respectivamente (Figura 8). 
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Figura 8: Mapa do vetor de expressão pQCXIH. 

 

 

Para as clonagens, os fragmentos correspondentes ao cDNA dos alelos 

CYP2C19*WT e CYP2C19*3 e 1 µg do vetor foram digeridos com 10U das enzimas de 

restrição NotI e AgeI, resolvidos em gel de agarose a 1% e purificados utilizando o kit 

de purificação Illustra GFX (GE Healthcare Bio-Sciences AB, Uppsala, Suécia), de 

acordo com instruções do fabricante. Em seguida, cada um dos amplicons digeridos foi 

misturado ao vetor linearizado com as enzimas e a reação de ligação foi conduzida 

utilizando 10U de DNA T4 ligase (Fisher Scientific, Fair Lawn, EUA) por 6h a 

temperatura ambiente.  
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Após as reações de ligação, bactérias E.coli (cepa DH5α’) quimicamente 

competentes foram transformadas com os produtos ligados empregando o método de 

Inoue (Inoue et al., 1990) e, em seguida, semeadas em meio de cultura sólido LB-ágar 

(Invitrogen) suplementado com ampicilina (Sigma Co, St Louis, EUA) para seleção dos 

clones positivos. As colônias obtidas foram coletadas, inoculadas em 10 mL de caldo 

LB (Invitogen) suplementado com ampicilina para expansão e o DNA plasmidial foi 

extraído utilizando Miniprep Kit (Qiagen, Montgomery County, EUA), de acordo com 

instruções do fabricante. A identificação de clones positivos foi realizada por PCR 

utilizando o DNA plasmidial previamente extraído como molde. A integridade das 

seqüências foi confirmada por seqüenciamento direto. 

 

 

3.2.1. Sistema de expressão de CYP2C19 

 

Para a construção do sistema de expressão de CYP2C19, os fragmentos 

correspondentes ao cDNA dos alelos CYP2C19*WT e CYP2C19*3 foram 

amplificados utilizando os iniciadores específicos CYP2C19F1 e CYP2C19R2 

(Tabela 1), seguindo as mesmas condições descritas na seção 3.1, e em seguida 

clonados nos sítios de restrição para NotI e AgeI (Figura 9). 
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Figura 9: Representação esquemática do sistema de expressão de CYP2C19 

desenvolvido. O fragmentos foram clonados direcionalmente nos sítios de NotI e AgeI. 

A expressão do fragmento CYP2C19*WT resulta em uma proteína de cadeia completa 

com peso molecular de 55 KDa, enquanto que o fragmento CYP2C19*3 origina uma 

cadeia truncada com peso molecular de 25 KDa.  

 

3.2.2. Sistema de expressão gene-repórter 

 

O sistema gene-repórter CYP2C19-EGFP foi gerado com a finalidade de 

utilizar a detecção da proteína verde de fluorescência EGFP (Enhanced Green 

Fluorescence Protein) como parâmetro para estimar a expressão de CYP2C19 com 

cadeia completa. A presença de um códon de parada prematura na posição 212 da 

cadeia de CYP2C19 (variante) impede a tradução da seqüência de EGFP e, por 
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conseguinte, a não emissão de fluorescência (Figura 10). Uma vez que o códon de 

parada prematura seja ultrapassado, a expressão de EGFP pode novamente ser 

detectada. 

 

 

Figura 10: Representação esquemática do sistema de expressão gene-repórter. O 

fragmentos de CYP2C19 foram clonados direcionalmente nos sítios de NotI e AgeI e 

EGFP nos sítios de AgeI e PacI. A expressão do fragmento CYP2C19*WT-EGFP 

resulta em uma proteína de cadeia completa com peso molecular de 82 KDa, enquanto 

que o fragmento CYP2C19*3-EGFP origina uma cadeia truncada com peso molecular 

de 25 KDa. A transleitura do códon de parada prematura leva à recuperação parcial da 

expressão de EGFP. 

 

 

Para a construção do sistema gene-repórter, os fragmentos 

correspondentes ao cDNA dos alelos CYP2C19*WT e CYP2C19*3 foram amplificados 

utilizando os iniciadores específicos CYP2C19F1 e CYP2C19R3 (Tabela 1) e em seguida 

clonados nos sítios de restrição para NotI e AgeI. O fragmento gerado com o iniciador 
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CYP2C19R3 não possui códon natural de parada, viabilizando, portanto, a inserção da 

seqüência codificante de EGFP na mesma matriz de leitura de CYP2C19, gerando a 

fusão CYP2C19-EGFP. 

O fragmento de EGFP (797 pb) foi amplificado a partir do vetor pEGFP-

C3 (Clontech), utilizando o par de iniciadores egfpF e egfpR (Tabela 1), que inserem 

sítios de restrição para as enzimas AgeI e PacI, respectivamente. Em seguida, o 

fragmento correspondente ao cDNA de EGFP foi clonado na extremidade 3’ de 

CYP2C19 de acordo com o protocolo descrito anteriormente. 

 

 

3.3. CULTURA DE CÉLULAS 

 

A linhagem celular HeLa foi cultivada em estufa úmida a 37 oC e 5% de 

CO2, utilizando meio de cultura RPMI 1640 suplementado com 10% de soro fetal 

bovino inativado e coquetel de antibióticos contendo penicilina (100.000 U/L) e 

estreptomicina (100 mg/L). As passagens foram feitas a cada 48-72h, quando as 

monocamadas apresentavam entre 90% e 100% de confluência. 

Para os ensaios de indução de transleitura, as células foram semeadas e, 

após 24h, o meio de cultura substituído por meio fresco contendo os fármacos G418 ou 

gentamicina nas concentrações determinadas. Todos os reagentes utilizados foram 

adquiridos de GIBCO BRL (Carlsbad, EUA). 
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3.4. TRANSFECÇÃO ESTÁVEL E SELEÇÃO CLONAL 

 

Após a preparação das construções, 2x105 células HeLa foram semeadas 

e, ao atingirem 50-70% de confluência, foram transfectadas com 3 µg de cada 

construção utilizando FUGENE 6 (Roche Applied Science, Mannheim, Alemanha) de 

acordo com instruções do fabricante. Após 24h, o meio de cultura foi substituído por 

meio de cultura fresco contendo 200 µg/mL de higromicina (Invitrogen), com a 

finalidade de selecionar positivamente as células transfectadas e induzir a integração das 

construções ao genoma das células. O meio de cultura foi substituído a cada 72h até a 

seleção completa dos clones. 

