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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 & 
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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, 
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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

20 
 



                                                                                                                                                                                Capítulo 1. Introdução 

 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 2. REVISÃO DA LOCALIZAÇÃO DO DNA RIBOSSOMAL EM 

SCIARIDAE (DIPTERA: NEMATOCERA) 

 

ARTIGO I. The localization of ribosomal DNA in Sciaridae (Diptera: Nematocera) 

reassessed. Christiane Rodriguez Gutierrez Madalena, José Mariano Amabis, Ann Jacob 

Stocker & Eduardo Gorab. Chromosome Research (2007) 15: 409–416. 

 

Abstract 

 The chromosomal localization of ribosomal DNA (rDNA) was studied in 

polytene and diploid tissues of four sciarid species, Trichosia pubescens, Rhynchosciara 

americana, R. milleri and Schwenkfeldina sp. While hybridization to mitotic 

chromosomes showed the existence of a single rDNA locus, ribosomal probes 

hybridized to more than one polytene chromosome region in all the species analyzed as 

a result of micronucleolar attachment to specific chromosome sites. Micronucleoli are 

small, round bodies containing transcriptionally active, probably extrachromosomal 

rDNA. In T. pubescens the rDNA is predominantly localized in chromosome sections 

X-10 and X-8. In R. americana the rDNA is frequently found associated with 

centromeric heterochromatin of the chromosomes X, C, B and A, and also with sections 

X-1 and B-13. Ribosomal probes in R. milleri hybridized with high frequency to 

pericentric and telomeric regions of its polytene complement. Schwfenkfeldina sp. 

displays a remarkably unusual distribution of rDNA in polytene nuclei, characterized by 

the attachment of micronucleoli to many chromosome regions. The results showed that 

micronucleoli preferentially associate with intercalary or terminal heterochromatin of all 

sciarid flies analyzed and, depending on the species, are attached to a few (Trichosia),
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 moderate (Rhynchosciara) or a large (Schwenkfeldina sp.) number of polytene 

chromosome sites. 

 

Resumo 

 A localização cromossômica do DNA ribossômico (rDNA) foi estudada em 

cromossomos politênicos e em tecidos diplóides de quatro espécies de sciarídeos: 

Trichosia pubescens; Rhynchosciara americana; R. milleri e Schwenkfeldina sp.. 

Resultados de hibridação em cromossomos mitóticos mostraram a existência de um 

único locus de rDNA; entretanto, sondas ribossomais hibridaram em mais de uma 

região dos cromossomos    politênicos em todas as espécies analisadas devido à adesão 

de micronucléolos em regiões específicas dos cromossomos. Os micronucléolos são 

estruturas arredondadas que contêm, provavelmente, DNA extracromossômico 

transcricionalmente ativo. Em T. pubescens, o rDNA está predominantemente 

localizado nas secções cromossômicas X-10 e X-8. Em R. americana o rDNA está 

freqüentemente associado à heterocromatina centromérica dos cromossomos X, C, B e 

A, e também às secções X-1 e B-13. Sondas ribossômicas em R. milleri hibridaram, em 

alta freqüência, em regiões teloméricas e pericêntricas de cromossomos politênicos. 

Schwenkfeldina sp. apresenta uma distribuição incomum do rDNA em núcleos 

politênicos, caracterizada pela adesão de micronucléolos em muitas regiões 

cromossômicas. Os resultados mostraram que os micronucléolos estão 

preferencialmente associados à heterocromatina intercalar ou terminal de todos os 

sciarídeos analisados e, dependendo da espécie, estão aderidos a um número pequeno 

(Trichosia), moderado (Rhynchosciara) e grande (Schwenkfeldina sp.) de sítios em 

cromossomos politênicos. 
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2.1. Introdução 

 As primeiras observações de nucléolo em várias espécies de sciarídeos 

mostraram que ele estava localizado na extremidade centromérica do cromossomo X em 

células politênicas (POULSON & METZ, 1938; BREUER & PAVAN, 1955; 

GRABUSEWYCZ-GARCIA & KLEINFELD, 1966; MATTINGLY & PARKER, 

1968). Porém, durante o desenvolvimento larval dos sciarídeos, o nucléolo tende a ser 

disperso e algumas vezes um nucléolo principal proeminente está ausente nos núcleos 

da glândula salivar. Micronucléolos, um outro tipo de material nucleolar, também é 

comumente observado nas células das glândulas salivares dos sciarídeos. Eles aparecem 

como estruturas arredondadas espalhadas pelo citoplasma e freqüentemente associadas a 

certas regiões cromossômicas (PAVAN, 1965; GRABUSEWYCZ-GARCIA & 

KLEINFELD, 1966; DA CUNHA et al., 1969; GRABUSEWYCZ-GARCIA, 1972). Os 

micronucléolos estão ativos durante a replicação e transcrição do DNA, como foi 

observado pela incorporação de precursores de DNA e RNA. 

 Métodos de hibridação molecular tem sido usados para se estudar a localização 

do DNA ribossomal (rDNA) em sciarídeos. Em Sciara coprophila, RNA ribossomal 

heterólogo hibrida na extremidade heterocromática do cromossomo X e nos 

micronucléolos, que parecem ser subunidades de um nucléolo ramificado (PARDUE et 

al., 1970; GERBI, 1971; GERBI & CROUSE, 1976; CROUSE et al., 1977). Em 

Rhynchosciara hollaenderi, as extremidades heterocromáticas dos cromossomos X e C 

hibridam consistentemente ao rRNA. Nesta espécie, hibridações em regiões específicas 

dos cromossomos A e B parecem ser dependentes da presença de micronucléolos 

associados a essas regiões cromossômicas, o que sugere que esses micronucléolos foram 

transferidos dos cromossomos X ou C durante o esmagamento para preparação da 

lâmina (PARDUE et al., 1970). Os cromossomos de Rhynchosciara americana
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 apresentam um padrão de localização do rDNA similar ao de sua espécie próxima, R. 

hollaenderi (PARDUE & GALL, 1973). Regiões heterocromáticas dos cromossomos X, 

C e B, e também as regiões do cromossomo A que contêm micronucléolos em R. 

americana parecem coincidir com regiões centroméricas (BREUER & PAVAN, 1955), 

embora estudos críticos a esse respeito ainda não foram realizados. Freqüentemente, 

todas essas regiões estão associadas intimamente na glândula salivar, e formam um 

cromocentro em outros tecidos (GUEVARA, 1971). Hibridações in situ com sondas de 

rDNA contendo o espaçador não transcrito (NTS) em cromossomos politênicos de R. 

americana mostraram uma outra posição adicional de um sítio de rDNA na extremidade 

não-telocêntrica do cromossomo X, além daquelas regiões detectadas anteriormente em 

R. hollaenderi (STOCKER et al., 1993). Os genes ribossomais em Rhynchosciara 

baschanti estão localizados preferencialmente na região proximal da extremidade do 

cromossomo X. Contudo, foram apresentadas evidências da presença de sítios de rDNA 

nos três cromossomos autossômicos dessa espécie (STOCKER et al., 1993). 

 Em Rhynchosciara americana, o número de cístrons ribossômicos no genoma 

haplóide está sub-representado na glândula salivar quando comparado com células do 

ovário (GAMBARINI & MENEGHINI, 1972; GAMBARINI & LARA, 1974). Esta 

sub-representação dos cístrons ribossômicos nos cromossomos politênicos está 

relacionada a replicação tardia do DNA da heterocromatina  quando comparada ao 

DNA da eucromatina (HENNIG & MEER, 1971; SPEAR & GALL, 1973). Contudo, 

dentro dos agrupamentos de rDNA nas células politênicas, a replicação também pode 

ser seletiva para certas famílias de genes (ENDOW & GLOVER, 1979). Neste sentido, 

a sub-replicação seletiva do rDNA pode predominar nos cromossomos A e B da 

glândula salivar de Rhynchosciara, contribuindo para a variação da intensidade dos 

sinais de hibridação. Neste caso, resultados inequívocos de localização poderiam ser 
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obtidos em hibridações in situ com sondas ribossômicas em cromossomos metafásicos, 

o que ainda não foi feito em Sciaridae. 

 Neste trabalho, nosso interesse inicial foi no possível papel do rDNA em R. 

americana como componente estrutural de regiões cromossômicas 

centroméricas/teloméricas. Isso foi sugerido por resultados de hibridação já obtidos em 

cromossomos politênicos e também por dados descritos em cromossomos de plantas 

(PICH et al., 1996; HIZUME et al., 2001). Além disso, nós pensamos que resultados 

em diferentes espécies e em diferentes tipos cromossômicos forneceriam um panorama 

mais consistente sobre a localização do rDNA nos sciarídeos. Por essa razão, uma 

localização cromossômica comparativa foi feita entre cromossomos politênicos e 

mitóticos, em quatro espécies de sciarídeos. Em algumas espécies, resultados em 

cromossomos meióticos foram incluídos. Os resultados obtidos em Rhynchosciara não 

sustentam o envolvimento dos genes ribossômicos como um componente estrutural da 

heterocromatina centromérica/telomérica de todos os cromossomos neste gênero. O 

conjunto dos dados obtidos permitiu que distinguíssemos padrões distintos de 

localização do rDNA em cromossomos politênicos de diferentes espécies, além de  

diferenças significativas entre a localização  observada em cromossomos politênicos e 

mitóticos na mesma  espécie.  

 

2.2. Materiais e métodos 

 

2.2.1. Animais 

 Os grupos de Rhynchosciara americana e Rhynchosciara milleri foram 

coletados em Mongaguá, São Paulo. Rhynchosciara baschanti e Schwenkfeldina sp. 

foram coletadas nos campus da Universidade de São Paulo (agradecemos ao Dr. D. S. 
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Amorim pela identificação do gênero). Larvas de Trichosia pubescens, coletadas em 

Mogi das Cruzes (Estado de São Paulo) têm sido mantidas em estoques de laboratório. 

As larvas de todas as espécies citadas alimentam-se de rama de batata fresca fermentada 

naturalmente sobre a terra umedecida com água onde vivem as larvas.  

 

2.2.2. Preparação de lâminas de cromossomos politênicos e metafásicos 

 As glândulas salivares foram dissecadas em solução “Ringer” e fixadas 

brevemente em solução etanol-acético (3:1). Após esmagamento das glândulas em 

solução 50% ácido-acético, as lâminas foram congeladas por 10min em gelo seco. As 

lamínulas foram retiradas com o auxílio de um bisturi, e então as lâminas foram 

mantidas em etanol absoluto a -20°C. As preparações de cromossomos mitóticos 

procedentes de células do ovário ou dos gânglios cerebrais foram feitas de acordo com 

protocolo descrito em ASHBURNER (1989) e as lâminas foram armazenadas como 

descrito anteriormente.  

 

2.2.3. Preparação das sondas de DNA e hibridações in situ 

 Uma unidade completa da repetição do rDNA de R. americana 

(aproximadamente 9,4kb) clonada em vetor pBR-325 e denominada pRa 1.4 (ZAHA et 

al., 1982), assim como um fragmento da unidade 26S do rDNA de Chironomus thummi 

(GORAB et al., 1995) foram utilizadas como sonda. Extrações de DNA plasmidial 

foram feitas de acordo com protocolos usuais (Invitrogen) e marcadas por “nick 

translation” com biotina, usando “kit” comercial conforme instruções da fabricante 

(Invitrogen). Os DNAs plasmidiais foram marcados com dNTPs associados a biotina, 

com o “kit” “ BioNick Labelling System” (Invitrogen). Foram utilizados, em cada 

reação, 20µl de DNA plasmidial (aproximadamente 1μg), 5μL de “10X dNTP mix”; 5µl
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 de “10X enzyme mix” e 15μL de água destilada, completando-se o volume para 45μL, 

de acordo com instruções da fabricante.  As reações foram incubadas, por 1h, a 16°C. 

Decorrido esse período, a sonda já estava pronta para utilização, e poderia ser congelada 

para uso posterior. As sondas marcadas em reações de “nick translation” foram 

preparadas na seguinte mistura de hibridação: 10µL de formamida; 4µL de sonda; 4µL 

de PEG 50%; 2µL de SSPE 20X.  10µL dessa solução foram aplicados em uma 

lamínula de plástico, que foi cuidadosamente recolhida para cobrir a preparação 

citológica, previamente seca mantendo-as à temperatura ambiente para a evaporação do 

etanol. Os procedimentos de hibridação in situ são os mesmos para qualquer sonda 

marcada com dNTPs biotinilados utilizada neste trabalho. As lâminas foram então 

incubadas a 75oC, durante 10min, para desnaturação do DNA cromossômico e da sonda. 

As preparações foram mantidas a 37°C por cerca de 16h, para renaturação. A seguir, 

foram realizadas duas lavagens a 42°C por 30min, com uma solução 0,1% SSPE/ 0,5% 

SDS, para retirar o excesso de sonda e evitar hibridações inespecíficas na preparação. 

Uma terceira lavagem com solução TBS 1X foi feita, durante 5min, à temperatura 

ambiente. Uma solução com 0,1% Triton 10%; 25% de "Superblock" (Pierce); 1X TBS, 

foi utilizada para incubar as preparações citológicas por 30min, a temperatura ambiente. 

Essa solução é utilizada também para a diluição da solução de anticorpos. A incubação 

com anticorpos foi feita com a aplicação de 10µL da seguinte mistura: anticorpo cabra 

anti-biotina conjugado com FITC, diluído em solução de bloqueio, na proporção 1:100. 

A mistura foi aplicada em lamínulas plásticas, que delicadamente recobriram as 

preparações citológicas. A incubação foi feita durante 1h, em câmara úmida, à 

temperatura ambiente. Após a incubação, foram realizadas 2 lavagens com solução 1X 

TBS/ 0,1% Triton, 15min cada, à temperatura ambiente. Uma última lavagem foi feita 

com solução TBS 1X, à temperatura ambiente, por 10min. Então se retirou o excesso de 

42 
 



                                                                 Capítulo 2. Revisão da localização do DNA ribossomal em Sciaridae (Diptera: Nematocera)  

solução com o auxílio de um papel filtro, e as lâminas foram montadas em meio “anti-

fading” (Vectashield, Vector Labs) , e observadas em microscópio com epifluorescência 

(Photomicroscope III, Zeiss). As imagens dos cromossomos foram capturadas num 

“Axioxert II Photomicroscope” equipado com câmera CCD (PCO) e acoplado a um 

analisador de imagens com o software ISIS (MetaSystems). 

 

2.2.4. Preparação da sonda de rRNA e hibridações in situ 

 Uma sonda alternativa, feita a partir de RNA total extraído de larvas de insetos 

extraído com o kit “QuickPrep RNA” (Amersham-Pharmacia) também foi utilizada, 

dissolvendo-se o RNA em uma solução de formamida contendo um excesso de poli (r)-

U (Boehringer). Uma vez que o RNA total é composto predominantemente por rRNA, 

alguns mRNAs contendo caudas de poli (r)-U estão presentes também, e estão aptos a 

hibridar em regiões cromossômicas ricas em poli (d)A .(d)T (dados não-publicados). E 

isto precisa ser evitado, particularmente nas espécies de Rhynchosciara, se a detecção 

da hibridação for feita com um anticorpo anti-híbridos DNA-RNA. O poli (r)-U na 

mistura de hibridação formará complexos com as caudas de poli (r)-A, evitando que eles 

se liguem a DNA cromossômico homopolimérico.  

 Anteriormente à utilização da sonda de RNA, as lâminas com cromossomos 

fixados e previamente secas à temperatura ambiente foram tratadas com RNase A 

(6mg/mL) a 37°C por pelo menos 2h numa câmara úmida. As misturas com a sonda 

consistiram de 50% formamida; 2X SSPE; 0,1% SDS; 30ng/μLde DNA marcado ou 

100ng/μL de RNA de inseto mistura a poli (r)-U. 6μL da mistura da sonda foram 

aplicadas em casa lâmina seca, e cobertas com uma lamínula de plástico. As lâminas 

com cromossomos metafásicos ou politênicos foram aquecidas a 75°C durante 10min 

para desnaturação da sonda e dos cromossomos, e então essas lâminas foram mantidas
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 uma caixa fechada a 37°C durante a noite (ou período de cerca de 48h no caso de 

cromossomos metafásicos), para hibridação com a sonda. As lavagens e a detecção da 

hibridação com a sonda foram feitas como descrito anteriormente em STOCKER et al., 

1993. Quando a sonda de RNA foi utilizada, as lâminas foram lavadas duas vezes numa 

solução 0,1X SSPE; 1% SDS a 37°C, seguido de incubação a temperatura ambiente 

numa solução 1X TBS; 0,1% Triton X-100 (TBST); 10% Superblock (Pierce) por 

30min. As lâminas foram incubadas com anticorpo cabra IgG anti-híbridos DNA-RNA 

(KITAGAWA & STOLAR, 1982), na diluição 1:50 em solução TBST/Superblock. 

Após incubação de 1h numa câmara úmida, as lâminas foram lavadas duas vezes em 

TBST por 30min e então incubadas com anticorpo coelho IgG anti-cabra marcado com 

TRITC (Sigma), na diluição 1:200 como descrito anteriormente. As lâminas foram 

lavadas duas vezes em TBST por 30min e finalmente lavadas apenas uma vez numa 

solução 1x TBS durante 5min. Algumas vezes os cromossomos foram também 

contracorados com 4’6’-diamino-2’-fenilindol (DAPI). Essas lâminas foram então 

montadas em meio “antifading” (Vectashield, Vector Labs), e observadas em 

microscópio com epifluorescência (Photomicroscope III, Zeiss). As imagens dos 

cromossomos mitóticos foram capturadas num “Axiovert II Photomicroscope” equipado 

com câmera CCD (PCO) e acoplado a um analisador de imagens com o “software” ISIS 

(MetaSystems). O uso de sonda feita a partir de rRNA, produzida como descrito 

anteriormente, reproduziu os mesmos resultados obtidos quando utilizamos sondas 

feitas a partir de rDNA.  

 Os procedimentos para formação e detecção dos híbridos endógenos DNA-RNA 

foram descritos em GORAB (2003). Preparações cromossômicas mantidas em etanol 

foram re-hidratadas em 1X TBS e incubadas em ácido acético a 50% durante 5min a 

60°C. Seguiram-se duas lavagens das preparações em 1X TBS à temperatura ambiente,
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 além do procedimento de detecção imunológica dos híbridos DNA-RNA como descrito 

anteriormente. 

 

2.2.5. Coloração com orceína 

 Glândulas salivares de larvas em final do quarto estágio de desenvolvimento 

foram dissecadas na própria hemolinfa e fixadas em solução de etanol-ácido acético 3:1, 

por 2min. Em seguida, as glândulas foram transferidas para uma gota de solução de 

ácido acético a 50% sobre uma lamínula. Uma gota de orceína lático-acética a 2% foi 

adicionada ao ácido acético sobre a lamínula e esta foi emborcada sobre uma lâmina de 

microscopia. As preparações foram esmagadas, e as bordas das lamínulas foram 

vedadas com esmalte para unhas. As preparações foram fotografadas em campo claro e 

em contraste de fase. 

 

2.3. Resultados 

 

2.3.1. Trichosia pubescens 

 O material nucleolar nessas espécies está regularmente associado a duas regiões, 

X-8 e X-10, na região que contém pontos de quebra na heterocromatina, na porção 

mediana do cromossomo X (AMABIS, 1983), provavelmente próxima ao centrômero. 

As sondas ribossômicas hibridam claramente às secções politênicas X-8 e X-10, como 

mencionado anteriormente (Fig. 1a). A observação de várias lâminas mostrou que a 

associação dos micronucléolos com outras regiões cromossômicas não é freqüente. 

Quando isso ocorre, não há locais preferenciais de aderência dos micronucléolos, 

sugerindo neste caso que sua aderência a outras regiões diferentes das secções X-8 e X-

10 seja ao acaso. Os sinais fluorescentes nessas duas regiões cromossômicas politênicas
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 podem ser devido a existência de dois sítios de rDNA muito próximos entre si, ou 

devido ao deslocamento de micronucléolos de um lugar para outro. Imagens de 

hibridações in situ de preparações de cromossomos de zigóteno, que são observados 

apenas em células germinativas (descritos pela primeira vez em BASILE, 1976), 

sugerem na maioria dos casos observados uma única região hibridada (Fig. 1c). Além 

disso, sinais consistentes de hibridação foram observados no cromossomo limitado 

(cromossomo L) (Fig. 1c). Sinais de hibridação em cromossomos metafásicos 

corroboram os resultados observados nos cromossomos politênicos, embora obviamente 

X-8 e X-10 não possam ser discriminados em dois sinais distintos nesses cromossomos, 

que estão muito condensados (Fig. 1d). 
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Figura 1. (a) até (d): hibridações in situ de cromossomos politênicos e mitóticos de Trichosia pubescens 
com sondas ribossomais. (a): marcação nas secções politênicas X-8 e X-10; no detalhe podem ser 
observados sinais de hibridação nas mesmas secções cromossômicas enquanto os braços de dois 
cromossomos X ainda estão conectados. Barra=10 µm. (b): imagem correspondente em contraste de fase. 
(c): localização do rDNA (sinal vermelho) em cromossomos de zigóteno de células ovarianas, 
contracorados com DAPI; a seta horizontal indica o cromossomo X; a seta vertical indica a região 
contendo cromossomos limitados; as proporções entre (c) e o detalhe não têm relação com a barra. (d): 
localização do rDNA (sinal vermelho) em cromossomos mitóticos de células foliculares do ovário, 
contracorados com DAPI. Barra = 1µm. (e): mapa das secções cromossômicas, detalhando a localização 
do rDNA em cromossomos politênicos (modificado de AMABIS, 1983). 
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2.3.2. Rhynchosciara americana 

 Neste trabalho, o uso de sondas de RNA e de uma sonda específica do rDNA 

26S (GORAB et al., 1995), confirmaram que a extremidade politênica não-telocêntrica 

X-1 possui seqüências de rDNA (Fig. 2a e Fig. 3). A associação entre as regiões 

cromossômicas terminais X-12, C-11 e B-15, que contêm rDNA, ocorrem 

freqüentemente em espécies de Rhynchosciara (Fig. 2c). Os resultados mostrados na 

figura são facilmente reproduzíveis e foram observados várias vezes em laboratório. A 

suposição de que a sub-replicação na glândula salivar de R. americana poderia ser a 

causa da variabilidade da intensidade dos sinais de hibridação em alguns sítios 

cromossômicos nos levou a investigar a localização do rDNA em preparações de 

cromossomos metafásicos de células dos folículos ovarianos. Embora resultados em 

cromossomos metafásicos possam ser perfeitamente documentados com microscópios 

comuns de epifluorescência, a escolha por um microscópio que estivesse equipado com 

câmera CCD foi movida pela intenção de capturarmos sinais fracos de hibridação, se 

estes estivessem presentes nos cromossomos metafásicos. Inesperadamente, após o 

cuidadoso exame de várias lâminas, o sítio do rDNA foi detectado apenas na 

extremidade heterocromática do cromossomo X (Fig. 2e). Além disso, sinais de 

hibridação distintos entre si foram observados numa freqüência significativa na região 

que contém cromossomos L (cromossomos limitados) (Fig. 2d). Embora um dos sinais 

deva corresponder ao cromossomo X, ainda resta saber se o outro sinal está localizado 

realmente no cromossomo L. 
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Figura 2. (a) até (e): Localização do rDNA em cromossomos mitóticos e politênicos de R. americana. 
(a): Cromossomos politênicos X, B e C mostrando os sinais de hibridação.  Barra = 20µm. (b): Imagem 
correspondente em contraste de fase. (c): Cromossomos de R. baschanti hibridados com rDNA, 
mostrando conexões de rDNA entre centrômeros localizados nas extremidades cromossômicas. (d): 
localização do rDNA (sinal vermelho) em cromossomos de zigóteno de R. americana, contracorados com 
DAPI. Barra = 2 µm; a seta aponta para a região contendo o cromossomo limitado. (e): Localização do 
rDNA em cromossomos politênicos (sinal vermelho) de R. americana, contracorados com DAPI e 
identificados de acordo com estudos anteriores (STOCKER & GORAB, 2003). Barra = 2 µm. 
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Figura 3. (a): mapa dos cromossomos politênicos de R. americana (modificado de BREUER, 1967). Os 
círculos e as regiões delimitadas pelos retângulos assinalam a localização do rDNA. (b): representação 
gráfica das freqüências observadas dos sinais de hibridação com a sonda de rDNA nas respectivas secções 
cromossômicas. Foram analisados resultados de hibridação in situ de 23 cromossomos individuais de R. 
americana, em 8 lâminas. Freqüências relativas inferiores a 30% não foram indicadas no mapa 
cromossômico. 
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2.2.3. Rhynchosciara milleri 

 O nucléolo de R. milleri está localizado na extremidade do cromossomo X, 

conectado à heterocromatina centromérica (PAVAN & BREUER, 1955). Nossas 

primeiras observações, que não foram publicadas, mostraram que a heterocromatina 

não-telocêntrica aparece regularmente conectada a estruturas com aparência nucleolar, 

mas não havia certeza de que fossem micronucléolos verdadeiros, uma vez que nunca 

foram feitas hibridações in situ em cromossomos de R. milleri. Assim como em T. 

pubescens, a localização cromossômica do rDNA nesta espécie é mostrada pela 

primeira vez. A heterocromatina centromérica hibrida fortemente com sondas 

ribossômicas. Além disso, rDNA também foi detectado em extremidades não-

telocêntricas de cromossomos politênicos (Fig. 4a e Fig. 5). Esses resultados são 

reproduzíveis quando são utilizadas sondas de rDNA ou rRNA. Por esta razão, sinais 

não-telocêntricos correspondem a hibridações específicas das sondas com rDNA 

cromossômico, e não devido à hibridação com seqüências do NTS de DNA não-

ribossomal. Foram feitas também hibridações em cromossomos das células dos 

folículos ovarianos durante a divisão celular. Em contraste com os resultados 

observados em cromossomos politênicos, mas em concordância com os dados obtidos 

em cromossomos metafásicos de R. americana, o rDNA foi detectado apenas na 

proximidade da extremidade do cromossomo X nas metáfases de células do folículo 

ovariano (Fig. 4c). Mesmo após a análise de várias lâminas, não encontramos 

evidências de sinais de hibridação em extremidades não-telocêntricas.  
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Figura 4. (a) até (c): localização do rDNA em cromossomos mitóticos e politênicos de R. milleri. (a): 
sinais de hibridação em heterocromatina associada aos centrômeros e telômeros. (b): imagem 
correspondente em contraste de fase. (c): sinais de hibridação (em vermelho) em cromossomos mitóticos 
de fêmea (XX), contracorados com DAPI. Os cromossomos politênicos e metafásicos dessa espécie 
foram identificados de acordo com descrições anteriores (PAVAN & BREUER, 1955).  
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2.3.4. Schwenkfeldina sp. 

 Os cromossomos politênicos de Schwenkfeldina sp. comumente apresentam 

vários pontos de quebra, o que algumas vezes dificulta uma rápida identificação do seu 

número cromossômico. Porém, a freqüência de conexões entre fragmentos 

cromossômicos, assim como observações de cromossomos mitóticos, mostraram que 

esta espécie possui um número de cromossomos igual a quatro (Fig. 6). Em contraste 

com as outras espécies de sciarídeos que foram estudadas neste trabalho, o material 

semelhante ao nucleolar existente na glândula salivar de Schwenkfeldina não está 

associado a um cromossomo em particular (Fig. 7a). Mesmo quando cromossomos de 

larvas jovens foram analisados, nós encontramos a mesma distribuição do material 

nucleolar mostrada na figura. Por esta razão, não há uma conexão aparente entre idade e 

dispersão dos corpos nucleolares. Pensamos que o método de esmagamento da glândula 

salivar poderia causar essa dispersão. Visto que os efeitos do esmagamento poderiam 

ser minimizados com o uso de fixação com formamida, seguida de esmagamento na 

presença de formamida, prosseguimos com esta última metodologia, mas não 

observamos alterações no padrão de distribuição do material semelhante ao nucleolar. 

Todos os grupos larvais de Schwenkfeldina utilizados na preparação de lâminas 

chegaram à idade adulta. Por este motivo, o peculiar padrão de dispersão nucleolar não 

é uma conseqüência do desenvolvimento anormal das larvas. Os corpos semelhantes a 

micronucléolos aparecem associados a várias regiões dos quatro cromossomos 

politênicos e algumas vezes também aparecem dispersos no nucleoplasma, 

aparentemente desconectados dos cromossomos. Sua morfologia não é mesma 

observada nas glândulas salivares de Sciara, Rhynchosciara e Trichosia, no sentido em 
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que eles são maiores do que os micronucléolos das demais espécies. Micronucléolos de 

sciarídeos comparáveis, e possivelmente similares, em morfologia e localização, foram 

descritos em glândulas salivares de Hybosciara fragilis (DA CUNHA et al., 1969). 

