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Resumo 

 

Epigenética é o ramo da biologia que estuda as características herdáveis não 

associadas a alterações na seqüência de nucleotídeos do DNA. Um dos 

principais processos epigenético estudados é a metilação do DNA, a qual está 

associada a diversos mecanismos de regulação gênica, entre eles o imprinting 

(marcação) genômico. Esse tipo de regulação caracteriza-se pela expressão 

parental específica dos loci associados e à metilação diferencial em regiões 

regulatórias conhecidas como centros de imprinting (ICs). Alterações desse 

mecanismo estão relacionadas com síndromes de hipo e hipercrescimento em 

humanos e animais domésticos, desenvolvimento de tumores, doenças 

associadas com alterações de comportamento e já foram detectadas em 

indivíduos concebidos por técnicas de reprodução assistida e em células-tronco 

embrionárias derivadas de diferentes espécies. Essas duas últimas evidenciam 

que genes marcados são particularmente lábeis ao estresse induzido por 

manipulação celular in vitro. As possíveis causas dessas epimutações não 

estão completamente esclarecidas. Os bovinos parecem ser um melhor modelo 

comparativo no estudo dessas alterações, evitando a utilização de embriões 

humanos. No entanto, existem poucas seqüências descritas de genes 

marcados nessa espécie. No presente estudo, duas regiões diferencialmente 

metiladas (H19DMR e KvDMR1) foram caracterizadas em bovinos em termos 

de elementos conservados (EC), enriquecimento de elementos repetitivos 

(ERs) e padrões de metilação. A análise de ECs e ERs foi realizada utilizando-

se os programas VISTA e RepeatMasker, respectivamente. Os padrões de 

metilação para ambas as DMRs foram analisados utilizando-se o ensaio de 



 

COBRA (do inglês COmbined Bisulfite Restriction Analysis) em DNA de sangue 

periférico e espermatozóides em amostras de animais concebidos in vivo. 

Também foi pesquisada a possível ocorrência de perda de imprinting em uma 

amostra de quatro animais clonados. A análise dos resultados indicou que os 

padrões de imprinting observados nas DMRs bovinas estudadas são 

semelhantes aos descritos para regiões homólogas em outras espécies de 

mamíferos. As características genômicas mostraram uma maior similaridade 

nas regiões analisadas entre bovinos e humanos do que entre humanos e 

camundongos. Não foram encontradas diferenças entre o padrão de imprinting 

de animais gerados naturalmente ou por transferência nuclear. Os resultados 

desse trabalho poderão auxiliar em futuras pesquisas de genes marcados em 

bovinos, além de contribuir para o melhoramento na utilização dessa espécie 

como modelo de comparação para desenvolvimento humano. 

. 

 



 

Abstract 

 

Epigenetics is the branch of biology which studies heritable changes in genome 

function that occur without a change in nucleotide sequence within the DNA. 

One of the most studied epigenetic process is the DNA methylation, which is 

associated with several gene regulation mechanisms such as genomic 

imprinting. This type of regulation is characterized by parental specific gene 

expression and differential methylation of the associated loci in regulatory 

sequences named imprinting centers (ICs). Alterations of this mechanism has 

been related to hypo and hypergrowth syndromes in humans and domestic 

animals, tumor development, behavior disorders, and it has also been 

associated with epimutations in individuals conceived by assisted reproduction 

(AR) techniques and stem cells derived from different species. These last two 

evidences are indicatives of the imprinted genes lability to in vitro cell 

manipulation. The possible causes of these epimutations are not completely 

clear. Cattle seem to be a better comparative model in the study of this 

epigenetic alterations, and it can avoid the use of human embryos. However, 

there is few description of imprinted gene sequences this species. In the 

present work, two differently methylated regions (H19DMR and KvDMR1) were 

characterized in terms of conserved elements (CEs), enrichment of repetitive 

elements (RE) and methylation patterns. The CEs and REs analysis was 

carried out using the VISTA and RepeatMasker softwares, respectively. The 

methylation patterns for both DMRs were analyzed by COBRA (COmbined 

Bisulfite Restriction Analysis) assay in DNA from peripherical blood and sperm 

samples of in vivo conceived animals. It also was investigated the loss of 



 

imprinting in samples of four cloned animals. The results indicated that the 

imprinting patterns of the studied bovine DMRs are similar to the other 

homologue regions in mammals. The genomic features demonstrated a bigger 

similarity of the analyzed regions between cattle and humans than between 

humans and mice. Differences between the imprinting patterns of in vivo 

conceived versus cloned animals were not found. The results of this work can 

help future studies of imprinted genes in cattle, and, in addition, can contribute 

for the improvements of this animal model as a comparative to the human 

development. 
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I.1. Epigenética 

 

Cunhado em 1942 por Conrad H. Waddington, o termo epigenética pode 

ter significados distintos para diferentes cientistas. Biologistas moleculares 

interpretam epigenética como “o estudo das modificações meióticas e mitóticas 

herdáveis da função gênica que não se explicam por alterações na seqüência 

de DNA”. (RIGGS et al., 1996 citado em HAIG 2004). Morfologistas funcionais 

definem epigenética como “a série inteira de interações entre células e 

produtos celulares as quais levam a morfogênese e diferenciação” (HERRING 

1993 – citado em HAIG 2004). Independentemente da interpretação, ambas 

conduzem pelo caminho que leva do potencial genético herdado (genes) à sua 

manifestação (fenótipo) sendo este último constantemente influenciado pelos 

fatores ambientais. 

Nas últimas duas décadas a versão dos biologistas moleculares vem 

gerando um número cada vez maior de trabalhos e a cada dia novas 

descobertas ramificam cada vez mais o antigo dogma fundamental da biologia 

molecular (DNA → RNA → Proteína). Atualmente, os epigeneticistas centram-

se nas modificações ocorridas em nível de nucleossomo, entre elas 

transferências de grupamentos químicos aos resíduos de aminoácidos em 

histonas ou ao DNA. Também são estudados os processos de remodelamento 

da cromatina, os quais podem afetar a interação entre a fita dupla de DNA e o 

núcleo de histonas reposicionando os nucleossomos em relação às seqüências 

nucleotídicas que os circundam (JENUWEIN & ALLIS, 2001; VARGA-WEISZ & 

BECKER, 2006).  



Introdução      

 

3

Em termos históricos, os aspectos epigenéticos atualmente conhecidos 

como envolvendo modificações na cromatina, têm gerado trabalhos clássicos 

na literatura científica antes mesmo de uma total consciência dos mesmos. 

Dentre estes, destacam-se a descoberta dos genes mutadores (McCLINTOCK, 

1950), a inativação do cromossomo X (LYON 1961), o imprinting genômico em 

mamíferos (McGRATH & SOLTER, 1984; SURANI et al., 1984) e a indução de 

modificações epigenéticas na cromatina dirigidas por RNA (WASSENRGGER 

et al., 1994). 

Esta última descoberta tem sido relatada em diversas vias que levam a 

transições entre os estados de condensação e descondensação da cromatina. 

Destacando-se processos como o silenciamento das seqüências centroméricas 

e elementos repetitivos, os processos de compensação de dose em mamíferos 

e insetos, difereciação celular e imprinting genômico (YODER 1997; VOLPE et 

al., 2002; HEARD, 2004; KANDURI et al., 2006; SANCHEZ-ELSNER et al., 

2006). 

Diversos trabalhos têm mostrado que enzimas membros da família de 

DNA metiltransferases, complexos protéicos com atividade demetilase, 

proteínas de ligação ao DNA metilado, histona-metiltransferase e 

acetiltransferase, membros do grupo Polycomb de proteínas e proteínas 

estruturais da cromatina como a HP1 (do inglês Heterocromatin protein 1) 

possuem ou atividade de ligação ou comprovada interação com RNAs (JOST 

et al., 1999; MUCHARDT et al., 2002; JEFFERY & NAKIELNY, 2004; 

BERSTEIN et al., 2006). Curiosamente, os membros das famílias de DNA 

metiltransferase e proteínas de ligação ao DNA metilado possuem forte 

afinidade por pequenos RNAs fita dupla sugerindo possível envolvimento 
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desses RNAs no controle epigenético estabelecido por essas proteínas 

(JEFFERY & NAKIELNY, 2004). 

Alguns autores têm sugerido, a partir de estudos com mutantes para 

componentes da via de RNA de interferência em Drosophila melanogaster, que 

pequenos RNAs possam estar envolvidos na função de insuladores e sua 

interação e direcionamento às regiões de adesão da matriz nuclear (LEI & 

CORCES, 2006). Grimaud et al. (2006), também em modelo de Drosophila 

melanogaster, reportaram o envolvimento da maquinaria de RNA de 

interferência (RNAi) no silenciamento mediado por proteínas do grupo 

Polycomb (PcGs). Ambos os estudos citados direcionam para o envolvimento 

de um componente de RNA no estabelecimento de estados da cromatina em 

nível de locus e na estruturação de domínios nucleares. Apesar dos estudos 

referidos serem realizados em Drosófila, diversos aspectos da regulação da 

estrutura da cromatina estudados nesse modelo podem estar conservados 

entre as espécies. Berstein et al. (2004) demonstraram que a associação de 

Cbx7 (uma proteína similar as PcGs) ao cromossomo X inativo depende não só 

de modificações presentes (trimetilação de histona H3K9 e H3K27) na 

cromatina mas também de um componente de RNA. Um outro estudo 

demonstrou que a formação e manutenção da heterocromatina centromérica 

em mamíferos envolve moléculas de RNA (MAISON et al., 2003). Um exemplo 

mais clássico de associação de RNAs ao estabelecimento de estado 

heterocromático e deposição de PcGs, nesse caso em um cromossomo inteiro, 

é a própria inativação do cromossomo X de mamíferos (HEARD, 2004). Em 

Drosófila, roX RNAs participam do estabelecimento de um estado eucromático 

no processo de compensação de dose em machos (AKHTAR et al., 2000). 
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Estudos in vitro têm reforçado a importância de moléculas de RNA na 

programação gênica, mostrando que ambos, ativação e silenciamento gênicos 

podem ser induzidos pelas mesmas (TING et al., 2004; SUZUKI et al., 2005; LI 

et al., 2006). RNAs modulatórios também têm sido descritos como mediadores 

da diferenciação de células-tronco neuronais (KUWABARA et al., 2004). 

 

 

I.2 Imprinting genômico (Marcação genômica) 

 

Imprinting genômico é um processo de regulação gênica no qual apenas 

um dos membros de um par alélico se expressa, dependendo de sua origem 

parental (REIK & WALTER, 2000). Os primeiros relatos desse fenômeno datam 

da primeira metade da década de 80, a partir dos trabalhos pioneiros de 

McGrath & Solter (1984) e Surani et al. (1984), os quais demonstraram que 

ambos os genomas parentais se fazem necessários para o desenvolvimento de 

mamíferos. Após aproximadamente duas décadas e meia de seu 

descobrimento, outros estudos têm demonstrado a ocorrência deste processo é 

restrito a mamíferos placentários e marsupiais, mas não em monotremados 

(KILLIAN et al., 2000). Atualmente, cerca de oitenta genes regulados por 

imprinting foram descritos (www.geneimprint.com). Entre as funções biológicas 

afetadas por estes genes incluem-se crescimento embrionário, controle do ciclo 

celular, padrões de comportamento e o desenvolvimento placentário (LI et al., 

1999; ISLES & WILKINSON, 2000; REIK & WALTER, 2000; FITZPATRICK et 

al., 2002). Alguns dos genes regulados por imprinting são precursores de 

microRNAs (SEITZ et al., 2003; CAI & CULLEN, 2007; WILLIANS et al., 2007). 
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Entres as principais características dessa forma de regulação gênica 

destacam-se as modificações covalentes na cromatina, expressão parental e 

tecido-especifica dos transcritos além da coexistência dentro de um mesmo 

núcleo celular de alelos com epigenótipos parentais específicos. Em estudo 

utilizando a técnica de hibridação in situ fluorescente (Fluorescent in situ 

hibridization – FISH) demonstrou-se que os diferentes epialelos em genes 

marcados podem ocupar compartimentos nucleares distintos, com o alelo ativo 

associado à matriz nuclear (KAGOTONI et al., 2002; GRIBNAU et al., 2003; 

WEBER et al., 2003). A metilação diferencial do DNA nos loci controlados por 

imprinting geralmente ocorre em regiões denominadas Regiões 

Diferencialmente Metiladas – DMRs (do inglês - Differentialy Methylated 

Regions), sendo esta marca epigenética parental e tecido-específica (LEWIS & 

REIK, 2006). Outra característica associada à cromatina desses loci é o padrão 

diferencial de modificações covalentes em histonas ocorrendo também de 

maneira parental e tecido-específicas associadas às DMRs. Tem sido 

demonstrado que esses loci também podem apresentar deposição de proteínas 

do complexo Polycomb e de variantes de histonas, como a macroH2A1, 

característica do processo de inativação do cromossomo X em mamíferos 

(UMLAUF et al., 2004; CHOO et al., 2006). Estudos em placentas de 

camundongos demonstraram que a marcação epigenética diferencial das 

DMRs pode ocorrer na ausência de metilação do DNA, mas com manutenção 

do padrão de modificação de histonas (LEWIS et al., 2004; WAGSCHAL & 

FEIL, 2006). 

