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RESUMO

Introdução: O Omeprazol-OME é um medicamento usualmente utilizado para
tratamento de distúrbios gástricos que têm seus efeitos adversos discutidos
desde  muito  tempo,  principalmente  sua  influência  na  genotoxicidade  e
apoptose. A fim de auxiliar o entendimento sobre os efeitos provocados pelo
uso do OME, o devido trabalho teve como objetivo avaliar in sílico a mudança
provocada pelo OME na expressão de genes associados a genotoxicidade e
apoptose. Metodologia: As moléculas do OME, sua sulfenamida e o principal
metabólito,  o  5'-hidroxiomeprazol  foram  baixadas  de  bancos  de  dados  em
formato MOLfile e utilizadas para a avaliação in sílico. A avaliação da mudança
na expressão genética foi realizada através do programa DIGEP-pred, levando
em  consideração  um  PA>  0.9,  PA>  0.6  e  PA>  0.9  para  cada  uma  das
moléculas,  respectivamente.  Resultados  e  Discussão: Em  conjunto,  as
moléculas do OME, sulfenamida e 5'-hidroxiomeprazol são capazes de realizar
mudança  na  expressão  de  23  genes  associados  a  genotoxicidade  e  a
apoptose, sendo que 11 deste sofrem baixa expressão e 12 alta regulação. Os
genes afetados nessa mudança são altamente relacionados ao combate de
espécies reativas de oxigênio- EROs, a proteção de danos ao DNA, bem como
proteção/provocação de apoptose. Conclusões: A hipo ou hiperexpressão dos
genes identificados pelo estudo parece ser um dos fatores responsáveis pelos
efeitos genotóxicos e apoptóticos provocados pelo OME. Em analises futuras,
será realizada uma melhor compreensão da relação entre os genes com os
mecanismos toxicogenéticos do OME. 
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ABSTRACT

Introduction:  Omeprazole-OMP is  a  medicine  customarily  utilized  in  gastric
disorders treatment.  Which has a long time of discussion about the adverse
effects,  mainly  its  influence  on  genotoxicity  and  apoptosis.  By  the  intent  of
benefit  the  OME  use  effects  understanding,  the  following  work  aimed  to
evaluate  Insilico the alterations promoted by OME on the expression of  the
genes  linked  to  genotoxicity  and  apoptosis.  Methodology:  The  OME
molecules,  their  sulfenamide  and  the  main  metabolite,  5'-hidroxiomeprazol,
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were  downloaded  from  databases  in  MOLfile  format  and  used  for  in  silico
evaluation. An analysis of gene expression variations was made through the
DIGEP-pred program, which took a PA>0.9, a PA>0.6, and a PA>0.9 for each
molecule,  respectively.  Results  and  Discussion:  Combined,  the  OME,  the
sulfenamide,  and  the  5'-hidroxiomeprazol  molecules  are  able  to  provoke
alterations in the expression of 23 genes related to genotoxicity and apoptosis,
11 genes with low expression and 12 genes with high regulation were detected.
These affecteds genes are highly connected to reactive oxygen species-ROS
combating,  DNA  damage  protection,  as  well  as  apoptosis
protection/provocation. Conclusions: Hypo or hyper gene expression identified
by the study appears to be one of the factors responsible for genotoxic and
apoptotic  effects  induced  by  OME.  A  better  comprehension  of  genes  and
toxicogenetics  mechanisms  correlation  laid  on  omeprazole  use  is  aimed  at
future analysis.
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INTRODUÇÃO

O Omeprazol- OME é o membro da família de Inibidores de Bomba de Prótons

mais utilizado para o tratamento de desordens gástricas. Os efeitos adversos

do OME já vêm sendo discutidos desde muito tempo, sendo que os primeiros

estudos  apoiados  em  experimentos  in  vivo,  in  vitro  e  in  sílico relatam

propriedades  genotóxicas  e  pró-apoptóticas  (ABBAS  et  al.,  2019;  EVANS.,

1990).

Os  estudos computacionais  in  sílico têm se destacado por  permitirem uma

avaliação rápida, econômica e confiável, bem como resultados preditivos que

fornecem respostas a hipóteses e apresentando-se como uma alternativa aos

testes em animais (BENFENATI  et al., 2019). A investigação in sílico  permite

avaliar  propriedades  biológicas  e  inúmeros  parâmetros,  como  a  expressão

gênica,  que  possam  indicar  o  possível  efeitos  genotóxicos  e  apoptóticos

provocados pelo uso do OME, sua forma ativa, a sulfenamida e seu principal

metabólito, o 5'-hidroxiomeprazol-   5'-Hid (LAGUNIN A et al., 2013)

Para auxiliar o entendimento sobre os efeitos adversos de danos ao DNA e de

morte celular, o trabalho objetivou realizar uma investigação computacional a
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fim  de  verificar  a  possível  mudança  na  expressão  de  genes  associados  à

genotoxicidade e apoptose provocados pelo uso do OME, incluindo sua forma

ativa a SULF e o principal metabólito, o 5'-Hid.