Após o exame de várias lâminas, observamos que a associação das estruturas 

micronucleolares com regiões cromossômicas específicas aparentemente não ocorre ao 

acaso. Terminais cromossômicos, pontos de quebra e certas regiões intersticiais de um 

dado cromossomo parecem estar freqüente e recorrentemente associadas aos corpos 

micronucleolares (Fig.7b-d). 

 Sondas ribossomais hibridaram consistentemente com muitas regiões dos 

cromossomos politênicos em Schwenkfeldina sp. e seu padrão incomum é independente 

do grau de politenia, já que foram observados até mesmo em cromossomos de larvas 

jovens (Fig. 8). Apesar da morfologia das estruturas nucleolares não estar bem 

preservada após as hibridações in situ, a marcação fluorescente sobrepõe os corpos 

nucleolares na maioria dos casos (Fig. 9). Não foram observados sítios cujos sinais de 

hibridação se destacam em relação aos demais sinais, isto é, aparentemente nenhum 

sítio cromossomal de rDNA principal foi encontrado após hibridações in situ. Sinais 

fluorescentes foram observados em bandas teloméricas, além de outras regiões 

cromossômicas (Fig. 10). Em alguns casos, bandas cromossômicas associadas à corpos 

nucleolares também apareceram marcadas após hibridações in situ. O padrão de 

hibridação observado nos cromossomos de Schwenkfeldina sp. foi o mesmo quando 

utilizadas sondas de rDNA ou rRNA. A localização do rDNA nos cromossomos 

politênicos dessa espécie levantou uma questão sobre a transcrição dos genes 

ribossomais, isto é, se esta transcrição estaria dispersa pelo núcleo ou se estaria restrita 

ao conjunto de micronucléolos. Para respondermos esta questão, nós utilizamos 

procedimentos que detectam híbridos endógenos de DNA-RNA, isto é, a formação in
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 situ de moléculas híbridas compostas pelo DNA molde e pelo produto de sua própria 

atividade de transcrição. Embora, assim como na hibridação in situ, o uso desta técnica 

leva a uma considerável perda da morfologia micronucleolar, híbridos DNA-RNA 

foram detectados em regiões coincidentes com a presença de micronucléolos (Fig. 11). 

Com o objetivo de acessarmos a origem do loci de rDNA observados nos cromossomos 

politênicos, foram realizadas hibridações in situ em cromossomos mitóticos nesta 

espécie. Os resultados mostraram, sem sombra de dúvida, a existência de um único sítio 

de rDNA (Fig.12). A observação de uma grande quantidade de lâminas indicou que os 

genes ribossomais estão localizados numa extremidade do menor par de cromossomos 

mitóticos (Figs.12a e b). Não foram encontradas evidências de localização de DNA 

complementar às sondas ribossomais além do único sítio terminal também observado 

nos cromossomos de zigóteno (existentes apenas em células germinativas) de 

Schwenkfeldina (Fig. 12c).  
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Figura 6. Cromossomos 
politênicos de 
Schwenkfeldina sp. corados 
com orceína acética. Os 
cromossomos foram 
identificados por tamanho, e 
por comparação de padrões 
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Figura 7. (a) até (d): imagens em contraste de fase de cromossomos politênicos de Schwenkfeldina sp, 
mostrando corpos nucleolares bem formados, exibindo alguma estrutura interna, associados a vários sítios 
cromossômicos.  (b) até (d): regiões numeradas de 1 a 7 do cromossomo B estão freqüentemente 
associadas a corpos micronucleolares, apresentando uma estrutura interna mais amorfa do que as 
observadas em outros grupos de cromossomos observados em A. 
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Figura 8. (a): localização do rDNA em cromossomos politênicos da glândula salivar de larva jovem  de 
Schwenkfeldina sp.. (b): imagem correspondente contracorada com DAPI. (c): localização do rDNA em 
cromossomos politênicos de larva no 4° estágio larval. (d): imagem correspondente em contraste de fase. 
Barra = 10μm.  
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Figura 10. Cromossomos politênicos de Schwenkfeldina sp. corados com orceína. Os círculos em 
vermelhos indicam os locais mais freqüentes de adesão dos micronucléolos. A quantidade relativa de 
material nucleolar em cada sítio não foi considerada.  No gráfico, estão representadas as freqüências de 
sinais de hibridação do rDNA nos vários sítios cromossômicos identificados com números. Foram 
analisados resultados de hibridação in situ em 11 cromossomos individuais de 4 lâminas de larvas no 4º 
estágio larval. Freqüências relativas em certos sítios cromossômicos que se encontravam abaixo de 30% 
não foram indicadas na figura.  
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Figura 11. (a) até (h): detecção de híbridos endógenos RNA-DNA em cromossomos politênicos de 
Schwenkfeldina sp. As setas indicam locais onde a detecção fluorescente dos híbridos endógenos é 
observada nos micronucléolos, que podem ser vistos nas imagens em contraste de fase correspondentes (b, 
d, f e h).  
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Figura 12.  (a) até (c): localização do rDNA (sinal em vermelho) em cromossomos de Schwenkfeldina sp.
contracorados com DAPI, identificados pelo seu tamanho. (a) e (b): metáfases de fêmea apresentando sinais 
no menor par cromossômico. (c): cromossomos de zigóteno; a seta indica a localização do cromossomo 
limitado (cromossomo L). As proporções em (a) e (b) não estão relacionadas à barra. Barra = 5 µm. 
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2.4. Discussão 

 A distribuição dos sítios de rDNA em quatro espécies de sciarídeos, 

representados por 3 gêneros diferentes, foi estudada neste trabalho. Considerando os 

resultados de localização obtidos tanto em cromossomos politênicos quanto em 

metafásicos, três padrões diferentes puderam ser discriminados, dividindo essas 

espécies em três grupos. Trichosia pubescens faz parte do primeiro grupo, no qual 

apenas dois sítios de rDNA, muito próximos entre si, foram identificados em 

cromossomos politênicos. Entretanto, em cromossomos mitóticos foi observado apenas 

um locus de rDNA. As duas espécies de Rhynchosciara analisadas pertencem ao 

segundo grupo, caracterizado pela observação de poucas regiões contendo rDNA em 

cada cromossomo  politênico, e de apenas um locus de rDNA nos cromossomos 

mitóticos. Em ambos os grupos, um nucléolo principal é observado nos cromossomos 

politênicos. Schwenkfeldina sp. representa o terceiro grupo, onde foram observadas 

muitas regiões contendo rDNA disperso ao longo de todos os cromossomos politênicos. 

Nesta espécie não parece haver um nucléolo principal no núcleo politênico, e em 

cromossomos mitóticos foi observado um único locus de rDNA. 

 O DNA ribossomal de núcleos politênicos de T. pubescens está localizado nas 

secções cromossômicas X-8 e X-10, assim como em micronucléolos. Nas metáfases de 

T. pubescens, possivelmente por causa da proximidade entre os dois loci de rDNA, um 

único sinal de hibridação foi observado no cromossomo X mitótico. Esta espécie 

apresenta um padrão de localização do rDNA no qual uma região politênica definida 

contém o organizador nucleolar. Os micronucléolos são vistos freqüentemente dispersos 

pelo nucleoplasma ou associados às regiões cromossômicas citadas acima, mas não há 

evidências da aderência de micronucléolos a outras regiões cromossômicas particulares. 

Trichosia pubescens está classificada no primeiro grupo de sciarídeos, caracterizado
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pela correspondência de localização dos sítios de rDNA em cromossomos politênicos e 

metafásicos. Este grupo apresenta o mais óbvio e esperado padrão de localização do 

rDNA. Muitos outros sciarídeos que foram examinados parecem estar classificados 

dentro deste grupo, embora a maioria dos dados obtidos seja procedente de 

cromossomos politênicos. Assim como em Trichosia (PARDUE et al., 1970; GERBI, 

1971; GERBI & CROUSE, 1976; CROUSE et al., 1977), Sciara pauciseta 

(GABRUSEWYCZ-GARCIA, 1971) e Sciara ocellaris (DESSEN & PERONDINI, 

1985), todos parecem possuir um único sítio de produção de nucléolo no cromossomo 

X. 

 Rhynchosciara hollaenderi e R. americana, espécies muito próximas, 

forneceram os primeiro dados sobre a localização do rDNA no gênero, há mais de 30 

anos atrás (referências na introdução). Apesar das primeiras evidências citológicas 

mostrarem rDNA associado aos quatro cromossomos politênicos, acreditava-se que os 

genes ribossomais estavam localizados apenas na heterocromatina centromérica dos 

cromossomos X e C (PARDUE et al., 1970). Os critérios utilizados para essa afirmação 

vieram da observação de detecções consistentes e regulares de regiões contendo rDNA 

em ambos os cromossomos, e da relativa alta intensidade dos sinais de hibridação 

desses sítios em relação a outros. A idéia sobre a possível localização centromérica do 

rDNA em todos os quatro cromossomos surgiu no presente trabalho devido à 

observação de sinais de hibridação inconsistentes em outros sítios (STOCKER et al., 

1993) e pelo fato dos cístrons ribossômicos estarem sub-replicados nos tecidos 

politênicos. A sub-replicação poderia gerar padrões de detecções inconsistentes em 

certos loci de rDNA nos cromossomos politênicos. A visualização de um único locus de 

rDNA em cromossomos mitóticos e nenhum traço de hibridação em qualquer outro 

sítio, se contrapõem aos múltiplos sítios de rDNA observados em cromossomos
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politênicos. A localização dos genes ribossomais em R. americana e R. milleri parece 

estar restrita à região proximal da extremidade do cromossomo X. Durante a execução 

deste trabalho, não conseguimos obter exemplares de larvas de R. hollaenderi e R. 

baschanti para preparação de lâminas com cromossomos mitóticos. Dessa maneira, não 

pudemos realizar experimentos de hibridação in situ em cromossomos metafásicos. De 

qualquer forma, os resultados obtidos em cromossomos politênicos sugerem que o 

rDNA nessas duas espécies esteja também restrito ao cromossomo X. Em contraste com 

os resultados obtidos em Pinus (HIZUME et al., 2001), os dados mostraram que o 

rDNA não é um componente comum da heterocromatina centromérica de todos os 

cromossomos de Rhynchosciara, durante a divisão celular. Apesar disso, a possibilidade 

de que o rDNA exerça alguma função estrutural no centrômero do cromossomo X de 

Rhynchosciara não pode ser descartada.  

 Ainda com respeito a Trichosia e Rhynchosciara, chamaram a atenção os 

resultados de localização do rDNA em regiões coincidentes com os cromossomos 

limitados em zigóteno. Esses dados levantaram a necessidade de um estudo mais 

aprofundado sobre o tema, já que a localização de seqüências em cromossomos 

limitados individualizados poderia auxiliar na questão relacionada à origem destes 

cromossomos, ainda desconhecida.  

 Para nosso conhecimento, Schwenkfeldina representa o caso mais extremo de 

localização de rDNA observado em cromossomos politênicos. Os resultados 

apresentados neste trabalho foram exaustivamente reproduzidos em laboratório, com 

larvas de diferentes grupos e estágios de desenvolvimento. A localização do rDNA nos 

cromossomos politênicos desta espécie é devida à aderência incomum dos 

micronucléolos, originados a partir de um único locus, como foi observado nos 

resultados de hibridação in situ em cromossomos mitóticos, onde o sítio de rDNA está
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localizado em uma extremidade do menor par cromossômico. Possivelmente este não é 

o cromossomo X, já que nos sciarídeos estudados até o momento o menor par 

cromossômico não é o X. Esta questão não pôde ser resolvida neste trabalho, pois não 

conseguimos obter lâminas com cromossomos mitóticos de macho para hibridações in 

situ. A não ser que esta espécie apresente, excepcionalmente, um cromossomo X mais 

curto do que o menor autossomo, o resultado implicaria na existência de uma espécie de 

Sciarídeo cujo locus do rDNA está localizado num cromossomo autossômico. Um dado 

que apoia esta possibilidade é o resultado de coloração Ag-NOR em Bradysia hygida, 

que sugere que o locus do rDNA nesta espécie está localizado no cromossomo C 

(GASPAR et al., 2002). Embora hibridações in situ com sondas do gene ribossômico 

não tenham sido realizadas em cromossomos do sciarídeo Hybosciara fragilis, uma vez 

que ela nunca mais foi coletada novamente, esta espécie parece estar no grupo de 

Schwenkfeldina, pois as estruturas semelhantes aos corpos nucleolares em Hybosciara 

(DA CUNHA et al., 1969) apresentam uma distribuição cromossômica muito parecida à 

observada em Schwenkfeldina. 

 Assim como em Drosophila, os genes ribossomais dos sciarídeos estão 

localizados na heterocromatina e sub-replicados na glândula salivar. Por esta razão, 

estas características não são suficientes para explicar a formação e dispersão dos 

micronucléolos, embora eles possam exercer algum papel nesses processos. A aderência 

dos micronucléolos em regiões específicas dos cromossomos politênicos pode ser vista 

como um pareamento ectópico peculiar, que envolve rDNA extracromossômico. Foi 

mostrado que uma parcela significativa de rDNA não está integrada à estrutura 

cromossômica de S. coprophila (DE LUCCHINI et al., 1982). Os micronucléolos 

poderiam representar esse rDNA não integrado e poderiam, além disso, carregar outras 

seqüências de DNA e proteínas, que contribuiriam para o pareamento ectópico. Esses 
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sítios nos quais os micronucléolos se aderem mais freqüentemente nos cromossomos 

politênicos de Sciaridae são preferencialmente intercalares (em pontos de quebra 

intersticiais, que sugerem sub-replicação local do rDNA) ou heterocromatina terminal. 

Embora possamos especular sobre os mecanismos de dispersão dos micronucléolos, sua 

associação preferencial a regiões heterocromáticas e também uma possível função local 

destes organizadores nucleolares ectópicos, as respostas a essas questões necessitam de 

investigação adicional.  
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CAPÍTULO 3. CARACTERIZAÇÃO DE UMA SEQÜÊNCIA SATÉLITE 

TERMINAL DE RHYNCHOSCIARA AMERICANA COM CARACTERÍSTICAS 

DE REPETIÇÕES TELOMÉRICAS ENCONTRADAS EM NEMATOCERA 

 

Artigo II. A chromosome end satellite of Rhynchosciara Americana (Diptera: 

Sciaridae) resembling nematoceran telomeric repeats. Christiane Rodriguez Gutierrez 

Madalena & Eduardo Gorab. Insect Molecular Biology (2005) 14 (3): 255-262. 

 

Abstract 

 The characterization of chromosome end sequences of Rhynchosciara 

americana was initiated with the screening of a plasmid microlibrary made from a 

microdissected polytene chromosome tip. A 268 bp insert chosen for analysis 

hybridized specifically to non-telocentric chromosome ends in which reverse 

transcriptase had been previously identified. Southern-blot hybridization of 

R. americana genomic DNA cut with XbaI, the only restriction site identified in the 

268 bp probe, showed a ladder composed of multimers of a band in the range of 400 bp 

indicating a tandem array of the repeat partially represented in the cloned fragment. The 

complete repeat unit obtained by inverse PCR is 414 bp long, 67% AT-rich, 

characterized by the restriction sites XbaI and SalI and displays features typical of a 

nematoceran telomeric satellite. The telomere-like repeat is apparently absent from the 

chromosomes of two other Rhynchosciara species, R. baschanti and R. milleri. Double 

staining for satellite hybridization and reverse transcriptase in R. americana suggests 

that the arrays composed of the telomeric-like satellite do not reach the chromosome 

ends. This may indicate that telomeric-like features of some nematoceran terminal 

satellites do not warrant their telomeric position. 
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Resumo 

 A caracterização de seqüências das extremidades cromossômicas de 

Rhynchosciara americana foi iniciada com a triagem de uma microbiblioteca 

plasmidial, feita a partir de uma extremidade microdissecada B-1. Um inserto de 268 

bases escolhido para análise hibridou especificamente nas extremidades cromossômicas 

não-telocêntricas nas quais a transcriptase reversa foi anteriormente identificada. 

Hibridação em Southern Blot de DNA genômico de R. americana cortado com XbaI, 

único sítio de restrição encontrado no inserto de 268pb, mostrou uma escada composta 

por múltiplos de uma banda de tamanho aproximado de 400pb, indicando uma 

organização em tandem da repetição parcialmente representada no fragmento clonado. 

A repetição completa obtida através de PCR inverso tem 414 pb, possui 67% de AT, 

possui sítios únicos de restrição XbaI e SalI, e apresenta características típicas de 

satélites teloméricos de Nematocera. Essa repetição, aparentemente, está ausente nos 

cromossomos de outras duas espécies de Rhynchosciara, R. baschanti e R. milleri. 

Detecção simultânea de hibridação com a sonda do satélite e transcriptase reversa em R. 

americana sugere que os arranjos compostos pelo satélite de 414 pb não chegam às 

extremidades cromossômicas. Isso pode indicar que a semelhança estrutural de certas 

seqüências de Nematocera com satélites teloméricos não garante a sua posição 

telomérica. 
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3.1. Introdução 

 DNA satélite repetitivo, um componente de ocorrência comum nos genomas 

eucariotos, pode ter uma função específica na estrutura cromossômica de alguns 

representantes da ordem Diptera. Exceto em espécies de Drosophila, nas quais o DNA 

telomérico é composto por retrotransposons específicos (revisado em PARDUE & 

DEBARYSHE, 2003), seqüências complexas foram identificadas nos telômeros dos 

dípteros estudados até o momento. Organismos dessa ordem são exceções entre a 

maioria dos eucariontes, nos quais as seqüências de DNA das extremidades 

cromossômicas consistem em repetições curtas, organizadas em tandem (revisado em 

ZAKIAN, 1989). Nos dípteros inferiores, foram caracterizadas seqüências teloméricas 

do tipo satélite, organizadas em tandem, como por exemplo, em Chironomus 

pallidivitatus (SAIGA & EDSTRÖM, 1985; LÓPEZ et al., 1996), Chironomus dilutus 

(ROSÉN & EDSTRÖM, 2000) e em Anopheles gambiae (BIESSMANN et al., 1998).   

 Diferentemente das seqüências que chegam até o final do cromossomo, as 

regiões subteloméricas apresentam uma estrutura geral que parece estar conservada 

entre organismos evolutivamente distantes. Essas seqüências que se encontram 

próximas do DNA terminal, ou seja, seqüências subteloméricas, são freqüentemente 

chamadas de seqüências associadas ao telômero, do inglês “telomere-associated 

sequences” (TAS). As TAS compreendem, entre outras seqüências, uma variedade de 

elementos repetitivos como microssatélites, satélites dispersos e organizados em 

tandem, além de elementos móveis (revisado em PRIDE et al., 1997; MEFFORD & 

TRASK, 2002). 

 No gênero Rhynchosciara, sondas de RNA homopolimérico identificaram poli- 

dA/dT em certas regiões intersticiais e nos extremos cromossômicos de R. americana e 

R. hollaenderi (JONES et al., 1973; STOCKER et al., 1993). Esses elementos
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 genômicos são incomuns na medida em que não foram identificados por sondas em 

regiões anteriormente caracterizadas como ricas em AT em outros dípteros (STOCKER 

& GORAB, 2003). A transcriptase reversa é também um componente constitutivo das 

extremidades cromossômicas não-telocêntricas de R. americana (GORAB, 2003). A 

função dessa transcriptase reversa ainda é desconhecida. As características 

aparentemente incomuns descritas até agora em R. americana nos levaram a iniciar a 

caracterização de seqüências dos extremos cromossômicos nesta espécie. Este estudo 

poderia proporcionar novos dados e idéias sobre a estrutura cromossômica terminal dos 

dípteros inferiores, já que as seqüências teloméricas de Nematocera são conhecidas 

apenas em Anopheles e Chironomus. 

 Neste trabalho, caracterizamos um satélite em R. americana. Sua composição de 

bases, sua estrutura genômica e sua localização cromossômica são semelhantes às 

repetições teloméricas complexas de Nematocera que já foram descritas. Contudo, 

dados obtidos em outras espécies de Rhynchosciara, assim como a localização desse 

satélite e da transcriptase reversa, sugerem que o elemento repetitivo caracterizado neste 

trabalho não atinge as extremidades dos cromossomos. 

 

3.2. Materiais e métodos 

 

3.2.1. Animais 

 Larvas de R. americana, R. milleri e R. hollaenderi foram coletadas na região de 

Mongaguá, Estado de São Paulo. Larvas de R. baschanti e Rhynchosciara sp. foram 

coletadas na região de Ubatuba, Estado de São Paulo. As larvas foram mantidas em 

laboratório em temperaturas entre 18°C e 22°C, e alimentadas com rama de batata 

fresca. Estoques de glândulas salivares têm sido mantidos no laboratório, armazenando-
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as em isopropanol ou etanol-acético na proporção 3:1 a -20°C. Glândulas salivares de 

Rhynchosciara sp. foram gentilmente cedidas pelos professores R.V. Santelli e G. M. 

Santelli. 

 

3.2.2. Procedimentos para preparações citológicas 

 As glândulas salivares foram dissecadas em solução “Ringer” e brevemente 

fixadas em uma solução etanol-ácido acético (3:1). Após esmagamento das glândulas 

salivares em solução de ácido acético 50% ou ácido acético 50% + 3,7% formol (este 

somente para detecção simultânea de hibridação in situ e transcriptase reversa), as 

lâminas foram congeladas em gelo seco por 10min. As lamínulas foram retiradas com o 

auxílio de um bisturi, e então as lâminas foram mantidas em etanol absoluto a uma 

temperatura de -20°C até que fossem realizados procedimentos de microdissecção ou 

hibridação. 

 

3.2.3. Microdissecção 

 Microagulhas de capilares de vidro foram feitas com a ajuda de uma microforja ( 

De Fonbrune, Paris, França). A microdissecção foi feita em um microscópio invertido 

da marca Zeiss Axiovert (Göttingen, Alemanha) S100, acoplado a um 

micromanipulador manual (Narishige, Tóquio, Japão). Os fragmentos cromossômicos 

de interesse foram inicialmente isolados de preparações citológicas secas. Uma gota de 

etanol 50% foi colocada na lâmina para que o fragmento microdissecado fosse recolhido 

na ponta da microagulha, que foi em seguida quebrada dentro de um tubo de PCR. Os 

tubos de PCR foram mantidos a -20°C até que a reação de amplificação fosse realizada.
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 3.2.4. DOP-PCR 

 O DNA do fragmento cromossômico foi amplificado por PCR com o auxílio de 

oligonucleotídeos degenerados (TELENIUS et al., 1992), num termociclador Perkin 

Elmer 2400, omitindo-se os tratamentos com topoisomerase e  proteinase K. A seguinte 

mistura foi adicionada ao tubo de PCR: 0,2mM de cada dNTP; 1X tampão para Taq 

polimerase; 2,5U de DNA Taq polimerase (BRL); 1mM MgCl2; 75pM de “primers” 

degenerados (DOP “primer”: 5’-CCGACTCGAGN6ATGTGG-3’); água destilada para 

volume final igual a 50μL. Antes do início da reação de PCR, a mistura foi brevemente 

centrifugada. As condições de ciclagem da primeira etapa de amplificação foram 93°C 

por 4min, seguido por oito ciclos de 94°C por 1min; 30°C por 90s e 72°C por 3min. Em 

seguida, foram realizados mais 28 ciclos de 94°C por 1min; 56°C por 1min e 72°C por 

3min. Na segunda etapa de amplificação, 5μL do volume da primeira amplificação 

foram adicionados a 50μL de uma nova mistura de reação, como a descrita acima. As 

condições de ciclagem foram 93°C por 4min seguido de 26 ciclos de 94°C por 1min; 

56°C por 1min; 72°C por 3min e uma extensão final de 72°C por 5min. Após a 

checagem dos produtos de PCR em géis de agarose, o produto da segunda amplificação 

foi purificado e eluído utilizando-se colunas GFX-PCR (Amersham), conforme 

instruções da fabricante. 

 

3.2.5. Clonagem e seqüenciamento dos produtos de PCR 

 Os produtos de PCR purificados foram ligados a vetor plasmidial “pGEM-T 

Easy” (Promega). Procedimentos para transformação e plaqueamento de linhagem 

DH5-α de Escherichia coli  foram realizados como descrito em SAMBROOK et al., 

1989. Colônias individuais foram escolhidas ao acaso e crescidas em meio líquido para 

extração plasmidial utilizando-se o “kit” comercial “Concert Rapid Plasmid Miniprep
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 System”, do fabricante Gibco-BRL. Os DNAs plasmidiais foram digeridos com enzima 

de restrição  EcoRI (Gibco) e então submetidos a eletroforese em gel de agarose, para 

análise em “Southern Blot” com sonda marcada a partir de DNA genômico de R. 

americana. Reações de seqüenciamento foram feitas em ambas as cadeias dos DNAs 

plasmidiais utilizando-se o “kit” comercial “Big Dye Terminator Cycle Sequencing 

Ready”, de acordo com as instruções do fabricante Applied Biosystems, com os 

“primers” “M13Forward” ou “M13Reverse” (Stratagene), e então analisadas em 

seqüenciador “ABI PRIM 310 Genetic Analyser” (Applied Biosystems). O alinhamento 

das seqüências e análise de sítios de restrição foram feitos com o programa 

computacional “Sequp 0.6” (http://iubio.bio.indiana.edu/IUBio-

Software+Data/molbio/sequp). As buscas no GenBank foram feitas através do BLAST 

(ALTSCHUL et al., 1990). 

 

3.2.6. PCR inverso 

 Com base na seqüência do inserto pRa-38 e nos resultados de hibridação em 

“Southern blot”, dois “primers” foram sintetizados: 

5’-AGATGTTCTCTGTTTGAAAGCTACGC-3’ (RA1); e 

5’-GTGCAAAACAACACTGTGTACGG-3’ (RA2). 

 O PCR inverso foi realizado com 100ng de DNA extraído da glândula salivar de 

R. americana; primers RA1 e RA2 (1μM, BRL); a reação de amplificação foi feita num 

volume final igual a 50μL, com os demais componentes, de acordo com a reação 

descrita anteriormente. As condições de amplificação foram: 94°C por 5min, seguidos 

de 30 ciclos de 94°C por 30s; 56°C por 30s; 64°C por 2min e uma extensão final a 72°C 

por 2min. Após a verificação da existência de produtos de amplificação em gel de 

agarose, o DNA foi purificado em coluna GFX-PCR (Amersham) e cada fita foi 
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seqüenciada como descrito anteriormente, utilizando-se os primers RA1 ou RA2. Após 

definirmos a seqüência do elemento repetitivo, mais dois primers foram sintetizados e 

usados em PCRs com DNA genômico de R. americana, da mesma forma como descrito 

anteriormente para o PCR inverso: 

5’-CCACAAGATGGCTCAAGGTCG-3’ (RA3); e  

5’-AAACAGTCGATGCGTAGC-3’(RA4). 

 

3.2.7. Marcação de sondas não-radiativas 

 A marcação das sondas foi feita em reações de PCR, de volume final igual a 

50μL, contendo 0,2mM digoxigenina-11dUTP (Roche) ou 0,2mM bio-11dUTP 

(Sigma), substitutos do nucleotídeo dTTP não-marcado. A mistura de PCR foi a mesma 

descrita anteriormente para a segunda reação de amplificação do DOP-PCR Os insertos 

dos plasmídeos foram marcados substituindo-se os “primers” degenerados da reação de 

DOP-PCR pelos “primers” “M13 Forward” e “M13 Reverse” (Stratagene).  

 

3.2.8. Hibridações in situ 

 A mistura da sonda continha os 50μL da marcação da sonda; 40% de 

formamida; 2X SSPE e 0,1% SDS, para um volume final de 110μL. Um total de 5 a 

10μL da mistura da sonda foi aplicado em cada lâmina previamente seca à temperatura 

ambiente e então coberto com uma lamínula de plástico. As lâminas foram aquecidas 

em banho-maria a 75°C por um período de 5 a 10min e imediatamente armazenadas em 

uma caixa fechada. A hibridação foi feita a 37°C por cerca de 16h. As lâminas foram 

então lavadas uma vez em solução 0,1X SSPE; 0,2% SDS a 45°C por 30min, seguida de 

incubação à temperatura ambiente em solução contendo 1X TBS; 0,1% Triton X-100 

(TBST); 40% Superblock (Pierce) por 30min. Para a detecção fluorescente, foram
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 utilizados IgG de cabra anti-biotina conjugado com FITC (Sigma) ou IgG de ovelha 

anti-digoxigenina conjugado com  rodamina (Roche) na diluição 1:100 na solução 

TBST/Superblock. A incubação com o anticorpo foi feita em câmara úmida à 

temperatura ambiente durante 1h. As lâminas foram então lavadas duas vezes em TBST 

por 10min e finalmente em 1X TBS por 5min. As lâminas foram montadas em meio 

“antifading” (Vectashield), e observadas em microscópio de epifluorescência 

(Photomicroscope III, Zeiss). 