 Depois de selecionadas, as células foram submetidas à seleção clonal 

por isolamento de ilhas de crescimento derivadas de uma única célula. Para isso, as 

células foram semeadas em baixa densidade em placas de 35 mm e as ilhas celulares 

foram isoladas e transferidas para garrafas de 25 cm2. 

 

 

3.5. ENSAIOS DE TOXICIDADE CELULAR 

 

Para a determinação das concentrações e tempos de tratamento com 

aminoglicosídeos, 3x103 células HeLa foram semeadas em placas de 96 poços e tratadas 

com os aminoglicosídeos G418 e gentamicina (Sigma Co) por 48h e 72h, em 

concentrações que variaram entre 100 – 1000 µg / mL. Os efeitos citotóxicos induzidos 
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por estes fármacos foram avaliados por ensaios de redução de MTT (Azul de 

Tetrazólio) (Mosmann, T., 1983).  

Resumidamente, trata-se de um ensaio colorimétrico que consiste na 

redução do MTT em cristais de formazan pela ação de desidrogenases, o que só 

acontece em células viáveis. O protocolo consistiu em expor a monocamada de células a 

0,5 mg/mL de MTT (Sigma Co) em meio sem soro durante 4 horas em estufa úmida a 

37 oC. Ao final, a solução foi removida e os cristais formados no interior das células 

foram solubilizados em dimetil sulfóxido (DMSO) (Merck, Darmstadt, Alemanha). A 

colorimetria foi realizada em espectrofotômetro SpectraMax 190 (Molecular devices, 

Sunnyvale, EUA) e a absorbância medida em comprimento de onda de 538 nm. Cada 

condição de tratamento foi analisada em sextuplicata e os resultados foram 

representados pela média das absorbâncias obtidas em cada condição de tratamento. As 

comparações foram feitas em relação ao controle não tratado. 

 

 

3.6. QUANTIFICAÇÃO DO mRNA 

 

3.6.1. Extração de RNA 

 

Os clones celulares obtidos como descrito no item 3.4, foram cultivados 

em placas de 35 mm e o RNA foi extraído utilizando o reagente Trizol (Invitrogen), 

conforme descrito pelo fabricante. Em suma, as células foram lisadas com 1 mL de 

Trizol e em seguida foram adicionados 200 µL de clorofórmio (Merck); após 
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centrifugação a 12000xg por 15min a 4oC, a fase aquosa foi coletada e precipitada com 

500 µL de isopropanol (Merck) e centrifugada a 12000xg por 10min a 4oC. O 

precipitado obtido foi lavado com etanol a 75% gelado e eluído em 20 µL de água livre 

de RNAses. A quantificação de RNA foi realizada utilizando o sistema de 

espectrofotometria Nanodrop ND-1000 (Thermo Scientific, Wilmington, EUA). 

 

 

3.6.2. Preparação do cDNA 

 

O cDNA de cada amostra foi gerado por transcrição reversa, utilizando a 

enzima Superscript II (Invitrogen) seguindo o protocolo fornecido pelo fabricante. 

Resumidamente, na primeira etapa, foram misturados 1 µg de RNA total, 250 ng de 

Oligo(dT) (Invitrogen) e H2O bidestilada para um volume final de 11 µL; a mistura foi 

incubada por 10min a 70oC; Em seguida, foram adicionados 4 µL do tampão 5x 1st 

strand buffer, 2 µL DTT (ambos fornecidos com a enzima) e 200 nM dNTP; a mistura 

foi homogeneizada gentilmente e incubada por 2 min a 42oC; Finalmente, foi 

adicionado 1 µL da enzima Superscript II seguido de uma nova incubação de 50 min a 

42oC. A reação foi inativada durante 15 min a 70oC. 
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3.6.3. PCR em tempo real 

 

Os níveis de mRNA de CYP2C19 foram avaliados por PCR em tempo 

real utilizando o sistema SYBR Green, em termociclador ABI 7500 (Applied 

Biosystems, Carlsbad, EUA). As reações foram preparadas utilizando 0,4 µM de cada 

iniciador RT-2C19F e RT-2C19R (Tabela 1), 7,5 µL de 2x Master Mix SYBR Green 

(Fermentas), 1 µL de cDNA e H2O bidestilada para um volume final de 15 µL por 

reação. As condições de reação foram, 1 ciclo de 50oC – 2 min; 1 ciclo de 94oC – 10 

min e 40 ciclos de 94oC – 15 seg, 62oC – 30 seg, 72oC – 30 seg. Ao final, foi realizada 

curva de dissociação, conforme padrão do equipamento, para confirmação da 

singularidade de tamanho dos fragmentos gerados. A expressão de mRNA de CYP2C19 

em cada clone celular foi realizada por quantificação relativa empregando o método do 

∆∆CT. Os clones de menor expressão absoluta foram utilizados como calibradores 

(referência). O GAPDH (ver iniciadores na Tabela 1) foi utilizado como controle 

endógeno. 

 

 

3.7. EXPRESSÃO DE PROTEÍNAS 

 

3.7.1 Extração de proteínas 

 

Para a extração de proteínas, 3x106 células foram semeadas em garrafas 

de cultura de 75 cm2 e, ao atingir confluência, a monocamada foi lavada com tampão 
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fosfato salina (PBS) e removidas da garrafa mecanicamente. Em seguida, as células 

foram tratadas com tampão RIPA (100 mM Tris-HCl, pH 7,4; 150 mM NaCl; 50 mM 

EDTA; 0,1% Triton X-100; SDS 0,1%, deoxicolato de sódio 0,1%) contendo coquetel 

de inibidores de proteases (Sigma Co) por 30 minutos em banho de gelo para lise das 

membranas plasmáticas e centrifugadas por 20 min a 20000xg. O sobrenadante foi 

recuperado e a quantificação das proteínas foi realizada pelo método de Bradford 

(Bradford, 1976).  

 

 

3.7.2 Imunoblotting 

 

Os fragmentos protéicos foram resolvidos por eletroforese em gel de 

poliacrilamida a 10% (SDS-PAGE) e transferidos para membrana de PVDF (GE 

Healthcare Bio-Sciences AB). Em seguida, a membrana foi bloqueada por 1h a 

temperatura ambiente com tampão TBS-T (50 mM Tris-HCl, pH: 7,5; 150 mM NaCl; 

0,01% (v/v) Tween-20) suplementado com 5% (p/v) de leite em pó desnatado e as 

proteínas hibridizadas com anticorpo IgG de camundongo anti-GFP (Millipore, 

Billerica, EUA) diluído 1:5000 em TBS-T suplementado com 0,5% leite, durante 1h a 

temperatura ambiente. Após três lavagens de 10 min cada com TBS-T para retirada do 

excesso de anticorpos, foi realizada a hibridização com anticorpo de cabra anti-IgG de 

camundongo conjugado a peroxidase (Santa Cruz Biotechnology, Santa Cruz, EUA) por 

1h a temperatura ambiente. A marcação foi revelada por reação imunoenzimática 

utilizando kit ECL (GE Healthcare Bio-Sciences AB) seguindo instruções do fabricante, 
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e a luminescência gerada detectada por filme de autoradiografia de alta sensibilidade 

Hyperfilm (GE Healthcare Bio-Sciences AB). 