METODOLOGIA

Inicialmente,  realizou-se  a  busca  e  o  download  em  formato  MOLfile  da

conformação  2D  das  moléculas  do  OME,  sua  sulfenamida  e  5'-Hid  na

plataforma  PubCheam  (https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/)  e  ChEBI

(https://www.ebi.ac.uk/chebi/) registradas sob CHEBI 77262, CID 5311467, CID

119560, respectivamente. Posteriormente, a avaliação preditiva de mudança na

expressão  de  genes  foi  realizada  utilizando  o  programa  DIGEP-pred,

(http://www.way2drug.com/ge/), considerando na análise um PA (Probabilidade

de ser ativo) > de 0.9 para a molécula do OME e 5'-hidroxiomeprazol, e  PA>

0.6 para a molécula da sulfenamida. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os resultados  apontam mudança  na  expressão  de  23  genes  associados  à

genotoxicidade e a apoptose, sendo que 11 desses genes sofrem um baixa

expressão (RAD 17, DUSP1, APC, POLR1B, CYP2J2, CSNK1D, CSNK1A1,

DIDO1,  LCMT1,  KIAA0415,  MAPK3)  e  outros  12  sofrem  alta  expressão

(CYP1A2, CSMK1G2, GSTP1, SUMO2, MSRB2, ACVR2A, BORA, CYP1A1,

ING3, AKR1A1, PDCD5, NUDT15) provocados pelas moléculas do OME, SULF

e 5'-Hid (Figura 1).

Embora as consequências da mudança na expressão de alguns desses genes

não esteja  claramente descritas,  é  inferível  que essa alteração possa estar

associada ao efeito toxicogenético proveniente do OME. De forma geral, os

genes  identificados  codificam um grande  número  de  proteínas  responsável

pela regulação de diversos processos celulares como proliferação, verificação

do ciclo celular, divisão, reparo de DNA, redução de produtos tóxicos, ativação

de  pró-carcinógenos,  diminuição  de  EROs,  funcionamento  adequado  de

proteínas, segregação cromossômica e apoptose (Genecards, 2020).
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Figura 1- A) Moléculas de Omeprazol (Ome), Sulfenamida (Sulf) e 5'-Hidroxiomeprazol (5'-Hid) utilizadas
na previsão  de  mudanças  de  expressão gênica.  B)  Principais  genes associados  à  genotoxicidade e
apoptose que sofrem aumento ou diminuição de sua expressão provocada pelo uso do Ome, bem como
seu valor PA (Probabilidade de ser Ativo).

A depleção do gene LCMT1, por exemplo, promoveu progressão anormal do

ciclo celular e aumento de células em apoptose. A diminuição na expressão de

KIAA0415, APC, RAD 17 e MAPK3 parece influenciar na diminuição de reparos

de danos provocados no DNA, bem como diminuir a proteção contra apoptose.

Além disso, o aumento de expressão de ING3 e DUSP1 parece provocar o

aumento  de  apoptose;  o  aumento  de  AKR1A1  pode  consequentemente

aumentar  a  ativação  de  pró-carcinógenos,  o  metabolismo  de  drogas  e

xenobióticos; o aumento de PDCD5 pode acelerar o processo de apoptose em

células tumorais (NCBI, 2020).

Por outro lado, a expressão de alguns desses genes, em exposição ao OME,

favorece  a  viabilidade  celular  e  integridade  do  material  genético.  O  gene

MSRB2  está  associado  com  a  proteção  mitocondrial,  diminuição  de  ROS,

viabilizando  a  sobrevivência  celular  e  manutenção  de  proteínas.

Semelhantemente, o gene SUMO promove reparos de quebras de dupla fita de

DNA e proteção contra estresses celulares, assim como o gene GSTP1 que

promove  a  proteção  ativa  da  célula  contra  danos  oxidativos  no  genoma

provindos de componentes carcinogênicos (Genecards, 2020; NCBI, 2020).
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Estes  resultados  podem  corroborar  estudos  que  relatam  os  efeitos

contraditórios do OME pela sua propriedade antioxidante  e oxidante, relatos

contraditórios sobre a capacidade apoptótica e reforçam investigações sobre os

danos ao material genético provocado pelo OME (PAZ et al., 2020).

CONCLUSÕES

Diante dos resultados preditivos, é possível afirmar que o uso do OME provoca

mudança na expressão de 23 genes associados à genotoxicidade e apoptose,

11 deles subexpressos   e 12 superexpressos. A desregulação na expressão

desses  genes  pode  estar  associada  aos  efeitos  genotóxicos  e  apoptóticos

provocados pelo OME.  Em investigações futuras pretende-se compreender em

maior  detalhes  a  associação  dos  genes  com dados  sobre  os  mecanismos

toxicogenéticos do OME.
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