 

3.2.9. Hibridação simultânea à detecção da transcriptase reversa 

 Os mesmos procedimentos descritos anteriormente para hibridação in situ foram 

iniciados com uma re-hidratação das lâminas em uma solução 1X TBS, evitando-se a 

secagem à temperatura ambiente. O passo do aquecimento para desnaturação foi feito a 

70°C por 2min, e o tempo de hibridação foi reduzido para 2h. A detecção da hibridação 

foi feita com anticorpo IgG de ovelha anti-digoxigenina conjugado com rodamina 

(Roche), seguida de imunodetecção da transcriptase reversa, como descrita em GORAB 

(2003), com apenas uma modificação. Foi utilizado como anticorpo secundário o IgG de 

cabra anti- IgG de coelho conjugado com FITC (Sigma). A visualização simultânea da 

sonda do satélite e da transcriptase reversa foi feita num microscópio “Axiophot II” 

(Zeiss), equipado com câmera CCD (PCO). As imagens foram analisadas com o 

software ISIS (MetaSystems). 

 

3.2.10. “Southern blot” 

 Para este procedimento, a extração de DNA da glândula salivar de R. americana 

foi feita como descrito anteriormente em YOKOSAWA et al., (1999). As glândulas 

extraídas foram lavadas duas vezes em PBS, e mantidas em solução TES, na proporção
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 de 50 glândulas/ 0,5 mL TES. A cada grupo de 50 glândulas foram adicionados SDS e 

proteinase K, para concentrações finas de 2% e 1mg/mL, respectivamente. Essa mistura 

foi incubada a 37°C até que as glândulas fosse completamente dissolvidas, 

prosseguindo-se com extração fenol-clorofórmio (1:1) e finalmente, clorofórmio. O 

DNA foi precipitado com etanol, coletado através de centrifugação e dissolvido em TE. 

Resíduos de RNA com removidos com RNase A. DNAs dos géis de agarose foram 

preparados de acordo com protocolos usuais (SAMBROOK et al., 1989). Para a 

transferência alcalina do DNA, as membranas utilizadas foram Hybond N+ ou Zeta 

Probe, de acordo com instruções das fabricantes (Amersham ou Bio-Rad, 

respectivamente). A hibridação foi feita durante a noite, por cerca de 16h, a 45°C (baixa 

restritividade), ou a 65°C numa solução 0,5M Na2HPO4, 2% SDS. DNA da glândula 

salivar ou insertos de DNA plasmidial eluídos foram marcados através de reações de 

“Random Priming” com o “kit” comercial da Invitrogen, utilizando-se α32P-dATP. As 

membranas foram lavadas duas vezes a 45°C ou a 65°C durante 40min em solução 

40mM Na2HPO4; 2%SDS. As enzimas de restrição e os marcadores moleculares 

utilizados são da fabricante BRL. 

 

3.3. Resultados 

 

3.3.1. Isolamento de DNA repetitivo clonado e sua localização em R. americana 

 Uma biblioteca plasmidial foi construída utilizando-se DNA amplificado ao 

acaso, DNA esse obtido através da microdissecção da extremidade não-telocêntrica B-

1de R. americana. DNA plasmidial de 56 colônias foi digerido com enzima de restrição 

EcoRI e analisado para identificação de insertos específicos através de hibridação em 

“Southern blot”, utilizando-se DNA da glândula salivar como sonda. Foram localizados 
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insertos em 50 plasmídeos; 20 insertos não hibridaram com a sonda. Uma atenção maior 

foi dada a quatro clones, cujos insertos hibridaram fortemente ao DNA genômico, 

sugerindo que essas seqüências clonadas são repetitivas (dados não mostrados). O 

inserto do plasmídeo denominado pRa-38 foi marcado com biotina e hibridado em 

preparações de cromossomos politênicos de R. americana. Sinais fluorescentes foram 

detectados nas cinco extremidades não-telocêntricas dessa espécie, enquanto que as 

extremidades telocêntricas X-12, B-15 e C-11 não apresentaram sinais de hibridação 

com a sonda. Sinais fracos em poucas bandas intersticiais também foram observados 

(Fig. 1). 
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 Figura 1. Localização da sonda pRa-38 em cromossomos politênicos de R. americana, contracorados 
com DAPI. As extremidades cromossômicas foram identificadas de acordo com STOCKER et al., 1993. 
Barra = 20μm. 
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3.3.2. Análise da seqüência pRa-38 e caracterização total do satélite 

 Após o seqüenciamento de ambos os lados do inserto pRa-38 (Fig. 2a), um 

programa de computador que analisa seqüências em relação à sítios de restrição 

localizou um único sítio XbaI que permitiu o acesso à organização genômica da 

seqüência clonada. Análise em “Southern Blot” de DNA genômico de R. americana 

cortado com XbaI e hibridado com sonda representativa do inserto pRa-38 mostrou 

tamanhos múltiplos de uma banda que migra na altura de 400pb (Fig.3), indicando que 

o DNA clonado era parte de uma unidade repetitiva maior. Assumindo que esse 

elemento localizado na extremidade cromossômica está organizado em tandem em R. 

americana, como deduzido após a hibridação em “Southern blot”, PCR inverso com os 

primers RA1 e RA2 (Fig. 2a) foram feitos com o objetivo de se obter a parte faltante da 

seqüência repetitiva. Uma banda forte migrando com o tamanho aparente de 200pb foi 

observada em eletroforese de géis de agarose nos produtos de PCR inverso (dados não 

mostrados). Após purificação e clonagem dos produtos de PCR, as duas fitas foram 

seqüenciadas, revelando a parte que faltava da unidade de repetição (Fig. 2b). O satélite 

presente na extremidade cromossômica é 67% rico em AT (Fig. 2c). Além do sítio 

XbaI, possui um sítio de restrição SalI. Análise em “Southern blot” de DNA genômico 

de R. americana cortado com enzima de restrição SalI e hibridado com a sonda pRa-38 

mostrou o mesmo padrão observado nas digestões com XbaI (Fig.3), confirmando que 

cada um dos dois sítios de restrição é capaz de definir o tamanho da unidade de 

repetição. Este satélite não tem semelhança significativa com seqüências depositadas 

em banco de dados. 
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  (a)

                                                ← RA2
CAGCACATAAACTTTTATGGTTTCTTATAAAATAAAATAAACACAGT CCGTACAC
AGTGTTGTTTTTGCAC GGTGTTATATTAATAGTTTGTATTTGATAATTGTTTTGA
TAATTGTGTTTTTAATTAAAAGAAAAAAAACAATAAACT TCTAGAATGTTATCAT
GTAGCACATGGTGTGTTTTGTTGCACTTCTATTATTTCAATTGTTCACGAACACA
GTTGTTAGCACAGATGTTCTCTGTTTGAAAGCTACGC ATCGACTGTTT
                       RA1 →

(b)

GTTCTCTGTTTGAAAGCTACGCATCGACTGTTT CCACAAGATGGCTCAAGGTGCT
ATAAATAGTCGACGGCGACAGCTGATATTTGCTGAATCGTGAAGACATTTGTGTG
CCGTTGGCAACAACTTGATTGAATTGCATTATGCTGACTAATATTTGTACACGTG
GTTATAATATCACA CAGCACATAAACTTTTATGGTTTCTTA

(c) AY 728357

        RA3 →
CCACAAGATGGCTCAAGGTGC TATAAATAGTCGACGGCGACAGCTGATATTTGCT 55
GAATCGTGAAGACATTTGTGTGCCGTTGGCAACAACTTGATTGAATTGCATTATG 110
CTGACTAATATTTGTACACGTGGTTATAATATCACACAGCACATAAACTTTTATG 165
GTTTCTTATAAAATAAAATAAACACAGTCCGTACACAGTGTTGTTTTTGCACGGT 220
GTTATATTAATAGTTTGTATTTGATAATTGTTTTGATAATTGTGTTTTTAATTAA 275
AAGAAAAAAAACAATAAACT TCTAGAATGTTATCATGTAGCACATGGTGTGTTTT 330
GTTGCACTTCTATTATTTCAATTGTTCACGAACACAGTTGTTAGCACAGATGTTC 385
TCTGTTTGAAAGCTACGCATCGACTGTTT  414
                 ← RA4

(d) AY 731233

CCACAAGATGGCTCAAGGTGC TATAAATAGTCGACGGCGACAGCTGATATTTGCT 55
GAATCATGAAGACATTTGTGTGCCGTTGGCAACAACTTGATTGAATTGCATTATG 110
CTAACTAATATTTGTACACGTGGTTATAATATCACACAGCACATA TACTTTTATG 165
GTTTCTTATAAAATAAAATAAACACAGTCCGTACACAGTGT AGTTTTTGCACGGT 220
GTTATATTAATAGTTTGTATTTGATAATTGTTTTGATAATTGT TTTCTTATTTAA 275
AAAAAAAAAA-CAAG---CCTCCAGAATGTTCTTATGAAGCAATTGGTGTCTTTT 330
GTTTCACTTCTATTATTTCAATTGTTCACGAA AAAAaGTTGTTAGCACAGATGTT 385
CTCTGTTTGAAAGCTACGCATCGACTGTTT  411

 

Figura 2. (a): seqüência do inserto do clone pRa-38 (268pb). As seqüências dos “primers” RA1 
e RA2, utilizados no PCR inverso, estão sublinhadas; o sítio de restrição XbaI está grafado em 
negrito e itálico. (b): seqüência obtida através do PCR inverso; a seqüência que faltava ao clone 
pRa-38 para completar uma unidade de repetição está em negrito; o sítio de restrição SalI está 
grafado em negrito e itálico. Seqüência completa do satélite terminal em R. americana (c) e em 
R. hollaenderi (d); as posições dos “primers” Ra3 e RA4 estão sublinhadas; os sítios de restrição 
SalI e XbaI estão grafados em negrito e itálico. Em (d), as bases grafadas em negrito, minúsculas 
ou com um traço (-) representam, respectivamente, substituições, inserções e deleções em relação 
à seqüência apresentada em (c), de R. americana. 
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Figura 3. Hibridação em Southern Blot de DNA 
da glândula salivar de R. americana não digerido 
(U) e de amostras parcialmente digeridas com 
enzima de restrição XbaI , com sonda pRa-38. Os 
tempos de digestão de DNA (8μg) variaram de 
15min até 16h. Em (C) observamos a digestão 
total de 1μg de DNA com enzima de restrição 
XbaI  por 16h. 

3.3.3. O satélite terminal em outras espécies de Rhynchosciara 

 Com a finalidade de analisar a presença do satélite terminal em outras espécies 

de Rhynchosciara, a repetição foi utilizada como sonda em “Southern blots” de DNA da 

glândula salivar de três espécies, digeridas com enzimas de restrição XbaI e SalI 

separadamente. Rhynchosciara hollaenderi, espécie muito próxima de R. americana, e 

R. baschanti  pertencem ao grupo americana, enquanto que R. milleri e possivelmente 

Rhynchosciara sp. pertencem ao grupo milleri (BREUER, 1969). Embora tenham sido 

observados sinais em todas as espécies analisadas, o padrão em escada observado em R. 

americana não foi reproduzido em outras espécies de Rhynchosciara (Fig. 4). Controles 

experimentais foram feitos paralelamente para garantir que as enzimas de restrição 

estivessem funcionando adequadamente e que os resultados obtidos não eram causados 

por DNA contaminante. “Southern blots” de DNA de R. hollaenderi digerido por 

períodos de 12h não produziram o padrão de hibridação em escada, mas exibiram um 

sinal concentrado na altura de fragmentos grandes de DNA. Porém, em grandes 

quantidades de DNA foi possível observar bandas fracas migrando nos tamanhos 
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esperados para os monômeros e dímeros do satélite (Fig. 4a, c). Para estudarmos a 

localização cromossômicas do satélite no gênero, uma sonda do clone pRa-38 foi 

hibridada em cromossomos politênicos de quatro espécies de Rhynchosciara. Em R. 

hollaenderi, sinais significativos de hibridação foram observados restritamente na ponta 

do cromossomo A (Fig. 5a, b), enquanto que em Rhynchosciara sp. foi observado um 

único sinal numa banda intersticial próxima à heterocromatina (Fig. 5c). Sinais de 

hibridação não foram detectados em cromossomos politênicos de R. baschanti e R. 

milleri. Com um conjunto de “primers” capaz de amplificar toda a seqüência do satélite 

(RA3 e RA4; Fig. 2c), foram feitas tentativas de amplificar o satélite nas outras espécies 

de Rhynchosciara. Produtos de PCR foram obtidos apenas com DNA de R. hollaenderi. 

Mesmo quando a temperatura de hibridação dos “primers” foi feita à baixa temperatura 

(42°C), nenhum produto de amplificação foi obtido utilizando-se DNA das outras 

espécies de Rhynchosciara. Os “primers” RA3 e RA4 amplificaram fragmentos de 

DNA em R. americana e R. hollaenderi que migraram no tamanho esperado para 

monômeros e dímeros do satélite (Fig. 6). Produtos de PCR obtidos a partir do DNA de 

R.hollaenderi foram clonados e um clone foi selecionado ao acaso para 

seqüenciamento. Apesar de pequenas divergências causadas por mutações pontuais ou 

substituições que foram observadas após a comparação entre as repetições das duas 

espécies, os satélites terminais de R. americana e R. hollaenderi mostraram similaridade 

significativa entre si (Fig. 2d). A repetição caracterizada em R. hollaenderi reproduziu 

os sinais de hibridação obtidos com o satélite terminal de R. americana como mostrado 

anteriormente na figura  1 e nas figuras 4 e 5. 
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Figura 4. Hibridação em “Southern Blot” com 
lavagem de baixa restritividade de amostras de 
DNA de R. americana (Ra), R. hollaenderi (Rh); 
R.milleri (Rm) e R. baschanti (Rb) digeridas com 
enzima de restrição XbaI por 16h. A sonda utilizada 
foi o inserto do clone pRa-38. Todas as amostras 
digeridas possuem 3μg de DNA, exceto R. 
americana (1μg) 
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Figura 5. Localização da 
sonda pRa-38 em 
cromossomos politênicos de 
espécies de Rhynchosciara. 
(a) e (b): R. hollaenderi; (b)
cromossomo A em detalhe. 
(d) e (e): respectivas imagens 
em contraste de fase. (c):
Rhynchosciara sp. . (e):
respectiva imagem em 
contraste de fase. 
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Figura 6. Eletroforese em gel de 
agarose de amostras de PCR com 
DNA genômico de R. americana (Ra) 
e R. hollaenderi (Rh) e “primers” RA3 
e RA4. Os monômeros e dímeros da 
repetição podem ser observados na 
altura de 0,4 e 0,8kb, respectivamente. 

 

 

 

 

 

3.3.4. Localização cromossômica do satélite terminal e da transcriptase reversa em 

R. americana 

 Após a análise de várias lâminas hibridadas em situ, observamos que a sonda do 

satélite marcava consistentemente as extremidades cromossômicas de R. americana. 

Entretanto, em algumas situações o sinal de hibridação parecia estar localizado numa 

posição mais interna (dados não mostrados). Dado o tamanho dos cromossomos 

politênicos de R. americana, esse fato poderia ser um artefato causado pelos 

procedimentos de esmagamento da glândula salivar. Nós pensamos que essa questão do 

posicionamento do satélite poderia ser resolvida se um marcador exclusivo de 

extremidades cromossômicas fosse utilizado para visualização simultânea com a sonda 

do satélite.  Anteriormente a este trabalho, uma transcriptase reversa foi identificada na 

heterocromatina não-telocêntrica de R. americana (GORAB, 2003), localização que 

corresponde às terminações cromossômicas que contêm o satélite de 414 bases. 

Procuramos então desenvolver um método que permitisse a visualização simultânea da 

hibridação da sonda do satélite e da detecção da transcriptase reversa em R. americana, 

a fim de distinguir a posição relativa de cada sinal fluorescente nas extremidades 

cromossômicas. O protocolo descrito neste trabalho foi determinado após várias 

tentativas de fixações cromossômicas diferentes, variando-se a temperatura de 
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desnaturação e de hibridação, até que os dois sinais fluorescentes fossem obtidos com 

um nível aceitável de sinais de fundo, causados pela utilização simultânea de diferentes 

anticorpos. Após padronizarmos a técnica, os resultados obtidos foram os mesmos em 

todas as lâminas analisadas, e invariavelmente mostraram que a transcriptase reversa 

localiza-se distante da sonda do satélite (Fig. 7). X-1 foi a única extremidade 

cromossômica que apresentou os sinais sobrepostos, embora mesmo neste caso o sinal 

do satélite pareça ser proximal. Contrastando com outras extremidades não-

telocêntricas, a extremidade X-1 geralmente não apresenta constricção, e sua morfologia 

contribui para dificultar a discriminação dos sinais fluorescentes. Diferentes 

intensidades de cada fluorocromo não alteram as posições relativas dos sinais, as quais 

permaneceram inalteradas mesmo quando o sinal de hibridação do satélite era mais forte 

do que o da detecção da transcriptase reversa. Os mesmos resultados apresentados neste 

trabalho foram observados quando, no lugar da sobreposição dos sinais fluorescentes 

eletronicamente, foi utilizado um filtro de excitação simultânea dos fluorocromos verde 

e azul. 
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Figura 7. Visualização da hibridação da sonda do satélite (S) e da detecção da transcriptase reversa (RT) em 
cromossomos politênicos de R. americana. As extremidades cromossômicas estão identificadas nas figuras 
onde observamos os sinais simultaneamente (M). 
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3.4. Discussão 

 A clonagem de seqüências que compõem a estrutura cromossômica terminal de 

Rhynchosciara foi iniciada neste trabalho com a caracterização de um satélite terminal 

de R. americana. Este satélite complexo é uma unidade repetitiva de 414 bases 

organizada em tandem. Apesar dos grandes blocos heterocromáticos nas extremidades 

B-15, C-11 e X-12 serem capazes de formar um cromocentro e provavelmente contêm 

uma variedade de seqüências de DNA repetitivo, este satélite rico em A-T aparece 

claramente enriquecido nas extremidades não-telocêntricas.  

 O satélite de 414 bases é capaz de discriminar extremidades telocêntricas e não-

telocêntricas em R. americana. Este observação é também comparável aos dados 

obtidos em Chironomus, nematocero evolutivamente distante dos sciarídeos.  Nas 

espécies de Chironomus estudadas até o momento, famílias de repetições específicas 

estão presentes em sete extremidades não-telocêntricas dos quatro cromossomos 

politênicos (CARMONA et al., 1985; SAIGA & EDSTRÖM, 1985; ROSÉN & 

EDSTRÖM, 2000; MARTINEZ et al., 2001). Repetições não-telocêntricas estão 

ausentes na única extremidade telocêntrica, do cromossomo IV, sendo substituídas por 

seqüências centroméricas, repetidas em tandem, e que são altamente divergentes das 

repetições não-telocêntricas (ROVIRA et al., 1993; ROSÉN et al., 2002). Extremidades 

telocêntricas e não-telocêntricas nos chironomídeos parecem constituir domínios 

cromossômicos com histórias evolutivas distintas, como deduzido pela presença 

mutuamente exclusiva das duas famílias de satélites complexos. A presença de satélites 

associados apenas às extremidades não-telocêntricas de R. americana sugere que, nesta 

espécie, assim como nos chiromídeos, extremidades cromossômicas evolutivamente 

divergentes podem ser distinguidas através de assinaturas específicas de DNA. Vale 
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ressaltar que um satélite terminal em Drosophila virilis também apresenta uma 

distribuição cromossômica semelhante (BIESSMANN et al., 2000). 

 À primeira vista, o satélite caracterizado neste trabalho pode ser considerado 

como representativo da tendência evolutiva observada em Chironomus e Anopheles, que 

apresentam satélites complexos como componentes das extremidades cromossômicas. 

Além disso, evidências indiretas para sua natureza telomérica vieram da localização da 

transcriptase reversa no mesmo conjunto de extremidades não-telocêntricas (GORAB, 

2003). Métodos baseados na amplificação de fragmentos de DNA terminal, 

normalmente utilizados em pesquisas de telômeros de dípteros e plantas (LÓPEZ et al., 

1996; PICH & SCHUBERT, 1998; BIESSMANN et al., 2000), não foram aplicados 

neste trabalho. Isto porque dados da literatura comentados a seguir levantam a questão 

se tais técnicas são mesmo confiáveis para se caracterizar seqüências teloméricas.  

Empregando métodos mencionados acima, um satélite de 370 pares de bases de 

Drosophila virilis foi caracterizado como sendo telomérico. Entretanto, resultados 

posteriores identificaram elementos TART e Het-A na estrutura telomérica de D. virilis 

(CASACUBIERTA & PARDUE, 2003a, b), 

 Outros resultados obtidos neste trabalho indicaram que o satélite de 414 bases 

está diferencialmente presente nos genomas de espécies de Rhynchosciara. Embora a 

existência de arranjos em tandem do satélite em R. hollaenderi seja sustentada por 

resultados de PCR e Southern Blot, sua localização cromossômica mostra claramente 

que esse satélite de 414 bases ocupa uma posição diferente no genoma desta espécie. 

Entretanto, R. baschanti, que pertence ao grupo americana de Rhynchosciara, mostrou 

resultados negativos em hibridações in situ e PCR, assim como nas evolutivamente 

distantes R. milleri e Rhynchosciara sp., sugerindo que este satélite terminal não é um 

componente genômico dessas espécies. Estes resultados assemelham-se com os dados
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 obtidos em alguns representantes do grupo virilis, em relação ao satélite terminal de 

370 pares de bases caracterizado em D. virilis (BIESSMANN et al., 2000). Nossos 

resultados poderiam por um lado sugerir uma rápida divergência das seqüências das 

extremidades cromossômicas de Rhynchosciara. Por outro lado, o satélite de 414 bases 

aparentemente restrito às extremidades cromossômicas de R. americana e ausente em 

espécies do mesmo gênero poderia ser interpretado como uma evidência indireta contra 

o satélite de 414 bases como seqüência telomérica de R. americana.  

 Em condições normais de crescimento, a transcriptase reversa foi detectada, com 

raras irregularidades, em alguns telômeros de Chironomus (LÓPEZ et al., 1999), 

enquanto que em R. americana, ela é um componente estável da heterocromatina não-

telocêntrica (GORAB, 2003). Embora o papel da transcriptase reversa telomérica ainda 

seja desconhecido nos dípteros onde foi encontrada, está demonstrado que ela é um 

marcador consistente para a identificação de extremidades não-telocêntricas de R. 

americana. A fixação com formamida utilizada neste trabalho para a dupla detecção 

melhorou a morfologia dos cromossomos, e também facilitou a discriminação entre as 

regiões teloméricas e subteloméricas de R. americana. O satélite de 414 bases parece 

ser uma seqüência subtelomérica nesta espécie. 

 Os resultados apresentados neste trabalho sugerem que certa cautela é necessária 

quando estamos lidando com seqüências que compõem a estrutura cromossômica 

terminal de dípteros. Se comparado com todos os satélites teloméricos conhecidos nos 

Nematocera, o satélite de 414 bases de R. americana possui todas as características de 

uma seqüência telomérica. Contudo, graças ao tamanho dos cromossomos de R. 

americana, assim como a existência de um marcador específico para extremidades não-

telocêntricas, os resultados obtidos neste trabalho argumentam contra sua natureza 

telomérica. Portanto, a identificação de seqüências nas extremidades cromossômicas de 
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R. americana deve ser buscada  como um primeiro passo na tentativa de se acessar a 

função da transcriptase reversa telomérica  nessa espécie. 
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CAPÍTULO 4. CARACTERIZAÇÃO DE SEQÜÊNCIAS REPETITIVAS NAS 

EXTREMIDADES CROMOSSÔMICAS DE RHYNCHOSCIARA AMERICANA 

(DIPTERA: SCIARIDAE) 

 

Abstract 

 The characterization of chromosome end sequences of Rhynchosciara 

americana was initiated with the screening of a phage library made with its genomic 

DNA. We choose pRaM47.33, a clone whose insert is a repetitive microsatellite 

characterized in the subtelomeric region of R. americana chromosomes, as a probe for 

the screening. We analyzed 12kb of single phage insert, composed of M22 tandem 

arrays and a new microsatellite which was 16pb long, arranged in tandem (named M16). 

In situ hybridization showed the presence of M16 repeats in the five telomeric termini 

of R. americana chromosomes. The M16 repeat was used as a probe in another screen 

of the same phage library, which allowed us to analyze approximately 50kb of terminal 

DNA. We find that repetitive sequences compose the subtelomeric region of R. 

americana chromosomes, such as the 414pb repeat previously characterized in R. 

americana and stretches of “Ramar1” and “RaTART” mobile elements, also 

characterized in R. americana. Moreover, we find sequences that do not match 

sequences in the GenBank database and do not present repetitive motifs. Our results 

suggest that the telomeric regions of R. americana chromosomes are composed of more 

than one type of repetitive sequence.  
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Resumo 

 A caracterização de seqüências terminais e subterminais presentes nos 

cromossomos de R. americana foi feita através da triagem de uma biblioteca de DNA 

desse díptero clonada em fagos λDash. Escolhemos como sonda para a triagem o clone 

pRaM47.33, representativo do elemento repetitivo M22, caracterizado em R. 

americana. Foram analisados cerca de 12kb de um único inserto de fago, que continha, 

alem das repetições M22, uma nova repetição de 16pb, organizada em tandem e que 

denominamos de M16. Resultados de hibridações in situ revelaram a presença da 

repetição M16 nas 5 extremidades cromossômicas não-telocêntricas de R. americana.  

Essa repetição também foi utilizada como sonda em uma outra triagem da mesma 

biblioteca genômica, o que permitiu a seleção e análise de aproximadamente 50kb de 

DNA cromossômico terminal de R. americana. Encontramos também, ao longo dessas 

50kb de DNA analisado, repetições de 414pb anteriormente caracterizadas em R. 

americana;  parte de seqüências do transposon “Ramar1” e do retrotransposon  

“RaTART” .  Além disso, foram observadas também seqüências que não apresentam 

semelhança significativa com seqüências depositadas no banco de dados GenBank, e 

que tampouco apresentam motivos repetitivos. Os resultados obtidos apontam para a 

possibilidade de que a região telomérica de R. americana seja composta por mais de um 

tipo de elemento repetitivo.  
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4.1. Introdução 

A evolução cromossômica nos dípteros produziu exemplos excepcionais de 

estrutura telomérica, se comparado com o sistema conservado de regeneração 

telomérica baseado em repetições curtas e telomerase. Os telômeros de Drosophila são 

compostos por retrotransposons específicos, “Het-A” e “TART” (revisão em MASON 

& BIESSMANN, 1995; PARDUE & DEBARYSHE, 2003) e “TAHRE” (ABAD et al., 

2004). Entre os dípteros da subordem Nematocera, arranjos em tandem de satélites 

teloméricos complexos foram caracterizados em espécies de Chironomus (CARMONA 

et al., 1985; SAIGA & EDSTRÖM, 1985; LÓPEZ et al., 1996; ROSÉN & EDSTRÖM, 

2000; MARTINEZ et al., 2001), e em Anopheles gambiae (BIESSMANN et al., 1998). 

Para distinguir-se das seqüências de DNA telomérico, as repetições de DNA 

subteloméricas são freqüentemente chamadas de “Seqüências associadas ao telômero” 

(do inglês “telomere-associated sequences”, “TAS”). Essas seqüências abrangem, entre 

outras, 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). No lepidóptero Bombyx mori foram caracterizados 

retrotransposons do tipo “Non-LTR”, como por exemplo “TRAS e SART”, inseridos 

entre 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 chamadas ST2, rica em GT (KOJIMA et al., 2002). Em relação à 

região subtelomérica dos dípteros, descrições de seqüências subteloméricas não são 

freqüentes. Em Drosophila virilis, sugeriu-se que a seqüência de 370 bases, inicialmente 

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

93 
 



                                                                        Capítulo 4. Caracterização de seqüências das extremidades cromossômicas de 
Rhynchosciara americana (Diptera: Sciaridae) 

como subtelomérica. Nos dípteros estudados até o momento, elas se parecem com os 

satélites teloméricos dos Nematocera (WALTER et al., 1995; ROSÉN & EDSTRÖM, 

2000; MADALENA & GORAB, 2005), ou são até mesmo maiores do que essas 

repetições complexas (KARPEN & SPRADLING, 1992).  

Em Rhynchosciara americana, elementos incomuns foram identificados na 

estrutura cromossômica terminal. Sondas de RNA homopolimérico identificaram blocos 

de polidA/dT em certas regiões intersticiais e extremidades cromossômicas (JONES et 

al., 1973; STOCKER et al., 1993; STOCKER & GORAB, 2003). Sabe-se também que 

a transcriptase reversa é um componente constitutivo das extremidades não-

telocêntricas de R. americana, porém sua função ainda é desconhecida (GORAB, 2003). 