 

 

3.8. ENSAIOS DE TRANSLEITURA 

 

Os ensaios de transleitura consistiram em expor os clones celulares 

carreando ou não o códon de parada prematura, a tratamentos com os aminoglicosídeos 

G418 e gentamicina utilizando as condições determinadas pelos ensaios de toxicidade 

celular. Os níveis de transleitura foram avaliados por detecção da expressão de EGFP, 

utilizando as técnicas de citometria de fluxo, imunoblotting e microscopia de 

fluorescência.  

 

3.8.1. Citometria de fluxo 

 

Clones celulares foram semeados em placas de 35 mm e tratados com 

G418 e gentamicina. Ao final do tratamento, as células foram tripsinizadas e, após 

quantificação, aproximadamente 5x105 células foram recolhidas, lavadas três vezes e 

resuspensas em PBS. A expressão de EGFP foi analisada em citômetro de fluxo 

FACscalibur (Becton & Dickinson, Franklin Lakes, EUA). Para determinação de 

células vivas foi usado como critério a relação de tamanho / complexidade. Para cada 

condição de tratamento, foram coletados 100.000 eventos e a quantificação de EGFP foi 
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realizada considerando a intensidade média de fluorescência. Os dados foram analisados 

utilizando o software CellQuest Pro (Becton & Dickinson).  

 

3.8.2. Microscopia de fluorescência 

 

Para os ensaios de microscopia, 5x104 células foram semeadas sobre 

lamínulas de vidro (17 mm) em placas de 24 poços  e tratadas com G418 e gentamicina. 

Ao final do tratamento, as células foram lavadas com PBS e fixadas em solução de 

paraformaldeído (Merck) a 4% por 15 minutos a temperatura ambiente, seguido de uma 

etapa com etanol (Merck) gelado por 20 min. As lamínulas foram montadas sobre 

lâminas de vidro utilizando o meio de montagem contendo DAPI Prolong Gold 

Antifade (Invitrogen). As análises foram realizadas em microscópio de fluorescência 

Eclipse E400 (Nikon Instruments Inc., Melville, EUA) acoplado ao sistema de 

documentação de imagens NIS-Elements AR Ver 3.2 (Nikon Instruments Inc.). 

 

3.8.3. Imunoprecipitação de proteínas 

 

Cerca de 3x106 células foram semeadas em garrafas de cultura de 75 cm2 

e receberam tratamento com G418 e gentamicina. As proteínas foram extraídas 

conforme descrito na seção 3.7.1 e uma reação de imunoprecipitação usando 2 mg de 

extrato de proteínas totais, 3 µg de anticorpo anti-GFP e 20 µL de microesferas de 

agarose Protein A/G plus (Santa Cruz Biotechnology) foi realizada por 16h a 4oC sob 

agitação, para formação dos complexos CYP2C19 - anti-GFP - microesferas. As 
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reações foram centrifugadas, os sobrenadantes descartados e os complexos 

imunoprecipitados foram desnaturados e resolvidos em SDS-PAGE, como descrito no 

item 3.7.2. 

 

  

3.9. ENSAIOS DE ATIVIDADE ENZIMÁTICA 

 

Os ensaios de atividade enzimática foram realizados utilizando como 

marcador de atividade a reação de hidroxilação do substrato de CYP2C19 3-ciano-7-

etoxicumarina (CEC), sendo convertido no metabólito fluorescente 3-ciano-7-

hidroxicumarina (CHC), de acordo com a metodologia descrita por Donato et al. 

(2004). 

5x105 células com expressão estável de CYP2C19 foram semeadas e 

tratadas com G418 e gentamicina. Ao final do tratamento, as células foram expostas a 

um meio de incubação (1 mM Na2HPO4, 137 mM NaCl, 5 mM KCl, 0,5 mM MgCl2, 2 

mM CaCl2, 10 mM glicose, 10 mM HEPES, pH 7,4) contendo 100 µM de CEC 

(Anaspec, San Jose, EUA), por 2h a 37oC. Em seguida, o sobrenadante foi coletado e 

digerido com 150 unidades Fishman/mL e 1200 unidades Roy/mL de β-

glucuronidase/arilsufatase (Roche Applied Science), por 1h a 37oC, no sentido de clivar 

os conjugados formados pelo metabólito CHC com β-glicuronídeos e sulfatos. A 

identificação do metabólito fluorescente CHC foi realizada em fluorímetro de placas 

SpectraMax Gemini XS (Molecular Devices) utilizando comprimentos de onda de 

408/455 nm para excitação e emissão, respectivamente. A curva padrão utilizada como 
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referencia foi preparada utilizando solução padrão de CHC (Anaspec) em concentrações 

finais de 1,6; 3,12; 6,25; 12,5; 25; 50; 100 e 200 nM.  

 

 

3.10 ANÁLISES ESTATÍSTICAS 

 

As análises estatísticas realizadas para os ensaios de toxicidade celular, 

expressão de mRNA e atividade enzimática foram realizadas por teste T de Student. 

Os ensaios de citometria de fluxo foram analisados estatisticamente 

empregando análise de variância (ANOVA) simples unicaudal e pós-teste de Dunnett, 

aplicado para a comparação dos níveis de transleitura obtidos após tratamento com 

aminoglicosídeos. O critério de significância foi p < 0,05 para todos os testes. 
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4. RESULTADOS 

 

4.1. PREPARAÇÃO DO MODELO 

 

Para investigar o sucesso das reações de mutagênese, os fragmentos 

selvagens (CYP2C19*WT) e variantes (CYP2C19*3) foram amplificados por PCR 

(Figura 11A). A inserção da mutação G636A foi confirmada por técnica de RFLP 

utilizando a enzima de restrição BamHI (GGATCC), uma vez que a mutação destrói um 

sítio para esta enzima. A figura 11B demonstra fragmentos selvagens clivados em dois 

fragmentos menores de 837 pb e 636 pb. Os fragmentos contendo a mutação perdem o 

sítio de restrição de BamHI, não sendo clivados. 