Uma das características desses loci é a alta incidência de elementos 

transponíveis inter e intra-gênicos, entre os quais se destaca um 
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enriquecimento de elementos LINE1 (do inglês long interspersed nuclear 

elements 1) (WALTER et al., 2006). Elementos móveis ou transponíveis são 

prevalentes nos genomas de plantas e animais (KAZAZIAN Jr, 2004). Em 

humanos, estima-se que eles ocupem quase a metade do genoma (LANDER et 

al., 2001). Segundo a hipótese formulada por Mary F. Lyon (1998), tais 

elementos podem servir como agentes difusores da heterocromatinização do 

cromossomo X inativo. Se esta hipótese é valida para loci marcados 

permanece incerto.  

Entre os transcritos produzidos nos diversos loci marcados, destaca-se o 

grande número de RNAs não codificadores de proteínas (do inglês – Non Coding 

RNAs ou ncRNAs) (O’NEILL 2005; PAULER et al., 2007). Diversos autores têm 

reportado que além dos transcritos principais, tais loci apresentam regiões de 

transcrição de função desconhecida, algumas estando associadas a seqüências 

regulatórias como enhancers (DREWELL et al., 2002; OGAWA & LEE, 2003). 

Disrupção do padrão normal de metilação desses genes tem sido 

associada a diversas síndromes de hipo e hipercrescimento, alterações 

neurológicas e predisposição tumoral (DEBAUN et al., 2003: BLIEK et al., 

2006; LALANDE & CALCIANO, 2007). Alterações epigenéticas nesses loci 

(perda da marcação; do inglês Loss of Imprinting ou LOI) levam à conseqüente 

alteração da expressão dos genes regulados por elas, causando o surgimento 

dos fenótipos anormais (GLEEN et al., 1993; LEE et al., 1999). Diversos 

estudos têm proposto o envolvimento de fatores ambientais na LOI, sendo que 

a labilidade à exposição a fatores como meios de cultura celular em regiões 

onde essas alterações ocorrem já é conhecida há quase uma década 

(WRENZYCKI et al., 2001; RIZOS et al., 2003). 
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Resultados de várias pesquisas demonstraram que a exposição celular 

ao soro fetal, utilizado em diversos sistemas de cultivo celular, pode afetar 

genes marcados em nível de alterações na cromatina e quanto ao aumento ou 

diminuição da expressão de seus transcritos (KHOSLAS et al, 2001; RIZOS et 

al., 2003). A manipulação de células para procedimentos como transferência 

nuclear também apresenta riscos para o surgimento de alterações epigenéticas 

(SINCLAIR et al., 2000; YOUNG et al., 2001; YANG et al., 2005). Modificações 

nos níveis de componentes da dieta alimentar, em especial de doadores de 

grupos metil, parecem estar envolvidas no surgimento de alterações na 

metilação do DNA de diversos loci (WHITELAW & MARTIN, 2001; 

WATERLAND & JIRTLE, 2003). Estudos desde o final da década de 90 

demonstraram que a labilidade apresentada por loci regulados por imprinting 

genômico, pode gerar alterações estocásticas em cultivos celulares (DEAN et 

al., 1998; HUMPHERYS et al., 2001; HUMPHERYS et al. 2002; FUJIMOTO et 

al., 2005; RUGG-GUNN et al., 2005). Em estudos de reclonagem, embriões 

gerados por transferência nuclear foram utilizados para geração de uma nova 

geração de clones, e esta por sua vez apresentou animais com diferentes 

alterações em diversos loci marcados (DEAN et al., 1998). A labilidade desse 

tipo de regulação gênica é de considerável importância em termos da 

biotecnologia contemporânea. Diversos protocolos que utilizam células-tronco 

para tentativas de terapia fazem uso de cultivos celulares, o que traz a 

possibilidade de que essas células venham a portar diversas formas de 

alteração de imprinting em diferentes loci (FEIL 2001). 

Nos últimos anos um número maior do que o esperado de indivíduos 

gerados por técnicas de reprodução assistida (tanto em humanos como em 
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animais domésticos) tem apresentado defeitos de regulação de genes 

marcados e fenótipos relacionados aos mesmos (YOUNG et al., 2001; COX et 

al., 2002; GICQUEL et al., 2003; ORSTAVIK et al., 2003; GOMES et al., 2007; 

KAGAMI et al., 2007). 

 

 

I.3. Regiões diferencialmente metiladas e regiões controladoras de 

imprinting 

 

As regiões controladoras de imprinting (ICRs) também conhecidas como 

centros de imprinting (do inglês Imprinting Centres ou ICs), podem ser definidas 

como um ou mais elementos no DNA, os quais regulam a expressão de genes 

marcados e seu epigenótipo nos clusters gênicos onde estes se localizam 

(LEWIS & REIK, 2006). Essas regiões ancoram inúmeros sítios para fatores de 

transcrição, diversos transcritos não codificadores de proteínas e apresentam 

uma baixa taxa de conservação entre as espécies (REIK & WALTER, 2000; 

LEWIS & REIK, 2006).  

Os padrões de metilação diferencial do DNA e de modificações 

covalentes em histonas destas regiões são estabelecidos durante o 

desenvolvimento da linhagem germinativa e escapam dos eventos de 

reprogramação durante o período pré-implantação embrionária nas DMRs 

germinativas (LOPES et al., 2003; MORGAN et al., 2005). Em adição às 

germinativas existem também as DMRs pós-zigóticas nas quais o padrão de 

metilação é estabelecido após a fertilização, durante as ondas de demetilação 

e metilação de novo (LEWIS & REIK, 2006). 
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Entre as ICRs conhecidas atualmente, talvez a mais estudadas seja a 

que se encontra entre os genes IGF2 e H19 (H19DMR), localizada na região 

11p15.5 em humanos e porção distal do cromossomo 7 de camundongos 

(GABORY et al., 2006). Os genes IGF2 e H19 apresentam expressão 

monoalélica paterna e materna, respectivamente. O IGF2 codifica um fator de 

crescimento embrionário envolvido no desenvolvimento placentário e no 

surgimento de diversos tipos de tumores (CONSTÂNCIA et al., 2002; 

MAENAKA et al., 2006; RAYENEL et al., 2006; STIER et al., 2006; JELINIC & 

SHAW, 2007). Já o gene H19 codifica um transcrito não traduzido, precursor de 

microRNAs (CAI & CULLEN, 2007). A ICR presente na H19DMR possui 

metilação diferencial e diversos sítios de ligação para a proteína insuladora 

CTCF (BELL & FELSENFELD, 2000; HARK et al., 2000; KANDURI et al., 

2000). Essa proteína liga-se aos sítios dessa região de maneira sensível à 

metilação, dessa forma associando-se apenas ao alelo materno (hipometilado). 

Uma vez interagindo com seus sítios de ligação, esse fator impede que 

enhancers dowstream do gene H19 interajam com o promotor de IGF2, 

permitindo a expressão do alelo materno de H19 e impedindo a expressão de 

IGF2 (BELL & FELSENFELD, 2000; HARK et al., 2000). De maneira oposta, 

devido a não ligação de CTCF à ICR metilada paterna o promotor de IGF2 

pode ser influenciado pelos enhancers permitindo a expressão deste gene e 

bloqueando a expressão de H19. 

O segundo centro de imprinting encontra-se na mesma região 11p15.5 

(porção distal do cromossomo 7 de camundongos) mas localizado dentro do 

intron 10 do gene KvLQT1, e corresponde a um domínio multipartido de 

elementos regulatórios (FITZPATRICK et al., 2007). Esta ICR controla o 
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imprinting de pelo menos seis genes maternalmente expressos dessa região 

(KvLQT1, CDKN1C, ASCL2, PHLDA2, TSSC4 e SLC22A1L) (BEATTY et al., 

2006). Entre os diversos elementos regulatórios encontram-se um silenciador, 

um insulador, além do promotor do gene LIT1 (do inglês Long Intronic 

Transcript 1 também conhecido como KvLQT1-AS) (KANDURI et al., 2002; 

MANCINI-DINARDO et al., 2003; BEATTY et al., 2006). O gene LIT1 expressa 

um ncRNA (antisense ao gene KvLQT1) que promove o silenciamento de 

genes vizinhos a ele (KANDURI et al., 2006; GREEN et al., 2007). Perda de 

imprinting (LOI) na KvDMR1 por hipometilação leva à expressão bialélica de 

LIT1, sendo essa a epimutação com maior incidência (50%) na síndrome de 

Beckwith-Wiedemann (SBW) (BEATTY et al., 2006). Segundo o estudo de 

DeBaun et al. (2002), a hipometilação da KvDMR1 está mais associada às 

anomalias congênitas como onfalocele, presentes na SBW, enquanto que a 

LOI na H19DMR está associada à predisposição ao tumor de Wilms nessa 

mesma síndrome. Epimutações na H19DMR também têm sido associadas à 

síndrome de Silver-Russell (SSR) (EGGERMANN et al., 2005; BLIEK et al., 

2006). Estudos em modelo animal e em crianças concebidas por técnicas de 

reprodução assistida (RA) têm mostrado uma considerável labilidade das 

marcas de imprinting em ambas as DMRs (DEAN et al., 1998; DOHERTY et al., 

2000; DeBAUN et al., 2003). Uma característica importante associada à loci 

marcados é a alta ocorrência de elementos repetitivos nos mesmos (WALTER 

et al., 2006). Estudos têm demonstrado que a metilação elementos pode ser 

afetada por fatores ambientais e consequentemente desregular a expressão de 

genes vizinhos, o que não excluiria afetar também genes marcados 

(WHITELAW & MARTIN, 2001; WATERLAND & JIRTLE, 2003).  
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I.4. Reprogramação genômica em mamíferos 

 

O desenvolvimento em mamíferos é um processo ordenado, iniciado no 

zigoto totipotente e terminando em uma série se tipos celulares diferenciados e 

específicos no indivíduo adulto (SURANI 2001). Para que o epigenoma do 

zigoto de mamíferos esteja preparado para iniciar esse processo, diversas 

modificações ocorrem anteriormente à fertilização em cada linhagem 

germinativa (SURANI 2001; LI 2002; MORGAN et al., 2005). 

Aproximadamente no período de entrada das células germinativas 

primordiais na crista gonadal, o genoma das mesmas sofre um processo de 

apagamento das marcas epigenéticas, tais como padrões de imprinting e de 

inativação do cromossomo X (REIK et al., 2001). O restabelecimento das marcas 

de imprinting ocorre aproximadamente no estágio de pró-espermatogônia na 

linhagem germinativa masculina e durante o crescimento do oócito na feminina 

(DAVIS et al., 2000; UEDA et al., 2000; LUCIFERO et al., 2004). 

Após a fertilização, outro período de reprogramação ocorre no genoma 

do zigoto pré-formado para o apagamento de marcas epigenéticas gaméticas e 

estabelecimento de marcas embrionárias (SURANI 2001). Durante essa fase 

ambos os genomas (paterno e materno) sofrem um processo de demetilação 

do DNA, além do apagamento de outras marcas como metilação de H3K9 

(REIK et al., 2001; MORGAN et al., 2005). A metilação parental específica nas 

DMRs germinativas de genes marcados, estabelecida durante o 

desenvolvimento dos gametas masculinos e femininos, é mantida inalterada 

durante a reprogramação do período pré-implantação enquanto DMRs pós-

zigóticas podem adquirir novos padrões de metilação (LEWIS & REIK, 2006). 
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Tem sido proposto que essa segunda fase do apagamento 

(reprogramação pós-fertilização) ocorre devido à ação de fatores 

citoplasmáticos do oócito. Conseqüentemente, danos na estrutura desse 

citoplasma ou aquisição de fatores estranhos a ele podem comprometer esse 

processo (SURANI 2001). Em técnicas de reprodução assistida como a 

transferência nuclear, a enucleação de oócitos e introdução de núcleo somático 

aos mesmos podem causar perdas citoplasmáticas e introdução de fatores 

somáticos ao ambiente embrionário, respectivamente (SINCLAIR et al., 2000; 

SURANI 2001). Esses tipos de danos podem comprometer os processos de 

reprogramação e conseqüentemente alterarem a programação da expressão 

de diversos genes (HUMPHERYS et al., 2002; YANG et al., 2007). 

Reprogramação incompleta de núcleos doadores em processos de 

transferência nuclear pode comprometer a viabilidade embrionária 

(BOURC'HIS et al., 2001; KANG et al., 2001). Vários relatos têm relacionado 

alteração na metilação e na expressão de genes regulados por imprinting 

genômico em embriões submetidos ao cultivo in vitro, sejam eles produzidos 

por fertilização in vitro (FIV) ou gerados por transferência nuclear (DOHERTY 

et al., 2000; KHOSLA et al., 2001; MANN et al., 2003; HAN et al., 2003). O 

processo de reprogramação genômica também afeta a metilação de várias 

seqüências repetitivas (elementos transponíveis e outras repetições), 

elementos estes que estão frequentemente associados ou até mesmo 

influenciando a expressão de genes marcados (KIM et al., 2004; HOLMES et 

al., 2006; WALTER et al., 2006).  