 Um satélite de 414 bases, semelhante às repetições teloméricas dos Nematocera, 

foi caracterizado em R. americana e, mais recentemente, uma repetição de 22 bases,  

organizada em tandem,  denominada M22  foi caracterizada como componente da 

estrutura cromossômica subterminal desse díptero (ROSSATO et al., 2007). Esses 

dados nos levaram a continuar a busca por seqüências que compõem a estrutura 

cromossômica telomérica de R. americana. 

Nesta etapa do trabalho, descrevemos os resultados da exploração de uma 

biblioteca de genômica de R. americana clonada em fagos, usando como sonda o 

elemento repetitivo M22, acima mencionado (artigo anexo). Com esses resultados, foi 

possível sugerir que a estrutura telomérica de R. americana seja composta por mais de 

um tipo de elemento repetitivo. 
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4.2. Materiais e métodos 
 

4.2.1. Animais 

 Larvas de R. americana e R. hollaenderi foram coletadas na região de 

Mongaguá, Estado de São Paulo, e na região de Ubatuba, litoral norte do Estado de São 

Paulo. As larvas foram mantidas em laboratório em temperaturas entre 18°C e 22°C, e 

alimentadas com rama de batata fresca. Estoques de glândulas salivares de R. 

hollaenderi; R. milleri; R. baschanti e Rhynchosciara sp. (“Rhynchosciara marrom”) 

têm sido mantidos no laboratório, armazenando-as em isopropanol ou em solução 

etanol-acético na proporção 3:1 a -20°C. 

 

4.2.2. Bactérias 

 Foram utilizadas duas linhagens de bactérias E. coli.  A primeira, HFA600, foi 

gentilmente cedida pela Profa. Dra. Marie-Anne Van Sluys, e utilizada como hospedeira 

dos fagos λDash. A linhagem DH5-α foi utilizada para clonagem de fragmentos de 

DNA. 

 

4.2.3. Biblioteca genômica clonada em fagos 

 A biblioteca genômica de R. americana utilizada neste trabalho foi clonada em 

fagos λDash (Stratagene), com o “kit” comercial “Lambda DashTM II /BamHI Cloning 

Kit” (Stratagene), conforme instruções da fabricante.  

 

4.2.4. Metodologia para exploração da biblioteca genômica clonada em fagos 

 Os protocolos descritos a seguir foram todos modificados de SAMBROOK et 

al., 1989. 
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4.2.4.1. Preparo das bactérias hospedeiras HFA600 

  Uma única colônia bacteriana HFA600 foi inoculada em 50mL de meio NZY 

enriquecido com 0,2% de maltose (para 1L de meio: 10g de peptona; 5g de NaCl; 5g de 

extrato de levedura; 2,46g de MgSO4 . 7H2O; 2g de maltose). O inóculo foi mantido sob 

agitação, a 37°C, durante 16h. O inóculo foi então centrifugado a 4000rpm/10min/18°C. 

O sobrenadante foi descartado e as células ressuspendidas em 20mL de solução MgSO4 

0,01M estéril, aliquotadas a 200µL em “eppendorfs”.  As células foram mantidas, por 

até duas semanas, a 4°C. 

 

4.2.4.2. Plaqueamento dos fagos e cálculo do título do banco genômico 

  Foram feitas várias diluições da solução de fagos do banco genômico, até 

obtermos uma quantidade adequada de fagos em cada placa de Petri, ou seja, uma 

quantidade de halos de lise onde poderíamos discriminar nas membranas de 

nitrocelulose, com certa exatidão, a localização dos sinais de hibridação com a sonda 

radiativa. Diversas diluições da solução de fago foram feitas, e então acrescidas em 

“eppendorfs” com 200µL de suspensão de bactérias hospedeiras preparadas como no 

item anterior. Esses inóculos foram incubados a 37°C por 20min. Depois, cada inóculo 

foi misturado delicadamente a 4mL de “top-agar” (meio LB líquido + 0,7% agarose) 

(para placas de Petri de 90mm de diâmetro) ou 7mL (para placas de Petri de 150mm de 

diâmetro), pré-aquecidos em banho-maria a 47°C e despejados na superfície de placas 

de Petri com meio LB-agar fresco e previamente aquecidas a 37°C. As placas foram 

mantidas à temperatura ambiente, até que o “top-agar” solidificasse completamente 

(cerca de 20min). Essas placas foram então incubadas a 37°C por 16h. Consideramos 

que a obtenção de aproximadamente 1,7x104 halos de lise em cada placa de Petri grande 

e 1,6x103 halos de lise em cada placa de Petri pequena seria adequada para nossa
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triagem.  As diluições onde foram observadas essas quantidades de fagos foram 

repetidas em novos plaqueamento, até obtermos 1,7x105 halos para triagem com sonda 

M22 (ROSSATO et al., 2007); 1,6x105 para triagem com sonda M16 e 1,6x104 halos de 

lise para triagem com a sonda “TAHRE” (ABAD et al., 2004). 

 

4.2.4.3. Transferência dos halos de lise para membrana de nitrocelulose 

  Membranas de nitrocelulose (Stratagene), previamente esterilizadas em 

autoclave, foram cuidadosamente colocadas na superfície de cada placa de Petri com 

halos de lise. As membranas, assim como o fundo das placas de Petri, eram 

devidamente enumeradas e marcadas em três pontos, como que construindo, através de 

pontos apenas, um triângulo escaleno. Além desses três pontos, um pequeno furo era 

feito em uma região interna da membrana/placa de Petri. Essas marcações auxiliarão no 

correto posicionamento das membranas nas placas, após as hibridações com sonda 

radiativa. Assim que ficaram úmidas do contato com o “top-agar”, as membranas foram 

retiradas e colocadas numa solução desnaturante (0,5N NaOH; 1,5M NaCl) por 2min. 

Em seguida, foram mantidas numa solução neutralizante (1,5M NaCl; 0,5M Tris pH 

7,4) por 5min e lavadas em uma solução 2X SSC por mais 5min. As membranas foram 

mantidas por 1h à temperatura ambiente para secagem e depois colocadas no aparelho 

“GS Gene Linker” (Bio-Rad), e submetidas ao programa C2 para fixação do DNA dos 

halos de lise nas membranas. 

  

4.2.4.4. Marcação das sondas radiativas 

 Todas as sondas radiativas utilizadas neste trabalho foram marcadas através de 

procedimentos de "Random Priming" com o “kit” "Random Primers DNA labeling
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system" (Invitrogen), de acordo com instruções da fabricante. As sondas foram 

marcadas a partir de 25ng de inserto dos clones pRaM47.33 (ROSSATO et al., 2006); 

pRa5.2 e “TAHRE” (ABAD et al., 2004), obtidos através de reações de PCR.  Os 

nucleotídeos radiativos utilizados na marcação das sondas foram do tipo α-32PdATP 

(GE Healthcare). Os nucleotídeos radiativos não-incorporados à sonda foram retirados 

da solução com a utilização da coluna “ProbeQuant G-50 micro columns” (GE 

Healthcare) , seguindo-se orientações da fabricante. As sondas foram utilizadas 

imediatamente. 

 

4.2.4.5. Hibridação de sonda radiativa nas membranas de nitrocelulose 

 Cada membrana foi previamente preparada para a hibridação, agitando-a em 

forno de hibridação (Amersham) a 65°C por 1h, embebida numa solução de hibridação 

0,5M Na2HPO4/3,5% SDS. A sonda radiativa foi então desnaturada com 1V de solução 

0,2M NaOH/2% SDS e imediatamente acrescentada à solução de hibridação. A 

membrana permaneceu no forno de hibridação a 65°C, sob agitação, por 16h. Decorrido 

esse período, a membrana foi lavada duas vezes em uma solução 40mM Na2HPO4/2% 

SDS, a 65°C, sob agitação no forno de hibridação, durante 15min (por lavagem). A 

membrana foi colocada à temperatura ambiente para secagem, e os pontos demarcados 

nas membranas foram refeitos com tinta radiativa. Essa tinta radiativa foi feita 

acrescentando-se 100μL de água destilada à coluna de purificação da sonda, que retém 

os nucleotídeos não-incorporados na reação de marcação da sonda. A coluna foi 

submetida à nova centrifugação, por 2min, e assim os nucleotídeos radiativos não-

incorporados anteriormente passaram para a água destilada colocada na coluna. A essa 

solução foi acrescentado 50μl de tampão de corrida para eletroforese em gel de agarose 

(0,25% de azul de bromofenol; 0,25% xilenocianol; 30% glicerol). Desta maneira, as
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marcações com tinta radiativa também impressionam o filme diagnóstico, facilitando o 

posicionamento desses filmes sobre as respectivas placas de Petri marcadas. Depois de 

devidamente marcadas, as membranas foram expostas em cassete apropriado com filme 

diagnóstico Kodak X-Omat. O tempo de exposição das membranas variou de acordo 

com a intensidade da radiatividade nas membranas. Posteriormente, os filmes 

diagnósticos eram cuidadosamente recortados e alinhados nas respectivas placas de 

Petri, de maneira e se obter a localização exata dos halos de lise com sinal positivo de 

hibridação. 

 

4.2.4.6. Seleção dos halos de interesse 

 Os halos de lise que apresentaram sinal de hibridação com as sondas radiativas 

foram cuidadosamente localizados nas placas de origem. Eles foram retirados das placas 

com o auxílio de uma ponteira do tipo p1000, e eluídos individualmente em 500µL de 

meio SM (100mM NaCl; 8mM MgSO4; 50mM Tris pH 7,5; 2% gelatina) e armazenado 

a 4°C até sua utilização. Algumas vezes, mais de um halo de lise era retirado, já que 

sinais de hibridação fortes dificultavam a localização correta do halo de interesse. Cada 

halo interesse foi submetido a diluições, como as descritas anteriormente, para cálculo 

de título apropriado para placas de Petri pequenas. Novamente foi feita triagem com a 

mesma sonda, através dos mesmos procedimentos descritos acima. A triagem foi feita 

até se obter cerca de 100% de halos de lise com sinais de hibridação positivos/placa.  

 

4.2.4.7. Amplificação do DNA de fago contendo insertos de interesse 

 Cada fago de interesse foi estudado separadamente, evitando-se contaminações. 

Inicialmente, placas com halos de lise confluentes foram preparadas para obtenção de 

uma solução de fagos concentrada. Duas placas com halos de lise confluentes foram
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incubadas a 4°C, por 2h e sob agitação suave, com 5mL de meio SM. O meio SM foi 

recolhido em tubos do tipo “Falcon” de 50mL, acrescentando-se 100µL de clorofórmio. 

Seguiu-se então com centrifugação a 10000rpm/10min/4°C. O sobrenadante foi 

recolhido em um tubo do tipo “Falcon” de 15mL e acrescentada uma gota de 

clorofórmio. Desta maneira, a solução de fagos amplificados pode ser mantida a 4°C 

por tempo indeterminado.  

 

4.2.4.8. Extração de DNA de fagos com insertos de interesse 

 Em um frasco tipo erlenmeyer de 250mL estéril com 10mL de meio NZY 

suplementado com 2% de maltose, foi inoculada uma colônia fresca de bactéria 

HFA600.  O frasco foi mantido sob agitação, a 37°C, por cerca de 3h. Em seguida, uma 

quantidade variável de suspensão de fagos amplificados era acrescentada ao inóculo 

com mais 40mL de meio NZY suplementado com maltose. O inóculo era mantido sob 

agitação, a 37°C, por cerca de 18h, ou até aparecerem grumos de lise bacteriana no 

meio de cultura. 1,2mL de clorofórmio era acrescentado ao inóculo e novamente o 

frasco era mantido sob agitação, a 37°C por 30min. Em seguida, o meio de cultura foi 

dividido submetido à centrifugação a 10000rpm/10min/4°C. O sedimento foi 

desprezado, transferindo-se o sobrenadante para um novo tubo, onde foram 

acrescentados RNase e DNase para concentrações finais de 100µg/mL, seguindo-se com 

incubação a 37°C por 2h. Depois, foi adicionado NaCl para concentração final 1M e 

PEG 8000 para concentração final 10%, incubando-se a mistura  no gelo por 1h. Depois 

foi realizada centrifugação a 10000rpm/15min/4°C para recuperação dos fagos  e o  

sedimento de cada tubo foi ressuspendido em 900µL de meio TES (0,1M NaCl; 25mM 

EDTA; 10mM Tris pH 8; 0,5% SDS) e armazenado em “eppendorfs” de 2mL. Foi 

adicionado a cada eppendorf proteinase K para concentração final 50µg/mL. Os
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“eppendorfs” foram então incubados a 65°C por 16h. Prosseguiu-se com extração com 

fenol/clorofórmio, seguida de um passo de extração com clorofórmio. O DNA de fago 

foi então precipitado com 1V de etanol 100% gelado e 0,1V de acetato de sódio 3M. 

Algumas vezes foram observadas formações de DNA enovelado, que eram recolhidas 

cuidadosamente com agulhas de vidro estéreis, e dissolvidas em 100µL de TE. Quando 

não eram observadas formações de DNA enovelado, os “eppendorfs” eram mantidos em 

gelo seco por 30min, e em seguida eram centrifugados a 10000rpm/15min/4°C, para 

recolhimento do DNA em suspensão.  O sobrenadante era descartado e o “pellet” era 

lavado com 400µl de etanol 70%, com centrifugação a 10000rpm/5min/4°C. Depois, o 

sobrenadante era descartado, e o “pellet” de DNA ressuspendido em 100µl de TE. Cerca 

de 5µl dos DNAs extraídos foram submetidos à eletroforese em géis de agarose a 0,8%, 

para análise da qualidade do material obtido e cálculo da concentração do DNA. 

 

4.2.4.9. Preparação citológica de cromossomos politênicos 

 Glândulas salivares de R. americana foram cuidadosamente extraídas de larvas, 

e mantidas em solução gelada de “Ringer” de insetos. A fixação das glândulas foi feita 

em uma solução etanol/ácido acético gelada na proporção 3:1, durante 1min. O 

esmagamento foi feito em solução de ácido acético 50%, utilizando-se lamínulas 

siliconizadas. Em seguida, as preparações citológicas foram congeladas em gelo seco. 

As lamínulas foram removidas com o auxilio de um bisturi, e as lâminas armazenadas 

em etanol absoluto em freezer a -20oC até a sua utilização. As lâminas com 

cromossomos de R. hollaenderi; R. milleri; R. baschanti e Rhynchosciara sp 

(“Rhynchosciara marrom”) foram feitas como descrito acima,  a partir de glândulas 

armazenadas em etanol/ ácido acético 3:1. 
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4.2.4.10. Marcação de sondas, para hibridação in situ, através de reação de “Nick 

Translation” 

 DNAs de fago com inserto de interesse e DNAs plasmidiais com inserto de 

interesse de tamanho superior a 1,5kb  foram marcados com dNTPs associados a 

digoxigenina, com o kit “DIG Nick” (Roche). Foram utilizados, em cada reação, 1µg de 

DNA e 4µl de “DIG Nick Translation Mix”, completando-se o volume da reação para 

20μL, de acordo com instruções da fabricante.  As reações foram incubadas, por 1h, a 

16°C. Decorrido esse período, a sonda já estava pronta para utilização, e poderia ser 

congelada para uso posterior. Algumas sondas utilizadas neste trabalho foram marcadas 

com dNTPs associados a biotina, com o “kit”  “Bio Nick” (Invitrogen), utilizando-se 

1μg de DNA e seguindo-se as instruções da fabricante. 

 

4.2.4.11. Marcação de sondas, para hibridação in situ, através de reação de PCR  

 Insertos de tamanho inferior a 1,5kb foram marcados com dNTPs biotinilados, 

em reações de PCR. Cada reação de amplificação (volume final 50µL) continha: 

1ng/µL do plasmídeo de interesse; 0,2mM dNTPs não-marcados (dATP; dCTP; dGTP); 

0,2mM dNTP marcado com biotina (biotin-11-dUTP, Sigma); 1X tampão para Taq 

polimerase (Invitrogen); 1,5mM MgCl2; 1µL de solução de “primers” M13Forward 

concentrado 75pmoles/µL; 1µL de solução de “primers” M13Reverse concentrado 

75pmoles/µL; 5U de Taq polimerase (Invitrogen). Rotina de amplificação: 93°C, 2 min; 

26X (94°C, 10seg; 54°C, 20seg; 64°C, 1min); 68°C, 2min. Os procedimentos para 

hibridação in situ são os mesmos descritos anteriormente.  
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4.2.4.12. Hibridação in situ em lâminas com preparações de cromossomos 

politênicos de R. americana 

 As sondas marcadas em reações de “Nick Translation” e reações de PCR foram 

preparadas na seguinte mistura de hibridação: 50% de formamida; 4µL de sonda; 10% 

PEG; 2XSSPE (volume final = 20μL). 10µL dessa solução foram aplicados em uma 

lâmina de plástico, recobrindo a preparação citológica previamente seca à temperatura 

ambiente. Os procedimentos de hibridação in situ foram iguais para qualquer sonda 

marcada e para qualquer preparação citológica de cromossomos politênicos utilizada 

neste trabalho. As lâminas foram aquecidas em banho-maria a 75°C por um período de 

5 a 10min e imediatamente armazenadas em uma caixa fechada. A hibridação foi feita a 

37°C por cerca de 16h. As lâminas foram então lavadas uma vez em solução 0,1X 

SSPE; 0,2% SDS a 45°C por 30min, seguida de incubação à temperatura ambiente em 

solução contendo 1X TBS; 0,1% Triton X-100 (TBST); 40% Superblock (Pierce) ou 

leite em pó desnatado (“Molico”, 2%) por 30min. Para a detecção fluorescente, foram 

utilizados IgG de cabra anti-biotina conjugado com FITC (Sigma) ou IgG de ovelha 

anti-digoxigenina conjugado com  rodamina (Roche) na diluição 1:100 na solução 

TBST/Superblock. A incubação com o anticorpo foi feita em câmara úmida, à 

temperatura ambiente, durante 1h. As lâminas foram então lavadas duas vezes em TBST 

por 10min e finalmente em 1X TBS por 5min. As lâminas foram montadas em meio 

“antifading” (Vectashield), e observadas em microscópio de epifluorescência 

(Photomicroscope III, Zeiss). 

 

4.2.4.13. Digestão de DNA dos fagos de interesse com enzimas de restrição 

 Foram feitas diversas digestões com enzimas de restrição dos DNAs de fagos 

selecionados. Utilizamos cerca de 80ng de DNA de fago por digestão. As enzimas
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utilizadas foram: EcoRI;  NotI e SalI  (Invitrogen). As reações foram feitas de acordo 

com instruções dos fabricantes. Posteriormente, outras enzimas foram utilizadas em 

digestões de DNA de fago: BglI (NEB); HindIII (Invitrogen); PvuI (Stratagene); KpnI 

(Roche); SmaI (Stratagene). Foram feitas também digestões parciais com enzima de 

restrição EcoRI, utilizando-se 160ng de DNA. A cada 10min de reação, uma amostra de 

10µl foi retirada do tubo, e para que a enzima fosse inativada, a amostra era 

imediatamente purificada utilizando-se o kit “GeneCleanII” (Bio101 Inc.), seguindo 

instruções do fabricante. 

 

4.2.4.14. “Southern blot” e hibridação com sonda radiativa 

 As amostras de digestões foram submetidas à eletroforese em gel de agarose 

0,8%, de acordo com protocolos usuais. As amostras foram transferidas alcalinamente 

para membrana Hybond N+ (GE Healthcare), de acordo com instruções da fabricante. 

Cada membrana foi previamente preparada para as hibridações, agitada em forno de 

hibridação (Amersham) a 60°C durante 1h, embebida numa solução de hibridação 0,5M 

Na2HPO4/ 3,5% SDS. A sonda radiativa de interesse foi denaturada com 1V de 0,2M 

NaOH/ 2% SDS e imediatamente acrescentada à solução de hibridação. A membrana 

permaneceu no forno de hibridação a 60°C, sob agitação, por cerca de 12h. Decorrido 

esse período, a membrana foi lavada duas vezes em uma solução 40mM Na2HPO4/ 2% 

SDS, a 60°C, sob agitação no forno de hibridação por 15min. A membrana foi então 

colocada à temperatura ambiente para secagem, e depois exposta em cassete apropriado 

com filme diagnóstico Kodak X-Omat. O tempo de exposição de cada membrana variou 

de acordo com a intensidade da radiatividade da sonda. Os procedimentos para 

marcação das sondas radiativas são os mesmos descritos anteriormente. As sondas
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utilizadas nestes experimentos de hibridação em “Southern blot” foram: clone 

pRaM47.33 e  clone pRa5.2. 

 

4.2.4.15. Digestões EcoRI e SalI para subclonagem dos insertos de interesse 

 Foram utilizadas duas metodologias para subclonagem dos fragmentos de DNA 

produzidos pela digestão EcoRI dos insertos dos fagos de interesse. Na primeira, 1μg de 

DNA de fago foram digeridos com enzima de restrição EcoRI (Invitrogen) durante 16h 

e em seguida purificado com o auxílio do “kit” GeneClean” (Bio 101 Inc.), conforme 

instruções da fabricante, ou através de extração fenol/clorofórmio, seguida de 

precipitação com etanol 70%. O “pellet” resultante de qualquer um dos métodos de 

purificação foi dissolvido em 5μl de TE pH =8.  

 Na outra metodologia, 1μg de DNA de fago foi digerido com enzima de 

restrição EcoRI (Invitrogen), durante 16h. A amostra foi então submetida à eletroforese 

em gel de agarose 0,8%, e os fragmentos de DNA (bandas) resultantes da digestão 

foram delicadamente recortadas do gel e separadas da agarose com auxílio do kit “Gene 

Clean” (Bio 101 Inc.), conforme instruções da fabricante. Cada amostra foi eluída em 

10µL de TE pH=8. 

 As mesmas metodologias foram utilizadas quando foram feitas digestões com 

enzima de restrição SalI (Invitrogen) do inserto do fago de interesse para subclonagem. 

 

4.2.4.16. Preparação de vetores plasmidiais para ligações com o DNA de fagos 

digeridos com enzimas de restrição EcoRI ou SalI 

 O plasmídio bacteriano pUC18 foi extraído, conforme protocolos usuais 

(SAMBROOK et al., 1989), para ser utilizado como vetor de clonagem nesta etapa. 

Aproximadamente 1µg de plasmídeo foi digerido com enzima de restrição EcoRI
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(Invitrogen) ou com enzima de restrição SalI,  de acordo com instruções da fabricante. 

Cada digestão ficou em banho-maria a 37oC por cerca de 16h. Essas digestões foram 

então tratadas com fosfatase alcalina (Roche), acrescentando-se aos 50µLde cada 

digestão: 30µL de tampão para fosfatase alcalina; 2µL de fosfatase alcalina 

(correspondente a 2U), completando-se o volume para 300µL com água destilada. As 

reações foram incubadas a 37oC por 2h. Seguiu-se com duas extrações com 

fenol/clorofórmio e uma extração com clorofórmio. Os plasmídeos digeridos foram 

precipitados com etanol, conforme protocolo descrito anteriormente. Cada vetor foi 

ressuspendido em 50µL de TE.  

 

4.2.4.17. Clonagem dos fragmentos obtidos a partir da digestão do inserto dos 

fagos de interesse: ligação do DNA de fago, transformação bacteriana, extração 

plasmidial e análise dos subclones de interesse 

  Os procedimentos de ligação são os mesmos para bandas eluídas em gel de 

agarose ou para ligação do produto de digestão com enzima de restrição, seja ela EcoRI 

ou SalI. A 10µL de cada eluição foram acrescentados: 1µL de enzima ligase 

(Invitrogen); 4µL de tampão 5X para Ligase (Invitrogen); 1µL do vetor pUC18 digerido 

com enzima de restrição EcoRI, completando-se o volume para 20μL com água 

destilada. Essas amostras permaneceram a 18oC por 16h.  

 Os procedimentos de transformação bacteriana foram feitos como descrito em 

SAMBROOK et al. (1989). As extrações de DNA plasmidial foram feitas com o “kit” 

comercial “Pure Link (Invitrogen), seguindo-se instruções da fabricante. 5µL de cada 

DNA plasmidial extraído foram digeridos com enzima de restrição EcoRI (Invitrogen), 

de acordo com instruções da fabricante. Em seguida, essas amostras foram submetidas à 

eletroforese em gel de agarose 1,2%, acompanhadas de 5µL do DNA plasmidial não-
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digerido correspondente, para análise dos tamanhos dos inserto e quantificação do DNA 

extraído. 

 

4.2.4.18. Reações de seqüenciamento; seqüenciamento das amostras e análise das 

amostras seqüenciadas 

 As reações de seqüenciamento foram realizadas com o kit “Big Dye Terminator 

Ready Reaction” (Applied Biosystems), de acordo com instruções do fabricante. Para 

seqüenciamento dos insertos clonados em vetor pUC18 e pBlueScript  foram utilizados 

os “primers” M13Foward e M13Reverse.  Após a reação de seqüenciamento, as 

amostras foram precipitadas com os seguintes procedimentos: adição, à amostra 

seqüenciada, de 25μL de “cocktail” de precipitação (2750μL de etanol absoluto; 110μL 

de 3M NaOAc pH 5,2; 110μL de glicogênio 1mg/mL); 15min no gelo; centrifugação à 

4000rpm, 18°C, 30min; descarte cuidadoso do sobrenadante; adição de 50μL de etanol 

70% gelado; centrifugação à 4000rpm, 18°C, 30min; descarte do sobrenadante; 

secagem dos “pellets” à temperatura ambiente; armazenagem das amostras em freezer 

até o seqüenciamento. As amostras foram seqüenciadas no Instituto de Química da USP. 

A análise dos resultados de seqüenciamento foi feita com a utilização do banco de dados 

GenBank (ALTSCHUL et al., 1990), comparando-se as seqüências obtidas com as 

depositadas nesse banco de dados, e com a utilização dos “softwares” gratuitos 

“Chromas 2” e “CodonCode Aligner”. 

 

4.2.4.19. Reações de PCR com primers M16f e M16r 

  Para estas reações,  os plasmídeos utilizados (pRaλ11.4.1; pRaλ11.3.9; 

pRaλ11.2.3; pRaλ11.1.5; pRaλ11.0.5) foram diluídos na proporção 1:20. Foi utilizado 

1μL de solução de plasmídeo em cada reação (volume final = 50μL), e: 2μL de MgCl2
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 50mM (Fermentas);1μL de “primer” M16r (5’- GCCATTYTRTGTRCA - 3’); 1μL de 

“primer” M16f   (5’- TGYACAYARAATGGC - 3’); 5μL de dNTPs 2mM; 5μL de 

tampão 10X para PCR com KCl (Fermentas); 0,5μL de Taq Polimerase (Fermentas); 

34,5μL de água MilliQ. Foi feita também uma reação substituindo-se o DNA plasmidial 

por DNA genômico de R. americana. Rotina de amplificação: 1X (94°C, 2min); 26X 

(94°C, 30seg; 56°C, 1 min; 64°C, 30seg); 1X (68°C, 7min). As amostras foram 

aplicadas em gel de agarose 1,2% e submetidas à eletroforese para análise. 

 

4.2.4.20. Clonagem das amostras de interesse: a obtenção do clone pRa5.2 

  As amostras de PCR feitas a partir de DNA genômico de R. americana e de 

DNA plasmidial do clone pRaλ11.4.1 foram utilizados em procedimentos de clonagem 

com o vetor  plasmidial “pGem T-Easy” (Promega), conforme instruções da fabricante. 

Os demais procedimentos de seleção de colônias, verificação da existência e tamanhos 

dos insertos, e seqüenciamento foram feitos como descrito anteriormente.  

 

4.2.4.21. Detecção simultânea de hibridação e da transcriptase reversa 

 Os mesmos procedimentos descritos anteriormente para hibridação in situ foram 

iniciados com uma re-hidratação das lâminas em uma solução 1X TBS, evitando-se a 

secagem à temperatura ambiente. O passo do aquecimento para desnaturação da sonda e 

do DNA cromossômico foi feito a 70°C por 2min, e o tempo de hibridação foi reduzido 

para 2h. A detecção da hibridação foi feita com anticorpo IgG de ovelha anti-

digoxigenina conjugado com rodamina (Roche), seguida de imunodetecção da 

transcriptase reversa, como descrita em GORAB (2003), com apenas uma modificação. 

Foi utilizado como anticorpo secundário o IgG de cabra anti-IgG de coelho conjugado 

com FITC (Sigma). A visualização simultânea da sonda do satélite e da transcriptase
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reversa foi feita num microscópio “Axiophot II” (Zeiss), equipado com câmera CCD 

(PCO). As imagens foram analisadas com o “software” ISIS (MetaSystems). 