 

 

 

 

Figura 11: Análise por RFLP dos fragmentos gerados nas reações de mutagênese. A) 

Fragmentos CYP2C19*WT (linhas 3 e 4) e CYP2C19*3 (linhas 5 e 6) foram 

amplificados por PCR gerando um produto de 1473 pb. B) Os produtos foram digeridos 

com a enzima de restrição BamHI, que cliva o fragmento selvagem (1473 pb) em 

fragmentos contendo 837pb e 636pb (linhas 2 e 4). A linha 1 representa o padrão de 

peso molecular de 1 Kb (Fermentas).  
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Após a clonagem dos fragmentos, a correção das seqüências foi avaliada 

por seqüenciamento direto. A figura 12 demonstra partes representativas dos 

eletroferogramas de cada uma das construções. A seqüência selvagem (Figura 12A) 

apresentou 100% de homologia com a seqüência consenso (GenBank M61854.1). A 

seqüência correspondente à construção variante (Figura 12B) apresentou 

aproximadamente 99,9% de homologia com as seqüências consenso e selvagem, em 

função da presença da mutação na posição 636. As regiões sublinhadas demonstram a 

eliminação do sítio de BamHI (GGATCC) causada pela inserção da mutação G636A. 
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Figura 12: Eletroferogramas demonstrando as seqüências dos fragmentos CYP2C19*WT (A) e CYP2C19*3 (B) clonadas no vetor de expressão 

pQCXIH. Com exceção do nucleotídeo mutado, as seqüências apresentaram 100% de homologia em relação à seqüência consenso (GenBank: 

M61854.1). As regiões sublinhadas demonstram o sítio de BamHI original (GGATCC) na seqüência selvagem (A), e sua descaracterização 

(GAATCC) em função da mutação G636A (B). 

A 

B 
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4.2. CARACTERIZAÇÃO DO MODELO 

 

Os sistemas de expressão gerados em linhagem celular HeLa foram 

caracterizados quanto à expressão de mRNA e proteínas em dois clones celulares 

expressando as construções CYP2C19*WT e CYP2C19*3. Os resultados demonstrados 

abaixo se referem à caracterização da expressão gênica dos clones celulares 

expressando tanto CYP2C19 quanto o sistema gene-repórter. 

 

 

4.2.1. QUANTIFICAÇÃO DE mRNA 

 

Os níveis de expressão de mRNA foram medidos em todos os clones 

obtidos e utilizados como critério para escolha dos clones a serem utilizados nos ensaios 

de transleitura do códon de parada prematura do alelo CYP2C19*3. Foram escolhidos 

em cada sistema um clone selvagem e um clone variante, com níveis de mRNA 

comparáveis. 

4.2.1.1. Sistema gene-repórter 

 

Os clones celulares de expressão estável foram investigados quanto à 

expressão de mRNA de CYP2C19. Os resultados apresentados na Figura 13 mostram 

que todos os clones celulares investigados, selvagens e variantes, apresentaram 
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expressão de mRNA, e células transfectadas com o vetor vazio não apresentaram 

qualquer expressão de CYP2C19.  

 

 

Figura 13: Quantificação dos níveis de mRNA de CYP2C19 nos clones celulares 

expressando o sistema gene-repórter. O clone WT-EGFP 04 foi usado como calibrador 

e os demais clones tiveram seus níveis de expressão dados em função da expressão 

observada neste clone. Os resultados representam a média ± desvio padrão (DP) de três 

experimentos. *p < 0,05. 

 

Os níveis de mRNA do clone selvagem WT-EGFP 01 (253,1 ± 97,4) não 

apresentaram diferenças estatisticamente significantes em relação à expressão observada 

nos clones variantes VAR-EGFP 03 (274,3 ± 21,2) e VAR-EGFP 04 (343,0 ± 45). O 

clone WT-EGFP 04 (100 ± 27,0) apresentou níveis inferiores de expressão em relação 
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aos demais e estas diferenças foram estatisticamente significantes (p < 0,05). Com base 

nos resultados, foram selecionados para os ensaios de transleitura, os clones WT-EGFP 

01 e VAR-EGFP 04. 

 

4.2.1.2. Sistema de expressão de CYP2C19 

 

Clones celulares expressando cada uma das construções CYP2C19*WT e 

CYP2C19*3 não fusionadas a EGFP, tiveram os níveis de mRNA quantificados e a 

Figura 14 mostra que todos os clones investigados apresentaram expressão de 

CYP2C19, com exceção daquele expressando o vetor vazio.  

Os níveis de expressão clone WT 03 (100 ± 15,4) foram inferiores a 

todos os demais e as diferenças foram estatisticamente significantes (p > 0,05). Os 

demais clones investigados, WT 02 (250 ± 71,6), VAR 01 (307 ± 34,5) e VAR-05 

(210,9 ± 52,5) não apresentaram diferenças estatisticamente significantes nos níveis de 

expressão de mRNA da CYP2C19. Desta forma, utilizando o mesmo critério de seleção, 

foram escolhidos os clones WT 02 e VAR 01 para serem utilizados nos ensaios de 

atividade enzimática. 
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Figura 14: Quantificação dos níveis de mRNA de CYP2C19 nos clones celulares 

expressando CYP2C19 não fusionada a EGFP. O clone WT 03 foi usado como 

calibrador e os demais clones tiveram seus níveis de expressão dados em função da 

expressão observada neste clone. Os resultados representam a média ± DP de três 

experimentos. *p < 0,05. 

 

4.2.3. EXPRESSÃO DE PROTEÍNAS 

 

O modelo gene-repórter gerado foi também avaliado quanto à expressão 

de proteínas utlizando anticorpo anti-EGFP. Os resultados apresentados na Figura 15 

apontaram marcação com anticorpo anti-GFP nos clones WT-EGFP 01 e WT-EGFP 04 

correspondente ao peso molecular esperado para a proteína de fusão CYP2C19*WT-

EGFP (82 KDa). O mesmo não foi observado para os clones VAR-EGFP 03 e VAR-

EGFP 04, que expressam CYP2C19*3-EGFP. Estes resultados estão de acordo com o 
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esperado, uma vez que estes carregam a mutação geradora do códon de parada 

prematura e, por isso, não apresentando expressão de EGFP.  