O processo de reprogramação epigenética, principalmente no período pré-

implantação, parece variar entre as espécies (figura 1) (SANTOS & DEAN, 2004; 
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YANG et al., 2007). Estudos focando as mudanças de metilação ocorridas em 

mamíferos durante o desenvolvimento embrionário têm demonstrado maiores 

similaridades entre os modelos humanos e bovinos, quando comparados ao 

modelo de camundongos (FULKA et al., 2004, SANTOS & DEAN, 2004; YANG et 

al., 2007). Devido a tais semelhanças, tem sido sugerido que bovinos possam ser 

um modelo animal melhor do que camundongos para o estudo da reprogramação 

epigenética, substituindo de forma mais adequada à necessidade imediata de 

utilização de embriões humanos nas pesquisas (NIEMANN & WRENZICKI, 2000; 

WRENZICKI et al., 2005). 

 

Figura 1. Dinâmica da metilação ocorrendo durante o desenvolvimento 
embrionário normal e em clones. (a) Em camundongos a metilação do núcleo 
da vesícula germinativa aumenta com o tamanho do oócito. Após a fertilização, 
ocorre demetilação ativa do genoma paterno (linha azul) e demetilação passiva 
do genoma materno (linha vermelha). Metilação de novo ocorre no estágio de 
blastocisto, sendo diferencial entre a massa celular interna (ICM) e no 
trofoectoderma (TE). Em embriões clonados (linha roxa) alguma demetilação 
ocorre após a trasferência nuclear até o estágio de blastocisto, mas antes da 
metilação de novo e ocorre também metilação aberrante (hipermetilação) do 
TE. (b) Em bovinos, ocorre demetilação ativa e passiva e metilação de novo no 
estágio de 8 a 16 células. Em ambriões clonados ocorre metilação de novo no 
estágio de quatro células e TE é hipermetilado (YANG et al., 2007). 
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 I.5 Alterações epigenéticas e a síndrome do bezerro grande  

 

A denominação síndrome do bezerro grande (do inglês - Large Offspring 

Syndrome ou LOS) foi utilizada pela primeira vez, na década de 90 para 

descrever o fenômeno de hipercrescimento intrauterino e anomalias congênitas 

associadas em espécies de ruminantes gerados por técnicas de reprodução 

assistida (YOUNG et al., 1998). O primeiro relato dessa síndrome foi publicado 

anteriormente por Willadsen et al. (1991). 

Nas últimas duas décadas um considerável número de bezerros e 

cordeiros nascidos de procedimentos de reprodução in vitro tem apresentado 

aumentos anormais de tamanho (YOUNG et al., 1998). O elevado peso ao 

nascer é a característica predominante em média atingindo o dobro do peso 

normal e já tendo sido relatado o nascimento de um cordeiro com peso 

aumentado em cinco vezes em relação ao peso médio normal da espécie 

(WALKER et al., 1996). O aumento de tamanho pode levar ao aumento da 

severidade e incidência de distócia Também estão presentes outras 

características como dificuldades respiratórias e de sucção e morte súbita 

perinatal. Perdas pré-natais também ocorrem em particular na primeira metade 

da gestação, as quais estão relacionadas a alterações mais severas no 

desenvolvimento (SINCLAIR et al., 2000).  

Entre as características encontradas em animais acometidos por essa 

síndrome incluem-se alterações metabólicas tais como hipotermia, 

hipoglicemia, acidose metabólica e hipóxia (GARRY et al., 1996). 

Concentrações plasmáticas de insulina ao nascer foram relatadas como 

aumentadas em até quatro vezes (GARRY et al., 1996). Aumento da 
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concentração plasmática de insulina também tem sido observado na SBW em 

humanos (FORNET et al., 1998). 

Anomalias em diversos órgãos já foram descritas, nas quais se incluem 

aumento da massa muscular e alterações da composição das fibras 

musculares, displasia cerebelar e malformações esqueléticas e faciais 

(SCHMIDT et al., 1996; MAXFIELD et al., 1997). Alterações de crescimento em 

órgãos específicos foram relatadas por Sinclair et al. (1997; 1998), incluindo 

fígado, coração, rins, músculo plantaris e anomalias placentárias. 

Quantos às causas subjacentes ao aparecimento da LOS, diversas 

propostas surgiram, dentre as quais: o tipo celular usado como doador do 

núcleo, micromanipulação associada com enucleação e transferência de 

carioplasto, eletrofusão, redução do componente citoplasmático, fatores 

envolvidos na composição do meio, sincronia entre a fase de desenvolvimento 

do embrião e o ambiente uterino receptor (CAMPBELL et al., 1996; SINCLAIR 

et al., 2000). 

Desde as primeiras observações da LOS, tem sido notada a semelhança 

dos fenótipos aberrantes, ocorridos em ruminates, com síndromes humanas de 

hipercrescimento intrauterinas ocorridas naturalmente e relacionadas a 

alterações em loci marcados na região 11p15.5 (SINCLAIR et al., 2000). Já se 

passaram 14 anos desde a primeira publicação descrevendo metilação 

diferencial associada a regiões regulatórias do gene H19 em camundongos 

(FERGUSON-SMITH, et al., 1993). 

No final da década de 90 foi descrita a KvDMR1 (segunda região 

controladora de imprinting na região 11p15.5), a qual se localiza no décimo 

íntron do gene maternalmente expresso KvLQT1 e sobrepõe-se ao promotor do 
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gene LIT1 (MITSUYA et al., 1999). No entanto, em bovinos, tornou-se difícil 

avaliar tal envolvimento de genes homólogos dessa região devido a pouca 

informação das seqüências gênicas e especialmente de suas DMRs. H19DMR 

e KvDMR1 não têm sido descritas e caracterizadas em relação a seus padrões 

de metilação em bovinos.  

Recentemente, diversos trabalhos utilizando análises de polimorfismos, 

Southern blotting, quantificação de transcritos por reação em cadeia da 

polimerase (PCR) em tempo real e análise da metilação do DNA por 

modificação com bissulfito de sódio têm detectado alterações na expressão e 

status epigenético de genes como H19, IGF2 e IGF2-R em animais gerados 

por transferência nuclear em bovinos e ovinos (YOUNG 2001; ZHANG et al., 

2004; YANG et al., 2005; LONG & CAI, 2007). Também foram detectadas 

alterações dos níveis de expressão do gene IGF2-R em fetos de ovinos 

derivados de zigotos recuperados de doadoras submetidas a dietas ricas em 

uréia, demonstrando a influência da alimentação na expressão do gene 

estudado (POWELL et al., 2006). 

Devido às semelhanças em fenótipos e epimutações observadas em 

ruminantes gerados a partir de clonagem ou mesmo fertilização in vitro com 

crianças nascidas de reprodução assistida, o modelo animal de ruminantes 

pode constituir um excelente modelo para o entendimento das vias e alterações 

que levam à LOI e consequentemente aos fenótipos de alteração de 

crescimento intrauterino (SINCLAIR et al., 2000). 
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II.1. Isolar e caracterizar in silico as DMRs germinativas de bovinos associadas 

com à regulação do imprinting genômico nos domínios homólogos ICR1 

(H19DMR) e ICR2 (KvDMR1) pertencentes à região 11p15.5 de humanos; 

 

II.2. Verificar a conservação do padrão de metilação dessas regiões em células 

somáticas e germinativas em bovinos; 

 

II.3. Detectar novos elementos gênicos e possíveis novas assinaturas 

(características associadas e conservadas em loci marcados) conservadas 

entre as espécies que possam vir a ser relacionadas ao processo de 

imprinting genômico dessas regiões; 

 

II.4. Pesquisar possíveis epimutações na H19DMR e KvDMR1 em animais 

gerados através de transferência nuclear. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. MATERIAL E MÉTODOS 
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III.1. Identificação das seqüências-alvo e construção dos primers 

 

Utilizando-se seqüências específicas e conservadas entre as espécies 

para cada uma das DMRs estudadas neste trabalho, foram caracterizadas as 

DMRs bovinas homólogas às da região 11p15.5 em humanos. Para a 

H19DMR, foi utilizado o elemento de 42 pb no qual se encontra o sítio de 

ligação da proteína CTCF (FREVEL et al., 1999), como seqüência conservada 

de busca contra o banco de dados do genoma bovino, utilizando-se o software 

BLAST (www.ncbi.nlm.nih.gov/blast/cow).  

Para identificação da KvDMR1 bovina e subseqüente construção dos 

primers para o estudo da mesma foram utilizadas seqüências do gene 

KvLQT1OT (LIT1) com alta homologia entre humanos e camundongos e que se 

encontram de 800-1500 pb upstream do promotor desse gene. Para 

identificação das seqüências homológas entre humanos e camundongos foi 

utilizado o software Multalin (CORPET 1988) e seqüências depositadas no 

GenBank (www.ncbi.nlm.nih.gov/GenBank). 

Os primers para bovinos flanqueando o promotor do gene Lit1 e o 

quinto, sexto e sétimo sítio de ligação para CTCF na H19DMR, utilizados para 

análise posterior de DNA modificado com bissulfito de sódio, foram 

preliminarmente construídos a partir do programa MethPrimer (LI & DAHIYA, 

2002), com ajustes realizados através do programa GeneRunner V.3.05 

(Hasting Software Inc.) (anexo 2).  
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III.2. Análise da abundância e conservação interespecífica de 

elementos transponíveis na H19DMR e na KvDMR1 

 

No intuito de averiguar a incidência e possíveis padrões de conservação 

de elementos repetitivos nas DMRs estudadas entre as espécies, as 

seqüências de bovino foram analisadas com o programa RepeatMasker 

(www.repeatmasker.org) e comparadas a bancos de dados de humano e 

camundongo. A pesquisa incluiu famílias de elementos transponíveis, 

pequenos RNAs, satélites, seqüências de baixa complexidade e repetições 

simples, as quais são referidas no restante do texto como elementos 

repetitivos. 

 

 

III.3. Análise de elementos conservados e demais regiões com 

possíveis funções regulatórias  

 

No intuito de se identificar outras seqüências conservadas próximas ou 

sobrepondo-se às H19DMR e KvDMR1 foram utilizadas seqüências iniciando-

se nos respectivos sítios de iniciação da transcrição (genes Lit1 e H19) e 

cobrindo aproximadamente 6 e 15 kilobases respectivamente. Ambas as 

seqüências foram analisadas com o software VISTA (FRAZER et al., 2004). Em 

regiões com baixa homologia, mas cuja funcionalidade já foi referida em 

estudos em humanos e camundongos, foi realizada análise de conservação 

para sítio de ligação para diversos fatores de transcrição. Foi utilizado um 

conjunto de sítios de ligação para vertebrados (disponíveis no banco de dados 
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TRANFAC) de forma aleatória, utilizando-se o aplicativo rVISTA (LOOTS & 

OVCHARENKO, 2004). A análise com rVISTA procede em quatro passos: (1) 

detecção de sítios de ligação para fatores de transcrição (TFBSs – do inglês - 

transcription factor binding sites) com base no banco de dados TRANSFAC; (2) 

identificação de pares de TFBSs alinhados localmente; (3) seleção de TFBSs 

presentes em regiões alta conservação no DNA; (4) criação de um gráfico 

mostrando dinamicamente a sobreposição de TFBSs individualmente ou 

aglomerados com o perfil de conservação do locus genômico (LOOTS & 

OVCHARENKO, 2004). 

A busca por ESTs (do inglês expressed sequence tags) homólogas as 

DMRs estudadas foi realizada com o programa BLAST 

(www.ncbi.nlm.nih.gov/blast) utilizando–se o banco de seqüências expressas 

de bovinos. 