 

4.2.4.22. Hibridação em “Southern blot” para verificação da repetitividade dos 

subclones do inserto do fago λ1 

 Aproximadamente 1μg de DNA plasmidial de cada subclone do inserto do fago 

λ1 foram digeridos com enzima de restrição EcoRI (invitrogen), de acordo com 

instruções da fabricante. Foram digeridas também as mesmas quantidades dos 

plasmídeos pRaM47.33 e pRa5.2. Todas as amostras foram aplicadas em gel de agarose 

1,2%, e submetidas à eletroforese. O gel foi então fotografado e transferido 

alcalinamente para membrana Hybond N+ (GE Helthcare), conforme protocolo descrito 

anteriormente. Este experimento foi feito em duplicata, originando assim duas 

membranas, para hibridação com duas sondas diferentes. A primeira sonda foi feita a 

partir de 200ng de DNA genômico de R. americana, marcado através da utilização do 

“kit” “Random Primers DNA labeling system” (Invitrogen), conforme instruções da 

fabricante. A outra sonda, marcada através do mesmo procedimento, foi feita a partir de 

DNA genômico de R. hollaenderi. Os demais procedimentos de hibridação com as 

sondas, lavagem das membranas, exposição e revelação da auto-radiografia foram feitos 

de acordo com protocolos descritos anteriormente.  

 

4.2.4.23. Procedimentos para mapeamento do inserto do fago λ1 

 Foram feitas seis digestões, de aproximadamente 1μg de DNA de fago λ1, com 

enzima de restrição SalI (Invitrogen), de acordo com instruções da fabricante. Essas 

amostras foram aplicadas em gel de agarose 0,8%, e submetidas à eletroforese. O gel foi 

fotografado e transferido alcalinamente para membrana Hybond N+ (GE Helthcare), 
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conforme protocolo descrito anteriormente. As amostras transferidas para a membrana 

foram cuidadosamente recortadas, resultando em seis tiras, que foram utilizadas em 

experimentos de hibridação em “Southern blot”. Ao todo, foram marcadas seis sondas, 

sendo que cada uma foi utilizada em uma tira da membrana recortada. As sondas foram 

marcadas e hibridadas como descrito anteriormente; elas foram feitas a partir de 

diversos DNAs plasmidiais: pRa5.2; pRaM47.33 (ROSSATO et al., 2007); clone 414 

(Madalena & GORAB, 2005); pRaλ1.2.1; pRaλ1.1 e pRaλ1.0.6. Os procedimentos de 

lavagem das membranas, exposição e revelação da auto-radiografia foram feitos de 

acordo com protocolos descritos anteriormente.  

 

4.3. Resultados 

 

4.3.1. Exploração da biblioteca genômica de R. americana clonada em fagos λDash 

utilizando-se como sonda o clone pRaM47.33, representativo da repetição M22 

 

4.3.1.1. A seleção dos fagos de interesse 

 Após testes de infecção e titulação da biblioteca de fagos, iniciamos a busca por 

fagos com insertos de interesse. O método utilizado para triagem da biblioteca foi 

hibridação em “Southern Blot” com sonda radiativa representativa de uma seqüência 

subtelomérica clonada do genoma de R. americana, o clone pRaM47.33 (ROSSATO et 

al., 2007, em anexo).   

 Foram analisados um total de 2,04x105 halos de lise, dos quais apenas seis 

apresentaram sinais positivos de hibridação com a sonda.  Entretanto, esses sinais não 

foram mantidos em novas triagens, restando para análise apenas dois halos de lise 

verdadeiramente positivos em relação à sonda M22.  
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 Ambos os fagos foram amplificados para extração de DNA, que foi utilizado em 

reações de “Nick Translation”, obtendo-se sondas para hibridações in situ em 

cromossomos politênicos de R. americana. Os resultados mostraram que a sonda 

denominada λ10 hibridou moderadamente nas extremidades cromossômicas 

teloméricas, além de apresentar um sinal forte e intersticial no cromossomo X (dados 

não mostrados). Já a sonda denominada λ11 apresentou sinais fortes de hibridação em 

todas as extremidades cromossômicas teloméricas (Fig. 1). Uma vez que os resultados 

com a sonda λ10 mostram sinais de hibridação moderados e um intersticial de alta 

intensidade, decidimos que o inserto do fago λ11 seria o primeiro a ser analisado. 

Concluímos que o inserto do fago que hibridou fortemente numa banda intersticial do 

cromossomo X deve portar um inserto contendo, predominantemente, seqüências desta 

região do cromossomo X. A hibridação nas extremidades cromossômicas se deve, 

provavelmente, à existência de seqüências complementares à sonda fazendo parte desta 

região do cromossomo X. 

 

 

 

 

 

 

 

 

111 
 



                                                                        Capítulo 4. Caracterização de seqüências das extremidades cromossômicas de 
Rhynchosciara americana (Diptera: Sciaridae) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
A1

A-18
C1

X1

c

A1

A18

C1

a
A18A1

C1

b

A1

A18 X1

C1

d

A1

A-18
C1

X1

c

A1

A18

C1

a
A18A1

C1

b
A18A1

C1

b

A1

A18 X1

C1

d

 

 

Figura 1. Hibridação in situ em cromossomos politênicos de R. americana. A sonda utilizada foi feita a 
partir da marcação, com nucleotídeos biotinilados, do fago λ11. (a) e (c): contraste de fase. (b) e (d):
fluorescência. Apenas as extremidades cromossômicas com sinais de hibridação estão enumeradas. 

 Foram feitas também hibridações in situ, com a sonda λ11, em cromossomos 

politênicos de R. baschanti, R. milleri, Rhynchosciara sp (“Rhynchosciara marrom”, 

coletada e cedida gentilmente pelo Dr. R. V. Santelli) e R. hollaenderi. Nas três 

primeiras, não foram observados sinais de hibridação in situ. Entretanto, foram 

observados sinais de hibridação in situ em cromossomos politênicos em R. hollaenderi 

nas mesmas extremidades onde são observados sinais  com a sonda poli-A (STOCKER 

et al., 1993), ou seja, nas extremidades cromossômicas A18, B1 e C1. Vale lembrar que 

os cromossomos politênicos de R. baschanti, R. milleri e “Rhynchosciara marrom” 

também não apresentam sinais de hibridação in situ quando hibridados com sonda poli-

A (STOCKER et al., 1993), ou mesmo com a sonda do fago λ11. 
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4.3.1.2. Análise do inserto do fago λ11 

 Iniciamos a análise do inserto do fago λ11 através de várias digestões, com 

enzimas de restrição, do DNA de fago extraído. As enzimas de restrição foram 

escolhidas após observação do mapa do fago λDash (SAMBROOK et al., 1989), 

decidindo-se por algumas que liberavam o inserto dos braços do fago, como por 

exemplo, EcoRI (Figs. 2a e 2b). Outras enzimas, como BglI; KpnI; NotI; HindIII; PvuI; 

XbaI e SmaI (dados não-mostrados) também foram utilizadas na tentativa de fragmentar 

o inserto do fago λ1. 

 Após eletroforese em gel de agarose das amostras de DNA digeridas, 

observamos que a digestão com enzima EcoRI resultava na divisão do inserto em 5 

fragmentos, de tamanhos 4,1kb, 3,9kb, 2,3kb; 1,5kb e 0,5kb, esta última banda de 

intensidade muito fraca (Fig. 2a). As demais digestões resultaram na fragmentação 

excessiva do inserto e/ou braços do fago, o que dificultou a análise do inserto (dados 

não-mostrados). 

Visando a identificação de regiões do inserto responsáveis pelo sinal de 

hibridação obtido nas triagens, o gel de agarose da figura 2a foi então transferido para 

uma membrana de nitrocelulose, para procedimentos de hibridação em “Southern Blot” 

com a sonda feita a partir do clone pRaM47.33. Foram observados sinais em todos os 

fragmentos produzidos pela digestão do inserto do fago λ11 com enzima EcoRI 

(Fig.2c), inclusive na banda de 0,5kb. Este resultado sugere a existência de seqüências 

complementares à repetição de 22 bases (pRaM47.33) ao longo de toda a extensão do 

inserto do fago λ11. 
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Figura 2. (a): eletroforese em gel de agarose de amostra de DNA do fago λ11 digerido com enzima de 
restrição EcoRI. (b): hibridação em “Southern blot” do gel da figura (a). A sonda radiativa utilizada foi 
feita a partir do clone pRaM47.33, representativa da repetição M22 (ROSSATO et al., 2007). 

 Digestões parciais do fago λ11 com enzima EcoRI foram feitas em seguida, com 

o objetivo de tentarmos mapear a disposição dos diversos fragmentos ao longo do 

inserto do fago λ11. As amostras digeridas, depois de eletroforese em gel de agarose, 

foram transferidas para membrana de nitrocelulose, para procedimentos de hibridação 

em “Southern Blot”. A sonda utilizada foi feita a partir do inserto do clone pRaM47.33. 

Os resultados obtidos nessa hibridação (dados não-mostrados) não foram informativos, 

no sentido de auxiliar na elaboração de um mapa de restrição do inserto do fago λ11. 

 

4.3.1.3. Subclonagem dos fragmentos de DNA produzidos pela digestão EcoRI do 

inserto do fago λ11 

 O próximo passo foi então a subclonagem dos fragmentos do inserto do fago 

λ11 obtidos após digestão com enzima EcoRI. Duas metodologias para clonagem desses 

fragmentos foram utilizadas. Na primeira, eluímos do gel de agarose, após eletroforese,
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as bandas obtidas a partir da digestão do fago λ11 com enzima de restrição EcoRI. Cada 

banda eluída, (4,1 + 3,9; 2,7; 1,5 e 0,5kb) foi ligada ao vetor plasmidial pUC18, para 

clonagem. Entretanto, este procedimento teve baixo rendimento, com cerca de 20 

pequenas colônias brancas para extração plasmidial. Apenas um dos 20 plasmídeos 

extraídos apresentou inserto (dados não-mostrados). Esse inserto plasmidial, de 

tamanho 4,1kb foi marcado em reação de “Nick Translation”, produzindo-se uma sonda 

para hibridações in situ. Foram observados sinais nas extremidades não-telocêntricas 

com a sonda pRaλ11.4.1 (inserto de 4,1kb).  

 Em outra tentativa de subclonagem dos fragmentos de DNA obtidos através da 

digestão do fago λ11 com EcoRI, utilizamos todo DNA digerido para ligação com o 

vetor plasmidial pUC18. Desta vez, o número de colônias brancas obtidas foi bem 

maior, o que permitiu a extração de 31 plasmídeos, todos com insertos (dados não-

mostrados). Após análise dos subclones, selecionamos os que possuíam insertos de 

tamanhos 3,9; 2,3; 1,5 e 0,5kb. Esses plasmídeos foram submetidos a reações de “Nick 

Translation”, para marcação de sondas, utilizadas em hibridações in situ em 

cromossomos politênicos de R. americana. Todas as sondas apresentaram sinais 

positivos de hibridação nas extremidades cromossômicas não-telocêntricas de R. 

americana.  

 
4.3.1.4. Seqüenciamento dos insertos dos subclones obtidos 
 

Todos os subclones obtidos foram seqüenciados, sendo que os subclones de 

insertos maiores que 1kb não puderam ser seqüenciados totalmente. O seqüenciamento 

parcial do inserto do subclone de 4,1kb (Figs. 3 e 4) revelou a existência de uma nova 

repetição, identificada manualmente, constituída por 16 bases (Fig. 5), organizada em 

tandem e que se inicia logo após o sítio de clonagem EcoRI. Esta repetição, que não 

possui similaridade com seqüências depositadas no banco de dados GenBank
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(ALTSCHUL et al., 1990). Já na outra extremidade dessa mesma seqüência, foi 

identificada, com similaridade de 92%, a seqüência do clone pRaM47.33 (ROSSATO et 

al., 2007). Este dado corrobora o sinal de hibridação em “Southern Blot” das figuras 2c 

e 3b. Os resultados dos seqüenciamentos parciais revelaram que a maioria dos 

fragmentos do inserto do fago λ11 apresentam as repetições M22 (do clone pRaM47.33) 

e a nova repetição de 16pb (Fig. 3 a 12), observada inicialmente no subclone  

pRaλ11.4.1. 

Apesar do seqüenciamento parcial de todos os clones obtidos, pudemos observar 

que todos os insertos possuem blocos de repetições M16 e M22 intercaladas. Não foram 

encontrados outros tipos de seqüências repetitivas em nenhum dos clones analisados. 

Foram encontradas apenas algumas regiões que não se assemelhavam nem às repetições 

M16 e M22, nem às seqüências depositadas no banco de dados GenBank. Estes dados 

sugerem, mesmo sem o seqüenciamento total dos clones, que o inserto existente no fago 

λ11 é constituído, talvez em sua maior parte, apenas de blocos de repetições M16 e M22 

intercaladas. 

 

 

 

 

 

   
Figura 3. Seqüenciamento parcial do inserto (4,1kb) do subclone pRaλ11.4.1, com o “primer” 
M13Reverse. A região grafada em itálico contém repetições M16, presentes da base 16 a 418. A região 
sublinhada  contém   repetições M22, presentes da base 418 a 658. As demais regiões não apresentam 
semelhanças significativas com seqüências depositadas no banco de dados GenBank.O sítio de clonagem 
EcoRI está em negrito.  

GAATTCCATTTTNNNTGCATGCCATTCTGTGTTAATGCCATTTTATGTGC  50 
ATGCCATTCTGTGGTAATGCCATTTCATGTGCATGCCACTCTGTAATAAT 100 
GCCATTTCATGTGCATGCCATTCTGTGTACATGCTATTTTATGTGCATGC 150 
CATTCTGTGTTTATACTATTTTATGTGCATGCCAATCTGTGTACATGCAA 200 
TTTTATGTGCATGCCATTCTGTGTTAATGCCATTTTATATGCATGCCATT 250 
CTGTGTAAATGCCATTTTATGTGCATGCCATTCTGTGTACATGCCAATTT 300 
ATGTGCATGCCGTTCTGTGTACATGCCAATTTATGTGCATGCCATTCGGT 350 
CTTAATGGCATTTTATGTGCATGCCATTCTGTGTTGCCGTTTCATGTGCA 400 
TGCCATTCTGTGTGCCTGATACATCATTTGTTAATCNCCCGTTTCTCCAC 450 
AATGAATGGCACGCACATCATTATTGACTTGCACGGNTAAAATCCGTTAA 500 
TCGCCCGGTCATCATCCGTGAATTTGATGTACATTATCCGTGAATCGCAT 550 
GTATAACATCCGTGAATCNCCTTCATATAATTCTTTAGAGACACGTGTGT 600 
CATTTGTGTATAGCATGCACATCATCTGTGAATTGCACGTATAACATCCG 650 
TAAATCGC                                           658 
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GTGCTTTTCCCNNCNAGTGTTAATGCCATTTTATGTGCANGCCATTCTGT  50 
GGTAATGCCATTTCATGTGCATGCCACTCTGTATAATGCCATTTCATGTG 100 
CATGCCATTCTGTGTACATGCTATTTTATGTGCATGCCATTCTGTGTTTA 150 
TACTATTTTATGTGCATGCCAATCTGTGTACATGCAATTTTATGTGCATG 200 
CCATTCTGTGTTAATGCCATTTTATATGCATGCCATTCTGTGTAAATGCC 250 
ATTTTATGTGCATGCCATTCTGTGTACATGCCAATTTATGTGCATGCCGT 300 
TCTGTGTACATGCCAATTTATGTGCATGCCATTCGGTCTTAATGGCATTT 350 
TATGTGCATGCCATTCTGTGTTGCCGTTTCATGTGCATGCCATTCTGTGT 400 
GCCTGTACATCATTTGTTAATCGCCCGTTTCTCCACAATGAATGGCACGC 450 
ACATCATTATTGACTTGCACGGGTAAAATCCGTTAATCGCCCGGTCATCA 500 
TCCGTGAATTTGATGTACATTATCCGTGAATCGCATGTATAACATCCGTG 550 
AATCGCCTTCATATAATTCTTTAGAGACACGTGTGTCATTTGTGTATAGC 600 
ATGCACATCATCTGTGAATTGCACGTATAACATCCGTAAATCGCCCTGTA 650 
AACATCCGGGNATCGCACGNAAATCATCCGTGAAATCGCCCGTACATCAA 700 
TTCGTGAATCGCCTGTACATCGTTCGTGAANCGCCCGNTTCNCCCCAGNG 750 
AATGGNNCNTACATCATTATTGACTTGCTCNGGNAAAANCCNNTAATCGC 800 
CCATTCTGNGNAAANCCNGTTTTTG                          825 

Figura 4. Seqüenciamento parcial do inserto (4,1kb) do subclone pRaλ11.4.1, com o “primer” 
M13Forward. A região sublinhada contém repetições M22, presentes da base 404 a 714. A região grafada 
em itálico contém repetições M16, presentes da base 17 a 405. As demais regiões não apresentam 
semelhança significativa com seqüências depositadas no banco de dados GenBank . O sítio de clonagem
EcoRI não pôde ser identificado no seqüenciamento. 

 
 
CATTTCATGTGCATGC 
CATTCTGTGTACATGC 
TATTTTATGTGCATGC 
CATTCTGTGTTTATAC 
TATTTTATGTGCATGC 
CAATCTGTGTACATGC 
AATTTTATGTGCATGC 
CATTCTGTGTTAATGC 
CATTTTATATGCATGC 
CATTCTGTGTAAATGC 
CATTTTATGTGCATGC 
CATTCTGTGTACATGC 

Figura 5. Alinhamento manual de parte das repetições, 
de 16pb, denominadas M16, existentes no subclone 
pRaλ11.4.1 (Fig.4). As bases alinhadas são de 59 a 71. 

GNGNTTTTCNCCCTGAGTTAATGCCATTTTATGTGCATGCCATTCTGTGG  50 
TAATGCCATTTCATGTGCATGCCACTCTGAAATAATGCCATTTCATGTGC 100 
ATGCCATTCTGTGTACATGCTATTTTATGTGCATGCCATTCTGTGTTTAT 150 
ACTATTTTATGTGCATGCCAATCTGTGTACATGCAATTTTATGTGCATGC 200 
CATTCTGTGTTAATGCCATTTTATATGCATGCCATTCTGTGTAAATGCCA 250 
TTTTATGTGCATGNNATTCTGTGTACATGCCAATTTATGTGCATGCCGTT 300 
CTGTGTACATGCCAATTTATGTGCATGCCATTCGGTCTTAATGGCATTTT 350 
ATGTGCATGCCATTCTGTGTTGCCGTTTCATGTTGCCATTCTGTGTGCCT 400 
GNACATCATTTGTTAATCNCCCGTTTCTCCACGNTGAATGTCANGCACAT 450 

Figura 6. Seqüenciamento parcial do inserto (3,9kb) do subclone pRaλ11.3.9, com o “primer” 
M13Forward. A região grafada em itálico contém repetições M16, da base 13 a 406. As demais regiões 
grafadas em preto não apresentam semelhanças significativas com seqüências depositadas no banco de 
dados GenBank.O sítio de clonagem EcoRI não pôde ser identificado no seqüenciamento.  

117 
 



                                                                        Capítulo 4. Caracterização de seqüências das extremidades cromossômicas de 
Rhynchosciara americana (Diptera: Sciaridae) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CGGATGATTTACGTGAGATACCCGGATGTTTACAGGGCGATTTACGGATGTTATACGT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GNTTCNTNNAAAANGGTCGGATCAGCATTTTNCCCNGAAATAGGCCCAAA  50 
TTTGATATTTTATGCTTTACACGATTATTGTTCATTCTCTGNGTTACTTT 100 
AACGGATAATACATATTTATACATAATATGTAATTACTAACATGGGATTT 150 
GATCAATTTCAAACTACACCTTTTCAATGTAAAACATTAACTAATTTTCT 200 
GCACAAATTTATATGTTAAGAAAATTTCATTTCAATAAGCTAGTTACTCG 250 
CATTTTATACACGCAACGCAGTGTGAAGNAAAATATTTTTNTTTACATCA 300 
ATGTTTTGCATTTTCTCTATACGCTCTCGTATTTGCTTGAATCTCATGCN 350 
AGCCAAAACAGGCTCATGATCAGAATAATATTACTGTAAATCACCGTCAA 400 
ATAATTCCTAAATGACACGTGTATTATCCGTGAATTGCAATCACATCATC 450 
TGGGAATTGCACGGTATACCATCCGTCGAATCGCATGAATANCATCCGTG 500 
AACTGTCTGTT                                        512 

 

GGATTTTCTNNCAAAANNCTTGTACACAGAATGTTNGNCCAACGGATGTT  50 
ACCCGTGCAAGTCAATAATGATGTGCGTGCCATTCACTGTGGAGAAACGG 100 
GCGATTCACGAATGATGTACAGGCGATTCACGAATGATGTACGGGCGATT 150 
CACGGATGATTTACGTGCGATACCCGGATGTTTACAAGGCGATTTACGGA 200 
TGTTATACGTGCAGTTCATGAATCTTGTTCGTGCGGTTCACAGTGAATAA 250 
ACGGGCATTTCACGGGTTGATATTCATGCGATTCACTGATGNTATTTTTG 300 
CAATTCACAGATGATGTGCATGCAATACATGNATGATACAAGTTTCATTA 350 
AAGAATTATATGAAGGCGATTCACGGACGTTATACATGCNATTCACGGAT 400 
GATGTACATCAAATTCACGGATGATGACCGGNCGATTAACGNATGTTACC 450 
CGAGCAAGTCAATAATGATNTGCGNGCCATTTCACTGTGNAGAAACTGNT 500 
CNATTAACAAATGATGTACAGGCCACTCAAGAATGGTCATGCTNNNTGAA 550  

Figura 7. Seqüenciamento parcial do inserto (3,9kb) do subclone pRaλ11.3.9, com o “primer” 
M13Reverse. A região sublinhada contém repetições M22, da base 41 a 481. As demais regiões 
grafadas em preto não apresentam semelhança significativa com seqüências depositadas no banco 
de dados GenBank. O sítio de clonagem EcoRI não pôde ser identificado no seqüenciamento. 

 
 
 
 

Figura 8. Seqüenciamento parcial do inserto (2,3kb) do subclone pRaλ11.2.3, com o “primer” 
M13Forward. A região sublinhada contém repetições M22, da base 386 a 512. As demais regiões 
grafadas em preto não apresentam semelhança significativa com seqüências depositadas no 
banco de dados GenBank. O sítio de clonagem EcoRI não pôde ser identificado no 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GAATTCACACAGAATGNTTTCTNCAAAAAACGGCTTGTACACAGATTTTC  50 
CCNATTAACGGATGTTACCCGTGCAAGTCAATAATGATGTGCGTGCCATT 100 
CACTGTGGAGAAACGGGCGATTCACGAATGATGTACAGGCGATTCACGAA 150 
TGATGTACGGGCGATTCACGGATGATTTACGTGCGATACCCGGATGTTTA 200 
CAAGGCGATTTACGGATGTTATACGTGCAGTTCATGAATCTTGTTCGTGC 250 
GGTTCACAGTGAATAAACGGGCATTTCACGNNTGATATTCATGCGATTCN 300 
CTGTTTTTTATACGTGCAATTCACAGATGATGTGCATGCAATACATGGAT 350 
GATACAAGTTTCATTAAAGAATTATATGAAGGCGATTCACGGACGTTATA 400 
CATGCGATTCACGGATGATGTACATCAAATTCACGGATGATGACCGGGCG 450 
ATTAACGGATGTTTACCCGAGCAANTCAATAATGATGTGCGTGCCATTCA 500 
CTGTGNGANAAACGGTCGATTAACAAATGATGTACAGGCGCCCANNATGG 550 
CATGCACNTGAATTGNCNCCACAGNATGGCATGCACATAAAANGGCATTA 600 
AGACCGAATGGCTTGCNCATNAAATTGNNATNCANATAAGTCGGNNTGTA 650 
CAGCAAGAANGGGANTGNANATAAAA                         676 

 
 
 
 
 

Figura 9. Seqüenciamento parcial do inserto (2,3kb) do subclone pRaλ11.2.3, com o “primer” 
M13Reverse. A região sublinhada contém repetições M22, da base 52 a 504. A região grafada em 
itálico contém repetições M16, da base 535 a 676. As demais regiões grafadas em preto não 
apresentam semelhança significativa com seqüências depositadas no banco de dados GenBank. O 
sítio de clonagem EcoRI está grafado em negrito. 
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 GAATTCACACAGAATGGNNTTTTCCCCAAAANGGNTGTACACAGAATANT  50 
TTCCCNAANGGATGTNACCCGTGCAAGTCAATAATGATGTGCGTGCCATT 100 
AACTGTGGANAAACGGGCGATTCACGAATGATGTACAGGCGATTCACGGA 150 
TGATTTACGTGAGATACCCGGATGTTTACAGGGCGATTTACGGATGTTAT 200 
ACGTGCAATTCGCAGATGATGTGCATGCTATACACAAATGACACACGTGT 250 
CTCTAAAGAATTATATGAAGGCGATTCACGGATGTTTTACATGCGATTCA 300 
CGGATAATNTNCNTCAAATNCACGGANGATGACCGGGCGATTAACGGATG 350 
TTAACCGTGCAAGTNATANNGANGAGNTTGNANTCGCTGNGGNGANACNG 400 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 10. Seqüenciamento parcial do inserto (1,5kb) do subclone pRaλ11.1.5 com o “primer” 
M13Reverse.  A região sublinhada contém repetições M22, da base 57 a 366. As demais regiões grafadas 
em preto não apresentam semelhança significativa com seqüências depositadas no banco de dados 
GenBank. O sítio de restrição EcoRI está grafado em negrito. 

 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Figura 11. Seqüenciamento parcial do inserto (1,5kb) do subclone pRaλ11.1.5 com o “primer 
M13Forward. A região grafada em itálico contém repetições M16, da base 1 a 31. As regiões sublinhadas 
contém repetições M22, da base 431 a 702 e da base 721 a 968. As demais regiões grafadas em preto não 
possuem semelhança significativa com seqüências depositadas no banco de dados GenBank. O sítio de 
restrição EcoRI não pôde ser identificado no seqüenciamento.  

TAATGCCATTTTATGTGCATGCCATTCTGTGGTCTCGAGNACCCCGGTTT  50 
NCCCCAAAAAAGNCGGACAGNAAAGTTTTCCNAAANAGGCCCNAATTTGA 100 
TATTTTATGCTTTACACGATTATTGTTCATTCTCTGNGTTACTTTAACGG 150 
ATAATACATATTTATACATAATATGTAATTACTAACATGGGATTTGATCA 200 
ATTTCAAACTACACCTTTTCAATGTAAAACATTAACTAATTTTCTGCACA 250 
AATTTATATGTTAAGAAAATTTCATTTCAATAAGCTAGTTACTCGCATTT 300 
TATACACGCAACGCAGTGTGAAGTAAAAGATCCGCNTTTACATCAATGTT 350 
TTGCATTTTCTCTATACGCTCTCGTATTTGCTTGAATCTCATGTAAGTCA 400 
AAACAGGNTCATGATCAGAATAATATTACTGTAAATCACCGTCAAATAAT 450 
TCCTAAATGACACGTGTATTATCCGTGAATTGCAATCACATCATCTGTGA 500 
ATTGCACGTAATACCATCCGTGAATCGCATGAATATCATCCGTGAACTGT 550 
CTGTTTATTTACTGTGAACCGCAAGCACATCATTCACAAACTGCACGTAT 600 
AACATCCGTAAATCGNCCTGCAGTCATCCGTGTATCGCACGTATATCATC 650 
TGTAAATCGCCCGTACATCATTCGTGAATCGCTTGTACATCATTCGTGAA 700 
TCAGCTGTTTCCTCCACCATGAATGGCACGCACATCATTATTTACTTAAT 750 
CGCCCCGGNCCATCATCCGNGAATTTCATGNAACATCATCCGNGAAATTT 800 
CATGGNACATCATCCCGNGGANTCGAANGNTATAAAATCCNGNGAATCGN 850 
CCTTCCTANAATTCCTTTAATTGANACGTTTANTCANTTGGGNAATNGCA 900 
TGNCCANCNACCTGGGAAATGGNCGGGAAANCNTTCCGGGAANCCCAAGA 950 
ANANCACCCGGGNAATTG                                 968 

Figura 12. Seqüenciamento parcial do inserto (0,5kb) do subclone pRaλ11.0.5 com o “primer” 
M13Reverse. A região grafada em itálico contém repetições M16, da base 95 a 486.  As demais regiões 
grafadas em preto não possuem semelhança significativa com seqüências do banco de dados GenBank. O 
sítio de clonagem EcoRI está grafado em negrito. 

