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This is Ground Control to Major Tom  

You've really made the grade  

And the papers want to know whose shirts you wear  

Now it's time to leave the capsule if you dare  

This is Major Tom to Ground Control  

I'm stepping through the door  

And I'm floating in a most peculiar way  

And the stars look very different today. 

 

David Bowie, “Space Oddity”
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CAPÍTULO 1. INTRODUÇÃO GERAL 

 

1.1. A heterocromatina 

A heterocromatina foi originalmente descrita por HEITZ (1928), como regiões 

que apareciam mais coradas em relação às demais regiões cromossômicas. A 

heterocromatina não se descondensa após a divisão celular e permanece compactada ao 

longo da intérfase. É caracterizada em dois tipos, facultativa e constitutiva, sendo o 

primeiro tipo restrito a determinados tipos celulares, como por exemplo o cromossomo 

X inativo nos mamíferos. Já a heterocromatina constitutiva é encontrada em todos os 

tipos celulares e observada em compartimentos cromossômicos essenciais para a função 

celular como os centrômeros, telômeros e em regiões organizadoras do nucléolo 

(HEITZ, 1928; MCCLINTOCK, 1938). A heterocromatina possui pouquíssimos genes 

(PIMPINELLI et al., 1985) e seu DNA replica tardiamente na fase S (LIMA DE FARIA 

& JAWORSKA, 1968). Bioquimicamente, a heterocromatina é composta 

principalmente de DNA repetitivo complexado com proteínas histônicas e não-

histônicas, cuja caracterização em detalhe iniciou-se a partir da década de 1980. Têm 

chamado a atenção nestes estudos os que são voltados às modificações pós-traducionais 

que ocorrem em histonas na heterocromatina (revisões em CARROL & STRAIGHT, 

2006; HEDIGER & GASSER, 2006; NIGHTINGALE et al., 2006). Muito do que se 

sabe hoje sobre a estrutura e função da heterocromatina vem dos trabalhos realizados 

em Drosophila (referências acima). Contudo, a investigação feita em organismos que 

não apresentam as facilidades de Drosophila tem permitido descobertas que ampliam o 

horizonte do conhecimento estabelecido pelos organismos-modelo. Estudos moleculares 

da heterocromatina de dípteros da família Sciaridae (sub-ordem Nematocera) tiveram 

início com a localização do rDNA e do DNA satélite em cromossomos politênicos de
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Rhynchosciara hollaenderi (PARDUE et al., 1970; ECKHARDT & GALL, 1971). 

Pouco mais tarde, métodos de hibridação usando como sonda RNA poli-U revelaram a 

existência de DNA homopolimérico (dA/dT) na heterocromatina centromérica e 

telomérica de R. americana (JONES et al., 1973). A continuidade destes estudos deu-se 

com a introdução de sondas não marcadas ou marcadas não-radiativamente para 

hibridação in situ. Extremidades cromossômicas não-centroméricas de duas espécies do 

gênero Rhynchosciara hibridam com poli-rA, enquanto que o rDNA está geralmente 

localizado nas extremidades centroméricas (STOCKER et al., 1993; STOCKER & 

GORAB, 2003). 

 

1.2. DNA repetitivo 

 

1.2.1. A descoberta das seqüências repetitivas nos genomas de eucariotos 

Por volta do ano de 1965, pesquisadores constataram que era possível 

observar a renaturação do DNA de mamíferos e que uma certa fração desse DNA era 

capaz de se renaturar até mais rapidamente que o DNA de E. coli, cujo genoma é 

menos extenso que o genoma dos mamíferos. Esta fração em particular foi 

denominada fração satélite, pois apresentava-se como uma banda distinta da fração 

principal em experimentos de centrifugação por gradiente de densidade de CsCl. Com 

base nesses resultados, lançou-se a hipótese de que essa capacidade de renaturação 

rápida devia-se à existência de seqüências que se encontram repetidas muitas vezes 

no genoma (WARING & BRITTEN, 1966). A partir destas primeiras observações, 

diversos experimentos adicionais foram realizados, até que se chegou à conclusão de 

que nos genomas de eucariotos existem, de modo geral, três tipos de seqüências de 

DNA:
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• Seqüências altamente repetitivas (renaturação rápida): essa fração é 

constituída por seqüências que renaturam rapidamente, que podem estar repetidas 

milhares de vezes no genoma; 

• Seqüências moderadamente repetitivas: nesta fração estão inclusos os genes 

de rRNA e de histonas; 

• Seqüências de cópia única (renaturação lenta): é a maior fração, e contém a 

maioria dos genes funcionais. Para uma revisão sobre o assunto, ver LARA et al., 

2002. 

 

 1.2.2. Tipos de seqüências repetitivas 

Atualmente, sabe-se que os fragmentos genômicos que formam as bandas 

satélite de DNAs eucarióticos são constituídos principalmente por repetições em 

tandem, as quais podem ser subdivididas, de acordo com o tamanho da unidade de 

repetição, em três classes principais: satélites, minissatélites e microssatélites.  

Geralmente, são consideradas satélites as repetições em tandem cujo tamanho 

da unidade de repetição em pares de bases é maior ou igual a 100 (GRIFFITHS et al., 

1996). Estas repetições normalmente encontram-se organizadas em arranjos muito 

longos, e concentram-se principalmente nas heterocromatinas pericentromérica e 

subtelomérica (revisto em UGARKOVIC & PLOHL, 2002).  