 

 

III.4. Extração de DNA e modificação com bissulfito de sódio  

 

O DNA genômico utilizado nesse trabalho, para investigação dos 

padrões de metilação normal em ambas as DMRs estudadas, foi obtido a partir 

de sangue periférico ou alíquotas de sêmen. A amostra foi composta de oito 

animais concebidos por reprodução natural e sêmen de touros cadastrados ao 

Programa de Melhoramento Genético da Raça Nelore (PMGRN). A amostra de 

animais clonados constituiu-se de quatro fêmeas bovinas geradas por 

transferência nuclear pelo Laboratório de Reprodução Animal da Empresa 

Brasileira de Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA) de Brasília. 
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A extração de DNA de sangue periférico e de espermatozóides bovinos 

foi realizada segundo protocolo modificado de Olerup e Zetterquist (1992) e 

Sambrook et al. (1989). Em um tubo de microcentrífuga (1,5ml) foi colocado 

1ml de sangue periférico total adicionando-se 450µl de tampão de lise (0,32M 

de sucrose; 12mM tris HCl pH 7,5; 5,0mM de MgCl2; 1% Triton 100X) e 

centrifugado por 20 segundos a 13000 RPM. Após a centrifugação o 

sobrenadante foi descartado e foi adicionado 1ml de solução de lise. O 

conteúdo do tubo foi homogeneizado utilizando-se micropipetador e 

centrifugado a 13000 RPM por mais 20 segundos sendo o sobrenadante 

descartado novamente. Esse procedimento foi realizado de 4 a 7 vezes até a 

obtenção de um pellet branco. Após a lise, o tubo foi vertido para secagem do 

material. Ao pellet limpo e seco foram adicionados 80µl de tampão de 

proteinase K (0,375M de NaCL; 0,12M EDTA; 280µl de água milli-Q; 10µl de 

SDS 20%; 8µl de proteinase K 25mg/ml) e a mistura foi homogeneizada com 

um micropipetador. O conteúdo do tubo foi aquecido a 55ºC overnight. Após a 

digestão com proteinase K os tubos foram colocados na geladeira por 

aproximadamente 15 minutos para evitar um posterior choque térmico com a 

adição de NaCl (5M). Posteriormente ao resfriamento, foram adicionados a 

cada tubo 120µl de NaCl (5M) agitando a mistura no vórtex por 8 segundos. 

Após, o material foi centrifugado a 13000 RPM para precipitação da proteína 

desnaturada. Foram transferidos 400µl do sobrenadante para um novo tubo de 

microcentrífuga (1,5ml) e adicionados 1ml de etanol absoluto sendo o conteúdo 

homogeneizado por inversão de duas a três vezes. Os tubos foram colocados 

em um freezer a –85ºC por 20 minutos. Após o resfriamento o material foi 

centrifugado a 15000 RPM em uma centrífuga refrigerada (0ºC) e o 
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sobrenadante foi descartado após a centrifugação. Foram adicionados 1ml de 

etanol 70% (gelado) e a mistura foi centrifugada a 14000 RPM por 10 minutos. 

O sobrenadante foi descartado após a centrifugação e o material foi seco em 

um Speed Vacum (Eppendorf) por 15 minutos a 45ºC. Foram acrescentados 

50µl de água milli-Q e o conteúdo foi agitado com um micropipetador. Para a 

diluição do DNA a solução foi aquecida a 37ºC por 1 hora em um 

termociclador. O DNA extraído foi quantificado em um espectrofotômetro para 

utilização posterior nos estudos de metilação. 

A modificação do DNA genômico por bissulfito de sódio foi realizada 

segundo o protocolo descrito por Clarck et al. (1994), posteriormente 

modificado no mesmo laboratório em que foi realizado o presente trabalho por 

Gomes et al. (2007). Cada reação de modificação de DNA foi realizada a partir 

de 1µg de DNA genômico, o qual foi desnaturado adicionando-se 8µl de NaOH 

(3M) incubando-se cada amostra por 15 minutos a 37ºC seguidos por 5 

minutos a 94ºC. Após a desnaturação cada amostra foi mantida em gelo para 

evitar a renaturação das fitas de DNA. A solução contendo os componentes da 

reação de modificação de DNA por bissulfito de sódio (solução C) foi preparada 

a partir de 7,5ml de solução A (4,05 g de bissulfito de sódio; 7,5ml água Milli-Q 

estéril), 500µl de solução B (0,055g de hidroquinona; 12,5ml de água Milli-Q 

estéril) e 300µl de NaOH (10M). Para cada tubo contendo amostras de 1µg de 

DNA genômico desnaturado foi acrescentado 1ml de solução C, sendo cada 

amostra coberta com 100µl de óleo mineral estéril. Cada tubo foi incubado por 

16 horas a 55-56ºC em banho-maria protegido da incidência de luz, para 

catálise da reação de modificação por bissulfito de sódio. 
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Após o término do período de incubação, cada amostra foi purificada 

utilizando-se o kit DNA Clean-Up (Promega) para remoção de resíduos 

decorrentes da modificação por bissulfito de sódio. O DNA recuperado após 

esta fase foi ressuspendido em 50µl de H2O Milli-Q estéril e novamente 

desnaturado com adição de 5µl de NaOH (3M) e incubado por 15 minutos a 

37ºC em banho-maria. O DNA de cada amostra foi então precipitado com 

adição de 5,5µl de acetato de sódio (3M) e subseqüente adição de 100µl de 

etanol absoluto gelado. Cada amostra foi deixada em repouso a -20ºC 

overnight ou no mínimo 2 horas. 

Após esse período cada amostra foi centrifugada a 13000 rpm por 20 

minutos, sendo seu sobrenadante descartado subseqüentemente. O pellet 

formado foi lavado com etanol (70%) gelado e centrifugado a 13000 rpm por 5 

minutos. Novamente o sobrenadante foi descartado e cada pellet foi seco a 

temperatura ambiente (10-30minutos). Cada amostra foi ressuspendida em 30 

µl de H2O Milli-Q estéril e utilizado de 2-3µl para cada PCR. 

 

 

III.5. Reação em cadeia da polimerase (PCR) 

 

Cada PCR (para os pares de primers da KvDMR1 e da H19DMR) foi 

realizada em um volume final de 25µl, contendo 2-3µl de DNA modificado de 

cada amostra de sangue ou espermatozóide; 150mM Tris-HCl, pH 8,3, 500mM 

KCl; dNTPs (100µM cada); primers (0,05mM cada); 25mM MgCl2; 1,5U de 

AmpliTaq Gold DNA polimerase (Applied Biosystems). A ciclagem para cada 

reação constituiu-se de 95ºC por 10 minutos; 94ºC por 30 segundos, 58ºC por 
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30 segundos, 72ºC por 45 segundos; 72ºC por 10 minutos; e finalizando com 

10ºC contínuo. Os produtos de amplificação dos segmentos das DMRs de 

ambos os genes foram analisados em gel de poliacrilamida 10% e corados com 

solução de nitrato de prata (AgNO3) 0,2%. 

 

 

III.6.Digestão dos fragmentos gerados por PCR com a enzima BstU I 

 

Para avaliação do padrão de metilação, foi realizado o ensaio de 

COBRA (do inglês COmbined Bisulfite Restriction Analysis). Para cada 

fragmento amplificado foi realizada digestão com a enzima BstU I (New 

England, BioLabs). Cada reação foi realizada em um volume final de 25µl; 

utilizando-se 5U de BstU I;  2,5µl de Tampão 2 (50mM NaCl, 10mM Tris-HCl, 

10mM de MgCl2, 1mM DTT, pH 7,9). A reação foi incubada a 60ºC por 2 horas 

e o produto da digestão foi analisado em gel de poliacrilamida 10%. Para cada 

amostra analisada neste trabalho, foram repetidos os ensaios de COBRA de 

duas a quatro vezes, em DNA modificado em reações diferentes. 

Devido às epimutações nas H19DMR e KvDMR1 também serem 

encontradas em seres humanos nascidos de procedimentos de reprodução 

assistida (RA), e relacionadas à etiologia das síndromes de Beckwith-

Wiedemann (SBW) e Silver-Russell (SSR) (DeBAUN et al., 2003; BLIEK et al., 

2006). Foram investigados no presente trabalho o padrão de metilação dessas 

DMRs em quatro fêmeas bovinas clonadas e aparentemente saudáveis 

(DeBAUN et al., 2003; GOMES et al., 2007). 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. RESULTADOS 
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IV.1. Isolamento da H19DMR e da KvDMR1 bovinas 

 

A busca identificou uma seqüência já descrita como contig 

(NW_001494548), a qual compreende toda a região entre os genes Igf2 e H19 

bovinos. A região possui aproximadamente 90 Kb e sete sítios de ligação para 

CTCF (CTCF-1 a CTCF-7) semelhantes a humanos (sete sítios) e diferindo de 

camundongos (quatro sítios) e ovelhas (seis sítios) (YOUNG et al., 2003). 

Comparação entre os sete sítios analisados (figura 2) revelou a seqüência 

consenso 5’- CnGCGnGGnGGCnG – 3’, a qual mostrou homologia à seqüência 

encontrada por Kim et al. (2007), para análise de busca de sítios de ligação de 

CTCF no genoma humano. 

 

 

 

Figura 2. Gráfico mostrando a presença de ilhas CpGs (colunas azuis) em 
segmento correspondente (6687 pb) à H19DMR de bovinos. C1 a C7 
correspondem às localizações dos sítios de ligação de CTCF em relação às 
ilhas CpGs nesta DMR. Dados gerados pelo programa MethPrimer (LI & 
DAHIYA, 2002). 
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Figura 3. Comparação das seqüências conservadas na H19DMR bovina  
contendo os sete sítios de ligação para CTCF (nucleotídeos conservados em 
vermelho). Seqüências indicadas pela seta correspondem ao consenso do sítio 
de ligação de CTCF encontrada no presente estudo em comparação à descrita 
por Kim et al. (2007). 
 

 

 

 

Figura 4. Resultados do ensaio de COBRA nos três sítios de ligação de CTCF 
avaliados na H19DMR bovina. (A) CTCF-5 mostrando que o alelo metilado 
difere no padrão de clivagem entre espermatozóide e sangue periférico. (B) e 
(C) CTCF-6 e CTCF-7 mostrando conservação do padrão de clivagem entre 
alelo metilado do espermatozóide e sangue periférico. (L) marcador de peso 
molecular de 100 pb; (Sp) espermatozóide; (Sng) sangue periférico; (Nd) 
produto de PCR não digerido; (D) produto de PCR digerido com BstU I; (Nm) 
Alelo não metilado; (M) Produtos de digestão por BstU I correspondentes ao 
alelo metilado.  
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Em humanos a metilação diferencial na H19DMR encontra-se no sexto 

sítio de ligação de CTCF (TAKAI et al., 2001). Em camundongos a metilação 

diferencial encontra-se no quarto e último sitio de ligação (PANT et al., 2004). 

Devido à diferença entre as espécies para os sítios de CTCF que possuem 

metilação diferencial, no presente estudo foram escolhidos os sítios cinco, seis 

e sete da H19DMR bovina, dessa forma abrangendo os últimos sítios e a 

posição estruturalmente homóloga em humanos. 

A análise do DNA, extraído a partir de sangue periférico e 

espermatozóides de animais concebidos naturalmente, mostrou padrão 

diferencialmente metilado em DNA modificado por bissulfito de sódio 

proveniente de sangue periférico e hipermetilado em espermatozóide em todas 

as regiões testadas na H19DMR bovina (figura 4). Esse resultado pode ser 

observado pela manutenção de um fragmento não clivado (alelo não metilado) 

e um ou mais fragmentos gerados pela restrição enzimática (alelo metilado). 

Algumas variações nos resultados dos padrões de clivagem no ensaio de 

COBRA foram observadas entre as regiões testadas, quando comparadas 

amostras de DNA de espermatozóide e sangue periférico (figura 4A). 

As seqüências identificadas pelo programa Multalin foram utilizadas na 

busca da região homóloga desse gene em bovinos, o qual identificou uma 

seqüência já descrita como contig (NW_930795) que compreende toda a 

KvDMR1 bovina e o intron 10 do gene KvLQT1 nessa espécie. Próximo à 

região identificada pela busca com a seqüência homóloga de humanos e de 

camundongos, foi caracterizada a seqüência do promotor do gene Lit1 bovino 

(bLit1). O promotor possui quatro seqüências CAAT (CAAT box) e uma 

seqüência remanescente TATA (TATA box). O esquema contendo os CCAAT 
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box no promotor bovino e o possível ponto de iniciação da transcrição de Lit1, é 

mostrado na figura 5.  

 

 

 

 

Figura 5. Predição da presença de ilha CpG em uma seqüência do contig 
NW_930795 correspondente ao intron 10 do gene KvLQT1 de bovinos. O 
esquema mostra a disposição de quatro motivos CCAAT (CCAAT boxes; 
retângulos em branco) e do suposto sítios de iniciação da transcrição do gene 
Lit1 bovino (+1). 
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A) 

 
 

B) 

 
 
C) 

 
 
Figura 6. Comparação da homologia entre os sítios de CTCF humanos e os sítios candidatos na KvDMR1 bovina. (A) Seqüência 
FBi (Bta x Hsa) correspondente ao primeiro sítio de ligação de CTCF no promotor do gene LIT1. (B) Seqüência HBi (Bta x Hsa) 
correspondente ao segundo sítio de ligação de CTCF sobreposto ao elemento R1. (C) Seqüência GBi (Bta x Hsa) correspondente 
à região que apresenta ligação de CTCF em humanos. FBi e HBi – seqüências correspondetes aos sítios de ligação de CTCF em 
humanos na região do promotor de LIT1; Bta – Bos taurus; Hsa – Homo sapiens; GBi segmento ancorando sítio de ligação de 
CTCF em humanos (seqüência fornecida pelo Dr. Paul D. Sadowski – Universidade de Toronto, CA). 
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Figura 7. Resultado do ensaio de COBRA mostrando o padrão de metilação na 
região segmento correspondente ao promotor do gene Lit1 bovino. (Nm) Alelo 
não metilado; (M) Produtos da digestão com BstU I representando o alelo 
metilado (Sp) espermatozóide; (Sng) sangue periférico; (Nd) produto de PCR 
não digerido; (D) produto de PCR digerido com BstU I. 