GAATTCGGATCGATTAACGGATGTTACCGGTGCAAGTCAATAATGATGTG  50 
CGTGCCATTCCCTGTGGAGAAACGGGCGATTAACAAATGATGTACAGGCA 100 
CACAGAATGGCATGCACATGAAATGGCAACACAGAATGGCATGCACATAA 150 
AAATGGCAATAAGACCGAATGGCATGCACATAAATTGGCATGTACACAGA 200 
ACGGCATGCACATAAAATGGCATTTACACAGAATGGCATGCACATAAAAT 250 
GGCATTAATACAGAATGGCATGCNCTAAAATAGCATTAAGACGGAATGGC 300 
NTACCCTTAAATGGCNTGTACNCAGAATGGCTTGCCATNAAATGGCTTAG 350 
CCAGGATGGCTGCNCATAAAATGGCNTTAACNCCGAGCTCGGTANCCGGG 400 
GGNATNCTTTAAGTCGACCTGNAGGGATGCAAGNTTGGACTNGGNCGCCN 450 
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 A nova repetição identificada no subclone pRaλ11.4.1 foi denominada de M16 

(Fig.5). Com esses dados, desenhamos dois “primers”, complementares entre si, 

denominados M16f e M16r (ver materiais e métodos), que poderiam amplificar 

seqüências contendo repetições M16. Utilizamos todos os subclones obtidos a partir da 

fragmentação do inserto do fago λ11 com enzima de restrição EcoRI em reações de 

PCR com os “primers” M16f e M16r. Os resultados obtidos através de eletroforese em 

gel de agarose das amostras dos PCRs (dados não mostrados) mostraram poucas bandas 

e arrastos, de fraca intensidade, sugerindo que fragmentos de DNA de muitos tamanhos 

haviam sido amplificados. Dessa forma, escolhemos ao acaso o produto de PCR do 

inserto do subclone pRaλ11.4.1 para clonagem em vetor plasmidial adequado. Foram 

escolhidas 20 colônias bacterianas para extração de DNA plasmidial, sendo que apenas 

três possuíam insertos de interesse, de tamanhos 1,5kb; 0,85kb e 0,5kb (dados não 

mostrados). Esses três clones foram seqüenciados, e um deles apresentou apenas 

repetições M16. O clone pRa5.2 possui um inserto que contém repetições M16  

presentes numa extensão de 784 bases, num total de  50 repetições (Fig. 13). Foram 

observadas pouquíssimas repetições imperfeitas (de menor comprimento) neste 

segmento. Foi também feito um alinhamento manual entre os 50 elementos repetitivos 

(dado não mostrado) necessário ao cálculo comentado a seguir. A similaridade média 

entre as repetições neste segmento é alta (85%), calculada pela média das maiores 

freqüências relativas de cada base em cada uma das 16 posições.  O consenso deduzido 

dos 50 elementos é CATAAAATGGCATGCA. Dois outros segmentos mais curtos 

contendo elementos M16 pertencentes a outros subclones mostraram similaridades 

médias de 75 e 81%. Estes dados sugerem que as repetições M16 tendem a ser mais 

homogêneas do que as M22. 

120 
 



                                                                        Capítulo 4. Caracterização de seqüências das extremidades cromossômicas de 
Rhynchosciara americana (Diptera: Sciaridae) 

 

 
 

CACAGAATGGCATGCA 
CATAAAATGGCATTAA 
CACAGAATGGCATGCA 
CATAAAATGGCATTAA 
GACAGAATGGCATGCA 
CATAAAATTGCATGTA 
CACAGAATGGCATGCA 
CATAAAATGGCATTAG 
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CATAAAGTTGCATGTA 
CACAGAATGGAATGCA 
 

 

Figura 13. Seqüenciamento total do 
clone pRa5.2 (número de acesso 
EU328632) que contém apenas 
repetições M16. Os elementos M16 
foram alinhados para facilitar a 
identificação das repetições e suas 
variantes, tendo sido obedecida a ordem 
com que apareciam no inserto. Os traços 
(-) entre as bases foram inseridos 
visando maximizar o alinhamento. 
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O inserto do clone pRa5.2 foi então como sonda para hibridações in situ em 

cromossomos politênicos de R. americana. Os resultados obtidos mostraram que as 

repetições M16 estão presentes nas cinco extremidades cromossômicas não-

telocêntricas (dados não-mostrados). Utilizamos em paralelo a mesma sonda para 

hibridação in situ em cromossomos politênicos de R. hollaenderi e  observamos sinais 

de hibridação apenas na extremidade cromossômica A-18 (dados não mostrados). 

 

4.3.2. Exploração de biblioteca genômica de R. americana clonada em fago λDash, 

com sonda das repetições M16 de R. americana 

 

4.3.2.1. A seleção dos fagos de interesse 

 A caracterização do clone pRa5.2 contendo apenas repetições M16 foi 

importante para uma nova estratégia de exploração da biblioteca genômica de R. 

americana clonada em fagos λDash. Esse clone foi utilizado como sonda para triagem 

da biblioteca, numa tentativa de caracterizarmos uma região maior das extremidades 

cromossômicas de R. americana.  Ao final da primeira seleção da biblioteca genômica, 

onde foram analisados 1,6x105 halos de lise, foi observado que 22 halos de lise 

apresentavam sinais de hibridação com a sonda radiativa do inserto do pRa5.2.  

 Os 22 halos de lise selecionados foram então submetidos à nova triagem, para 

verificação de falsos positivos, ou seja, de sinais de hibridação com a sonda M16 que 

não fossem verdadeiros. Ao final dessa análise, apenas seis halos de lise mantiveram os 

sinais de hibridação com a sonda radiativa, e então foram amplificados para extração de 

DNA.Os clones obtidos foram denominados λ1, λ2, λ8, λ14, λ16 e λ22. A seguir, será 

descrita a análise dos insertos dos fagos λ2, λ8, λ14, λ16 e λ22. A análise do inserto do 

fago λ1 será descrita posteriormente.  
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4.3.2.2. Análise dos insertos dos fagos λ2, λ8, λ14, λ16 e λ22 

 Cada DNA de fago selecionado foi utilizado com o sonda, em hibridações in 

situ, para verificação da localização citológica dessas seqüências.  As sondas foram 

marcadas com o kit “Dig Nick” (Roche). Os resultados obtidos mostraram que todas as 

sondas, exceto a do inserto do fago λ2, hibridaram positivamente em todas as cinco 

extremidades cromossômicas não-centroméricas de R. americana (dados não-

mostrados). O sinal de hibridação observado com a sonda feita a partir do inserto do 

fago λ2 era intersticial e único, no cromossomo A, e então esse clone foi descartado da 

análise. 

 Os insertos dos DNAs de fagos selecionados foram digeridos com enzima de 

restrição EcoRI e submetidos à eletroforese em gel de agarose. O inserto do fago λ2 

também foi digerido, uma vez que estes experimentos foram feitos paralelamente às 

hibridações in situ. Os resultados obtidos revelaram que todos os insertos são diferentes 

entre si, devido aos tamanhos dos fragmentos obtidos após a digestão com enzima de 

restrição EcoRI (Figs. 14a; 15a; e 16a). 

Todos os géis de agarose obtidos foram transferidos para membrana de nylon, e 

hibridados em “Southern blot” com sondas radiativas dos clones pRa5.2 e pRa47.33, 

que possuem exclusivamente as repetições M16 e M22, respectivamente. Uma vez que 

no inserto do fago λ11 selecionado anteriormente foram identificados blocos das 

repetições M16 e M22 intercalados ao longo de todo o inserto, os demais clones 

selecionados nesta etapa também foram analisados dessa forma, visando o mapeamento 

de fragmentos maiores de DNA proveniente de regiões teloméricas/subteloméricas. Os 

resultados obtidos mostraram que a maioria dos fragmentos dos insertos dos fagos 

possuía as repetições M16 e M22 (Figs 14b; 15b e 16b), aparentemente organizadas de 

forma semelhante às do inserto do fago λ11. 
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Como esperado, os fragmentos do inserto do fago λ2 não apresentaram sinais de 

hibridação com nenhuma das sonda utilizadas (Fig. 15). 
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gura 14. (a): eletroforese em gel de agarose de amostras de DNA de fago λ16, cujo 
inserto foi digerido com enzima de restrição EcoRI. A digestão foi feita em duplicata, 

mentos de “Southern Blot”. (b): hibridação em “Southern Blot” do gel da 
figura (a). A sonda utilizada em (1) foi feita a partir do inserto do clone pRa5.2, 

tativo da repetição M16. Em (2) a sonda utilizada foi feita a partir do inserto 
do clone pRa47.33, representativo da repetição M22. 
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gura 14. (a): eletroforese em gel de agarose de amostras de DNA de fago λ16, cujo 
inserto foi digerido com enzima de restrição EcoRI. A digestão foi feita em duplicata, 

mentos de “Southern Blot”. (b): hibridação em “Southern Blot” do gel da 
figura (a). A sonda utilizada em (1) foi feita a partir do inserto do clone pRa5.2, 

tativo da repetição M16. Em (2) a sonda utilizada foi feita a partir do inserto 
do clone pRa47.33, representativo da repetição M22. 
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Figura 15. (a): eletroforese em gel de agarose 
de amostras de DNA de fago, cujos insertos 
foram digeridos com enzima de restrição EcoRI. 
(1) e (3): DNA do fago λ2; (2) e (4): DNA do 
fago λ21. (b): hibridação em “Southern blot” do 
gel da figura (a). A sonda utilizada em (1) e (2)
foi feita a partir do inserto do clone pRa5.2, 
representativo da repetição M16. Em (3) e (4) a 
sonda utilizada foi feita a partir do inserto do 
clone pRa47.33, representativo da repetição 
M22. Os asteriscos indicam os sinais de 
hibridação inespecíficos da sonda com DNA 
dos braço do fago. 
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Figura 15. (a): eletroforese em gel de agarose 
de amostras de DNA de fago, cujos insertos 
foram digeridos com enzima de restrição EcoRI. 
(1) e (3): DNA do fago λ2; (2) e (4): DNA do 
fago λ21. (b): hibridação em “Southern blot” do 
gel da figura (a). A sonda utilizada em (1) e (2)
foi feita a partir do inserto do clone pRa5.2, 
representativo da repetição M16. Em (3) e (4) a 
sonda utilizada foi feita a partir do inserto do 
clone pRa47.33, representativo da repetição 
M22. Os asteriscos indicam os sinais de 
hibridação inespecíficos da sonda com DNA 
dos braço do fago. 
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Figura 16. (a): eletroforese em gel de agarose 
de amostras de DNA de fago, cujos insertos 
foram digeridos com enzima de restrição 
EcoRI. (1) e (3): DNA do fago λ8; (2) e (4):
DNA do fago λ14. (b): hibridação em 
“Southern blot” do gel da figura (a). A sonda 
utilizada em (1) e (2) foi feita a partir do 
inserto do clone pRa5.2, representativo da 
repetição M16. Em (3) e (4) a sonda utilizada 
foi feita a partir do inserto do clone pRa47.33, 
representativo da repetição M22. 
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Figura 16. (a): eletroforese em gel de agarose 
de amostras de DNA de fago, cujos insertos 
foram digeridos com enzima de restrição 
EcoRI. (1) e (3): DNA do fago λ8; (2) e (4):
DNA do fago λ14. (b): hibridação em 
“Southern blot” do gel da figura (a). A sonda 
utilizada em (1) e (2) foi feita a partir do 
inserto do clone pRa5.2, representativo da 
repetição M16. Em (3) e (4) a sonda utilizada 
foi feita a partir do inserto do clone pRa47.33, 
representativo da repetição M22. 
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Decidimos subclonar alguns fragmentos dos insertos dos fagos λ8 e λ14. Assim, 

faríamos uma análise de seqüências e confirmação dos dados obtidos nas hibridações 

em “Southern Blot”. Analisamos cerca de 30 colônias bacterianas obtidas através da 

ligação, em vetor plasmidial adequado, dos produtos de digestão do inserto do fago λ8 

com enzima de restrição EcoRI. Obtivemos apenas um subclone com inserto de 

tamanho 1,5kb, compatível com o tamanho dos fragmentos obtidos na digestão do 

inserto, e resolvemos seqüenciá-lo.  Os resultados parciais de seqüenciamento 

mostraram que uma das cadeias de DNA não possui semelhança significativa com 

seqüências depositadas no banco de dados GenBank, além de não hibridar nos 

cromossomos de R. americana (dados não mostrados). Já a outra cadeia seqüenciada 

possui aproximadamente 95% de sua extensão similar à seqüências de DNA bacteriano 

(dados não mostrados). O resultado desse seqüenciamento sugere a presença de um 

possível DNA bacteriano contaminante no inserto do fago λ8. Esse fato, além da 

enorme dificuldade em obter produtos claros de digestão do DNA deste fago,  fez com 

que abandonássemos sua caracterização.  

 Analisamos  20 DNAs plasmidiais obtidos a partir da ligação do produto de 

digestão, com enzima EcoRI, do inserto do fago λ14 (dados não mostrados). Apenas 

dois subclones apresentaram insertos de tamanhos compatíveis com os obtidos na 

digestão do inserto, e então esses subclones foram seqüenciados. Quando submetida à 

analise no banco de dados GenBank, observamos que uma parte do subclone λ14.1 (Fig. 

17), das 527 bases seqüenciadas, possui uma região cuja seqüência apresenta 77% de 

semelhança com o transposon “Mariner”, identificado em Rhynchosciara americana, e 

denominado “Ramar1”. “Mariner” é um transposon de 1286pb, que foi identificado 

inicialmente em Drosophila mauritiana (HARTL et al., 1997), e que codifica para sua 

própria transposase, tendo sido descrito em vários organismos, desde fungos até

125 
 



                                                                        Capítulo 4. Caracterização de seqüências das extremidades cromossômicas de 
Rhynchosciara americana (Diptera: Sciaridae) 

 humanos (AUGÉ-GOUILLOU et al., 1995), e recentemente descrito em R. americana 

(RESENDE-TEIXEIRA et al., 2007).  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AACTTATGAACTANNTACNGGAATGCTGTNTTNTTAACGGATACAGTAAT  50 
TNTCTCTATCCACCAGCCGATCCAATGAANATCCATAGGCCCAGACTAGA 100 
GAATNGTGGGGAACCAGCGGCNATGACNTANATGAACCCACTGTCTAAGC 150 
TCTCGCTNAATNGTTNNNGAAACCTCAAGGCATATAACAAAAGTNATGGG 200 
TTGACTGGCACATTTTCACAAGTAAACNATACGCGTATCCGTTAAACATT 250 
TAATTTTTNNANTTCAATTTGACGGAACANGAATTTTTCGCGACCATCCT 300 
ANAGGTCAACGCCCANTCCTCTTCTTCTCTCGCGTCAAAAGNTTCNTAAC 350 
GAAACTGCCAAACTGATGTTTTTGNANTANGTGTATAATTTAANTCCTTC 400 
CGTTTTNTGCATGAAAANCAAATTTTATTCGGAANAATTAAAATGAAANT 450 
ATTTCAAANNTATTGGCCCATCNGCCTAGCTACTNACCTTTTTTCCCATC 500 
CTTTTCTGGGCAATTTNACGGGAATTC                        527 

 
Figura 17. Seqüenciamento do inserto de um subclone obtido a partir da digestão do inserto do fagoλ14 com 
enzima de restrição EcoRI. Neste seqüenciamento foram lidas 527 bases. Não conseguimos obter um resultado 
de seqüenciamento melhor do que o apresentado. Não é possível identificar o sítio de restrição EcoRI no início 
do seqüenciamento; ele é observado apenas no final da seqüência (em itálico). A região grifada corresponde ao 
transposon “Ramar 1”, da base 381 a 476. O restante da seqüência não possui similaridade significativa com 
seqüências depositadas no banco de dados GenBank.  

 
 
4.3.2.2.1. O elemento “Mariner” em R. americana 
 

Há alguns anos, durante a exploração de uma microbiblioteca genômica de R. 

americana, construída a partir de uma extremidade cromossômica microdissecada B-1, 

analisamos DNAs plasmidiais de 56 colônias bacterianas, sendo que poucas foram 

classificadas como sendo de interesse para estudo (ver capítulo 3).  Os dados obtidos 

revelaram que os insertos de dois clones, denominados “3” e “31”, possuíam as mesmas 

seqüências (Figs. 18 e 19), sendo que a de maior tamanho (clone 3) não apresentava 

semelhanças significativas com seqüências depositadas no banco de dados do GenBank. 

Na seqüência do clone 3 foram identificados sítios de restrição DraI, HpaI e Sau3A. 

Outros dois clones selecionados foram os que deram início a análise de seqüências 

subteloméricas, que resultaram em dois trabalhos publicados (MADALENA & 

GORAB, 2005; ROSSATO et al., 2007). 
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ACGAGCATTGTCATGCAGAAGAATAATCTCTTCGTATCTCGAATGGTATT  50 
GAGCGCGTTTTTCCTTCAGAGCACGGCTCAATCTCATCAATTGTGTTCGA 100 
TAGAGGGCTCCAGTAATTGTTTCCTCCAATAATTCCTCCAATTCTGCATC 150 
CTCGTAAATTTTTGACCTTCCACTGCGATCTCTGTCTTCTACGTCGAAAT 200 
CACCGTTTTTAAACTTTTGAAACCACTCTCGACACGTTTTCTCACTTAAA 250 
GCACCCTGA                                          259 

 
Figura 18. Seqüenciamento do inserto, de tamanho 259pb, do clone 3, obtido na exploração da biblioteca 
feita a partir da extremidade cromossômica microdissecada B-1 de R. americana.  As regiões que 
continham seqüências dos “primers” degenerados não estão representadas.  

ACGAGCATTGTCATGCAGAAGAATAACCTCTTCGTATCTCGAATGGTATT  50 
GAGCGCGTTTTTCCTTCAGAGCACGGCTCAATCTCATCAATTGTGTTCGA 100 
TAGAGGGCTCCAGTAATNGNTTCCTCCAATAATTCCTCCAATTCTGCATC 150 
CTCGTAAATTTTTGACCTT                                169 

 
Figura 19. Seqüenciamento do inserto, de tamanho 169pb, do clone 31, obtido na exploração da 
biblioteca feita a partir da extremidade cromossômica microdissecada B-1 de R. americana.  As regiões 
que continham seqüências dos “primers” degenerados não estão representadas. Está seqüência está 
contida na seqüência do clone 3 (Fig. 18).  

 

Estendemos a caracterização de seqüências contidas nesta microbiblioteca 

seqüenciando ao acaso outros 13 subclones cujos insertos não hibridaram fortemente 

com a sonda (dados não mostrados). Submetendo estas seqüências recentemente ao 

GenBank, não foi observado qualquer similaridade significativa das mesmas com 

seqüências depositadas no banco de dados.   

O clone “3” foi escolhido então para análise, sendo utilizado como sonda em 

experimentos de hibridação em “Southern blot”. Esses experimentos consistiram na 

digestão, com três enzimas de restrição (DraI, HpaI e Sau3A) de DNA genômico de R. 

americana, que foram transferidos para membranas e hibridados com sonda feita a 

partir do clone 3. Esses experimentos poderiam indicar o tipo de organização dessa 

seqüência, se os sítios de restrição encontrados definiriam um arranjo em tandem. 

Foram observados padrões de hibridação que indicavam que a seqüência do clone 3 

poderia estar organizada em tandem (Fig. 20). Entretanto, tentativas de clonagem desses 

elementos repetitivos por PCR inverso não produziram resultados. Quando utilizada 
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como sonda em experimentos de hibridação in situ, observamos fracos sinais em regiões 

teloméricas, além de muitos sinais intersticiais (dados não mostrados).   O conjunto dos 

resultados de hibridação in situ e em “Southern blot” nos levou a abandonar a 

continuação da caracterização dessa seqüência, uma vez que ela se apresentou com 

ampla distribuição cromossômica, o que não era de nosso interesse.  Anos depois, 

submetendo novamente esta seqüência no banco de dados GenBank, verificamos que 

ela é 94% semelhante à seqüência que codifica para a transposase do transposon 

“Ramar1” de R. americana (RESENDE-TEIXEIRA et al., 2007).  
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Figura 20. Hibridação em “Southern blot” de amostras de DNA de R. 
americana digeridas com enzimas de restrição: DraI (1); HpaI (2) e SauI 
(3). A sonda radiativa utilizada foi feita a partir do inserto do clone “3”, 
representativo de uma região do elemento “RamarI” (“Mariner”), 
caracterizado em R. americana (RESENDE-TEIXEIRA et al., 2007).  

 

 

 

 

4.3.2.3. Análise do inserto do fago λ1 

 O inserto do fago λ1, foi selecionado na mesma triagem que os fagos λ2; λ8; 

λ14; λ16 e λ22, também foi analisado através de hibridação in situ em cromossomos 

politênicos de R. americana e digestão com enzima de restrição EcoRI.   
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 O inserto do fago λ1 hibridou em todas as extremidades cromossômicas não-

telocêntricas de R. americana (dados não mostrados). 

 A digestão de seu inserto com enzima de restrição EcoRI fragmentou-o em 

tamanhos aproximados de 4; 2,5; 2,1; 1,8 e 1,6kb, que somados resultam em 

aproximadamente 12kb (Fig. 21a). Essa eletroforese em gel de agarose foi transferida 

para membrana de nylon, e hibridada com as sondas radiativas dos clones pRa5.2 e 

pRa47.33. Vale lembrar que foi feita uma duplicata da digestão do inserto do fago λ1 

com enzima EcoRI, possibilitando que as hibridações fossem feitas simultaneamente e 

separadamente (duplicata não mostrada). A sonda da repetição M22 hibridou nos 

fragmentos de 1,8; 2,5 e 4kb; já a sonda com repetições M16 hibridou nos fragmentos 

de 2,5 e 4kb (Fig 21b). Os resultados sugeriram que as repetições M16 e M22 aparecem 

em dois fragmentos de DNA do inserto (4 e 2,5kb), e que essas repetições poderiam 

estar organizadas em blocos intercalados entre si, como no inserto do fago λ11. Um 

dado que mereceu maior atenção foi que no inserto do fago λ1 foram observados dois 

fragmentos, de 2,1kb e 1,6kb aproximadamente, que não apresentaram sinais de 

hibridação com nenhuma das sondas (Fig. 21b). 
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 Figura 21. (a): eletroforese em gel de agarose de 
amostra DNA do fago λ1 digerido com enzima de 
restrição EcoRI. A duplicata da digestão não foi 
representada. (b): hibridação em “Southern blot” 
de amostras de DNA do fago λ1 digerido com 
EcoRI.  (1): hibridação com a sonda pRaM47.33, 
(repetição M22). (2): hibridação com a sonda 
pRa5.2 (repetição M16).  
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 Esses resultaram apontaram para a possibilidade deste clone genômico possuir 

uma região contendo seqüências ainda não caracterizadas, associadas às extremidades 

cromossômicas. Visando o mapeamento e a identificação das seqüências dos 

fragmentos do inserto do fago λ1 que não hibridaram com as sondas, iniciamos 

procedimentos para subclonagem desses fragmentos. Dessa forma, teríamos mais 

informações a respeito da organização das repetições M16 e M22 e das seqüências 

desconhecidas. 

 De acordo com a eletroforese da figura 21a, teríamos de subclonar, ao todo, 

cinco fragmentos de DNA de tamanhos diferentes. A subclonagem foi feita através da 

utilização do produto total de digestão do DNA viral com enzima de restrição EcoRI.  

Foram analisados cerca de 60 subclones (dados não mostrados). A seleção desses 

subclones revelou a existência de  insertos de tamanhos menores: 0,5; 0,6; 0,85 e 1kb, 

que não foram observados claramente na digestão do inserto do fago λ1 com enzima de 

restrição EcoRI. Esses fragmentos não foram observados nas eletroforeses porque as 

quantidades de inserto digerido eram muito pequenas, dificultando a visualização das 

bandas de menor tamanho. Em algumas digestões do inserto do fago λ1, pudemos 

observar as bandas de 0,85 e 1kb, de intensidade nunca fraca, e que não puderam ser 

captadas pela câmera de fotodocumentação. 

 Selecionamos para seqüenciamento subclones de inserto de tamanhos 4; 2,5; 2,1; 

1,8; 1; 0,85; 0,6 e 0,5kb, correspondentes aos tamanhos obtidos na fragmentação do 

inserto do fago λ1. Mesmo após exaustivas tentativas, não conseguimos subclonar o 

fragmento de 1,6kb, que não hibridou com nenhuma das sondas utilizadas nos 

experimentos de “Southern blot”. Os resultados dos seqüenciamentos dos insertos dos 

subclones, mesmo que parciais, podem ser observados nas figuras de 22 a 32. 
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GAATTCGTCCATGCTTTACTTTTATATCTGCCTGAGAGAACCATTTTAAA  50 
TCTAATTTAATTTGAAAACTGTCTCAATTTTCAATCAAAAAAATACCCTT 100 
GAAGATTAAGGGGATTTGCTTTTTTAGTTATGAAAGGCGTGTACGTTCCG 150 
CCTGTCCTTCATTCTCTTTCAAGAAATTGTTTTATAATATGAATAAGGTA 200 
CTGTTATGTCTCTAATTATCGTCCATGTAATGATGTAGTTTAGAGTAGGA 250 
AATTAAGTTTGAATCAATAAATAGGATCAAATTTCTTTTTTGCAAAAAGT 300 
TTGCTATTTAAACATTAATTATGCTGACTATCATTAGTCAGAGCTTATTT 350 
TTCAGTGCTTTTTTGTGAATTTTAATTCCAAAAAATTAAGAAAACGTTCT 400 
GGAAAGTTGTCAAATGAATTC                              421 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AGTGTACAACCTGACCTGATGACACAGACAATTCAATCACTTGCTTATGC  50 
AGCTTTAGAAAGAGCCGGACATAACCAGAACAGCGATGTATCGGTCATGA 100 
GCAACGTATAGATGATAGTCGGGTTCTAAAAACTCCTGAATTTCAAACCG 150 
GAAGGCAAAAGACGTGTTGGGCGACCAAAGTCTAGGTGGTTCAATACAAA 200 
TTTTGCCAATTCCAGATCAGTTTAGTAACCTGTTTTAGAGATAACGTAAT 250 
GGTTGAAGATTTTCATTTTGACTTGTATTGTTGTATACACTCGCCTTTGG 300 
CTCGAGCTGCAAACGACACACTCTTCAAAATAAAAATCTTTAAACCAGTA 350 
AGCAATTATTTCTCCGACTGTATTAACATTTCATATTTTTAGCACGGGAG 400 
ACCTTCAAAGTGGAGGTTTTCAATTAATTGAGCTGTTCACAGAATTC    447 

 
 
 
 

 
 

Figura 22. Seqüenciamento total do subclone pRaλ1.0.5, de extensão 421pb. As bases grafadas em 
negrito são os sítios de restrição EcoRI, que fazem parte da seqüência. Esta seqüência não apresenta 
semelhança significativa com seqüências depositadas no banco de dados GenBank. 

Figura 23. Seqüenciamento total do subclone pRaλ1.0.6, de extensão 447pb. A região grafada em 
negrito representa o sítio de restrição EcoRI, que faz parte da seqüência. O outro sítio EcoRI foi omitido 
porque apareceu antes de um sítio BamHI modificado, sugerindo que esta seqüência esteja em uma das 
extremidades do inserto de DNA do fago. Esta seqüência não possui semelhança significativa com 
seqüências depositadas no banco de dados GenBank. 
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GAATTCAATTCTTGGAAAAAGAGCATGACACATTTTGTGACTAAAATTAT  50 
TTGTGTCAATTTAAATAAATTTGAGAAACGTAGAAACGTGTCGCATAAAA 100 
TATATATTTAATGGCTTTTAAAACAATACTTTCATAATATTATAATATTT 150 
TTGAAACAAAAAAAAAGAAAACATGCTCCTTTCCGTTCTGAGGGAGCGTT 200 
AGTTTTATGTTATTTTCTTTATGTTATTATTAGGAATATGAATGAATGGC 250 
GGCGACGGCATCTACAACTTGTCTCATATTTTATCGTTTTTTACCAATGC 300 
ATGTGGTGAACGTCGCAAAAGAGAAACCGTTGTGAAAAAAAGTTTTTCCA 350 
TATTTAAAAACAATAACACCTTCCGAAGTTTTCTGATTTACTCGTTTAGG 400 
CTCCACTATGTATGAAGAAAACGAAATTTGATTAGCAGGGACACTCTTTT 450 
TATTCCACATTAAAACAGAATCCAGATGAACCTAACAATGAAAATTTCAT 500 
TGTTTTCTTCCCGATTGTTATGTTTTACAAACATTGTTAAAAGACCTGAA 550 
TCAAAACAAAAGACATGGCAAAAGTTATCTATGTTCTTGTTGATTTCGTA 600 
GCAATGTCTATGAAATTTTCTTGTCAATTACAAAACTAACAATTAAAAAA 650 
TATCATTAAGCGGAAAATAATTGTTTTTAGCTTCCATTCCCACAACTTTA 700 
CGGAATCC                                           708 

 
 

 

 

 

 

 
GAATTCTTACGATGGGAGAATAGTGTACATATGAAACTTCTAAAAATTGT   50 
TGCGATATTAATGTATTAATCTCTACATGTGATTCGTTATTTATTTTCTA  100 
AATAAAAAAGTTGAGTAAAATATTTCTTACTGTAACTTTTCATTCATCCA  150 
CGCCAAATAATTTTAAAAAGAATCAGTTTAGATGTTATGTGTGGATATCT  200 
AATATTGTGCTTTCAATGCTTTGAACTAAGTATCGACTCGGCAGTAAAGC  250 
AATGAACAATAAATTTTTATTTTTTGTATATATGTACAAATGCATAAGGT  300 
TGAAAATAGAAGATATTTATAAATTAATATGAAAGATATCAAAAACAACG  350 
TTAACGAAAGTTAATAAACAATCAAATTAATATCATGGTTTTATCATTGT  400 
CAATAAATGTAAAAGTAACAAAATAGGTGCTTCACTTTCAATATCTTCTT  450 
TATTTCTCCGAAAACTCATCAAGCTTGGCATTTTCTGTCATTTTGAATAT  500 
CTAACAATGCCTATGATTGTCAAATATAAAAGAAGGATATAATTATTAAC  550 
GTACCTTTTTTTTGGCACTTTAAATTCTATAGATGTGACAGCCTGAAAAT  600 
GAAGATCAAGGTGCAGTTAAGCTCAAATTTGACCCAAATTTAATTTTTGA  650 
ATTTTTAACATAAAGTACTTGACTTTTAGTTTTTTTAATGATTTTAAATT  700 
AAAAGCAGTCGACTTTTTAAGCTTAAAATGAATAAATAAAAAATGTTAGA  750 
CAAAATAGATATCTGTAACAATTTTTTTTCTTGAGCCATGGTCAAAATAA  800 
CATGCTTTCCTACATATAGATTATCTGTTTTTTTCTCGGGTTCATTACCG  850 
TTACGATTCTTTTCGTTATGAATTTCCATGCTCACATCCACTACGTAAGT  900 
ACTTTTATATATTTATATACGAAAAATAAATAAGAAACCTTAAATACTTT  950 
AACATGTAGCCAGACTTTTATCAAAGAAATCAACACTTCAAACTAAATAA 1000 
AGAAAAATCATTTCCGTTTCCTGATTCAGTTTGAATGAAACGAAACATAA 1050 
CTCGCTATGAATTC                                     1064 

 
 
 

 
 

Figura 24. Seqüenciamento total do subclone pRaλ1.0.8, de extensão 708pb. As bases grafadas em 
negrito são os sítios de restrição EcoRI, que fazem parte da seqüência.  Esta seqüência não apresenta 
semelhança significativa com seqüências depositadas no banco de dados GenBank. 