 Os minissatélites compreendem uma classe de seqüências repetitivas cuja 

unidade de repetição pode ter entre 10 e 100 pares de bases (revisto em INUKAI, 

2004). Em seres humanos, estas repetições são freqüentemente ricas em GC 

(JEFFREYS et al., 1985; NAKAMURA et al., 1987). Minissatélites já foram 

caracterizados em diversos organismos, como por exemplo, seres humanos 

(INGLEHEARN & COOKE, 1990; ARMOUR & JEFFREYS, 1992), outros primatas 
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(ROYLE et al., 1994), alguns mamíferos (BRENIG & BREM, 1991; KITAZAWA et 

al., 1994; JOSEPH & SAMPSON, 1994), aves (GYLLENSTEN et al., 1989), insetos 

(BLANCHETOT, 1990; JACOBSEN et al., 1992), peixes (HARRIS & WRIGHT, 

1995) e plantas (BROUN & TANKSLEY, 1993; WINBERG et al., 1993). Podem ser 

encontrados em diversas regiões do genoma, porém costumam estar concentrados nas 

regiões subteloméricas dos cromossomos (ROYLE et al., 1988). Há uma hipótese de 

que estas seqüências possam desempenhar algum papel na recombinação gênica 

(FLETCHER, 1994) e alguns estudos revelaram a existência de proteínas que se 

ligam especificamente a minissatélites nos cromossomos (COLLICK & JEFFREYS, 

1990; WAHLS et al., 1991; YEE et al., 1991). Existem também minissatélites 

codificantes localizados em genes. Nos genes humanos de apolipoproteína existem 

minissatélites codificantes cuja unidade de repetição pode ter 33 ou 66 pares de bases 

(revisto em BOIS & JEFFREYS, 1999).  

 Os microssatélites, também chamados de SSRs (do inglês “Simple Sequence 

Repeats”), possuem unidades de repetição inferiores a 10 pares de bases (revisto em 

RICHARD & PÂQUES, 2000). Encontram-se geralmente concentrados nas regiões 

centroméricas e teloméricas dos cromossomos, mas podem estar presentes em outras 

regiões do genoma. Até pouco tempo atrás, acreditava-se que estas seqüências não 

possuíam importância funcional, sendo consideradas apenas marcadores 

evolutivamente neutros. No entanto, estudos recentes mostram que existem SSRs 

envolvidos na regulação da expressão gênica, organização da cromatina, replicação 

do DNA e também correlacionados a algumas enfermidades humanas. Porém, o papel 

funcional da maioria dos microssatélites permanece desconhecido (LI et al., 2002).  

 Os loci de minissatélites e microssatélites possuem alto grau de polimorfismo e 

apresentam altas taxas de mutação por geração, sendo amplamente utilizados como
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marcadores moleculares em estudos populacionais, em testes de paternidade e como 

ferramentas de reconhecimento individual em investigações criminais (JEFFREYS et 

al., 1985; LI et al., 2002).  

 Nem todas as seqüências repetitivas formam arranjos em tandem; elas podem 

aparecer dispersas no genoma, alternadas com outras seqüências. Exemplos de 

seqüências repetitivas dispersas são as seqüências “Alu” do genoma humano e os 

elementos móveis (transposons e retrotransposons). Os elementos móveis são 

seqüências capazes de se transportar de um local a outro dentro do genoma, e podem 

ser divididos em duas grandes classes: transposons e retrotransposons. Os transposons 

são constituídos por seqüências de DNA que codificam proteínas capazes de realizar 

a propagação destes elementos no genoma. Já os retrotransposons, mobilizam-se via 

um intermediário de RNA que, por transcrição reversa, geram novas cópias de DNA 

que poderão ser integradas ao genoma (LEWIN, 2001). 

 

1.2.3. Os telômeros 

 

1.2.3.1 A descoberta dos telômeros 

A palavra telômero vem do grego telos (final) e meros (parte), e foi 

empregada pela primeira vez por Hermann J. Müller, em 1938, para designar as 

extremidades naturais dos cromossomos. Estudando o efeito da irradiação com raios 

X em larvas de Drosophila, Müller sugeriu que estas extremidades possuíam uma 

estrutura particular, diferente do resto do cromossomo, já que não observava mutantes 

com inversões ou deleções que envolvessem as extremidades cromossômicas. Propôs 

ainda que estas extremidades possuíam a função de "selar" o cromossomo. Também 
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em 1938, analisando cromossomos de milho, Barbara McClintock observou que as 

extremidades naturais podiam, em alguns casos, se regenerar após a ruptura do 

cromossomo, selando novamente as extremidades coesivas que haviam se formado 

como conseqüência da ruptura, fenômeno que denominou “chromosome healing”. A 

partir destas observações, McClintock formulou o conceito de que as extremidades 

naturais dos cromossomos encontram-se protegidas dos eventos de fusão a que estão 

sujeitas outras regiões cromossômicas ao sofrerem quebras (revisto em MCKNIGHT & 

SHIPPEN, 2004).   