 

 

Na análise do amplicom correspondente ao segmento da KvDMR1 

bovina em DNA proveniente de sangue periférico, foi demonstrada a presença 

de um alelo completamente desprovido de metilação (alelo paterno) (figura 7) e 

um alelo com metilação polimórfica (alelo materno) (figura 7). Análise dos 

resultados do ensaio de COBRA mostraram que a região estudada da KvDMR1 

bovina apresenta-se hipometilada em espermatozóides, também nessa 

espécie. 

 

 

IV.2. Análise de possíveis elementos conservados nas DMRs 

estudadas e regiões adjacentes 

 

Utilizando-se o software VISTA (http://genome.lbl.gov/vista), foram 

analisadas as seqüências centrais (onde se encontra a metilação diferencial) e 
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adjacentes à H19DMR e KvDMR1, no intuito de se encontrar novos elementos 

conservados (EC). Análise da H19DMR bovina demonstra que os sítios de 

ligação de CTCF, apesar de apresentarem um núcleo conservado (figura 8), 

encontram-se em uma regiões de baixa conservação entre as espécies. Dos 

quatro elementos conservados encontrados pela análise, dois (EC2 e EC4) 

estão preservados em bovinos, humanos e murinos. EC2 correspondem à 

região homóloga descrita por Drewell et al. (2002) como enhancers 

mesordérmicos. 

Dados gerados a partir da comparação da KvDMR1 de bovino versus 

humano e bovino versus murino demonstram que a região central da seqüência 

analisada (onde se localizam o promotor de bLit1) apresenta uma baixa 

homologia quando comparada às regiões circundantes. Com base nessa baixa 

homologia encontrada, foi utilizada outra ferramenta do software VISTA 

(rVISTA) para identificação de possíveis sítios de ligação de fatores de 

transcrição conservados entre as espécies. Os resultados dessa abordagem 

permitiram a identificação de pontos de conservação para diversos fatores de 

transcrição sobrepondo-se às regiões correspondentes a domínios funcionais 

dessa DMR. Os gráficos gerados e a posição dos elementos regulatórios de 

cada DMR são mostrados nas figuras 9 e 10. 
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A) 

 

 

B) 

 

Figura 8. Resultados gerados através do software VISTA, para procura por 
elementos conservados na H19DMR e KvDMR1. (A) Elementos conservados 
na H19DMR (EC 1-4) e sítios de ligação para CTCF (C 1-7). (B) Regiões 
conservadas na KvDMR1 bovina e murina comparadas à mesma região em 
humanos. R1 e R2 correspondem às seqüências descritas por Thakur et al. 
(2002) como sendo elementos silenciadores. R1 também compreende o 
promotor de Lit1 e um dos sítios de ligação de CTCF dessa região 
(FITZPATRICK et al., 2007). O elemento conservado descrito como IMTP (do 
inglês Imprinting Methylation Transition Point) correspondem a região descrita 
caracterizada por Beatty et al. (2006) onde ocorre a inversão do padrão normal 
de metilação da KvDMR1 em humanos. R2 e IMTP representam os limites 
entre da região com baixa incidência (onde se encontra R1) de em elementos 
repetitivos em relação às regiões ricas nesses elementos. 
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Figura 9. Gráficos gerados pelo rVISTA demonstrando a posição TFBSs 
(barras verdes) conservados na região da H19DMR bovina (bovinos x 
humanos) e sobreposição e elementos regulatórios descritos na literatura  ou 
no presente trabalho, sobre cada ponto de conservação (letras em negrito). (A) 
Posião do promotor do gene H19 bovino. (B) Posição de CTCF-7 (C7); (C) 
Posição de CTCF-6 (C6) e CTCF5 (C5); (D) Posição de EC1; (E) Posição de 
EC2 (Homólogo à HUC2); (F) Posição de EC3; (G) Posição de EC4 (Homólogo 
à HUC1). HUC 1 e 2 (do inglês H19 upstream conserved regions 1 and 2) 
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Figura 10. Gráfico gerado pelo rVISTA  no qual são mostrados os TFBSs 
conservados na região da KvDMR1 (bovinos x humanos) e sobreposição de 
alguns aglomerados de TFBSs com elementos regulatórios ou conservados 
descritos esse trabalho ou na literatuira citada (letras em negrito) . (A) Posição 
de R1; (B) Posição de R1; (C) Posição de IMTP. 

 

 

O mesmo procedimento de análise de regiões conservadas foi realizado 

para uma região de 15 kb na região da H19DMR, começando a partir do sítio 

de iniciação da transcrição do gene H19 (nucleotídeo +1). As regiões que 

abrigam sítios de ligação para CTCF e são responsáveis pelo padrão de 

metilação diferencial encontram-se em uma região de baixa homologia. Foram 

detectados quatro elementos conservados (EC1-EC4) à aproximadamente 10 

kb upstream do sítio de iniciação de H19 comparando-se à seqüência de 

bovinos com a de humanos (figura 11). Quando a mesma abordagem foi 

realizada comparando-se bovinos com camundongos, dois destes sítios 

IMTP C) 
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também foram classificados como elementos conservados (EC2 e EC4) (figura 

11). Os ECs encontrados upstream de H19 foram submetidos juntamente com 

as demais porções da H19DMR à busca por ESTs no banco de seqüências 

expressas bovinas do GenBank (www.ncbi.nlm.nih.gov/genbank). A pesquisa 

revelou uma seqüência de 200pb entre as regiões dos sítios de CTCF e os ECs 

(anexo 1).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   *EC4 

 
 
Figura 11. Pareamento dos quatro elementos (EC-1 a EC-4) conservados 
upstream dos sítios de ligação de CTCF na H19DMR entre Bos taurus (Bta) e 
Homo sapiens (Hsa). *EC2 e *EC4 apresentaram-se conservados também em 
Mus musculus (Mmu). Dados gerados a partir do software Multalin (COPERT 
1988). 

EC-3 
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A) 

 
 
 
 
B) 

 
 
Figura 12. Elementos conservados na KvDMR1 entre bovinos e humanos. (A) 
Homologia do IMTP entre humanos e bovinos. (B) Homologia dos promotores 
do gene Lit1 entre bovinos e humanos com CCAAT sublinhado (traço negro). 
Dados gerados pelo software Multalin (COPERT 1988). 

 

 

IV.3. Abundância e conservação interespecífica de elementos 

transponíveis nas regiões onde se encontram a H19DMR e a KvDMR1 

 

Os dados gerados pelo programa RepeatMasker para o íntron 10 do 

gene do gene KvLQT1 bovino e para a região entre os genes Igf2 e H19 na 

mesma espécie, demonstraram uma alta contribuição de elementos do tipo 

LINE1 (L1) na constituição das regiões analisadas (figura 13). 

Para os dados gerados para a H19DMR, um padrão similar foi 

observado, destacando a alta ocorrência de L1 em relação à contribuição de 

outros elementos à composição da DMR. No entanto, nessa região elementos 

do tipo SINE apresentaram uma contribuição ligeiramente maior do que LINE1 

(0,89% maior).  
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Figura 13. Contribuição (em %) de elementos repetitivos (ERs) na constituição 
genômica das regiões correspondentes e circundantes das DMRs estudadas 
no presente trabalho. (A) Porcentagem da contribuição de ERs em relação a 
seqüência total da região intergênica Igf2-H19 bovina. (B) Porcentagem da 
contribuição de ERs em relação à seqüência total do íntron 10 do gene 
KvLQT1 bovino. Dados gerados pelo programa RepeatMasker 
(www.repeatmasker.org).  
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Figura 14. (A) Gráfico representando a contribuição e a conservação entre 
espécies dos elementos repetitivos LINE1 (L1) e SINEs na região entre os 
genes Igf2 e H19 bovinos. (B) Gráfico representando a contribuição e 
conservação entre espécies dos elementos repetitivos LINE1 (L1) e SINEs no 
intron 10 do gene KvLQT1 bovino. (5’L1 e 3’L1) Elementos do tipo LINE1 
identificados nas porções 5’ e 3’ do promotor do gene Lit1 bovino, 
respectivamente. (5’SINE e 3’SINE) Elementos do tipo SINE identificados nos 
porções 5’e 3’do promotor do gene Lit1 bovino. As espécies cujos bancos de 
dados foram utilizados para a comparação com regiões descritas em bovinos 
foram Homo sapiens e Mus musculus. 
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IV.4. Estudo do padrão de metilação da H19DMR e da KvDMR1 em 

animais gerados a partir de transferência nuclear 

 

Não foram, na amostra de clones estudada, identificados animais com 

epimutações na H19DMR para CTCF-7, nem variações no padrão de clivagem 

do fragmento amplificado que pudessem indicar ocorrência de hipo ou 

hipermetilação. Resultado de CTCF-6 demonstraram que um dos animais 

clonados (clone 3) apresentou um variação no padrão de clivagem do ensaio 

de COBRA. Nos demais clones o sexto sítio de ligação de CTCF apresentou 

padrão de clivagem semelhante ao encontrado na amostra controle. Análise de 

CTCF-5 demonstrou variação da metilação nos motivos CGCG do amplicon 

estudado para este sítio. O padrão encontrado demonstra uma possível 

hipometilação de alguns motivos CpGs (figura 15). 

Já na KvDMR1 os padrões de clivagem pelo ensaio de COBRA 

demonstraram variação na metilação de dinucleotídeos CpGs na região 

promotora do gene Lit1 bovino. O padrão encontrado, semelhante ao 

encontrado no CTCF-5 na H19DMR, também sugere uma possível 

hipometilação de alguns motivos CpGs (figuras 4A e 16). 
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Figura 15. Resultados do ensaio de COBRA na H19DMR em DNA de sangue 
periférico de animais gerados por transferência nuclear. (A) Corresponde à 
análise do amplicon contendo o CTCF-5; (B) corresponde ao padrão de 
metilação de CTCF-6; (C) Corresponde ao padrão de metilação de CTCF-7. 
(Nd) Fragmento não digerido; (D) Fragmento digerido; (Nm) Alelo não metilado; 
(M) Alelo metilado. 
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Figura 16. Ensaio de COBRA em DNA de sangue periférico de animais 
gerados por transferência nuclear. Análise da metilação do DNA na bKvDMR1 
(segmento amplificado sobrepondo-se ao promotor de bLit1). (L) Marcador de 
peso molecular; (Nd) Fragmento não digerido; (D) Fragmento digerido; (Nm) 
Alelo não metilado; (M) Alelo metilado. 
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V.1. Identificação do padrão de metilação diferencial na H19DMR e 

na KvDMR1 bovinas 

 

Relatos recentes sobre a labilidade epigenética das regiões KvDMR1 e 

H19DMR mediante o estresse produzido por protocolos de manipulação in vitro 

e a presença de diversos elementos regulatórios abrigados nas mesmas, 

tornam necessárias investigações apuradas sobre características genômicas 

dessas DMRs em um modelo animal mais parecido ao humano (DEAN et al., 

1998; DOHERTY et al., 2000; HARK et al., 2000; DeBAUN et al., 2003; LEI & 

CORCES; 2006 FITZPATRICK et al., 2007). No entanto, até o presente 

trabalho essas DMRs e seus padrões de metilação não haviam sido descritos 

e/ou caracterizados em bovinos. 

Neste estudo foram identificadas e caracterizadas as DMRs 

germinativas correspondentes aos centros de imprinting 1 (ICR1 – H19DMR) e 

2 (ICR2 - KvDMR1), ambos localizados no cromossomo 29 de bovinos (em 

região homóloga à 11p15.5 em humanos). Segundo Gaston et al. (2001), a 

utilização de DNA de sangue periférico tem se mostrado útil para identificação 

de epimutações da região 11p15.5 em pacientes com SBW. Por esse motivo, 

foram utilizadas amostras de sangue periférico para se avaliar os padrões de 

metilação da H19DMR e KvDMR1 em animais nascidos in vivo ou gerados por 

transferência nuclear.  

Devido à metilação diferencial na H19DMR ocorrer em sítios de ligação 

para CTCF específicos em humanos (sexto sítio) e camundongos (quarto sítio) 

(TAKAI et al., 2001; PANT et al., 2004), foram investigados três segmentos 

dentro da região isolada quanto aos possíveis padrões de metilação em 
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bovinos gerados in vivo. Comparando-se a distribuição dos sítios de ligação de 

CTCF na H19DMR bovina, fica claro sua maior semelhança à estrutura 

encontrada na região homóloga humana (figura 2). No entanto, diferentemente 

de humanos o CTCF-6 não se encontra dentro de uma ilha CpG. Devido a essa 

diferença, a uma maior semelhança estrutural da H19DMR entre bovinos e 

humanos e devido a resutados obtidos pela análise com rVISTA (figura 9), no 

presente estudo foi optado por se investigar a metilação de CTCF-5, CTCF-6 e 

CTCF-7. 

