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Objetivo: Investigar se há alterações nas marcas epigenéticas H3K27me3, H3K4me3 e 

H3K9Ac nos pacientes sépticos quando comparados a indivíduos saudáveis e se essas 

ocorrem de forma diferenciada em genes com distintas atividades biológicas. 

Métodos: Utilizamos células mononucleares de sangue periférico de 12 indivíduos, 

preservadas no biorrepositório BR047 do Laboratório de Pesquisa em Sepse, sendo 6 

amostras de indivíduos com sepse, colhidas na admissão da UTI, e 6 amostras de 

indivíduos saudáveis. O ensaio de imunoprecipitação da cromatina foi realizado através 

do kit ChIP-IT PBMC, utilizando anticorpos específicos para cada marca epigenética a 

ser estudada (H3K4me3, H3K9ac e H3K27me3). A quantificação absoluta do 

enriquecimento da cromatina imunoprecipitada em promotores de genes alvos específicos 

foi feita através da utilização do kit de análise ChIP-IT qPCR. Os primers dos genes de 

interesse foram desenhados a partir da sequência do promotor de cada gene específico 

obtida através do programa UCSC Genome Browser. Os dados das amostras foram 

normalizados de acordo com a eficiência do par de primers, a quantidade de cromatina 

em cada reação e o volume de suspensão do DNA do ChIP. As modificações foram 

consideradas significativas com p<0,05 pelo teste t para duas amostras independentes. 

Resultados: Dentre os 7 genes avaliados (TNF-α, IL-12, IL-10, CAMP, FPR1, IFN-β, 

HLA-DR) alguns apresentam comportamentos diferentes entres marcas de ativação 

(H3K9ac, H3K4me3) e repressão (H3K27me3). Em relação às citocinas inflamatórias, 

IL-12 e TNF-α, os pacientes sépticos apresentam diminuição de H3K9ac e H3K4me3 

quando comparados aos indivíduos controles, por outro lado, a H3K27me3 não sofreu 

alteração significante. Na citocina anti-inflamatória IL-10 percebemos a preservação das 

marcas de ativação e uma tendência de diminuição para a marca de repressão nos 

pacientes sépticos. Não observamos diferenças nas marcas de ativação e repressão para o 

peptídeo antimicrobiano CAMP, mas houve diminuição da marca H3K4me3 no gene 

FPR1, que participa do processo de defesa e inflamação do hospedeiro. Não houve 

diferenças entre sadios e sépticos nas três marcas epigenéticas para IFN-β e HLA-DR. 

Conclusão: Houve alteração no enriquecimento epigenético em genes que participam da 

resposta inflamatória nos pacientes sépticos, com aparente diferenciação conforme as 

atividades reguladas, inflamatória, anti-inflamatória e antimicrobiana. 

Alterações epigenéticas ocorrem de forma diferenciada em genes com distintas 

funções biológicas em células mononucleares do sangue periférico de pacientes 

sépticos 