A primeira concepção de telômero, baseada nos estudos descritos acima, era a 

de uma extremidade protetora que assegurava a integridade do cromossomo, 

impedindo a degradação do DNA terminal e a fusão entre cromátides.  

 Atualmente sabe-se que, além da função protetora, estas estruturas terminais 

devem compensar a perda de DNA pela incapacidade da DNA polimerase em replicar 

completamente a extremidade de uma molécula de DNA linear.  Além disso, as 

extremidades cromossômicas estão relacionadas a senescência celular, pontos de parada 

durante o ciclo celular e desenvolvimento de tumores (revisado em BLACKBURN, 

2001; GREIDER, 1998).  

 

1.2.3.2. O problema da replicação nas extremidades 

 Logo após a descoberta de que a replicação do material genético é 

semiconservativa, dois pesquisadores, em estudos independentes, (OLOVNIKOV, 

1971,1973; WATSON, 1972) levantaram a questão do problema da replicação nas 

extremidades cromossômicas.  

A DNA polimerase requer um oligoribonucleotídeo iniciador (do inglês, 

“primer”) e uma cadeia molde para iniciar a síntese de uma fita de DNA. A cadeia
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“leading” necessita de apenas um “primer”, a partir do qual a síntese ocorre de forma 

contínua. Porém a cadeia “lagging”, sintetizada de forma semi-descontínua, necessita de 

um “primer” para iniciar a síntese de cada fragmento de Okazaki. Como a DNA 

polimerase só consegue adicionar nucleotídeos a uma cadeia em crescimento no sentido 

5'-3', mesmo que um “primer” seja posicionado bem no final do último fragmento de 

Okazaki, quando este “primer” for removido, não haverá como adicionar nucleotídeos 

para substituí-lo, já que restará apenas a extremidade 5' livre da cadeia em crescimento. 

Como conseqüência, a síntese desta cadeia ficará incompleta, levando ao encurtamento 

gradual do cromossomo a cada ciclo de replicação. Passou-se então a buscar a resposta 

para a seguinte pergunta: como a perda de material genético a cada ciclo de replicação é 

compensada? 

 

1.2.3.3. A elucidação dos mecanismos de replicação telomérica e a caracterização 

molecular dos telômeros 

Em 1978 foi isolada pela primeira vez, no ciliado Tetrahymena (Protozoa: 

Ciliata), uma seqüência repetitiva associada ao seu DNA ribossômico 

extracromossômico, que posteriormente foi caracterizada como telomérica 

(BLACKBURN & GALL, 1978). A partir daí, foram descritas seqüências teloméricas 

de diversas espécies, chegando-se à conclusão de que a maioria dos organismos 

eucariontes estudados até o momento possuem telômeros constituídos por seqüências 

curtas e ricas em G, formando blocos de repetições em tandem, sendo o motivo mais 

comum a repetição (TTAGGG)n, caracterizada inicialmente em humanos (MOYZIS et 

al., 1988) e encontrada também na maioria dos vertebrados (MEYNE et al., 1989). 

Outro exemplo de seqüência telomérica curta é o motivo (TTTAGGG)n, aparentemente 

conservado no reino vegetal (COX et al., 1993; FUCHS et al., 1995).
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O estudo dos telômeros de Tetrahymena possibilitou a elucidação do mecanismo 

pelo qual as seqüências teloméricas se replicavam (GREIDER & BLACKBURN, 1985). 

Descobriu-se que uma enzima especial, a telomerase, impedia o encurtamento dos 

cromossomos a cada ciclo celular. Essa enzima é uma ribonucleoproteína com atividade 

de transcriptase reversa, e é a responsável pela replicação das seqüências teloméricas 

curtas observadas na grande maioria dos eucariontes. Ela reconhece a fita rica em G de 

uma seqüência telomérica alongando-a na direção 5’- 3’, e possui uma molécula de 

RNA própria, que serve de molde para a síntese de novas cópias da repetição 

telomérica. Após vários ciclos de extensão pela telomerase, a replicação da extremidade 

do cromossomo pode ser completada pela DNA polimerase, que utiliza estas extensões 

como moldes para a síntese de uma nova fita complementar.  

 Atualmente, sabe-se que os telômeros são estruturas nucleoprotéicas 

localizadas nas extremidades dos cromossomos, constituindo uma proteção contra o 

ataque de endonucleases, recombinação e fusões intercromossômicas. Além disto, 

possuem a importante função de preservar o cromossomo, compensando a perda de 

material genético a cada ciclo de replicação, uma vez que a DNA polimerase não é 

capaz de replicar completamente as extremidades de uma molécula de DNA linear 

(BLACKBURN, 2005). 

 

1.2.3.4. Exceções ao modelo geral de organização telomérica 

 Embora a maioria dos organismos eucariontes possua telômeros constituídos de 

repetições curtas em tandem do tipo (TTAGGG)n, replicadas através da enzima 

telomerase (revisado em ZAKIAN, 1995), existem certos insetos e plantas que 

representam exceções a esta regra. No vegetal Allium cepa, por exemplo, foi observado 

que os telômeros podem ser constituídos por repetições de uma seqüência complexa de
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 aproximadamente 375 pares de bases, ou por DNA ribossômico (PICH & SCHUBERT, 

1998). Outros trabalhos descrevem o rDNA como seqüência telomérica em algas e 

plantas superiores (GILSON & MCFADDEN, 1995; PICH & SCHUBERT, 1998), e 

também como componente dos centrômeros em Pinus densiflora (HIZUME et al., 

2001).   Em Octodrilus complanatus (Annelida: Oligochaeta: Lumbricidae), as unidades 

de rDNA foram descritas como seqüências associadas a regiões teloméricas (VITTURI 

et al., 2002).  