 

 

 

Figura 15: Análise de expressão por imunoblotting para detecção da proteína de fusão 

CYP2C19-EGFP nos clones celulares selecionados. A detecção da proteína de fusão 

CYP2C19-EGFP (82 KDa) ocorreu somente nos clones WT-EGFP 01 e 04. Os clones 

VAR-EGFP 03 e 04 não expressam a proteína verde fluorescente. A marcação foi 

realizada com anticorpo anti-EGFP e β-actina (42 KDa)  utilizada como controle de 

carregamento. 

 

 

4.3. ENSAIOS DE CITOTOXICIDADE 

 

Os ensaios de toxicidade celular, utilizando MTT como substrato, foram 

realizados para determinar as concentrações e tempos de tratamento com os 

aminoglicosídeos G418 e gentamicina. Para tanto, foram testadas concentrações que 
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variaram entre 100 e 1000 µg/mL para G418 e 400 e 1000 µg/mL para gentamicina, em 

tempos de 48 e 72 horas.  

Os resultados mostrados na Figura 16 indicam que as células tratadas 

com 100 µg/mL e 300 µg/mL de G418, por 48 horas não apresentaram redução 

significativa na metabolização de MTT, quando comparadas ao controle (células não 

tratadas). Entretanto, quando submetidas a concentrações de 400 µg/mL e 1000 µg/mL, 

ocorreu redução significativa de 8% (p < 0,05) e 21% (p < 0,0001), respectivamente 

(Figura 16A). Quando tratadas por 72 horas, ocorreram reduções maiores que 50% na 

metabolização de MTT em relação ao controle em todas as concentrações aplicadas (p < 

0,0001) (Figura 16B). 

 

 

A            B 

 

 

 

 

 

Figura 16: Avaliação da toxicidade induzida por concentrações de G418 em linhagem 

celular HeLa. Os gráficos A e B demonstram o efeito dos tratamentos com diferentes 
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concentrações de G418 por 48 e 72 horas, respectivamente. Os resultados representam a 

média ± DP de três experimentos. *p < 0,05, ***p < 0,001. 

 

Em relação ao tratamento com gentamicina, foram observadas reduções 

significativas de 7% (p < 0,05) na metabolização de MTT em células tratadas com 1000 

µg/mL por 48h, o que não ocorreu em células tratadas com as demais concentrações de 

gentamicina (Figura 17A). Já nos tratamentos por 72 horas, todas as doses induziram 

efeitos tóxicos significativos com reduções na metabolização do MTT de 4% (p < 

0,007), 10% (p < 0,0005), 7% (p < 0,006) e 21% (p < 0,0003) para as concentrações de 

400 µg/mL, 600 µg/mL, 800 µg/mL e 1000 µg/mL, respectivamente (Figura 17B). 

 

 

A      B 

 

 

 

 

 

Figura 17: Avaliação da toxicidade induzida por concentrações de gentamicina em 

linhagem celular HeLa. Os gráficos A e B demonstram o efeito dos tratamentos com 

diferentes concentrações de gentamicina por 48 e 72 horas, respectivamente. Os 
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resultados representam a média ± DP de três experimentos. *p < 0,05, **p < 0,01, ***p 

< 0,001. 

 

Para a determinação das condições de tratamento utilizadas nos ensaios 

de transleitura, foi estabelecido como ponto de corte reduções médias maiores que 15%. 

Entretanto, apesar de estarem dentro da faixa de aceitação, células tratadas com 400 

µg/mL de G418 por 48h e  400, 600 e 800 µg/mL de gentamicina por 72h, apresentaram 

alterações morfológicas importantes e intensa perda de aderência. Desta forma, estas 

condições foram excluídas do estudo e foram estabelecidos tratamentos por 48h com 

concentrações máximas de 300 µg/mL de G418 e 1000 µg/mL de gentamicina. 

 

 

4.4. ENSAIOS DE TRANSLEITURA 

 

Os ensaios de transleitura foram desenvolvidos com base na detecção da 

proteína de fusão CYP2C19-EGFP empregando-se diferentes metodologias Os clones 

com expressão estável de CYP2C19*3-EGFP foram tratados com concentrações 

variadas de G418 (10-300 µg/mL) e gentamicina (10-1000 µg/mL) por 48 horas. Os 

resultados estão descritos abaixo.  
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4.4.1. CITOMETRIA DE FLUXO 

 

Os experimentos de indução de transleitura do códon de parada 

prematura foram primeiramente conduzidos utilizando concentrações máximas de G418 

(300 µg/mL) e gentamicina (1000 µg/mL) por 48h em dois clones variantes distintos. 

Os resultados apresentados na Figura 18 demonstram que houve a indução de 

transleitura foi induzida por G418 e gentamicina, sugerindo que este efeito não é clone-

dependente.  

 

Figura 18: Indução de transleitura em diferentes clones de expressão estável após 

tratamento com G418 (300 µg/mL) e gentamicina (1000 µg/mL). O gráfico demonstra a 

detecção de EGFP por citometria de fluxo nos dois clones selecionados. As barras 

brancas representam o controle não tratado. A quantificação de EGFP é dada pela 

intensidade média de fluorescência e os resultados expressos pela média ± DP de três 

experimentos.. (NT).  
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Em seguida, foi avaliado o efeito de concentração-resposta na 

transleitura induzida por diferentes concentrações de G418 e gentamicina, utilizando-se 

os clones WT-EGFP 01 e VAR-EGFP 04. Observou-se um aumento significativo na 

detecção de EGFP em relação ao controle não tratado de aproximadamente 41%, 65% e 

60% para as concentrações de 30, 100 e 300 µg/mL, respectivamente (p < 0,0001). O 

efeito da concentração de 10 µg/mL não foi estatisticamente significante (p > 0,05) 

(Figura 19A).  

A demonstração de que as células passaram a emitir fluorescência após 

os tratamentos é feita pelo histograma de sobreposição de picos (Figura 19B), que 

aponta redução na altura e deslocamento dos picos para a direita. Isto representa que, 

células antes negativas para a expressão de EGFP, após o tratamento passaram a 

expressar EGFP, sendo redistribuidas ao longo do eixo das abcissas (EGFP), sugerindo 

a ocorrência de transleitura de maneira concentração-dependente. 
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A          B 

 

Figura 19: Curva concentração-resposta após o tratamento com diferentes 

concentrações de G418 por 48h. A) Aumento percentual da detecção de EGFP em 

relação ao controle não tratado. B) Sobreposição dos picos de detecção de EGFP após 

tratamento. O deslocamento dos picos para a direita e a redução na altura indicam 

aumento na detecção de EGFP. Roxo: controle não tratado; Verde: 10 µg/mL; Rosa: 30 

µg/mL; Azul: 100 µg/mL; Laranja: 300 µg/mL. A quantificação de EGFP é dada pela 

intensidade média de fluorescência e os resultados expressos pela média ± DP de três 

experimentos. 