Na H19DMR, o sexto e sétimo sítios de ligação de CTCF apresentaram 

um padrão de restrição do alelo metilado semelhantes entre espermatozóide e 

sangue periférico (figura 4B e 4C). Embora o padrão de metilação da H19DMR 

em oócitos bovinos não tenha sido investigado, os resultados no presente 

trabalho são indicativos de que a metilação desses sítios possa estar sendo 

mantida de forma mais estável desde seu estabelecimento no desenvolvimento 

da linhagem germinativa paterna, preservando-se de forma inauterada após a 

fertilização e durante todo o desenvolvimento. 

Os sítios de restrição avaliados, CTCF-6 e CTCF-7, também se 

sobrepõe a TFBSs de outros fatores tais como Sp1 e YY1, os quais têm sido 

relacionados a processos como manutenção de hipometilação de DNA 

genômico e regulação de genes marcados (SIEGFRIED et al., 1999; KIM et al., 

2007). Devido à presença de três sítios para clivagem com BstU I no segmento 

amplificado de CTCF-6 e o padrão de clivagem obtido por restrição enzimática 

(figura 4B), este representa um segmento na H19DMR em que a metilação 

parece mais estável. 
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Um ponto importante da utilização de CTCF-7 é a presença do sítio de 

restrição sobrepondo-se exatamente ao sítio de ligação de CTCF e à 

seqüência consenso relatada neste trabalho e por outras pesquisas da 

literatura (YOUNG et al., 2003; KIM et al., 2007). O motivo CGCG (sítio de 

restrição de BstU I) na posição avaliada no sétimo sitio de ligação de CTCF 

encontra-se conservado em seis dos sete sítio encontrados na H19DMR bovina 

(figura 3). Somadas às características obtidas com os resultados da análise de 

metilação de CTCF-6 e CTCF-7, é sugerida a utilização desses sítios de forma 

conjunta, para estudos de investigação de padrões de imprinting na H19DMR 

bovina. 

O quinto sítio de ligação de CTCF na H19DMR bovina apresentou um 

padrão de clivagem no ensaio de COBRA que sugere um padrão de metilação 

polimórfico no alelo paterno. Os resultados da análise do padrão de metilação 

nos três sítios estudados na H19DMR sugerem que a região abragendo CTCF-

6 e CTCF-7 possam delimitar de forma mais precisa a região controladora de 

imprinting dessa DMR em bovinos. O padrão de restrição observado no sexto e 

sétimo sítios mostraram–se invariáveis na amostra controle (animais gerados in 

vivo), o que pode indicar que a possíveis polimorfismos de metilação desses 

segmentos não sejam tão tolerados em indivíduos normais (figura 4A e 4B). 

Já para KvDMR1, a seqüência analisada sobrepõe-se ao promotor do 

gene LIT1 bovino e cujo segmento homólogo tem sido estudado em humanos e 

camundongos, mostrou um padrão hipometilação paterna de suposta 

hipermetilação materna (figura7). O promotor do gene LIT1 é circundado por 

três sítios de para ligação de CTCF em humanos e dois sítios em murinos 

(THAKUR et al., 2003; FITZPATRICK et al., 2007). Foram identificados neste 
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trabalho dois sítios canditados à ligação de CTCF e homologia parcial na 

região abragendo a localização do terceiro sítios bovinos (figura 6). Tem sido 

demonstrado que a região promotora de Lit1 também possui atividade de 

silenciamento na KvDMR1 correspondendo ao fragmento R1 (figura 8B) 

descrito por Thakur et al. (2003). 

Análise dos resultados do ensaio de COBRA na KvDMR1 bovina, 

demonstrou um padrão polimórfico de metilação no suposto alelo materno 

(figura 7). No entanto, em camundongos e humanos essa tem sido a região 

estudada para se determinar os padrões de imprinting normais ou alterados 

(GOMES et al., 2007). Essas variações pontuais na metilação alelo-específica 

da KvDMR1 em humanos e bovinos demonstram que as mesmas podem ser 

representativas de padrão de imprinting normal dessa DMR nessas espécies. 

O padrão de metilação encontrado, baseado no plano de clivagem 

aponta para um padrão de metilação constitutivo do primeiro sítio de BstU I e 

polimórfico para o segundo e terceiro sítios. Devido ao padrão de restrição 

encontrado no DNA proveniente de espermatozóides e sangue periférico, 

pode-se sugerir que esses sítios sofram demetilação durante o processo de 

reprogramação ocorrido no período pré-implantação ou em estágios tardios do 

desenvolvimento. O padrão diferencialmente metilado presente de forma 

constitutiva no primeiro sitio de restrição para BstU I pode apontar para uma 

menor labilidade desse sítio durante os processos de demetilação no período 

pré-implantação além de sugerir sua importância funcional como marca 

epigenética. Variações no padrão de metilação ao longo de DMRs desta região 

têm sido detectadas nas regiões homólogas humanas, nos quais sugerem que 

metilação diferencial em determinados pontos das DMRs ocorra de forma 
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homogênea. A presença de mais de um epialelo nessa região pode ser 

considerada uma caracterítica normal segundo o resultado de diversos 

trabalhos da literatura (CERRATO et al., 2004). Estudos têm demonstrado que 

em indivíduos onde epimutações foram associadas com o surgimento de 

fenótipos anormais, os padrões de metilação apresentaram uma variação mais 

acentuada (GOMES et al., 2007). Esses dados sugerem que exista um limiar 

entre intensidade de alteração epigenética e comprometimento da função 

gênica associada. 

 

 

V.2. Busca por elementos conservados ou possíveis “assinaturas 

de imprinting” 

 

Buscas por possíveis seqüências ou características genômicas 

evolucionariamente conservadas em loci submetidos à regulação por imprinting 

genômico (“assinaturas” de imprinting) são uma constante para epigeneticistas 

que estudam esse fenômeno. Após a identificação das DMRs, a análise das 

mesmas com o software VISTA mostrou que as regiões homólogas (Figuras 8A 

e 8B), consideradas funcionais por estudos em modelos humanos e de 

camundongos (KANDURI et al., 2003; HAGEGE et al., 2007), encontram-se em 

segmentos de baixa conservação e baixa densidade de elementos repetitivos 

também em bovinos.  

Em ambas as DMRs, esses pequenos segmentos não conservados em 

termos de seqüência, mas conservados em relação ao controle de diversas 

funções regulatórias entre as espécies, tornam ainda mais intrigante a busca 
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por motivos que possam ser característicos da regulação de genes marcados. 

Apesar das pesquisas realizadas no presente trabalho mostrarem que as 

regiões supostamente funcionais na KvDMR1 e H19DMR geralmente não 

apresentam elementos conservados (ECs), a busca por assinaturas de 

imprinting genômico revelou diversos pontos conservados para sítios de 

ligação para fatores de transcrição (figura 9 e 10), alguns dos quais possuem já 

conhecida associação a processos de metilação e demetilação do DNA e 

modificações de histonas. O intuito dessa abordagem foi identificar sítios 

conservados entre as espécies, que possam estar ligados às modificações 

epigenéticas dessas regiões. Foi demonstrado que muitos dos pontos 

conservados circundam ou sobrepõe-se a elementos conhecidamente 

funcionais nessas duas DMRs. 

Na ICR1, a análise com rVISTA demonstrou que os sítios de ligação de 

CTCF-5, CTCF-6 e CTCF-7 correspondem a trechos com conservação para 

vários TFBSs entre bovinos e humanos (figura 9). O mesmo resultado não se 

repetiu para os outros sítios (CTCF-1, CTCF-2, CTCF-3, CTCF-4), o que 

sugere que os sítios analisados possam ser melhores representantes do status 

de imprinting da H19DMR bovina. 

Essa sobreposição delimita pequenos motivos, os quais podem refinar o 

mapa funcional dessas regiões e identificar novos fatores envolvidos na 

regulação de genes marcados. Entre os TFBSs encontrados nessa região 

destacam-se Sp1 e YY1. Sp1 (Specific protein 1) é um fator de transcrição tipo 

C2H2, cuja função em manter seqüências regulatórias hipometiladas já foi 

descrita para outros loci (FRANK et al., 1991;  SIEGFRIED et al., 1999). Outro 

sítio de ligação encontrado foi o do fator YY1 (Ying Yang 1), o qual liga-se de 
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maneira metilação-sensível a elementos insuladores do gene Peg3 e a DMRs 

de outros genes marcados (KIM et al., 2003; KIM et al., 2007). Esses 

resultados reforçam a utilização de CTCF-6 e CTCF-7 como seqüências de 

análise do status de imprinting da H19DMR bovina. Em relação à CTCF-7 deve 

se levar em conta que o sítio de restrição (BstU I) utilizado no ensaio de 

COBRA sobrepõem-se aos sítios de ligação de CTCF, Sp1 e YY1.  

Comparando-se os resultados do presente estudo com os dados da 

literatura, torna-se difícil em um primeiro momento da análise, associar 

elementos conservados vizinhos aos sítios de ligação de CTCF à regulação do 

imprinting genômico dessas regiões. A identificação de quatro elementos 

conservados (ECs) fora da área (aproximadamente 4,4 Kb de distância) onde 

se situam os sítios de ligação de CTCF sugere a existência de mais elementos 

regulatórios nessa região. Quando analisados os resultados do rVISTA, esses 

ECs apresentam-se como aglomerados de sítios de ligação para fatores de 

transcrição (Figura 9). 

Deve ser lembrado que ao tentar se encontrar pistas genômicas 

associadas ao estabelecimento desse processo de regulação gênica, estas 

basearam-se até aqui em sítios de ligação para fatores protéicos. 

Questionamentos propostos por nomes como Sean Eddy (2001) e John Mattick 

(2003), remetem ao seguinte questionamento: fatores protéicos como os 

fatores de transcrição ligam-se a um limitado número de seqüências-alvo. Tem 

sido proposto que a descriminação adequada entre os inúmeros loci genômicos 

por essas proteínas involva a interação das mesmas com ncRNAs (MATTICK 

2003).  
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Comparando os dados do presente trabalho com os resultados de 

Drewell et al. (2002), foi demonstrado que EC4 e EC2 correspondem aos 

elementos HUC1 e HUC2 (do inglês H19 upstream conserved regions 1 and 2) 

de camundongos, os quais têm sido descritos como transcritos de ncRNA 

intergênicos que funcionam como enhancers mesodérmicos. Apesar da busca 

por ESTs homólogas a HUC1 (EC4) e HUC2 (EC2) bovinos não identificar 

nenhum registro no GenBank, investigações futuras da presença desses 

transcritos em bovinos podem reforçar essa hipótese. A interação de ncRNAs 

(alguns com características de pequenos RNAs) a fatores de transcrição e 

proteínas com motivos de ligação ao DNA tem sido demonstrada em vários 

estudos (FINERTY & BASS, 1997; FINERTY & BASS, 1999; YANG et al., 

1999; VIDAL et al., 2006). 

Esses ECs, EC2 e EC4 (homólogos a HUC2 e HUC1, respectivamente) 

também chamam a atenção devido à extensão ocupada por sítios de 

conservação para TFBSs e a conservação destas regiões entre bovinos, 

humanos e murinos. Essa sobreposição da conservação TFBSs e ncRNAs, 

somado função de HUC1 e HUC2 como enhancers mesodérmicos, sugerem 

que a interação entre fatores de transcrição e ncRNAs possa estar envolvida 

na regulação tecido-específica na ICR1. 

Diversos trabalhos da literatura científica sustentam a hipótese sugerida 

no parágrafo anterior, relacionando a interação entre ncRNAs e fatores 

protéicos à processos de regulação gênica (FINERTY & BASS, 1997; FINERTY 

& BASS, 1999; YANG et al., 1999; MAISON et al., 2003; VOLPE et al., 2002; 

LEI & CORCES, 2006; VIDAL et al., 2006). No entanto, apesar das evidências 

relatadas no presente estudo sobre conservação desses elementos e sua 
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transcrição em outras espécies, não existem trabalho relacionando esses ECs 

a possíveis alterações em síndromes humanas (como SBW e SSR) ou na LOS. 

Na KvDMR1 bovina também foram descritos vários elementos 

conservados. O presente estudo focou em dois desses elementos e em uma 

seqüência conservada de sítios de ligação para fatores de transcrição. Um dos 

elementos conservados (IMTP) localiza-se no limite das regiões de alta e baixa 

ocorrência de elementos repetitivo upstream do promotor de Lit1 (figura 8B). 

Comparando os dados deste trabalho com os resultados de Beatty et al. 

(2006), os quais mostram que existe uma zona de transição e inversão da 

metilação na KvDMR1, fica claro que esse elemento corresponde ao mesmo 

segmento. Esse sítio mostrou-se como conservado quanto à seqüência (bovino 

x humano x murino) e para TFBSs (bovino x humano; Figura 8B e figura 10C), 

o que pode sugerir uma possível função de delimitador do padrão de metilação 

dessa região. Sendo esse o primeiro trabalho a identificar tais padrões de 

conservação entre as espécies, não há dados para comparar esses resultados, 

a não ser os já descritos por Beatty et al. (2006). Uma investigação mais 

detalhada sobre os padrões de metilação dessa região em bovinos poderá 

reforçar essa hipótese. 