  No lepidóptero Bombyx mori a seqüência telomérica é do tipo (TTAGG)n, muito 

semelhante às observadas em organismos cujos telômeros são replicados pela 

telomerase (OKAZAKI et al., 1993). Estudos posteriores mostraram que não apenas B. 

mori, mas também outros artrópodes (SAHARA et al., 1999) possuíam o motivo 

(TTAGG)n como seqüência telomérica. Entretanto, a atividade da telomerase só foi 

encontrada em duas espécies de lepidópteros e em algumas espécies de grilos e baratas 

(SASAKI & FUJIWARA, 2000). Nos insetos Bombyx mori (Lepidoptera), Drosophila 

melanogaster (Díptera) e Sarcophaga peregrina (Diptera), não foi detectada a atividade 

da telomerase, o que sugere que estes organismos mantêm seus telômeros sem o auxílio 

desta enzima (SASAKI & FUJIWARA, 2000). Recentemente, uma subunidade da 

telomerase, denominada TERT (do inglês “Telomerase Reverse Transcriptase”) foi 

identificada no genoma de B. mori e do besouro da farinha, Tribolium castaneum 

(OSANAI et al., 2006). Neste mesmo trabalho, foi observado que o gene que codifica 

para a telomerase em B. mori é expresso em baixos níveis, o que poderia explicar a não-

detecção de atividade da telomerase neste inseto. 
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1.2.3.4.1. Seqüências teloméricas em dípteros 

 Dentro do grupo dos insetos, o caso mais peculiar em relação às seqüências 

teloméricas é o da ordem Díptera. Nos dípteros mais estudados até o momento, como 

Drosophila, Anopheles e Chironomus, as seqüências teloméricas caracterizadas são 

diferentes da seqüência telomérica de B. mori, apresentando-se em repetições mais 

longas e complexas.  

 Em Drosophila melanogaster e também em D. virilis, observou-se que existem 

repetições de seqüências complexas do tipo transposon constituindo a estrutura 

telomérica. Foram identificados dois retrotransposons do tipo “Non-LTR” (do inglês 

"Non Long Terminal Repeats") com localização telomérica, denominados “Het-A” e 

“TART”, de aproximadamente 6kb e 10kb de extensão, respectivamente. Estes 

elementos formam grandes blocos de seqüências unidas em direção à extremidade do 

cromossomo e seriam o equivalente funcional das seqüências curtas tipo telomerase 

(TRAVERSE & PARDUE, 1988; CASACUBERTA & PARDUE, 2003 a e 2003b; 

revisão em PARDUE & DEBARYSHE, 2003).  

 Em 2004, foi descrito em D. melanogaster um outro retrotransposon telomérico 

do tipo “Non-LTR”, denominado “TAHRE” (do inglês “Telomere Associated Het-A-

Related Element”) (ABAD et al., 2004). Recentemente, um estudo mostrou que os 

elementos teloméricos “TAHRE” também estão presentes em outras espécies de 

Drosophila, e que ele seria o responsável pela retrotransposição do elemento “Het-A”, 

que não possui uma retrotranscriptase própria (SHPIZ et al., 2007). 

 Os telômeros de Chironomus são formados por repetições de seqüências longas 

e complexas. Os telômeros de C. thummi, caracterizados na década de 1980, possuem 

uma repetição telomérica de 176pb (CARMONA et al., 1985) e a seqüência telomérica 

de C. pallidivitatus, caracterizada na mesma época, possui 340pb (SAIGA & 

10 
 



                                                                                                                                                                                Capítulo 1. Introdução 

EDSTRÖM, 1985). Posteriormente, a seqüência telomérica de C. tentans também foi 

caracterizada, apresentando arranjos repetitivos complexos de 350pb (NIELSEN et al., 

1990). Nos três casos, as seqüências são ricas em AT, contrastando com as seqüências 

curtas tipo telomerase, que são ricas em G. Em C. pallidivitatus, foram sugeridos dois 

modelos de extensão das seqüências teloméricas, um através de recombinação, e outro 

através de conversão gênica (COHN & EDSTRÖM, 1992; LÓPEZ et al., 1999 a), 

embora ainda não se saiba se estes processos de fato levam à extensão do DNA 

terminal. Contudo, não se descarta a existência de uma enzima do tipo transcriptase 

reversa atuando nos telômeros dessas espécies (LÓPEZ et al., 1999 b). Em C. 

pallidivitatus e em C. thummi foram detectados transcritos longos que hibridam com as 

respectivas repetições teloméricas (SAIGA & EDSTRÖM, 1985; CARMONA et al., 

1985). Estes transcritos poderiam estar envolvidos no mecanismo de elongação do 

telômeros nestas espécies.  

 Unidades de repetição telomérica maiores que as de Chironomus também foram 

caracterizadas em Anopheles gambiae (BIESSMANN et al., 1998).  