Figura 25. Seqüenciamento total do subclone pRaλ1.1, cujo inserto possui 1064pb. Os sítios de 
restrição EcoRI estão em negrito. As demais regiões não apresentam similaridade significativa com 
seqüências depositadas no banco de dados GenBank.  
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GAATTCACCCAACTGAAAAGTTATTTCTCCCCTTTTCACATTATGCTTTT  50 
CGGCATAAATATAAGAAAAAAATCCGTAGTTTGTAATCAAAAACACAAAG 100 
AACGGTAGAACAAGATAGAAAAACAGAACTTTACATTTTTCAAAACTTGA 150 
ACATAACCGAGAGAAAAAACATTTTCTTTTTTCTCGGTTCGCTCTTTTGC 200 
ATTTTCATGTGTAAAAAGAAATGCGAGGAGAAGATCTTTTATCGTTCGGC 250 
AGCATCTGTCTAAAGGGTAGAATTGATATTTAACGAAGAAAGGAACATTT 300 
TAATGGATCAGCAAAGTACTCTGAAATAGGCCCAAATTTGATATTTTATG 350 
CTTTACACGATTATTGTTCATTCTCTGTGTTACTTTAACGGATAATACAT 400 
ATTTATACATAATATGTAATTACTAACATGGGATTTGATCAATTTCAAAC 450 
TACACCTTTTCAATGTAAAACATTAACTAATTTTCTGCACAAATTTATAT 500 
GTTAAGAAAATTTCATTTCAATAAGCTAGTTACTCGCATTTTATACACGC 550 
AACGCAGTGTGGAAGAAAAGATCCGCGTTTACATCAATGTTTTGCATTTC 600 
TCTATACGCCTCTCGTATTTGCTTGAATCTCATGTAAGTCAAAACAGGCT 650 
CATGATCAGAATAATATTACTGGAAATCACCGTCAATATTTCCTAATGAC 700 
CCGTGTATTATCCGCGATGCATCCCATCATCTGGAATGCACGTAATACAT 750 
CCGTGAATCGCATGAAATCATCGGACTGCCGGTTATTACTGGACCGCAGC 800 
ATCTTCCAAATGCCGATACATCGTAATCCCGG                   832 

 
 

 
 

 

 

 

GAATTCACACAGAATGGCATGCACAAAAAACGGCTTGTACACAGAATAGG  50 
CGATTAACGGATGTTACCCGTGCAAGTCAATAATGATGTGCGTGCCATTA 100 
ACTGTGGAGAAACGGGCGATTCACGAATGATGTACAGGCGATTCACGGAT 150 
GATTTACGTGCGATACCCGGATGTTTACAGGGCGATTTACGGATGTTATA 200 
CGTGCAATTCGCAGATGATGTGCATGCTATACACAAATGACACACGTGTC 250 
TCTAAAGAATTATATGAAGGCGATTCACGGATGTTTTACATGCGATTCAC 300 
GGATAATGTACATCAAATTCACGGATGATGACCGGGCGATTAACGGATGT 350 
TACCCGTGCAAGTCAATAATGATGTGCTTGCCATTCACTGGTGGAGAAAC 400 
GGGCGATTAACAAATGATGTACAAGCGATTCACGAATGATGTACGGGCGA 450 
TTTACAGATGATATACGTGCGATACACGGACGACTGCAGGGCGGAGTTAC 500 
GGATGTTATACGTGCAGCTCATGAATCATGTGCGTGCGGTTCACAGTGAA 550 
TAAACGGGCAATTCACGGATGATATTCATGCGATTCACGGATGGTATACG 600 
TGCAATTCACAGATGATGTGCATGCAATACACAAATGATAAACGTGTCAT 650 
TAAAGAATTATATGAAGGCGATCACGGATGTTACATCCGATCACGGAGAT 700 
GTCATGAATTCCGGATGATGTCATGAATCCGATGATGCGGCGATAGTAAT 750 
ATGTGGCGGCTCTGTGAAACCCTATCCATGAGTCACCATCGAAGTGCGCG 800 
ATCCGTATCCGCAACGAATGCGCATCGTGTCGCTTGAGAGCTGGTCCATA 850 
CACCCG                                             856 

 
 

 
 
 
 
 

Figura 26. Seqüenciamento parcial de uma extremidade do subclone pRaλ1.1.8, com o “primer” 
M13Forward. O inserto deste subclone possui cerca de 1,8kb. A região sublinhada contém repetições 
M22, da base 674 a 770. A região em negrito contém o sítio de restrição EcoRI. As demais regiões não 
apresentam similaridade significativa com seqüências depositadas no banco de dados GenBank.  

Figura 27. Seqüenciamento parcial da outra extremidade do subclone pRaλ1.1.8, com o “primer” 
M13Forward. O inserto deste subclone possui cerca de 1,8kb. A região em negrito contém o sítio de 
restrição EcoRI. A região sublinhada contém as repetições M22, da base 49 a 720. A região em 
itálico apresenta similaridade com as repetições M16, da base 3 a 52. As demais regiões não 
apresentam similaridade significativa com seqüências depositadas no banco de dados GenBank. 
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GAATTCTCAAATAAAAATTCGTATGACGCAGAAAAGGGTTTGGCTATATT   50 
TTCATTTTTTTCCTTCTCTTCTGCATATAATGCACATATAACATTGTTAT  100 
CATTTTGTCGTTGTCATTTCGTTTCGGTTTGTATTGAACTGAGAAGAAAA  150 
TTACGTGAGGGTCAGAGATTTGCATATTATTTAGTTAGATGATTGAAAGA  200 
ATTTCGTGAATATTTTTAAAATACGCTATTTGTACTGACGTGTGGAGATT  250 
TCAAAGTTAAATGTAAACAAAGAAAGTCACCCCGGTACGTTTTCACCATA  300 
AATATAAGAAATTAAAAAAAATAAGAGAAAATTTGGCGCTTTATTTAAAT  350 
TTTGTTCATTTATTCGATTCTATCTAGTTGCAATTAGCATAACATACATG  400 
TGATAATAAAAAAACTCAACATTGACATATTATTCATTTACTCGATTCTA  450 
TATTATACCAATAAACGAAAAACCTAATCCGTCCATTAACCCCCCCCCCT  500 
CAATCATACACTTTTATTCATACCTATTAAAAAACTTTTTTAAGTTTTCA  550 
ATACGCTAGAAAGTAAATTGCCCAAACCAAACATAAATATCTTCCTTCTC  600 
CGTTGATGTACATAAAATATTATTAAATTACGTGTACTCTAGGGGCTGCA  650 
CACTGGTACAGTAACCCTACACCCGTCTTATGCTTATCATCATCTTCAAC  700 
AAAAATGATATTAAGCACAATTCAAAGTGCTAATAAATTAACATTGTTAA  750 
GATTGTAGTAGNCATGCTAATAAAGCGTTTAAAAAAAAAAAAAAAAAAAT  800 
TACGTGTACATATTATGTCCTTAAGTAAATTAATTTTCAGCTCTAGATTT  850 
TATGTTTCCTATGTAATATATTCAATCTAACCCAGTACAGTTTCCATCCT  900 
TCTGTGATATCCCAATCGTTTGTCAAAAGTTTTCCATTGGCGTCTTCAAC  950 
AAATTTAGACAAATTTATTGGTTTGCTATTGTTTCGCCTTAGCGCTGCAA 1000 
TATACGATTGAGTCACTTCCTTCCGGTGACTCGATATCTTTGTAAAAGAT 1050 
GAAGGAAAATTGGACCACAATCTTAAGATTTCCTTCACTTTTGTAGTGTT 1100 
AACAATTTGAAAGACGTGCCACATTTTATTTGCGTCCAGCTCGTTTTCGT 1150 
TGTTCACGACATCTAGCATGCTCTCTTGCATTTCTAATAGAAATCGTTCT 1200 
CCTTCTAGCTCCCTGTGCTCGTGCCAGTTTTTCACTTTGATTGCTGTGTC 1250 
CTTGGTCTGCTTGGGTTTTGGTAAGCGAATTTTCGAACACAAGAGGCGGT 1300 
TTTGACCTACTGCCTCTTTACCAAGGACCACCTTGCAATCTTTGACGTAT 1350 
TTTCTGATTTCCACTGGAACAAAGATGATAATCTATTTGTTTTTCCTTAC 1400 
CACCTGTACTGCACATAATCAGGTGACGCGAGTTTTTCTTAAAGAAGGTG 1450 
TTTAAAATAACAGAGTTATACGATTTCGCCAATGTCACTATTTCATCGAC 1500 
CTTTTCATTCCTGATGACACCTTTCGATTGTCTGTGCTTACGTATGCTTT 1550 
TAAGTCTGCTACAATAAACGGTCGCTCTCGTGGTGGATAGTCCTTCAGTA 1600 
GATTCTGTACAAATGTTTAATATATCTGTGTAGTGTTAACGTTTATAGAA 1650 
AGGAGAACGAAGTACCATCAATTAAATANAGATTTAAAGCTATTGAACGA 1700 
AGAATCTGATGTAGCACATCCAATTACAATAAAATATACGTCTGGTTTTG 1750 
GTGGCGTAAAGCTTACACAAAATTGGTAAAAAAAAAACTTTTTCCCAAAT 1800 
TATATAGTCCAAACACGCTGTACGTCTAATATTTCGACATTTCAAAATTT 1850 
TCGTTTCAATAAAAAATAGAGTCCAGAGAGTTTACNNNCATAATATGAAT 1900 
GGGATATGAATTC                                      1913 

 
 

 
 
 
 
 

Figura 28. Seqüenciamento total do subclone pRaλ1.2.1, cujo inserto possui 1913pb. Os sítios de 
restrição EcoRI estão grafados em negrito. A região sublinhada apresenta similaridade significativa 
(>90%) com parte da seqüência do retrotransposon “RaTART” (número de acesso: EU363880). As 
demais regiões não apresentam similaridade significativa com seqüências depositadas no banco de 
dados GenBank.  
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GAATTCCATTTTATGTGCATGCCATTCTGTGTTAATGCCATTTTATGTGC  50 
ATGCCATTCTGTGGTAATGCCATTTCATGTGCATGCCACTCTGTAATAAT 100 
GCCATTTCATGTGCATGCCACTCTGTAATAATGCCATTTCATGTGCATGC 150 
CATTCTGTGTACATGCTATTTTATGTGCATGCCATTCTGTGTTTATACTA 200 
TTTTATGTGCATGCCAATCTGTGTACATGCAATTTTATGTGCATGCCATT 250 
CTGTGTTAATGCCATTTTATATGCATGCCATTCTGTGTACATGCCATTTT 300 
ATGTGCATGCCGTTCTGTGTACATGCCAATTTATGTGCATGCCATTCGGT 350 
CTTAATGGCATTTTATGTGCATGCCATTCTGTGTTGCCGTTTCATGTGCA 400 
TGCCATTCTGTGTGCCTGTACATCATTTGTTAATCGCCCGTTTCTCCACA 450 
GTGAATGGCACGCACATCATTATTGACTTGCACGGGTAAAATCCGTTAAT 500 
CGCCCGGTCATCATCCGTGAATTTGATGTACATTATCCGTGAATCGCATG 550 
TATAACATCCGTGAATCGCCTTCATATAATTCTTTAGAGACACGTGGTGT 600 
CATTTGTGTATAGCATGCACATCATCTGTGAATTGCACGTATAACATCCG 650 
TAATCGCCCTGTAAACATCCGGGTATCGCACGTAAATCATCCGTGAATCG 700 
CCCGTACATCATTCGTGAACCGCGGTACATCGTTCGTGAACGCCCGTTTC 750 
TCCCAAGTGAAGGCCCGTACATCATAATTGACTGCTCGGTAACTCCGTTA 800 
TCGCCATCTGGGTCAACCGTTTTGGCATGCATCGGGGTAATCATTTAGGG 850 
CAGCCATCGGGGTAAGCATTTAGGGCGCATCTGGGAAGCCTTCTGGGAGC 900 
CCCTGG                                             906 

 

 

 

 

 

 

GAATTCATTTAATAGGTAATCATAAGACACTTGTGTGCCGTTGGCAACAA  50 
CTTGATTGAATTGCATTATGCTGACTAATACTTTTATACGTGGTAATAAT 100 
ATCACACAGCACATAAACTTTTATGGTTTCTTATAAAATAAAATAAACAC 150 
AGTCCGTACACAGTGTTGTTTTTGCACGGTGTTATATTAATAGTTTGTAT 200 
TTAATAATTGTTTCTTTAAAAAAAAAAAAAAAAAAAACTTCTGGAATGTT 250 
CTCATGTAGCACATGGTGTCTTTTGTTGCACTTCTATTATTTCAATTGTT 300 
CACGAACACAGTTGTTAGCACAGATGTTCTCTGTTTGAAAGCTACGCATC 350 
GACTGCTTCCACAAGATGGCTCAAGGTGCTATAAATAGTCGACGGTGACA 400 
GCTGATATTTGCTGAATCGTGAAGACATTTGTGTGCCGTTGGCAACAACT 450 
TGATTGAATTGCATTATGCTGACTCATATTTGTACACGTGGTTTTAATAT 500 
CACACAGCACATAAACTTTTATGGTTTCTTATAAAATAAAATAAACACAG 550 
TCCGTACACAGTGGTTGTTTTTGCACGGTGTTATATTAATAGTTTGTATT 600 
TGATATGTTTTTGAAAAATTGGGGTTTTAATTAAAAAAAAAAAACATAAA 650 
CTTCCTCGAACGTTTTTCTGTAACCACATGGGGCTTTTGTTGCACTTCTA 700 
TTATTC                                             706 

 

 

 
 

Figura 30. Seqüenciamento parcial da outra extremidade do subclone pRaλ1.2.5(b) (número de acesso: 
EU379377), com o “primer” M13Reverse. O inserto deste subclone possui cerca de 2,5kb. Foram lidas 
706 bases. A região grafada em itálico contém as repetições subteloméricas de 414pb, caracterizadas em 
R. americana, da base 24 a 705.A região em negrito no centro da seqüência contém parte do transposon 
“Ramar1”. A região em negrito no início da seqüência contém o sítio de restrição EcoRI.  

Figura 29. Seqüenciamento parcial de uma das extremidades do subclone pRaλ1.2.5(a) (número de 
acesso: EU379376) , com o “primer” M13Forward. O inserto deste subclone possui cerca de 2,5kb. 
Foram lidas 906pb. A região grafada em itálico contém repetições M16, da base 2 a 418. A região 
sublinhada contém repetições M22, da base 417 a 723. O restante da seqüência não apresenta 
semelhança significaticva com seqüências depositadas no banco de dados GenBank. A região grafada 
em negrito contém o sítio de restrição EcoRI.  
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GAATTCCATTTTATGTGCATGCCATTCTGTGTTAATGCCATTTTATGTGC  50 
ATGCCATTCTGTGGTAATGCCATTTCATGTGCATGCCACTCTGTAATAAT 100 
GCCATTTCATGTGCATGCCATTCTGTGTACATGCTATTTTATGTGCATGC 150 
CATTCTGTGTTTATACTATTTTATGTGCATGCCAATCTGTGTACATGCAA 200 
TTTTATGTGCATGCCATTCTGTGTTAATGCCATTTTATATGCATGCCATT 250 
CTGTGTAAATGCCATTTTATGTGCATGCCATTCTGTGTACATGCCAATTT 300 
ATGTGCATGCCGTTCTGTGTACATGCCAATTTATGTGCATGCCATTCGGT 350 
CTTAATGGCATTTTATGTGCATGCCATTCTGTGTTGCCGTTTCATGTGCA 400 
TGCCATTCTGTGTGCCTGTACATCATTTGTTAATCGCCCGTTTCTCCACA 450 
GTGAATGGCACGCACATCATTATTGACTTGCACGGGTAAAATCCGTTAAT 500 
CGCCCGGTCATCATCCGTGAATTTGATGTACATTATCCGTGAATCGCATG 550 
TATAACATCCGTGAATCGCCTTCATATAATTCTTTAGAGACACGTGGTGT 600 
CATTTGTGTATAGCATGCACATCATCTGTGAATTGCACGTATAACATCCG 650 
TAAATCGCCCTGTAAACATCCGGGTATCGCACGTAAATCATCCGTGAATC 700 
GCCCGTACATCATTCGGAATCGCCTGTACATCGTTCGTGAACGCCCGTTT 750 
CTCCCAGGGATGGCACGGACATCATTATTGACTGCTCGGAAATCCGTAAT 800 
CGCCATCTGGGACAGCCNTTTTTGGCAGCATCGGGGAATTCATTTAGGGA 850 
GCCATCGGGTAAGCATTTAGGCAGCATCTGGGAAGCCTNTNGNGGCCCCG 900 
GNNANCATTCGNAGCCCNGNAAA                            923 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GAATTCATTTAATAGGTAATCATAAGACACTTGTGTGCCGTTGGCAACAA  50 
CTTGATTGAATTGCATTATGCTGACTAATACTTTTATACGTGGTAATAAT 100 
ATCACACAGCACATAAACTTTTATGGTTTCTTATAAAATAAAATAAACAC 150 
AGTCCGTACACAGTGTTGTTTTTGCACGGTGTTATATTAATAGTTTGTAT 200 
TTAATAATTGTTTCTTTAAAAAAAAAAAAAAAAAAACTTCTGGAATGTTC 250 
TCATGTAGCACATGGTGTCTTTTGTTGCACTTCTATTATTTCAATTGTTC 300 
ACGAACACAGTTGTTAGCACAGATGTTCTCTGTTTGAAAGCTACGCATCG 350 
ACTGCTTCCACAAGATGGCTCAAGGTGCTATAAATAGTCGACGGTGACAG 400 
CTGATATTTGCTGAATCGTGAAGACATTTGTGTGCCGTTGGCAACAACTT 450 
GATTGAATTGCATTATGCTGACTCATATTTGTACACGTGGTTTTAATATC 500 
ACACAGCACATAAACTTTTATGGTTTCTTATAAAATAAAATAAACACAGT 550 
CCGTACACAGTGTTGTTTTTGCACGGGGTTATATATAGTTGATTTGGAAA 600 
ATGGGGTTGGGAAAAA                                   616 

 
 
 
 
 
 
 

Figura 32. Seqüenciamento parcial de uma extremidade do subclone pRaλ1.4(b), com o “primer” 
M13Reverse. O tamanho do inserto deste subclone é de aproximadamente 4kb. O sítio de restrição 
EcoRI está grafado em negrito. A região realçada em cinza contém parte da seqüência do subclone 
pRaλ1.2.5(b), da base 1 até 590. A região grafada em itálico contém repetições as subteloméricas de 
414bases caracterizadas em R. americana, da base 24 a 590. A região em negrito, na parte interna da 
seqüência, contém parte do transposon “Ramar1”. O restante da seqüência não possui similaridade 
significativa com seqüências depositadas no banco de dados GenBank.  

Figura 31. Seqüenciamento parcial do subclone pRaλ1.4(a) com o “primer” M13Forward. O 
tamanho do inserto deste subclone é de aproximadamente 4kb. O sítio de restrição EcoRI está grafado 
em negrito. A região realçada em cinza contém parte da seqüência do subclone pRaλ1.2.5(a), da base 
1 a 805. A região grafada em itálico contém repetições M16, da base 2 a 418. A região sublinhada 
contém repetições M22, da base 417 a 804. O restante da seqüência não possui semelhança 
significativa com seqüências depositadas no banco de dados GenBank.  
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Os resultados obtidos nos seqüenciamentos mostraram os tamanhos reais dos 

subclones de 0,5; 0,6; 0,85 e 1kb, uma vez que eles foram totalmente seqüenciados 

(Figs. 22 a 25). Nenhum deles apresentou seqüências com semelhanças significativas 

com as depositadas no banco de dados GenBank. Esses dados corroboram os resultados 

obtidos nas hibridações em “Southern blot”, uma vez que os fragmentos de DNA 

correspondentes a esses subclones não hibridaram com as sondas M16 e M22 (Fig. 

21b). Vale lembrar que em todas as análises dessas seqüências feitas usando a 

ferramenta “BLAST” foram eliminados os filtros para seqüências de baixa 

complexidade, permitindo que estas também fossem comparadas com as obtidas através 

da subclonagem.  

Os insertos dos subclones menores (Figs. 22 a 25) com o auxílio da ferramenta 

“BLAST”, disponível no banco de dados GenBank, foram alinhados entre si e com o 

inserto do subclone pRaλ1.2.1. Os resultados obtidos revelaram que não existem 

semelhanças entre essas seqüências. Através de análises manuais, observamos também 

que nenhum desses subclones cujos insertos apresentaram seqüências desconhecidas são 

compostos por repetições aparentes. 

O inserto do subclone pRaλ1.2.1 foi totalmente seqüenciado em duas etapas. Na 

primeira, seqüenciamos cerca 750 bases de cada extremidade do inserto. Uma das 

extremidades seqüenciadas apresentou uma região rica em poli-dA, e então decidimos 

desenhar um “primer”  com seqüência adjacente à cauda de poli-dA, numa tentativa de 

seqüenciarmos totalmente o inserto desse subclone. Os resultados obtidos (Fig. 28) 

mostraram que o inserto possui 1913pb, tamanho ligeiramente menor do que o 

observado nas eletroforeses (Fig. 21a). Os resultados de análise do banco de dados 

GenBank (Fig. 28) mostraram também que a região que contém um segmento 

semelhante à uma cauda de poli-dA possui grande similaridade (93%), ao longo de
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 163pb, com o denominado “RaTART” (número de acesso EU363880) , que segundo a 

descrição dos autores que a depositaram no banco de dados, é um retrotransposon do 

tipo “Non-LTR”, clonado do genoma de R. americana,  que possui relação com os 

telômeros desse díptero. As demais regiões do subclone pRaλ1.2.1 não possuem 

similaridade significativa com seqüências depositadas no banco de dados GenBank.  

Os insertos dos subclones pRaλ1.2.5 e pRaλ1.4 (Figs. 29 a 32) apresentaram, 

além das repetições M16 e M22, a repetição 414, identificada anteriormente no genoma 

de R. americana, e que está relacionada à regiões subteloméricas (MADALENA & 

GORAB, 2005). Além dessas repetições, foram encontradas também nesses subclones 

parte da seqüência do transposon “Ramar1” (RESENDE-TEIXEIRA et al., 2007), 

sugerindo que esse elemento móvel tentou inserir-se nesta região.  