 

 

Após o tratamento com concentrações de gentamicina, foi observado um 

aumento estatisticamente significante de 28% e 47% na detecção de EGFP induzido por 

concentrações de 300 e 1000 µg/mL, respectivamente (Figura 20A). Quando os picos de 

detecção de EGFP são sobrepostos (Figura 20B), também é observado uma redução no 

tamanho e alargamento da base dos picos, sugerindo a ocorrência da transleitura 
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A       B 

 

 

 

 

 

 

Figura 20: Curva concentração-resposta após o tratamento com diferentes 

concentrações de gentamicina por 48h. A) Aumento percentual da detecção de EGFP 

após tratamento com as concentrações de G418. B) Sobreposição dos picos de 

expressão de EGFP. Roxo: controle não tratado; Verde: 10 µg/mL; Rosa: 30 µg/mL; 

Azul claro: 100 µg/mL; Laranja: 300 µg/mL; Azul escuro: 1000 µg/mL. A 

quantificação de EGFP é dada pela intensidade média de fluorescência e os resultados 

expressos pela média ± DP de três experimentos.  
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4.4.2. ANÁLISE DE TRANSLEITURA POR IMUNOPRECIPITAÇÃO 

(IP) E IMUNOBLOTTING 

 

Extratos de proteínas totais provenientes de células previamente tratadas 

com concentrações máximas de G418 (300 µg/mL) e gentamicina (1000 µg/mL) foram 

imunoprecipitados e analisados por imunoblotting com anticorpo anti-EGFP. Esta 

técnica foi utilizada no sentido de concentrar a proteína alvo, aumentando a 

sensibilidade de detecção por imunoblotting. A Figura 21 demonstra a ausência de 

marcação de fragmentos protéicos correspondentes ao peso molecular da proteína de 

fusão CYP2C19-EGFP (82 KDa) em células do clone VAR-EGFP 04 não tratadas. 

Após o tratamento com G418 ou gentamicina, foi observada a marcação de fragmentos 

com peso molecular esperado de 82 KDa, sugerindo a ocorrência de transleitura do 

códon de parada prematura em ambos os tratamentos realizados. Note-se a maior 

intensidade de marcação após o tratamento com G418.  

 

 

 

 

 

Figura 21: Análise de transleitura por imunoprecipitação (IP) e imunoblotting. O 

controle não tratado (CTRL) não apresenta marcação correspondente à fusão CYP2C19-

EGFP. Após o tratamento com G418 (300 µg/mL) e gentamicina (1000 µg/mL) por 
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48h, observa-se uma restauração parcial na expressão da proteína de fusão (seta), sendo 

a indução por G418 mais intensa. 

 

 

4.4.3. MICROSCOPIA DE FLUORESCÊNCIA 

 

As análises realizadas por microscopia de fluorescência demonstram uma 

intensa expressão de CYP2C19-EGFP pelo clone WT-EGFP 01 (Figura 22A), enquanto 

que os clones expressando o vetor vazio (Figura 22B) e VAR-EGFP 04 não tratado 

(Figura 22C) não apresentaram qualquer expressão de EGFP. Entretanto, após 

tratamento com 300 µg/mL de G418 (Figura 22D) e 1000 µg/mL de gentamicina 

(Figura 22E), foi possível observar a expressão de EGFP, sugerindo a indução de 

transleitura do códon de parada prematura pelos aminoglicosídeos avaliados.  

As análises demonstraram ainda que a expressão de EGFP foi detectada 

no clone WT-EGFP 01, de maneira difusa pelo citoplasma, porém com uma notória 

concentração de fluorescência no perímetro perinuclear. A mesma localização 

perinuclear de EGFP foi observada no clone VAR-EGFP 04 após o tratamento com 

G418 (300 µg/mL) e gentamicina (1000 µg/mL). Em relação à intensidade de 

fluorescência, as células tratadas com G418 apresentaram maior intensidade do que 

células tratadas com gentamicina, e ambos os tratamentos induziram expressão de 

EGFP menos intensa que a observada no clone WT-EGFP 01.  
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Figura 22: Análise de transleitura por microscopia de fluorescência. Núcleos marcados 

com DAPI (azul) e expressão de EGFP (verde). A) o clone WT-EGFP 01 expressando 

CYP2C19-EGFP de maneira constitutiva. B) células expressando o vetor vazio e C) o 

clone VAR-EGFP 04 não tratado, não apresentam detecção de EGFP. D) Restauração 

da detecção de EGFP após o tratamento com G418 (300µg/mL) e E) gentamicina (1000 

µg/mL) por 48h. Aumento de 600x. 
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4.4.4. ENSAIOS DE ATIVIDADE ENZIMÁTICA 

 

Após a confirmação da ocorrência de transleitura por três diferentes 

técnicas de análise, foi investigada a funcionalidade da proteína gerada após a supressão 

do códon de parada prematura. Para tanto, clones expressando o alelo CYP2C19*3, não 

fusionado a EGFP, foram tratados com 300 µg/mL de G418 e 1000 µg/mL de 

gentamicina. A Figura 23 mostra que após o tratamento com G418 houve um aumento 

estatisticamente significante de 5 vezes (p < 0,05) na capacidade de metabolizar o 

substrato CEC pela célula em relação ao controle não tratado. Com a gentamicina 

observa-se aumento de aproximadamente duas vezes na capacidade metabólica, no 

entanto, não houve significância estatística (p > 0,05). 

 

 

 

 

Figura 23: Atividade biológica da proteína CYP2C19 produzida por mecanismo de 

transleitura. Após o tratamento com G418 (300 µg/mL) foi detectado um aumento de 

atividade de aproximadamente 5 vezes em relação ao controle não tratado (CTRL), 

enquanto que o tratamento com gentamicina não induziu um aumento estatisticamente 

significante. Os resultados são expressos pela média ± DP de três experimentos. *p < 

0,05. 
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5. DISCUSSÃO 

 

O presente estudo demonstra a capacidade dos aminoglicosídeos G418 e 

gentamicina em induzir a transleitura do códon de parada prematura do alelo 

CYP2C19*3 em um modelo in vitro, restaurando, ainda que parcialmente, a expressão 

de CYP2C19 com cadeia completa e sua atividade metabólica. Esta é a primeira 

demonstração de transleitura de códon de parada prematura induzida por 

aminoglicosídeos em um alvo farmacogenético clinicamente relevante. 