 

1.2.3.5. Seqüências subteloméricas  

Na ausência de telomerase, telômeros canônicos podem ser regenerados por 

meio de eventos de recombinação entre blocos de seqüências subteloméricas, também 

conhecidas como TAS (do inglês “Telomere Associated Sequences”) (revisto em 

MEFFORD & TRASK, 2002; BHATTACHARYYA & LUSTIG, 2006). Este 

mecanismo alternativo de manutenção dos telômeros foi observado em diversos 

organismos, como Saccharomyces cerevisiae, Schizosaccharomyces pombe, 

Kluyveromyces lactis, Candida albicans e também em humanos (revisto em 

BHATTACHARYYA & LUSTIG, 2006). 
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Diferentemente das seqüências que compõem as extremidades cromossômicas, 

as regiões subteloméricas apresentam uma estrutura geral que é supostamente 

conservada entre organismos evolutivamente distantes (MEFFORD & TRASK, 2002). 

Essas seqüências abrangem, entre outras seqüências, uma variedade de elementos 

repetitivos, organizados em tandem ou dispersos, como microssatélites, satélites e 

elementos móveis (revisto em PRYDE et al., 1997; MEFFORD & TRASK, 2002).  

O lepidóptero Bombyx mori apresenta retrotransposons do tipo “Non-LTR” 

inseridos em suas seqüências teloméricas e acumuladas em regiões subteloméricas 

(OKAZAKI et al., 1995; TAKAHASHI et al., 1997). Outro inseto, um grilo da espécie 

Teleogryllus taiwanemma, possui como seqüência subtelomérica uma repetição 

complexa de cerca de 9kb, derivada da seqüência telomérica (TTAGG)n e de uma outra 

classe de seqüências repetitivas chamada ST2, rica em GT (KOJIMA et al., 2002). 

Em Drosophila virilis, sugeriu-se que a seqüência de 370 pb que inicialmente foi 

caracterizada como seqüência telomérica (BIESSMANN et al., 2000) fosse considerada 

como subtelomérica, uma vez que retrotransposons do tipo “TART” e “Het-A” foram 

identificados nessa espécie (CASACUBERTA & PARDUE, 2003 a e b) e os mesmos 

foram anteriormente descritos como seqüências teloméricas em D. melanogaster 

(TRAVERSE & PARDUE, 1988; revisto em PARDUE & DEBARYSHE, 2003). 

O estudo das regiões subteloméricas tem merecido atenção devido a certos 

eventos que ocorrem nessas regiões. Por exemplo, a regeneração do DNA telomérico 

através de processos de recombinação em nível subtelomérico (TENG & ZAKIAN, 

1999; DUNHAM et al., 2000) permite que regiões subteloméricas, na ausência de 

telomerase, tenham a capacidade de atuar funcionalmente como regiões teloméricas.
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1.2.4. O DNA ribossômico 

 O DNA ribossômico (rDNA), que codifica para o RNA ribossomal (rRNA), é 

essencial na fisiologia das células. Os RNAs ribossômicos interagem de modo altamente 

específico com as proteínas ribossomais para formar as subunidades ribossomais que 

funcionam na síntese das proteínas. O nucléolo pode ser visto como a manifestação 

morfológica da atividade dos genes ribossômicos, sendo formado nas chamadas regiões 

organizadoras do nucléolo, que estão localizadas em uma ou mais regiões 

cromossômicas. Em células somáticas metabolicamente ativas de animais e plantas, o 

nucléolo contém de dezenas a centenas de genes ribossômicos ativos, os quais 

representam cerca de 50% da produção de RNA celular. Entretanto, a maioria das 

evidências mostram que mais de 50% do rDNA está transcricionalmente inativo 

(revisão em RASKA et al., 2006).  

 A subunidade ribossomal maior dos eucariotos contém três moléculas de rRNA 

com coeficientes de sedimentação 25-28S; 5,8S e 5S, ao passo que a subunidade 

ribossomal menor contém uma única molécula de rRNA com coeficiente de 

sedimentação 18S. Cada molécula de rRNA 25-28S, 18S e 5,8S deriva de uma única 

molécula precursora. O tamanho dessa molécula varia nas diferentes classes de 

eucariotos, variando de 45S (13kb) no caso de mamíferos e aves, até 36-40S (7,5 a 

8,1kb) em vertebrados inferiores e invertebrados. Estas moléculas precursoras são 

posteriormente clivadas dando origem a moléculas de rRNA maduras. A molécula de 

rRNA 5S é sintetizada independentemente na maior parte dos eucariontes estudados. O 

DNA ribossômico, de maneira geral, está organizado em diversos segmentos: espaçador 

externo transcrito; seqüência codificadora para rRNA 18S; espaçador interno transcrito; 

seqüência codificadora para rRNA 25-28S; e espaçador não transcrito (para uma revisão 

ver LEWIN, 2001).  
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 A organização dos genes ribossômicos (rDNA) tem sido estudada em diversos 

organismos. Em todos os casos estudados detalhadamente, foi observado que esses 

genes são moderadamente repetitivos e estão organizados em tandem. Em Drosophila 

melanogaster existem aproximadamente 200 cópias dos genes ribossômicos, localizadas 

em regiões heterocromáticas dos cromossomos X e Y (revisto em EICKBUSH & 

EICKBUSH, 2007). Outro dado importante em relação ao rDNA de Drosophila foi 

obtido em  D. hydei e D. melanogaster,  onde observou-se que esses genes estão 

subreplicados em tecidos politênicos em relação à tecidos diplóides  (HENNIG & 

MEER, 1971; SPEAR & GALL, 1973). 