Os outros dois pontos importantes na KvDMR1 correspondem a R1 e R2 

(THAKUR et al., 2002; FITZPATRICK et al., 2007). R1 engloba o promotor de 

Lit1 em todas as espécies onde este elemento foi descrito, além de um dos três 

sítios de ligação de CTCF na KvDMR1. Esse elemento apresenta conservação 

em homologia da seqüência de bases e conservação para TFBSs (bovino x 

humanos) (figuras 8B e 10B). Já R2 mostrou apenas conservação para TFBSs 

(figura 10A). Essa coincidência entre posição de elementos funcionais, 
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ocorrência de homologia elevada e conservação de sítios para ligação de 

fatores regulatórios, reforçam a importância de R1, R2 e IMTP nos processos 

de regulação gênica da ICR2. A conservação de R1 também justifica a 

utilização dessa região para avaliação dos padrões de imprinting da KvDMR1 

avaliados nos animais desse trabalho. 

Os demais ECs encontrados próximos à KvDMR1 localizam-se em 

regiões conservadas em humanos onde os padrões de metilação diferem da 

mesma em outras espécies (BEATTY et al., 2006) ou fazem parte da 

seqüência transcrita de Lit1. Assumir possíveis interpretações sobre os papéis 

funcionais desses elementos, sem realização de mais estudos in vitro na 

espécie analisada ou em outros modelos de estudo, seria precipitado no 

presente momento. Comparando os dados de incidência de elementos 

repetitivos entre humanos e bovinos na KvDMR1 fica claro que muitos ECs 

localizam-se na região onde esses elementos são abundantes, podendo 

sugerir uma possível participação na manutenção de um ambiente genômico 

propício para o estabelecimento e manutenção do status de imprinting a ICR2.  

Apesar de se assumir que elementos gênicos com importância funcional 

se mantêm conservados durante a evolução, algo mais extrigente parece 

acontecer em loci marcados. A pressão de seleção parece manter apenas o 

estritamente necessário para a funcionalidade dessas regiões e se isso 

aumenta a vulnerabilidade da sobrevivência desses processos durante a 

evolução das espécies permanece indeterminado. 

Devido às DMRs analisadas possuírem características que possam 

indicar o envolvimento de ncRNAs no estabelecimento de seus estados 

epigenéticos e da conservação de sítios de ligação para fatores transcrição 
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entre as espécies, no presente trabalho ambas foram comparadas ao banco de 

ESTs de bovinos do GenBank.  

Fora das regiões apontadas pelo programa VISTA como elementos 

conservados ou aglomerados de TFBSs, uma seqüência encontrada na 

H19DMR mostrou homologia com mais de uma centena de registros do banco 

de ESTs bovinas do GenBank (anexo 1). A seqüência encontrada na H19DMR 

possui 200 pb, com homologia variando em torno de 86-96% em 108 registros 

recuperados. Os registros constam de amostras de RNA de diversos tecidos 

além de abragerem amostras de oócitos e todo o período pré-implantação 

embrionário. Análise semelhante, realizada para a KvDMR1 não identificou 

seqüências homólogas aos registros dos bancos de ESTs. 

O envolvimento de ncRNAs na regulação da expressão gênica e 

consequentemente ao estabelecimento de possíveis fenótipos, representa um 

tipo de pensamento de certa forma “profanador” do dogma central da biologia 

molecular. Esse mesmo raciocínio remeteria à buscas pelos fatores de 

programação epigenético de cada loci analisado. Moléculas de RNAs não 

codificadores têm sido postuladas como possíveis candidatos a esses fatores 

de programação, sendo diretamente associados à maquinaria de modificação 

enzimática da cromatina ou indiretamente através de sua associação com 

fatores de transcrição (FINERTY & BASS, 1997; FINERTY & BASS, 1999; 

JOST et al., 1999; YANG et al., 1999; JEFFERY & NAKIELNY, 2004; VIDAL et 

al., 2006). Apesar da presença de outros transcritos não codificadores nessa 

região, não se pode concluir primariamente se à seqüência encontrada com 

homologias com diversos registros de ESTs e a um segmento da H19DMR 

bovina possa ser um RNA que alveje, ou seja, transcrita nessa região. Apesar 
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da presença de enhancers (cujas seqüências são trabscritas) próximos a essa 

região, não se pode esquecer que transcrição intergênica também tem sido 

associada à interferência transcricional (MARTENS et al., 2004; PETRUK et al., 

2006). As análises dos resultados de bioinformática sugerem que o segmento 

homólogo as ESTs bovinas deva ser investigado o intuito de se verificar novos 

componentes do complexo fenômeno denominado imprinting genômico. 

Investigações futuras dessa e mesmos de outras regiões conservadas poderão 

trazer novos componentes regulatórios para uma região que possui complexos 

padrões de modificação da cromatina e de interações intercromossomais 

(KURUKUTI et al., 2006). 

 

 

V.3. Abundância e conservação de elementos repetitivos na 

H19DMR e na KvDMR1 

 

Trabalhos recentes têm mostrado a contribuição elementos repetitivos 

na evolução de seqüências codantes e regulatórias (JORDAN et al., 2003; 

MEDSTRAND et al., 2005; THOURNBURG et al., 2006). Estudos preliminares 

na literatura têm associado uma maior incidência de tais elementos a loci 

marcados (GREALLY, 2002; KE et al., 2002; ALLEN et al., 2003). O alto 

conteúdo de elementos LINE1 no cromossomo X de humanos e camundongos 

tem sido à base da hipótese de Mary Lyon, a qual sugere que esses elementos 

possam servir como fatores de difusão na formação da heterocromatina do 

cromossomo X inativo (Lyon, 1998). Ambos, imprinting genômico e inativação 

do cromossomo X compartilham semelhanças como a presença de epialelos 
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diferentes em um mesmo núcleo celular, padrões de modificação da cromatina 

parental-específicos e semelhanças no processo de reprogramação genômica 

(SURANI 2001) 

Analisando a seqüência do intron 10 do gene KvLQT1 bovino, uma alta 

incidência de elementos transponíveis (alguns com conservação entre 

camundongos, humanos e bovinos) foi encontrada (figuras 13B e 14B). 

Resultados semelhantes foram verificados para a região intergênicas Igf2-H19 

bovina, apesar de que nessa região elementos do tipo SINE foram mais 

abundantes em relação aos demais elementos presentes (figura 13A e 14A). A 

maior incidência de SINEs nessa região é discordante com dados da literatura 

para regiões abrigando genes marcados (GREALLY 2002). Este relato pode 

sugerir diferenças espécie-específicas da região analisada. 

Somados, os resultados das duas regiões são concordantes com dados 

da literatura que demonstram um enriquecimento de LINE1 em genes 

marcados, especialmente na região correspondente às ICR1 e ICR2 (WALTER 

et al., 2006).  

Comparando-se os achados do presente estudo com as descrições e 

delimitações de elementos funcionais dentro da H19DMR e KvDMR1, nota-se 

que ambas residem fora das áreas ricas em elementos repetitivos, em regiões 

praticamente desprovidas dos mesmos. Esta observação reforça a hipótese de 

que tais elementos participem da formação de ambientes cromossômicos 

favoráveis para o estabelecimento e manutenção do imprinting genômico 

(WALTER et al., 2006). Curiosamente o ponto limite entre o início das áreas em 

ERs e o ínicio da H19DMR associada aos sítios de ligação de CTCF coincidem 

com a seqüências de 200 pb, homóloga a mais de 100 registros do banco de 



Discussão      

 

64

ESTs bovinas do GenBank. Essa “coincidência genômica” torna ainda maior as 

chances de que investigações futuras revelem novos dados em termos do 

entendimento da regulação de genes mediada por essa região e da natureza 

dos processos moleculares associados. 

Quando observadas a contribuição e a conservação de LINE1 na região 

que correspondem à porção transcrita do íntron 10 do gene KvLQT1 (LIT1) em 

bovinos e humanos, a análise dos resultados sugere que esses elementos 

possam estar envolvidos na funcionalidade desse ncRNA. Apesar de quase 

ausentes nos núcleos onde se encontram os elementos funcionais em ambas 

as DMRs, a grande densidade desses elementos (em especial de LINE1) 

circundando essas regiões não elimina a hipótese que os mesmos participem 

da manutenção e dispersão dos estados epigenéticos diferenciais desses loci, 

como sugerido por Mary F. Lyon (1998) para o estado heterocromático do 

cromossomo X inativo de mamíferos. 

Outro fato interessante, o qual aponta para a possível funcionalidade de 

pelo menos um tipo de elemento específico, pode ser notado quando 

comparado os dois elementos mais abundantes em ambas as regiões 

investigadas em relação à contribuição de cada elemento na constituição das 

regiões analisadas e sua conservação nas regiões homólogas de outras 

espécies. Elementos do tipo LINE1 e SINE foram os mais abundantes nas 

regiões analisadas, como uma distribuição homogênea (excluindo os centros 

onde residem os núcleos funcionais da H19DMR e KvDMR1) (figura 13). No 

entanto, quando avaliada a conservação desses elementos entres as espécies 

uma diferença clara pode ser demonstrada, LINE1 apresentou uma taxa de 
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conservação de 93,3% para região intergênica de Igf2 e H19 enquanto 

elementos do tipo SINE apresentaram apenas 9,5% (figura 14A).  

Devido à região analisada no íntron 10 de KvLQT1 abranger parte da 

porção transcrita do gene Lit1 bovino, os resultados dessa análise foram 

divididos por setores, os quais constituíram as porções 5’ e 3’do promotor do 

mesmo. Para esses porções, LINE1 apresentou uma taxa de conservação de 

92,3 e 95%, para 5’e 3’, respectivamente. Elementos do tipo SINE 

apresentaram 35,3% e 37,5% respectivamente para as porções 5’e 3’ do 

mesmo intron (figura 14B). 

A conservação claramente desproporcional, observada neste trabalho, 

para os elementos investigados pode sugerir que elementos LINE1 participem 

na formação de um ambiente genômico que favoreça o estabelecimento e 

manutenção das marcas epigenéticas presentes nessas regiões. Essa hipótese 

é reforçada pelo fato de que esses elementos sofrem demetilação durante o 

período pré-implantação, isso poderia recrutar fatores envolvidos nessa 

modificação epigética impedindo que os mesmos apagassem os padrões de 

metilação estabelecidos nas lihagens germinativas (LANE et al., 2003). 

 

 

V.4. Análise da metilação da H19DMR e na KvDMR1 em animais 

gerados por transferência nuclear 

 

Alteração dos níveis de expressão e epimutações em genes associados 

à região 11p15.5 em humanos têm sido encontradas em regiões homólogas de 

diversas espécies, quando analisadas em contextos como o cultivo in vitro de 
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embriões, clonagem reprodutiva ou derivação de células-tronco embrionárias 

(DEAN et al., 1998; DOHERTY et al. 2000; KHOSLA et al. 2001; FUJIMOTO et 

al., 2005; RUGG-GUNN et al., 2005). Relatos de epimutações nas H19DMR e 

KvDMR1 também serem encontradas em seres humanos nascidos de 

procedimentos de reprodução assistida (RA), podendo estar relacionadas à 

etiologia das síndromes de Beckwith-Wiedemann (SBW) e Silver-Russell (SSR) 

(DeBAUN et al., 2003; BLIEK et al., 2006). 

Devido às evidências citadas no parágrafo anterior foram investigados 

no presente trabalho o padrão de metilação dessas DMRs em quatro fêmeas 

bovinas clonadas e aparentemente saudáveis. Quando observados os padrões 

de clivagem enzimática dos fragmentos gerados por PCR para o DNA 

modificado por bissulfito, não foram encontradas diferenças entre os animais 

clonados e os controles gerados in vivo. A análise do ensaio de COBRA sugere 

que o padrão de metilação detectado neste trabalho para KvDMR1 em animais 

clonados não diferiu do encontrado em animais nascidos in vivo e assumidos 

como referências de padrão normal de metilação para bovinos (figura 7 e 16). 

Estes resultados podem ser explicados, pois a amostra de animais utilizados 

representa os melhores resultados (em termos de animais gerados por 

transferência nuclear) do grupo de pesquisa que os criou. As análises dos 

resultados da investigação dos padrões de metilação da KvDMR1 sugerem que 

os sítios polimórficos sejam uma característica da região estudada e não 

resultado de fatores associados à transferência nuclear. Esse possível padrão 

polimórfico de metilação da região estudada no promotor do gene Lit1 bovino, 

indicando supostas hipometilações em alguns motivos CpGs na KvDMR1, não 

podem ser comparadas à epimutações características ocorridas na SBW, onde 
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hipometilações parecem ocorrer em homogênea e não pontual (GOMES et al., 

2007). 