Para os experimentos de indução de transleitura, foi gerado um sistema 

experimental gene-repórter baseado na expressão de EGFP como marcador de 

expressão de CYP2C19. Neste modelo, o gene EGFP foi clonado na extremidade 3’do 

cDNA de CYP2C19, na mesma matriz de leitura, possibilitando assim a detecção e 

quantificação do processo de transleitura através de uma relação direta com a expressão 

de EGFP. 

Clones celulares expressando o sistema gene-repórter foram 

caracterizados quanto à expressão de mRNA e proteínas da fusão CYP2C19-EGFP. De 

acordo com os resultados obtidos, foram escolhidos dentre os quatro clones 

investigados, o WT-EGFP 01 e VAR-EGFP 04, pois apresentaram níveis de mRNA 

elevados e comparáveis, o que tornou as análises comparativas mais fidedignas. Apesar 

da existência do sistema de vigilância NMD (Nonsense-Mediated Decay) que degrada 

de mRNAs portadores de códons de parada prematura, foram detectados níveis de 

mRNA nos clones carreadores da mutação estudada. Isto se deve ao fato de a ativação 

desta via ser dependente da formação de complexos protéicos nas junções éxon-éxon 
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após mecanismo de splicing, o que não ocorre em sistemas de expressão provenientes 

de construções vetoriais (Shibuia et al., 2004). 

Em relação aos níveis de expressão de proteínas, foi detectada a 

expressão de CYP2C19-EGFP em ambos os clones WT-EGFP 01 e WT-EGFP 04, mas 

não nos clones VAR-EGFP 03 e VAR-EGFP 04, expressando a forma variante 

(CYP2C19*3-EGFP). Isto pode ser explicado pela presença do códon de parada 

prematura no resíduo 212, com conseqüente não tradução de EGFP. Levando em 

consideração que o anticorpo utilizado para a detecção da proteína de fusão é específico 

para EGFP, não foi possível sequer a detecção da cadeia protéica truncada (25 KDa).  

Após a caracterização do modelo, foram realizados experimentos para 

determinação das concentrações e tempos máximos de tratamento com G418 e 

gentamicina. Os resultados apontaram concentrações máximas de 300 µg/mL para G418 

e 1000 µg/mL para gentamicina, e tempo de tratamento de 48h. 

Para os ensaios de transleitura foram utilizadas três diferentes 

metodologias sendo, um método quantitativo (citometria de fluxo) e dois métodos 

qualitativos (IP-imunoblotting e microscopia de fluorescência). 

Inicialmente, os clones celulares, VAR-EGFP 03 e VAR-EGFP 04, 

expressando CYP2C19*3-EGFP, foram investigados quanto à indução de transleitura 

utilizando concentrações máximas de G418 (300 µg/mL) e gentamicina (1000 µg/mL) 

por 48h. Foi demonstrado que em ambos os clones houve a indução de transleitura, 

indicando um que este processo não é um efeito clone-dependente.  

Em seguida, foi observado um aumento nos níveis de transleitura 

induzidos por concentrações variando entre 10 e 300 µg/mL para G418, obedecendo a 
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um padrão concentração-dependente, com diferenças estatisticamente significantes em 

relação ao controle não tratado a partir de 30 µg/mL. O tratamento com gentamicina 

demonstrou aumento significativo nos níveis de transleitura somente ao tratamento com 

as concentrações de 300 µg/mL e 1000 µg/mL. Quando os efeitos das concentrações de 

G418 e gentamicina foram comparados entre si, foi observado que os níveis de 

transleitura induzidos por 30 µg/mL de G418 eram comparáveis àqueles induzidos por 

gentamicina em uma concentração 10 vezes maior (300 µg/mL). Quando os efeitos 

induzidos por concentrações máximas de G418 e gentamicina foram comparados entre 

si, foi demonstrado que G418 obteve o mesmo efeito máximo que a gentamicina, cerca 

de 23% da expressão selvagem. Entretanto, a concentração máxima de gentamicina 

(1000 µg/mL) é aproximadamente três vezes maior que a concentração de G418 (300 

µg/mL), indicando que G418 é um indutor de transleitura mais potente que a 

gentamicina.  

Os dados obtidos por citometria de fluxo foram reforçados pelos ensaios 

qualitativos de imunoprecipitação de proteínas/imunoblotting (IP-WB) e microscopia de 

fluorescência. Estes ensaios foram conduzidos avaliando o efeito das concentrações 

máximas de G418 (300 µg/mL) e gentamicina (1000 µg/mL).  

As análises por IP-WB demonstraram que após tratamento com as 

concentrações máximas de G418 e gentamicina, houve uma recuperação parcial na 

expressão de CYP2C19-EGFP, apresentando maior intensidade ao tratamento com 

G418.  

Em avaliação por microscopia de fluorescência, foi observado que após 

ambos os tratamentos, houve restauração da expressão de EGFP, sugerindo a ocorrência 
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de transleitura. Células do clone WT-EGFP 01, expressando a fusão CYP2C19*WT-

EGFP, apresentam localização difusa pelo citoplasma, porém com uma concentração na 

região perinuclear, sugerindo um acúmulo da proteína na fração microssomal celular, de 

maneira similar ao acúmulo de CYP2C19 em células hepáticas (Koukouritaki et al., 

2004). Em células tratadas com G418 (300 µg/mL) e gentamicina (1000 µg/mL), a 

expressão de EGFP apresentou localização semelhante àquela observada no clone WT-

EGFP 01, porém, células tratadas com G418 aparentemente apresentaram maior 

expressão de EGFP do que as células tratadas com gentamicina, indicando maior 

efetividade de G418 em relação à gentamicina. 

Foi demonstrado por citometria de fluxo que, em concentrações 

máximas, os níveis de transleitura foram equivalentes para ambos os fármacos e, em 

função disso, foi investigada a possibilidade de indução de fluorescência pelo acúmulo 

citoplasmático dos aminoglicosídeos. Nenhuma diferença foi encontrada em relação às 

células não tratadas (resultados não apresentados). Com isso, estas diferenças podem 

estar relacionadas à diferentes eficiências de captação e/ou ligação destes fármacos aos 

ribossomos, ou ainda por diferenças de sensibilidade das técnicas aplicadas em cada 

ensaio. 

Ensaios de atividade enzimática utilizando o CEC (3-ciano-7-

etoxicumarina) como substrato foram conduzidos utilizando clones celulares 

expressando CYP2C19*3 não fusionada a EGFP. Experimentos iniciais mostraram que 

a fusão CYP2C19*WT-EGFP não foi capaz de metabolizar o substrato. Assim, foram 

selecionados clones de expressão de CYP2C19 seguindo o mesmo critério adotado para 

a seleção dos clones expressando o sistema gene-repórter, sendo escolhidos os clones 

WT 02 e VAR 01. A expressão de proteínas não foi determinada, uma vez que o 
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anticorpo anti-CYP2C19 disponível apresentou baixa eficiência de marcação, inclusive 

em controles positivos de microssomos hepáticos comerciais. 