 O tamanho das unidades de rDNA também varia entre os organismos, de 44kb 

no rato (CORY & ADAMS, 1977) até 7,8kb na soja (VARSANYI-BREINER et al., 

1979). A extensão dessas repetições é diferente nos diversos organismos devido ao 

tamanho variável do espaçador não-transcrito (WELLAUER & DAWID, 1978). Além 

disso, outro fator que pode interferir em seu tamanho é a existência de inserções na 

região que codifica para o rRNA 26S, inserções estas descritas inicialmente em D. 

melanogaster (GLOVER & HOGNESS, 1977; WHITE & HOGNESS, 1977).  

As inserções existentes no rDNA 26S de D.melanogaster foram classificadas em 

dois tipos. As inserções R1, que não possuem sítio de restrição EcoRI, têm tamanhos 

que variam entre 0,5 e 5,0 kb, e todos os elementos desse tipo estão localizados 

exatamente na mesma posição no gene que codifica para rDNA 26S (DAWID & 

REBBERT, 1981; ROIHA et al.,1981; RAE,1981).Os elementos R1 estão presentes em 

49% das repetições do rDNA (PELLEGRINI et al., 1977) e se localizam quase que 

exclusivamente no organizador nucleolar do cromossomo X (WELLAUER et al., 

1978), sendo que foram descritas algumas cópias que se localizam na heterocromatina 

centromérica e uma cópia no cromossomo 4 (ROIHA et al., 1981; BROWNE et al.,
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1984). Já as inserções R2 contêm sítio de restrição EcoRI, possuem tamanhos que 

variam entre 1,5 e 4,0kb, estão presentes em 16% das repetições do rDNA 

(WELLAUER et al., 1978), e estão localizadas tanto no organizador nucleolar do 

cromossomo X quanto do Y (DAWID & WELLAUER, 1978; WELLAUER et al., 

1978). As inserções do tipo R2 não apresentam similaridade de seqüência com as 

inserções do tipo R1 (WELLAUER et al., 1978). Os sítios de inserção dessas 

seqüências são específicos e constantes, o que facilitou a verificação da existência das 

inserções R1 e R2 em outros organismos.  Estas inserções foram descritas em todos os 

insetos examinados até o momento (JAKUBCZAK et al., 1991; BURKE et al., 1993). 

Mais tarde, as inserções R1 e R2 foram caracterizadas como retrotransposons do tipo 

“non-LTR” (do inglês “Non Long Terminal Repeats”) (BURKE et al., 1987; 

JAKUBCZAK et al., 1990).  

 

1.3. Nosso objeto de estudo: Rhynchosciara (Diptera: Sciaridae) 

 

1.3.1. Aspectos gerais 

 O díptero Rhynchosciara americana (Nematocera; Bibiomorpha; Sciaroidea; 

Sciaridae; Rhynchosciara) foi descrito pela primeira vez em 1821, por 

WIEDEMANN, sendo que o gênero Rhynchosciara foi estabelecido por 

RÜBSAAMEN em 1894. Em 1951, NONATO & PAVAN redescobriram a espécie e 

a classificaram como Rhynchosciara angelae. Posteriormente, BREUER (1969) fez 

uma revisão do gênero Rhynchosciara estabelecido em 1821, mantendo o nome 

inicialmente dado por WIEDEMANN (1821). 

 Estes sciarídeos fitófagos (Fig.1) são comuns em locais onde ocorrem espécies 

dos gêneros vegetais Tradescantia e Ipomea, podendo ser encontrados desde a 
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Argentina até o México (PAVAN et al., 1975). As fêmeas de Rhynchosciara põem de 

centenas a milhares de ovos que eclodem simultaneamente. As larvas de um mesmo 

grupo são todas do mesmo sexo e possuem desenvolvimento sincrônico. No final do 

quarto estágio larval, estas constroem um casulo coletivo, dentro do qual completam 

seu desenvolvimento até tornarem-se indivíduos adultos (revisto em STOCKER et 

al., 1993).  
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Figura 1. Rhynchosciara americana. (a): a figura ilustra o comportamento gregário das larvas. (b):
casulo coletivo. (c): tamanho da larva (em cm), tendo como referência uma régua. (d): larvas 
iniciando a construção de um casulo coletivo. (e): animal adulto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3.2. Os cromossomos politênicos 

 O processo de politenização ocorre em Rhynchosciara durante a fase larval do 

desenvolvimento em diversos tecidos. Nas células destes tecidos acontecem 

sucessivos ciclos de replicação do material genético sem que haja divisão celular. As 
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múltiplas cópias das cromátides permanecem unidas, formando assim os 

cromossomos politênicos. Estes cromossomos gigantes ocorrem normalmente em 

dípteros e já foram observados também em outros insetos, em alguns protozoários e 

em plantas superiores (revisto em ALVARENGA, 1980).  