Apesar das análises dos resultados no ensaio de COBRA detectarem 

variações em pontos de metilação do quinto sítio de ligação de CTCF na 

H19DMR dos animais clonados, essas variações também foram vistas nos 

animais controles (figuras 4 e 15A). Devido às possíveis hipometilações 

ocorrerem em ambos os grupos de animais estudados, não se pode compará-

las aos achados de metilação descritos na SSR (BLIEK et al., 2006). Futuros 

estudos baseados em padrões de modificação de histona através de 

imunoprecipitação de cromatina (do inglês Chromatin Immunoprecipitation – 

ChIP) poderão ajudar a interpretar com mais exatidão os resultados 

encontrados para esses clones. A análise dos resutados para CTCF-6 e CTCF-

7, confirma que os padrões de imprinting na H19DMR nos clones analisados 

são praticamente iguais aos de animais gerados por reprodução natural, sendo 

considerados como padrões de imprinting normais. Como pode ser notado 

pelos resultados ensaio de COBRA para CTCF-6 na H19DMR, a amostra 

correspondente ao clone 3 apresentou uma pequena variação no padrão de 

clivagem do alelo metilado (figura 15). Devido a não detecção de variação 

semelhante na metilação de CTCF-7 no mesmo animal e que possíveis 

variações pontuais também ocorrem na H19DMR em outras espécies, a padrão 

de imprinting de CTCF-6 nesse animal foi considerado normal (TAKAI et al., 

2001; SANDOVICI et al., 2003; MARQUES et al., 2004). 

Apesar de não detectadas nesse trabalho, estudos têm demonstrado 

que fatores associados às técnicas de reprodução assistida podem aumentar a 

ocorrência de epimutações em embriões gerados a partir das mesmas (DEAN 
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et al., 1998; DOHERTY et al., 2001; LONG & CAI, 2007). No caso da 

clonagem, a incapacidade do citoplasma da oócito receptor em reprogramar o 

núcleo da célula doadora para um estado similar em termos de epigenéticos 

globais, ao do zigoto poderia acarretar o surgimento de epimutações 

especialmente em loci marcados (SURANI 2001). Outra hipótese seria que 

devido a fatores presentes no cultivo e a procedimentos envolvidos na 

manipulação desses embriões, a manutenção dos padrões de marcação 

epigenética corretos nas ICRs germinativas não suportaria a segunda onda de 

metilação de novo a qual no período pré-implantação de mamíferos 

placentários (REIK et al., 2001; SURANI 2001). 

Pouco se conhece sobre os mecanismos moleculares associados ao 

surgimento de epimutações em células cultivadas in vitro. Alguns experimentos 

baseados em privação in vivo de suplementos doadores de grupo metil em 

animais durante a gestação sugerem que o equilíbrio de componentes na 

célula pode estar envolvido no aparecimento de tais aberrações epigenéticas 

(WATERLAND & JIRTLE, 2003). 

Considerando os achados de vários autores para diferentes modelos 

animais, nota-se que a expressão de genes e o status de imprinting da região 

estudada nesse trabalho apresentam uma considerável labilidade ao estresse 

decorrente da manipulação celular in vitro. Curiosamente, há relatos de LOI 

para genes cuja expressão é regulada pela H19DMR (por exemplo, Igf2 e H19) 

em experimentos que utilizam espécies como Mus musculus, Ovies aries, 

Macaca reshus e Homo sapiens para cloagem ou derivação de células-tronco 

embrionárias (DEAN et al., 1998; HUMPHERYS et al., 2001; HUMPHERYS et 

al., 2002; FUGIMOTO et al., 2005; RUGG-GUNN et al., 2005). 



Discussão      

 

69

Todos os estudos referidos no parágrafo anterior detectaram LOI em 

células derivadas da ICM, contrariando a hipótese de que alterações em loci 

marcados ocorreriam preferencialmente em linhagens extra-embrionárias 

(YANG et al., 2007). Juntos esses relatos sugerem que a análise do padrão de 

metilação na H19DMR possa ser utilizada como um “biosensor epigenético” 

(não de forma isolada, mas obviamente somada a outras regiões) das injúrias 

decorrentes do estresse celular sofrido in vitro. 

Relatos de LOI na KvDMR1 têm sido encontrados preferencialmente em 

indivíduos nascidos a partir de procedimentos de reprodução assistida em 

humanos (DeBAUN et al., 2003; GICQUEL et al., 2003; MAHER et al., 2003; 

ROSSIGNOL et al., 2006; GOMES et al., 2007). Um único relato da possível 

relação envolvendo essa DMR e clonagem vem do estudo realizado por 

Humpherys et al. (2002), os quais demonstraram que o gene maternalmente 

expresso Cdkn1c (P57Kip21) apresentava alterações de expressão significativas 

em tecido hepático de camundongos clonados. Perturbações na expressão de 

P57Kip21 já foram associadas à epimutações na KvDMR1 (DIAZ-MEYER et al., 

2003). Somadas essas evidências podem apontar para uma possível 

vulnerabilidade dessa DMR ao procedimento de transfência nuclear. 

Quanto aos alvos moleculares, dos quais fatores presentes em 

protocolos de manipulação in vitro possam afetar a conservação de diversos 

TFBSs entre as espécies sugere que vários fatores de transcrição envolvidos 

na regulação desses loci marcados possam ser alterados pelo ambiente de 

cultura, favorecendo dessa forma o surgimento epimutações. Apesar de tantos 

pontos a serem investigados no estudo do surgimento de tais epimutações, o 

modelo mais estudado (murino) não tem sido considerado como o mais 
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adequado para extrapolações para humanos. Vários autores têm proposto que 

o modelo bovino representa um modelo mais fidedigno para o estudo de tais 

processos epigenético no desenvolvimento embrionário (WRENZYCKI et al., 

2006). 

Os resultados do isolamento e caracterização da H19DMR e KvDMR1 

no presente estudo, em um modelo animal sugerido como mais adequado 

como comparativo humano, podem ser de grande utilidade para os avanços de 

áreas como fertilização in vitro e clonagem. Estudos sobre a natureza 

molecular ou fatores envolvidos no surgimento da epimutações em células 

submetidas ao ambiente in vitro poderão ajudar na melhoria dos protocolos de 

produção in vitro de embriões para fins reprodutivos ou terapêuticos. A 

utilização do modelo animal bovino também poderia evitar que um grande 

número de embriões humanos venha a ser utilizados para o avanço de 

pesquisas envolvidas em áreas como a engenharia de tecidos. Modelos 

alternativos de estudo poderão evitar que alguns “possíveis genocídios” em 

prol dos avanços da ciência venham a acontecer. 

O padrão de imprinting normal encontrado em todos os animais da 

amostra de clones analisados e a labilidade epigenética relatada em diversas 

espécies em pelo menos uma das DMRs investigadas reforçam o sucesso nos 

procedimentos de transferência nuclear que geraram estes clones. Estes 

resultados são um incentivo às pesquisas de transferência nuclear no Brasil, 

indicando que as mesmas até presente momento têm obtido sucesso pelo 

grupo que as realizou. 

No entanto, devido à falta de amostras de animais clonados nascidos 

com anomalias mais severas ou mesmo abortados não foi possível uma 
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investigação mais ampla do suposto envolvimento de epimutações nas regiões 

analisadas com o surgimento da LOS no presente estudo. Futuras pesquisas 

em animais alterados poderão esclarecer o envolvimento das regiões 

estudadas na LOS e comparar possíveis semelhanças dessa síndrome com 

SBW. 
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No presente estudo, foram isoladas e caracterizadas as H19DMR e 

KvDMR1 germinativas bovinas. Os resultados mostraram que ambas 

apresentam padrão diferencial de metilação em DNA proveniente de sangue 

periférico, semelhante ao observado em humanos e camundongos. Os padrões 

encontrados em DNA extraído de espermatozóides mostraram hipermetilação 

dos segmentos investigados na H19DMR e hipometilação do segmento 

investigado na KvDMR1 bovinas.  

Os resultados da análise da metilação do DNA em sangue periférico e 

espermatozóides confirmam que os padrões de imprinting dessas DMRs em 

bovinos são iguais aos encontrados em humanos e camundongos. 

Os padrões de metilação observados no ensaio de COBRA para CTCF5, 

CTCF-6 e CTCF-7 e demais características genômicas associadas a eles são 

indicativos de que os dois últimos sítios podem ser utilizados como regiões que 

caracterizem o padrão de imprinting normal na H19DMR.  

Os resultados encontrados pelo ensaio de COBRA para CTCF-6 e 

CTCF-7 na amostra de animais clonados demonstram que esses animais não 

apresentaram LOI na H19DMR. Os padrões de metilação observados na 

KvDMR1, apesar de exibirem supostos polimorfismos, são indicativos de um 

padrão de imprinting normal entre os animais concebidos naturalmente e por 

transferência nuclear. 

Apesar da LOS ter sido observada em animais clonados e esta síndrome 

ter sido comparada com a SBW em humanos, alterações epigenéticas típicas 

dessa doença não foram encontradas nos animais clonados estudados.  

Os resultados das análises de bioinformática detectaram elementos 

conservados entre bovinos, humanos e camundongos em ambas as DMRs. 
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Alguns dos elementos encontrados são homólogos às seqüências funcionais já 

estudadas em outras espécies. Os H19DMR EC2 e EC4 em bovinos são 

correspondentes a HUC1 e HUC2, descritos como enhancers em humanos e 

camundongos. A seqüência encontrada na H19DMR, com homologia a 

diversas ESTs bovinas, é uma forte candidata a novo elemento regulatório 

dessa região.  

A sobreposição de elementos funcionais em regiões com baixa 

homologia com os aglomerados de TFBSs conservados entre as espécies, pela 

análise com rVISTA, é indicativa de que este programa pode se constituir em 

ferramenta útil para o estudo de loci marcados. 

Os resultados obtidos com o programa RepeatMasker indicam que o 

enriquecimento de elementos do tipo LINE1 em ambas as DMRs pode ser 

considerado como uma “assinatura de imprinting” desses loci. A conservação e 

distribuição dos elementos repetitivos é sugestiva de que esses elementos 

possam constituir um ambiente genômico propício para a regulação mediada 

por imprinting. 
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Anexo 1. 

 

A) Fragmento da H19DMR com homologia a ESTs do banco de dados bovinos 

do GenBank. 

 
5’CTCACTCAGTCATGTCCAACTCTGCAACCCCATGGACCATAGCTCGCCA
GGCTTCCCTGTCCATCATTATCTCCTGGAACTTGTTCAAACTCATGTCTATT
GAGTCGGTGATGCCATCCAACCATCTCATCCTCTGTCGTCCCCTTCTCCTC
CTGCCCTCAATCTTTCCCAGCATCAGGGTCTTTTCCAATGAGTCAGTT 3’ 

 

B) Resultado representativo da busca por ESTs no GenBank (banco de ESTs 

bovinas). 
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Anexo 2 

 

Seqüências dos primers para análise da metilação na KvDMR1 bovina 

(bKvDMR1) e para os sitios de ligação de CTCF na H19DMR (CTCF-5, CTCF-

6, CTCF-7). (S) primer sense; (AS) primer antisense. 

 

 
 
bKvDMR1 (S)  5’ - TAGTTTTTTTAGTTAATGGTAGAG – 3’ 
bKvDMR1 (AS) 5’- CTACAAAATAACTACAATAACCC -3’ 
 
 
 
CTCF-5 (S)    5´- ATTTTTAGATAGGGTTGAGAGG – 3´( 
CTCF-5 (AS)  5´- TAACTTAAACAAATATCCCATCC – 3´ 
 
 
CTCF-6 (S)   5’- TGTTTTGGGTTGATTAAATAGATT – 3’ 
CTCF-6 (AS)  5’- TCTAACCTATACAAACCAACAAA – 3’ 
 
 
CTCF-7 (S)   5´- TTAGTTTTTTGGTGGTATAGGG -3´ 
CTCF-7 (AS)  5´- CCACTTTTAACTATAATCAAACC – 3´ 
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GENETICS AND MOLECULAR BIOLOGY 

Rua Capitão Adelmio Norberto da Silva, 736 
14025-670 - Ribeirão Preto - SP - Brasil 

Fone: 55 16 39114130  Fax: 55 16 36213552 
E-mail: editor@gmb.org.br 

 
 
Ribeirão Preto, May 10, 2007. 
 
 
Ref.: MS 2006/179R2 -  EXPRESSION OF CTCF GENE IN BOVINE 
OOCYTES AND PREIMPLANTATION EMBRYOS 
 
 
Dear Mr. Rios, 
 
 Thank you for sending the revised version of your manuscript. I am 
pleased to inform you that it is now accepted for publication as Short 
Communication. 
 
   Before typesetting the manuscript will be copy-edited for technical style 
and language and you will receive the copy-edited version of your manuscript 
for final approval. 
 
 Thank you for submitting your interesting results to Genetics and 
Molecular Biology.  
 
 
Yours sincerely 

 
Klaus Hartfelder 
Assistant Editor 
Genetics and Molecular Biology 
editor@gmb.org.br 

 
 