Após o tratamento com G418 (300 µg/mL) houve um ganho de cerca de 

5 vezes no metabolismo de CEC em relação ao controle não tratado enquanto que, 

mesmo apresentando um aumento de aproximadamente duas vezes, a gentamicina não 

proporcionou um aumento de atividade de CYP2C19 estatisticamente significante. A 

transleitura se dá pela inserção de um aminoácido cognato no lugar do códon de parada 

e, embora tenha sido demonstrado por Nilsson et al. (2003) que em bactérias E. coli o 

códon de parada UGA é geralmente substituído por um triptofano (aminoácido original 

da CYP2C19), em sistemas eucariotos esta informação permanece indeterminada. Desta 

forma, o aminoácido inserido na cadeia peptídica nascente pode não ter propriedades 

adequadas ao funcionamento da proteína. 

Os resultados aqui apresentados são consistentes com os apresentados 

por Heier et al., (2009), demonstrando um efeito mais potente de G418 em relação a 

gentamicina na indução de transleitura em modelo experimental in vitro e in vivo de 

atrofia muscular espinhal. Neste estudo, foi observado após o tratamento com 300 

µg/mL de G418 por 24h, um aumento de cerca de três vezes nos níveis de proteína, em 

relação ao tratamento com 1000 µg/mL de gentamicina, além de melhoria fenotípica.  

De forma semelhante, Sangkuhl et al. (2004) demonstraram que G418 

induziu níveis de transleitura cerca de quatro vezes maior que a gentamicina em um 

códon de parada prematura no receptor de vasopressina V2. 

Por outro lado, Zilberberg et al. (2010) demonstraram em um modelo 

experimental de câncer colorretal, que o tratamento com gentamicina induziu a 
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transleitura de um códon prematuro de parada do gene APC, enquanto G418 não foi 

capaz de induzir transleitura. Na mesma direção, Buck et al. (2009) também 

demonstraram que G418 não induziu transleitura do códon de parada prematura do gene 

MCM, causador da aciduria metilmalônica, enquanto que a gentamicina induziu 

transleitura e conseqüente restauração parcial do fenótipo normal. 

A eficiência dos aminoglicosídeos em promover a transleitura de códons 

de parada prematura em células humanas, está diretamente ligada à características do 

códon tais como, sequencia e bases vizinhas. Alguns trabalhos  demonstraram que os 

diferentes códons de parada apresentam eficiências distintas como sinal de parada, 

sendo UGA<UAG<UAA. Além disso, o nucleotídeo +1 no contexto do códon de 

parada parece contribuir de maneira importante para a eficiência no processo de parada 

da tradução (Salas-Marco e Bedwell, 2005; Manuvakhova et al., 2000). Segundo 

Keeling e Bedwell (2002), a seqüência UGA(A), a mesma que ocorre no alelo 

CYP2C19*3, apresenta níveis de transleitura que podem variar entre 2,5% e 41% em 

diferentes modelos, abrangendo o resultado máximo de 23% obtido neste trabalho, após 

tratamento com concentrações máximas de G418 e gentamicina. 

 É importante considerar que, apesar do uso comum de G418 e 

gentamicina em diversos modelos para análise de transleitura, cada modelo 

desenvolvido apresenta características próprias, estando sujeitos à variações nas 

concentrações, tempos e condições de tratamento e, por conseguinte, nos resultados 

obtidos.  

Apesar do interesse clínico do mecanismo de transleitura, o uso rotineiro 

de aminoglicosídeos como indutores de transleitura é bastante limitado, principalmente 

pela reconhecida ototoxicidade e nefrotoxicidade destes compostos em tratamentos de 
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longa duração (Durante-Mangoni et al., 2009). Novos fármacos, como o ataluren 

(inicialmente chamado PTC-124) (Sermet-Gaudelus et al., 2010; Welch et al., 2007)., 

vem sendo desenvolvidos com base na estrutura e mecanismo de ação dos 

aminoglicosídeos, na tentativa de alcançar níveis de transleitura ainda melhores e com 

toxicidade reduzida, criando uma perspectiva terapêutica para doenças genéticas 

causadas por códons de parada prematura.  

No âmbito da farmacogenética, o uso rotineiro da transleitura como 

ferramenta para restauração de expressão e atividade enzimática ainda é incerto, 

dependendo de fatores como, as conseqüências fenotípicas impostas pelo códon de 

parada prematura, a presença de vias metabólicas alternativas para um mesmo substrato, 

a disponibilidade de fármacos alternativos metabolizados em outras vias e a eficiência 

do fármaco utilizado como indutor de transleitura.  

Os resultados aqui apresentados mostram que o modelo experimental 

desenvolvido para o estudo da transleitura do códon de parada prematura do alelo 

CYP2C19*3 induzida por aminoglicosídeos pode ser utilizado para investigar outros 

compostos potencialmente indutores de transleitura. Além disso, este trabalho 

estabelece um modelo conceitual de transleitura de códons de parada prematura que 

pode ser adaptado a outros alelos de interesse farmacogenético portadores de códons de 

parada prematura, abrindo perspectivas ao uso de certos medicamentos. 
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6. CONCLUSÕES 

 

Em relação ao desenvolvimento do modelo de expressão in vitro de CYP2C19.  

� Todos os clones obtidos expressaram de forma constitutiva o mRNA de 

CYP2C19, tanto no sistema gene-repórter quanto no sistema de expressão de 

CYP2C19. 

� O códon de parada prematura foi efetivo na parada da tradução, não permitindo 

a identificação da expressão da proteína nos clones carreadores da mutação 

estudada. 

� A transleitura ocorreu em diferentes clones celulares, mostrando não ser um 

processo biológico clone-dependente. 

 

Em relação aos ensaios de transleitura 

� Os aminoglicosídeos G418 e gentamicina foram capazes de induzir a transleitura 

do códon de parada prematura do alelo CYP2C19*3. 

� G418 foi notoriamente mais potente na indução de transleitura que a 

gentamicina. 

� Além da restauração parcial da proteína de cadeia completa, foi mostrado 

também um ganho funcional na atividade da proteína de cerca de cinco vezes em 

células tratadas com G418 e duas vezes em células tratadas com gentamicina.  
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