 A dimensão dos cromossomos politênicos proporciona condições 

extremamente favoráveis a observações citológicas (Fig. 2). Além disso, algumas de 

suas bandas apresentam o fenômeno da amplificação gênica em períodos distintos do 

desenvolvimento larval (BREUER & PAVAN, 1955). 
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Figura 2. Cromossomos de Rhynchosciara americana com as respectivas secções (modificado de 
STOCKER et al., 1993). As regiões delimitadas pelos retângulos correspondem à heterocromatina 
pericentromérica.  
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1.3.3. O rDNA de Rhynchosciara americana 
 
 Estudos realizados em R. americana mostraram que o número haplóide de 

cópias de genes para rRNA nesse díptero é aproximadamente 100 na glândula salivar e 

200 no ovário (GAMBARINI & MENEGHINI, 1972). Dados comparativos da 

proporção de rDNA em diferentes tecidos de R. americana mostraram que os tecidos 

com pouca politenia apresentam aproximadamente duas vezes mais rDNA do que os 

tecidos com elevada politenia, indicando subreplicação de rDNA nos tecidos politênicos 

(GAMBARINI & LARA, 1974).  

 A caracterização das unidades de transcrição do rDNA de R. americana revelou 

a existência de duas unidades de rDNA de tamanhos diferentes: uma com 9,5kb e outra 

com 13kb, esta contendo uma inserção de 3,5kb (ZAHA et al., 1982). Esta inserção está 

localizada na região codificante para rRNA 28S, e possui um sítio de restrição EcoRI 

interno (ZAHA et al., 1982).  Sua extensão já sugeria tratar-se de um retrotransposon do 

tipo R2, o que se confirmou em estudos recentes (RESENDE-TEIXEIRA, 2007). 

 

1.3.4. O nucléolo de R. americana 

Os insetos da família Sciaridae apresentam uma organização peculiar do 

nucléolo, observado em preparações de cromossomos politênicos. De aspecto 

fragmentado e disperso, o nucléolo dos sciarídeos difere morfologicamente do nucléolo 

de Drosophila ou Chironomus, por exemplo, que é bem delimitado.  

 Nos sciarídeos, o material nucleolar, estruturado como micronucléolos, 

encontra-se principalmente associado às regiões que contêm cistrons ribossômicos 

(organizadores de nucléolo), podendo também aparecer unido a outras regiões 

cromossômicas, ou ainda livre no nucleoplasma. 
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 Alguns trabalhos descreveram que o nucléolo, na família Sciaridae, estava 

associado ao cromossomo X, como descrito em Sciara ocelaris (DESSEN & 

PERONDINI, 1976). Este tipo de observação levou à conclusão de que os genes 

ribossômicos estariam localizados somente neste cromossomo. Mas trabalhos 

posteriores, que utilizaram técnicas de hibridação in situ, demonstraram que, em 

algumas espécies, outros cromossomos, além do X, poderiam ser portadores de rDNA. 

Em Sciara coprophila, o material nucleolar foi encontrado associado tanto à 

heterocromatina do cromossomo X quanto à diversas faixas distribuídas pelos 4 

cromossomos (GABRUZEWYCZ-GARCIA, 1972). No entanto, outros trabalhos 

revelaram que o rDNA de Sciara coprophila está restrito apenas ao organizador 

nucleolar do cromossomo X e aos micronucléolos (PARDUE et al., 1970; GERBI, 

1971).  

 Estudos citológicos em cromossomos de R. americana mostraram a presença do 

nucléolo na terminação heterocromática do cromossomo X (BREUER & PAVAN, 

1955; PAVAN, 1965). Entretanto, sinais de hibridação com sonda de rDNA podem ser 

vistos nas extremidades heterocromáticas dos cromossomos  X, C e B (STOCKER et 

al., 1993). Essas extremidades formam um cromocentro, ou seja, essas extremidades 

podem ser telocentroméricas, e R. americana poderia ser mais um organismo a possuir 

rDNA como seqüência telocentromérica. R. hollaenderi segue o mesmo padrão de 

localização de rDNA e material nucleolar que R. americana (PARDUE et al., 1970; 

STOCKER et al., 1993). 

 

1.3.5. DNA repetitivo em Rhynchosciara 

Experimentos realizados com DNA genômico total de Rhynchosciara americana 

revelaram que o DNA deste organismo pode também ser dividido em três frações, 

19 
 



                                                                                                                                                                                Capítulo 1. Introdução 

quando submetido à centrifugação em gradiente de CsCl: uma de renaturação lenta, 

outra de renaturação rápida, e uma terceira de renaturação intermediária. Foram também 

calculadas as porcentagens de cada fração no genoma de R. americana, obtendo-se os 

seguintes valores: a fração lenta constitui cerca de 86% do genoma; a fração rápida, 

7,3% e a intermediária, 6,7%. Verificou-se também que o conteúdo de G-C da fração 

denominada “rápida” é significativamente menor do que o da fração denominada 

“lenta”. Foi estimado também o tamanho do genoma de R. americana em 1,3x1011 

daltons, cerca de 48 vezes maior que o genoma de E.coli (BALSAMO, 1972). 

Estudos posteriores (BALSAMO et al., 1973a) revelaram evidências da 

subreplicação de seqüências repetitivas em cromossomos politênicos de 

Rhynchosciara angelae, ao comparar a cinética de renaturação de DNA proveniente 

de núcleos mitóticos e politênicos desta espécie. Verificou-se que, nos núcleos 

mitóticos, a fração satélite encontra-se em proporção maior do que em núcleos 

politênicos. Outros estudos (BALSAMO et al., 1973b) já haviam revelado que a 

fração satélite do DNA de R. angelae poderia corresponder à heterocromatina 

centromérica, que encontra-se subreplicada nos cromossomos politênicos desta e de 

outras espécies de dípteros. Sobre as possíveis funções das seqüências altamente 

repetitivas, os autores sugeriram a participação das mesmas em mecanismos de 

controle, além de seu papel estrutural.  

Em outro trabalho, ECKHARDT & GALL (1971) obtiveram a localização 

citológica da fração rápida do genoma de Rhynchosciara hollaenderi. Eles estudaram 

a distribuição cromossômica do DNA satélite desta espécie através de hibridações in 

situ em preparações de cromossomos politênicos. A fração satélite do DNA extraído 

de machos adultos foi isolada por centrifugação em gradiente de densidade de CsCl e 

em seguida transcrita in vitro, com nucleotídeos marcados radiativamente. O RNA
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 resultante da transcrição foi utilizado como sonda em experimentos de hibridação in 

situ em cromossomos politênicos. Foram observados sinais de hibridação na 

heterocromatina centromérica de todos os quatro cromossomos da espécie, bem como 

nas regiões teloméricas dos cromossomos A e C. Em outro experimento de hibridação, a 

sonda utilizada foi RNA transcrito in vitro a partir da fração principal do DNA. Sinais 

positivos foram observados em diversas regiões cromossômicas, inclusive em algumas 

regiões heterocromáticas. Experimentos semelhantes realizados com R. americana 

(MACHADO-SANTELLI et al., 1978) mostraram que as seqüências que formam a 

fração rápida do genoma desta espécie localizam-se predominantemente na 

heterocromatina pericentromérica e em algumas bandas intersticiais dos cromossomos. 

 

1.3.6. Estrutura telomérica em Rhynchosciara  

 Pouco ainda se conhece a respeito das seqüências que formam a estrutura 

telomérica de Rhynchosciara. Em R. americana e R. hollaenderi , sondas de RNA 

homopolimérico identificaram blocos de poli-dA/dT em certas regiões intersticiais e 

extremidades cromossômicas (JONES et. al., 1973; STOCKER et. al., 1993; 

STOCKER & GORAB, 2003). Sabe-se também que uma transcriptase reversa é um 

componente constitutivo das extremidades não-telocêntricas de R. americana, porém 

sua função ainda é desconhecida (GORAB, 2003).  

 A aparente correlação entre a ausência de repetições teloméricas simples e a 

ausência de telomerase em dípteros é um problema de interesse, ainda não resolvido, 

exceto em D. melanogaster. Nem mesmo outro processo de transcrição reversa 

diferente da telomerase foi caracterizado como processo de manutenção telomérica em 

dípteros inferiores ou espécies distantes de D. melanogaster. 
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1.4. Objetivos/ Justificativa 

 Dessa forma, o objetivo geral deste trabalho é o de estudar o papel do DNA 

repetitivo na heterocromatina terminal de R. americana.  Mais especificamente, 

procuramos: 

• Caracterizar elementos de DNA repetitivo associados à heterocromatina 

terminal, explorando bibliotecas de DNA feitas a partir de DNA 

microdissecado das extremidades teloméricas de R. americana e de 

bibliotecas feitas genômicas. Assim, a elucidação do mecanismo de 

manutenção telomérica em Rhynchosciara americana implica na 

expansão do conhecimento sobre a estrutura terminal/subterminal 

cromossômica nesta espécie. Neste sentido, a caracterização da estrutura 

telomérica e subtelomérica em R. americana é um dos pré-requisitos 

fundamentais; 

• Realizar um estudo comparativo da localização do rDNA em 

cromossomos politênicos e mitóticos de Rhynchosciara americana e de 

outras espécies da família Sciaridae, obtendo-se assim um panorama 

mais completo a respeito do papel do rDNA na estrutura cromossômicas 

desses insetos. 
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                                                                                                                                           Capítulo 5. Considerações finais e conclusões                                          

• Foram caracterizadas duas outras repetições, denominadas M16 e M22 que se 

encontram significativamente presentes em extremidades cromossômicas não-

centroméricas. São as repetições mais curtas até agora encontradas em 

associação com extremidades cromossômicas de dípteros; 

• Curtas repetições aparecem organizadas em blocos intercalados e foram 

identificadas ao longo de aproximadamente 50kb de DNA genômico analisado. 

Essas repetições podem também aparecer interrompidas por outras seqüências 

de localização exclusiva em extremidades cromossômicas, porém com grau de 

reiteração significativamente mais baixo que os das repetições M22 e M16; 

• Evidências de inserção de elementos móveis em regiões onde coexistem os 

elementos M16 e M22 foram obtidas também neste presente trabalho;  

• Resultados de hibridação e de localização da transcriptase reversa em R. 

americana sugerem que estas repetições são candidatas a seqüências teloméricas 

nesta espécie. 
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