O depósito de algumas seqüências dos subclones obtidos a partir da 

fragmentação com enzima de restrição EcoRI do inserto do fago λ1 no banco de dados 

GenBank (o número de acesso pode ser visto na legenda das figuras), revelou que as 

seqüências do subclone pRaλ1.2.5 estão presentes no subclone pRaλ1.4 (Figs. 29 a 32), 

e apresentam alto grau de similaridade entre si, entre 92 e 98%, quando comparadas 

através da ferramenta BLAST, opção “Align 2 sequences”, disponível no banco de 

dados GenBank (Figs. 33 e 34).  
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pRaλ1.2.5(a)    1 GAATTCCATTTTATGTGCATGCCATTCTGTGTTAATGCCATTTTATGTGCATGCCATTCT  60 
                  |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 
pRaλ1.4(a)      1 GAATTCCATTTTATGTGCATGCCATTCTGTGTTAATGCCATTTTATGTGCATGCCATTCT  60 
 
pRaλ1.2.5(a)   61 GTGGTAATGCCATTTCATGTGCATGCCACTCTGTAATAATGCCATTTCATGTGCATGCCA  120 
                  |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 
pRaλ1.4(a)     61 GTGGTAATGCCATTTCATGTGCATGCCACTCTGTAATAATGCCATTTCATGTGCATGCCA  120 
 
pRaλ1.2.5(a)  121 CTCTGTAATAATGCCATTTCATGTGCATGCCATTCTGTGTACATGCTATTTTATGTGCAT  180 
                   |||||    |||| |||| ||||||||||||||||||||  || ||||||||||||||| 
pRaλ1.4(a)   121 TTCTGTGTACATGCTATTTTATGTGCATGCCATTCTGTGTTTATACTATTTTATGTGCAT  180 
 
pRaλ1.2.5(a)  181 GCCATTCTGTGTTTATACTATTTTATGTGCATGCCAATCTGTGTACATGCAATTTTATGT  240 
                  |||| |||||||  || | ||||||||||||||||| |||||||  |||| ||||||| | 
pRaλ1.4(a)   181 GCCAATCTGTGTACATGCAATTTTATGTGCATGCCATTCTGTGTTAATGCCATTTTATAT  240 
 
pRaλ1.2.5(a)  241 GCATGCCATTCTGTGTTAATGCCATTTTATATGCATGCCATTCTGTGTACATGCCATTTT  300 
                  |||||||||||||||| ||||||||||||| ||||||||||||||||||||||||| ||| 
pRaλ1.4(a)   241 GCATGCCATTCTGTGTAAATGCCATTTTATGTGCATGCCATTCTGTGTACATGCCAATTT  300 
 
pRaλ1.2.5(a)  301 ATGTGCATGCCGTTCTGTGTACATGCCAATTTATGTGCATGCCATTCGGTCTTAATGGCA  360 
                  |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 
pRaλ1.4(a)    301 ATGTGCATGCCGTTCTGTGTACATGCCAATTTATGTGCATGCCATTCGGTCTTAATGGCA  360 
 
pRaλ1.2.5(a)  361 TTTTATGTGCATGCCATTCTGTGTTGCCGTTTCATGTGCATGCCATTCTGTGTGCCTGTA  420 
                  |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 
pRaλ1.4(a)    361 TTTTATGTGCATGCCATTCTGTGTTGCCGTTTCATGTGCATGCCATTCTGTGTGCCTGTA  420 
 
pRaλ1.2.5(a)  421 CATCATTTGTTAATCGCCCGTTTCTCCACAGTGAATGGCACGCACATCATTATTGACTTG  480 
                  |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 
pRaλ1.4(a)    421 CATCATTTGTTAATCGCCCGTTTCTCCACAGTGAATGGCACGCACATCATTATTGACTTG  480 
 
pRaλ1.2.5(a)  481 CACGGGTAAAATCCGTTAATCGCCCGGTCATCATCCGTGAATTTGATGTACATTATCCGT  540 
                  |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 
pRaλ1.4(a)    481 CACGGGTAAAATCCGTTAATCGCCCGGTCATCATCCGTGAATTTGATGTACATTATCCGT  540 
 
pRaλ1.2.5(a)  541 GAATCGCATGTATAACATCCGTGAATCGCCTTCATATAATTCTTTAGAGACACGTGGTGT  600 
                  |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 
pRaλ1.4(a)    541 GAATCGCATGTATAACATCCGTGAATCGCCTTCATATAATTCTTTAGAGACACGTGGTGT  600 
 
pRaλ1.2.5(a)  601 CATTTGTGTATAGCATGCACATCATCTGTGAATTGCACGTATAACATCCGT-AATCGCCC  659 
                  ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||| 
pRaλ1.4(a)    601 CATTTGTGTATAGCATGCACATCATCTGTGAATTGCACGTATAACATCCGTAAATCGCCC  660 
 
pRaλ1.2.5(a)  660 TGTAAACATCCGGGTATCGCACGTAAATCATCCGTGAATCGCCCGTACATCATTCGTGAA  719 
                  ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||  |  
pRaλ1.4(a)    661 TGTAAACATCCGGGTATCGCACGTAAATCATCCGTGAATCGCCCGTACATCATTCGGAAT  720 
 
pRaλ1.2.5(a)  720 CCGCGGTACATCGTTCGTGAACGCCCGTTTCTCCCAAGTGAAGGCCCGTACATCATAATT  779 
                  |  | |||||||||||||||||||||||||||||| || || ||| || ||||||| ||| 
pRaλ1.4(a)    721 CGCCTGTACATCGTTCGTGAACGCCCGTTTCTCCC-AGGGATGGCACGGACATCATTATT  779 
 
pRaλ1.2.5(a)  780 GACTGCTCGGTAACTCCGTTATCGCCATCTGGGTCAACCGTTTTGGCATGCATCGGGGTA  839 
                  |||||||||| || ||||| ||||||||||||| || || |||| |   ||||||||| | 
pRaλ1.4(a)    780 GACTGCTCGG-AAATCCGTAATCGCCATCTGGGACAGCCNTTTTTGGCAGCATCGGGGAA  838 
 
pRaλ1.2.5(a)  840 ATCATTTAGGGCAGCCATCGGGGTAAGCATTTAGGGCGCATCTGGGAAGCCT  891 
                   |||||||||| ||||||| |||||||||||||||  ||||||||||||||| 
pRaλ1.4(a)    839 TTCATTTAGGG-AGCCATC-GGGTAAGCATTTAGGCAGCATCTGGGAAGCCT  888 
 
 
 

 
Figura 33. Alinhamento, feito através da ferramenta BLAST do GenBank, das seqüências dos insertos 
dos subclones pRaλ1.2.5(a) (número de acesso EU379376) e pRaλ1.4(a). A semelhança entre as 
seqüências é de 92%.  
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pRaλ1.2.5(b)    1 GAATTCATTTAATAGGTAATCATAAGACACTTGTGTGCCGTTGGCAACAACTTGATTGAA  60 
                  |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 
pRaλ1.4(b)      1 GAATTCATTTAATAGGTAATCATAAGACACTTGTGTGCCGTTGGCAACAACTTGATTGAA  60 
 
pRaλ1.2.5(b)   61 TTGCATTATGCTGACTAATACTTTTATACGTGGTAATAATATCACACAGCACATAAACTT  120 
                  |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 
pRaλ1.4(b)     61 TTGCATTATGCTGACTAATACTTTTATACGTGGTAATAATATCACACAGCACATAAACTT  120 
 
pRaλ1.2.5(b)  121 TTATGGTTTCTTATAAAATAAAATAAACACAGTCCGTACACAGTGTTGTTTTTGCACGGT  180 
                  |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 
pRaλ1.4(b)    121 TTATGGTTTCTTATAAAATAAAATAAACACAGTCCGTACACAGTGTTGTTTTTGCACGGT  180 
 
pRaλ1.2.5(b)  181 GTTATATTAATAGTTTGTATTTAATAATTGTTTCTTTAAAAAAAAAAAAAAAAAAAACTT  240 
                  |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| ||||||||||||||| 
pRaλ1.4(b)    181 GTTATATTAATAGTTTGTATTTAATAATTGTTTCTTTAAAAAAA-AAAAAAAAAAAACTT  239 
 
pRaλ1.2.5(b)  241 CTGGAATGTTCTCATGTAGCACATGGTGTCTTTTGTTGCACTTCTATTATTTCAATTGTT  300 
                  |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 
pRaλ1.4(b)    240 CTGGAATGTTCTCATGTAGCACATGGTGTCTTTTGTTGCACTTCTATTATTTCAATTGTT  299 
 
pRaλ1.2.5(b)  301 CACGAACACAGTTGTTAGCACAGATGTTCTCTGTTTGAAAGCTACGCATCGACTGCTTCC  360 
                  |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 
pRaλ1.4(b)    300 CACGAACACAGTTGTTAGCACAGATGTTCTCTGTTTGAAAGCTACGCATCGACTGCTTCC  359 
 
pRaλ1.2.5(b)  361 ACAAGATGGCTCAAGGTGCTATAAATAGTCGACGGTGACAGCTGATATTTGCTGAATCGT  420 
                  |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 
pRaλ1.4(b)    360 ACAAGATGGCTCAAGGTGCTATAAATAGTCGACGGTGACAGCTGATATTTGCTGAATCGT  419 
 
pRaλ1.2.5(b)  421 GAAGACATTTGTGTGCCGTTGGCAACAACTTGATTGAATTGCATTATGCTGACTCATATT  480 
                  |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 
pRaλ1.4(b)    420 GAAGACATTTGTGTGCCGTTGGCAACAACTTGATTGAATTGCATTATGCTGACTCATATT  479 
 
pRaλ1.2.5(b)  481 TGTACACGTGGTTTTAATATCACACAGCACATAAACTTTTATGGTTTCTTATAAAATAAA  540 
                  |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 
pRaλ1.4(b)    480 TGTACACGTGGTTTTAATATCACACAGCACATAAACTTTTATGGTTTCTTATAAAATAAA  539 
 
pRaλ1.2.5(b)  541 ATAAACACAGTCCGTACACAGTGGTTGTTTTTGCACGGTGTTATAT  586 
                  |||||||||||||||||||||| ||||||||||||||| ||||||| 
pRaλ1.4(b)    540 ATAAACACAGTCCGTACACAGT-GTTGTTTTTGCACGGGGTTATAT  584 
 
 
 
 
 

Figura 34. Alinhamento, feito através da ferramenta BLAST do GenBank, das seqüências dos insertos 
dos subclones pRaλ1.2.5(b) (número de acesso EU379377) e pRaλ1.4(b), ao longo de aproximadamente 
586pb. A semelhança entre as seqüências é de 98%.  
 

 

 

4.3.2.4. Grau de repetitividade de seqüências do inserto do fago λ1 

Após a subclonagem do fragmento de DNA de 1kb, iniciamos experimentos 

para verificar o grau de repetitividade dos subclones cujas seqüências são 

“desconhecidas”, ou seja, diferentes das repetições M16, M22, 414 e dos elementos 

“Ramar1” e “RaTART” , e que também não apresentam semelhança significativa com 

seqüências depositadas no banco de dados Genbank. Foram feitas digestões dos 

subclones pRaλ1.2.1; pRaλ1.1; pRaλ1.0.5; pRaλ1.0.6 e pRaλ1.0.8.5 com enzima de
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restrição EcoRI, para liberação dos insertos. As amostras foram submetidas à 

eletroforese em gel de agarose (Fig 35a), transferidas para membrana e hibridadas em 

“Southern blot” com sonda feita a partir de DNA genômico total de R. americana. 

Amostras das repetições M16, M22 e de rDNA também foram transferidas para a 

membrana, e utilizadas como parâmetro de intensidade de sinal de repetições altamente 

(M22 e M16) e medianamente (rDNA) reiteradas. Os resultados mostraram que os 

fragmentos analisados, exceto o inserto do subclone pRaλ1.2.1, não apresentam 

seqüências com grau de reiteração dos elementos M16 e M22 (Fig. 35b). Na amostra do 

subclone pRaλ1.2.1 pode ser observado um forte sinal de hibridação com o sonda, fato 

este que pode ser explicado pela existência de vários elementos móveis no genoma de 

R. americana, já que parte do subclone pRaλ1.2.1 possui uma região 3’UTR semelhante 

a um retrotransposon. Este forte sinal de hibridação poderia estar relacionado à 

repetitividade deste segmento relacionado ao retrotransposon (Fig.28). 
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Figura 35. Eletroforese em gel de agarose de amostras de DNAs plasmidiais digeridos. (1): DNA do 
plasmídeo pRa1.4 (ZAHA et al., 1982), que contém uma unidade da repetição do rDNA de R. americana, 
digerido com enzima de restrição HindIII; (2): clone  pRa5.2, que contém apenas repetições M16; (3):
clone pRa47.33, que contém apenas repetições M22; (4): subclone pRaλ1.0.5; (5): subclone pRaλ1.0.6; 
(6): subclone pRaλ1.0.8.5; (7): subclone pRaλ1.1; (8): subclone pRaλ1.2.1. Amostras de (2) a (8) foram 
digeridas com enzima de restrição EcoRI para liberação dos insertos. (b): hibridação em “Southern blot” 
da figura (a). A sonda utilizada foi feita a partir de DNA genômico total de R. americana. (c): hibridação 
em “Southern blot” da figura (a). A sonda utilizada foi feita a partir de DNA genômico total de R. 
hollaenderi.  
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O mesmo experimento foi repetido, utilizando-se sonda feita a partir de DNA 

genômico de R. hollaenderi. Os resultados obtidos (Fig. 35c) mostraram que a repetição 

M22 está altamente representada no genoma de R. hollaenderi, enquanto que a amostra 

da repetição M16 não apresentou sinais de hibridação. Já a maioria dos subclones do 

fago λ1 não apresentaram sinais de hibridação com a sonda. Entretanto, assim como em 

R. americana, foi observado um forte sinal de hibridação no inserto do subclone 

pRaλ1.2.1. Foi observado um fraco sinal de hibridação com o subclone pRaλ1.0.6.  

 

4.3.2.5. Análise do inserto do fago λ1 através de digestões com enzima de restrição 

SalI  

Assim como o sítio de restrição EcoRI, SalI está presente nas extremidades dos  

braços no fago λDash, de forma que esta enzima é capaz de liberar os insertos dos 

braços do fago. Resultados de seqüenciamento mostraram a presença do sítio de 

restrição SalI no subclone de 1kb e nos subclones de 2,5 e 4kb (dados não mostrados), 

que apresentam repetições de 414pb. Numa tentativa de fragmentar o inserto do fago λ1 

com a enzima de restrição SalI, foram feitas diversas digestões.  Observamos que o 

inserto foi fragmentado em 4 partes: uma banda de aproximadamente 8kb; outra de 4kb; 

uma banda visualizada na altura de aproximadamente 2,8kb e uma banda de fraca 

intensidade observada na altura de 400pb (Fig. 36). Esta última banda corresponde às 

repetições 414, caracterizadas pelo sítio de restrição SalI (MADALENA & GORAB, 

2005) e observadas anteriormente em resultados de seqüenciamento dos subclones de 

insertos de 4kb e 2,5kb. Outro apoio a este afirmação provém da análise destes 

subclones após dupla digestão com EcoRI e SalI. O inserto do subclone de 4kb mostrou 

em eletroforese em gel de agarose apenas duas bandas de aproximadamente 400pb e 

2,5kb, sugerindo a existência de três repetições de 414 bases, enquanto que o inserto do
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subclone de 2,5kb foi cortado em bandas de aproximadamente 400pb e de 1,7kb, 

sugerindo a existência de duas repetições de 414 bases (Fig. 37). Vale lembrar que este 

elemento é caracterizado pelo sítio de restrição XbaI e também SalI (MADALENA & 

GORAB, 2005).  

Os fragmentos de DNA obtidos através da digestão SalI do inserto do fago λ1 

foram utilizados em ligações com vetor plasmidial, em várias tentativas de 

subclonagem. Entretanto, mesmo através de eluições das bandas de gel de agarose, 

inexplicavelmente não conseguimos subclonar nenhum dos fragmentos de DNA 

produzidos através da digestão SalI do inserto do fago λ1. 
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Figura 36. Eletroforese 
em gel de agarose de 
amostra de DNA do fago 
λ1 digerido com enzima 
de restrição SalI (S). M: 
marcador molecular 
λHindIII. 

Figura 37. Eletroforese em 
gel de agarose de amostras 
dos subclones pRaλ1.2.5 
(1) e pRaλ1.4 (2) digeridos 
simultaneamente com as 
enzimas de restrição EcoRI 
e SalI.   

1      2

kb

0,4-

3-
2,5---

1,7-

1      2

kb

0,4-

3-
2,5---

1,7-

 

Com os dados obtidos a partir da fragmentação do inserto do fago λ1 com 

enzima de restrição EcoRI, tentamos construir um mapa de restrição do inserto, 

comparando através de associações, esses dados com os tamanhos dos fragmentos 

obtidos na digestão SalI. Entretanto, essa metodologia permitiu a montagem de diversos 

mapas de restrição, e então resolvemos realizar experimentos de “Southern blot” para 

nos auxiliar no mapeamento do fago. 

Esse experimento será descrito posteriormente. 
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4.3.2.6. Localização cromossômica das seqüências subclonadas 

A obtenção do clone pRa5.2, que contém apenas repetições M16, possibilitou a 

observação da localização cromossômica desse novo elemento caracterizado no genoma 

de R. americana. Foram feitos experimentos de hibridação in situ com sonda feita a 

partir do clone pRa5.2, em preparações de cromossomos politênicos com pontes 

interteloméricas. Os resultados obtidos mostraram a presença da repetição M16 nas 

extremidades cromossômicas não-telocêntricas e em pontes interteloméricas (Fig. 38). 

As repetições M22 e 414 também foram utilizadas como sonda em hibridações in situ 

em preparações de cromossomos politênicos com pontes interteloméricas. Observamos 

a presença dos elementos M22, a exemplo dos elementos M16, nas extremidades 

cromossômicas não-telocêntricas (resultado este já descrito em trabalho publicado; 

ROSSATO et al., 2007) e em pontes interteloméricas (Fig. 38). Já os elementos 414 não 

hibridaram nas pontes interteloméricas (Fig. 38). Além disso, resultados de detecção 

simultânea de hibridação in situ e transcriptase reversa mostraram que os sinais da 

sonda M16 e da transcriptase reversa se sobrepõem em pontes interteloméricas (Fig. 

39). É importante ressaltar que foram observados apenas sinais discretos de hibridação 

da sonda M16 nas extremidades cromossômicas A-18 de R. hollaenderi (dados não 

mostrados).  

Os insertos dos subclones cujas seqüências não contêm repetições M16 nem 

M22, ou seja, os subclones pRaλ1.0,5; pRaλ1.0.6; pRaλ1.0.8; pRaλ1.1 e pRaλ1.2.1 

foram marcados como sonda, e utilizados em hibridações in situ, em cromossomos 

politênicos de R. americana. Todas as sondas produziram sinais positivos em todas as 

extremidades cromossômicas teloméricas de R. americana (dados não mostrados). As 

sondas pRaλ1.2.1, pRaλ1.0,5; pRaλ1.0.6 e pRaλ1.0.8 também foram utilizadas em 

experimentos de dupla detecção com um anticorpo anti-transcriptase reversa. Os
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 resultados mostraram que as seqüências dos subclones, apesar de muito próximas da 

localização da transcriptase reversa, parecem estar posicionadas internamente em 

relação à extremidade cromossômica (Fig. 40). 
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 Figura 38. Localização das sondas representativas das repetições terminais de R. americana
identificadas acima.Os cromossomos foram contracorados com DAPI (D) e a revelação da hibridação 
foi feita com anticorpo anti-digoxigenina conjugado com rodamina (R). As imagens em M foram 
feitas sobrepondo eletronicamente as imagens obtidas em D e R. Notar a marcação das sondas M16 e 
M22 em pontes interteloméricas o que não ocorre com a sonda do satélite subtelomérico de 414pb. 
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Figura 39. Detecção de hibridação in situ e transcriptase reversa em três extremidades 
cromossômicas de R. americana, duas delas unidas por uma ponte intertelomérica. A figura mostra os 
cromossomos contracorados com DAPI, os sinais de hibridação da sonda (M-16), a detecção de 
transcriptase reversa (RT) e a sobreposição eletrônica das três imagens (M). 
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Figura 40. Detecção de hibridação in situ e transcriptase reversa em extremidades cromossômicas de R. 
americana. A figura mostra os sinais de hibridação da sondas (S) identificadas à esquerda, a detecção de 
transcriptase reversa (RT) e a sobreposição eletrônica das duas imagens anteriores (M) feita sobre uma 
terceira imagem com os cromossomos contracorados com DAPI. 

 

 

4.3.2.7. Hibridações em “Southern blot” para mapeamento do inserto do fago λ1 

 As membranas com amostras de DNA do  fago λ1 digerido com enzima de 

restrição SalI foram hibridadas individualmente com diversas sondas, numa tentativa de 

mapeamento do inserto do fago. As sondas utilizadas foram feitas a partir dos 

subclones: pRaλ1.2.1, cuja maior parte da seqüência não possui similaridade com outras 

depositadas no banco de dados GenBank, e que contém uma pequena região com alta 

similaridade ao retrotransposon RaTart; pRaλ1.0.6, que possui uma sítio BamHI 

modificado, o que poderia sugerir que este fragmento de DNA estivesse em uma das 

extremidades do inserto do fago; pRa λ1.1, cujo inserto não possui semelhança com

146 
 



                                                                        Capítulo 4. Caracterização de seqüências das extremidades cromossômicas de 
Rhynchosciara americana (Diptera: Sciaridae) 

seqüências depositadas no banco de dados GenBank e contém um sítio de restrição 

interno SalI; pRa5.2, que contém apenas repetições M16, identificadas em 3 fragmentos 

do inserto do fago λ1; pRaM47.33, que contém apenas repetições M22 (ROSSATO et 

al., 2007, identificadas em dois fragmentos do inserto do fago λ1; e com o clone que 

contém uma unidade de repetição do satélite de 414 bases, caracterizado em R. 

americana (MADALENA & GORAB, 2005). Os resultados desse experimento podem 

ser observados na figura 41. 
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 Os resultados obtidos neste experimento mostraram fortes sinais de hibridação 

com as sondas M16 e M22 na banda de 8kb, indicando que essas seqüências estão todas 

agrupadas nesse fragmento de DNA produzido pela digestão SalI do inserto do fago 

(Fig. 41, amostras 2 e 4). Já a sonda do satélite de 414 bases hibridou fortemente na 

banda de aproximadamente 400 bases (Fig. 41, amostra 5). A sonda feita a partir do 

subclone pRaλ1.1, cujo inserto contém um sítio interno SalI, apresentou sinal de 

hibridação nas bandas de 8 e 4kb (Fig. 41, amostra 1). A sonda feita a partir do subclone

Figura 41. Hibridação em “Southern blot” de amostras de 
DNA do fago λ1 com enzima de restrição SalI. (1): sonda 
feita a partir do inserto do subclone pRa λ1.1. (2): sonda feita 
a partir do inserto do clone pRa5.2. (3): sonda feita a partir 
do inserto do subclone pRaλ1.2.1. (4): sonda feita a partir do 
clone pRaM47.33 (ROSSATO et al., 2007). (5): sonda feita 
a partir do clone cujo inserto contém uma unidade do satélite 
subtelomérico de 414 bases caracterizado em R. americana
(MADALENA & GORAB, 2005). (6): sonda feita a partir do 
subclone pRaλ1.0.6.  
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pRaλ1.2.1 hibridou apenas na banda de 4kb (Fig. 41, amostra 3), e a sonda feita a partir 

do subclone pRaλ1.0.6 apresentou um fraco sinal de hibridação com a banda de 4kb 

(Fig. 41, amostra 6).  

 Os resultados obtidos nesse experimento não foram suficientes para um 

mapeamento dos fragmentos do inserto do fago λ1. Entretanto, obtivemos algumas 

informações importantes. De acordo com dados de seqüenciamento, observamos que os 

subclones pRaλ1.4 e pRaλ1.2.5 contêm repetições M16 e M22 em uma das 

extremidades seqüenciadas,  e contém as repetições de 414 bases na outra extremidade 

seqüenciada (Figs. 29 a 34). Os dados apresentados na figura 41 mostraram que as 

repetições M16 e M22 estão em um único fragmento SalI de 8kb de DNA do inserto do 

fago λ1 (Fig. 41, amostras 2 e 4). Uma vez que as repetições de 414 bases identificadas 

nos seqüenciamentos estavam todas localizadas nos subclones pRaλ1.4 e pRaλ1.2.5, e 

que a digestão SalI é capaz de individualizar as repetições do satélite subtelomérico 

(MADALENA & GORAB, 2005), podemos sugerir que essas repetições estão 

localizadas em dois blocos nas extremidades do fragmento de 8kb, separadas entre si 

pelas repetições M22 e M16, e por  seqüências de outros subclones que não puderam ser  

identificadas como componentes deste fragmento neste experimento de hibridação em 

“Southern blot” , já que não utilizamos todos os subclones obtidos na fragmentação do 

inserto do fago λ1 como sonda.  

 Já o fragmento SalI de 4kb contém o inserto do subclone pRaλ1.2.1, que por sua 

vez contém um trecho da seqüência relacionada ao transposon “RaTart” (Fig. 41, 

amostra 3). Além disto, este fragmento SalI deve também conter uma das extremidades 

do inserto de DNA do fago λ1, já que hibridou com o inserto do subclone pRaλ1.0.6 

(Fig. 41, amostra 6). 
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 O resultado referente à hibridação com o subclone pRaλ1.1 dificultou o 

mapeamento, uma vez que apresentou sinais nas bandas de 8kb e 4b (Fig. 41, amostra 

1). Uma vez que sugerimos anteriormente a presença das repetições de 414 bases nas 

extremidades do fragmento de 8kb, não é possível a presença da seqüência desse 

subclone neste fragmento de DNA, já que este último apresenta um sítio interno SalI, 

devendo assim fazer parte de extremidades de fragmentos de DNA produzidos pela 

digestão SalI do inserto do fago λ1.  

  

4.3.3. Exploração de biblioteca genômica de R. americana clonada em fago λDash, 

com sonda de parte do retrotransposon telomérico “TAHRE”, de D. melanogaster 

 

4.3.3.1. A seleção dos fagos de interesse 

 Nesta triagem da biblioteca genômica de R. americana, utilizamos como sonda 

parte do retrotransposon telomérico “TAHRE”, caracterizado em D. melanogaster 

(ABAD et al., 2004). A utilização deste retrotransposon como sonda na triagem 

justifica-se pelo fato de que nos dípteros estudados até o momento, as seqüências 

teloméricas caracterizadas são compostas por retrotransposons ou repetições complexas. 

Foram analisados 1,6x104 halos de lise, sendo que apenas quatro halos de lise 

apresentaram sinais positivos de hibridação com a sonda. As hibridações em “Southern 

blot” foram feitas a 50°C, temperatura que permite que a sonda hibride em regiões de 

baixa similaridade, uma vez que a sonda utilizada foi feita de uma seqüência de DNA de 

uma espécie de díptero não aparentada de R. americana, ou seja, uma sonda heteróloga.   

 Os quatro  fagos selecionados, denominados λ12, λ13, λ14 e λ15, foram 

amplificados para extração de DNA, que foram marcados como sonda, para hibridações 

in situ em cromossomos politênicos de R. americana. Todas as sondas apresentaram
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apenas um sinal fraco e intersticial no braço curto do cromossomo A (dados não 

mostrados). Esses resultados indicam que os insertos dos fagos selecionados, apesar de 

possuírem alguma semelhança com parte da seqüência do retrotransposon “TAHRE”, 

de D. melanogaster, não estão relacionados com seqüências presentes nas extremidades 

teloméricas de R. americana. Por esse motivo, resolvemos encerrar a triagem com essa 

sonda telomérica heteróloga.  

 

4.4. Discussão 

 A triagem da biblioteca genômica de R. americana permitiu a caracterização de 

alguns elementos repetitivos  componentes das extremidades cromossômicas terminais 

de R.americana.  

Identificamos ao longo do inserto do fago λ11, o primeiro a ser caracterizado, 

um novo elemento repetitivo, que denominamos M16, e também a repetição 

subterminal previamente caracterizada, a M22 (ROSSATO et al., 2007). Não foram 

encontrados outros tipos de seqüências repetitivas em nenhum dos subclones analisados. 

Foram encontradas apenas algumas regiões que não se assemelhavam nem às repetições 

M16 ou M22, nem às seqüências depositadas no banco de dados GenBank. Estes dados 

sugerem, mesmo sem o seqüenciamento total dos subclones, que o inserto existente no 

fago λ11 é constituído, em sua maior parte, apenas de blocos de repetições M16 e M22 

intercaladas. Esses dois elementos têm em comum o fato de serem repetições muito 

curtas quando comparadas a todas as repetições terminais caracterizadas em dípteros até 

o momento.  

Não foi possível a elaboração de um mapa de restrição do inserto de DNA do 

fago λ11. Isto porque, além de ser predominantemente composto de elementos 

repetitivos, as digestões parciais deste DNA apresentaram resultados que permitiram
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várias combinações de tamanhos de fragmentos. Apesar deste problema, os resultados 

de seqüenciamento obtidos nos deram detalhes importantes de como esta região se 

encontra estruturada.  

A caracterização do clone pRa5.2 contendo apenas repetições M16 foi 

importante para uma nova estratégia de exploração da biblioteca genômica de R. 

americana clonada em fagos λDash. Esse clone foi utilizado como sonda para uma 

segunda triagem da biblioteca, numa tentativa de caracterizarmos uma região maior das 

extremidades cromossômicas de R. americana.  Através desse clone, foram 

selecionados sete DNAs de fagos, cujos insertos apresentaram as repetições M16 e M22 

organizadas em blocos e intercaladas, além das repetições de 414 bases caracterizadas 

em R. americana e R. hollaenderi (MADALENA & GORAB, 2005) e do transposon 

“Ramar 1” (RESENDE-TEIXEIRA et al., 2007). Ao todo, essa triagem permitiu a 

análise e caracterização de aproximadamente 50kb de DNA cromossômico terminal.  Os 

resultados obtidos através da análise desses DNAs clonados permitiram não apenas 

avançar no conhecimento das regiões subteloméricas de R. americana, mas também 

sugerir candidatos a seqüências teloméricas nesta espécie. 

 A caracterização de seqüências existentes no inserto do fago λ1 possibilitou a 

identificação de vários elementos repetitivos ao longo de uma extensão de 

aproximadamente 15kb. Inicialmente, através de hibridações em “Southern blot”, 

observamos a presença de repetições M16 e M22 (ROSSATO et al., 2007), organizadas 

em blocos de repetições intercalados entre si. Experimentos de subclonagem  e 

seqüenciamento mostraram que as repetições subteloméricas de 414 bases, 

caracterizadas anteriormente em R. americana, também faziam parte do inserto do fago 

λ1.  Dados anteriores (MADALENA & GORAB, 2005) sugeriam que essa repetição 

estivesse organizada em um número consideravelmente maior de elementos em tandem
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do que aquele observado no clone λ1. Uma possível explicação seria a de que, excluído 

algum evento recombinatório, esta região subtelomérica tenha de fato poucos satélites 

de 414pb. Neste caso, as regiões subteloméricas candidatas seriam as extremidades X-1 

e A-1, porque sinais fracos de hibridação com a sonda deste satélite (fortemente 

marcada) foram reiteradamente observados nestas regiões após muitas tentativas 

realizadas (MADALENA & GORAB, 2005).  

 Encontramos no inserto do fago λ1 uma região curta, cerca de 196 bases, com 

alta similaridade ao transposon “Ramar1” (“Mariner”), descrito em R. americana 

(RESENDE-TEIXEIRA et al., 2007), e posteriormente identificamos esse mesmo 

transposon no inserto do fago λ14. Hibridações in situ com o clone 3, cujo inserto 

corresponde à parte do transposon “Ramar 1”, revelaram sua localização subtelomérica 

e intersticial nos cromossomos de R. americana. Estes dados sugerem quer este 

transposon é um componente que aparece com freqüência na região subtelomérica de R. 

americana, não tendo sido identificado em regiões terminais no trabalho citado acima. 

As novas seqüências caracterizadas no inserto do fago λ1 também merecem 

destaque. Embora elas não tenham à primeira vista qualquer grau significativo de 

similaridade, seja entre si ou em relação a repetições caracterizadas anteriormente, a 

natureza repetitiva das mesmas foi revelada por hibridação in situ. Os resultados 

mostraram que elas estão presentes em todas as regiões subteloméricas e também 

associadas à heterocromatina pericentromérica de alguns cromossomos (dados não-

mostrados). Neste sentido, é interessante notar que todos os elementos repetitivos 

encontrados no inserto do clone λ1 não são capazes de definir extremidades 

cromossômicas individuais de R. americana por serem comuns a todas as regiões 

terminais não-centroméricas.  
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 Obtivemos no total aproximadamente 60kb de DNA clonado em fagos 

pertencente à região subtelomérica. Como todos os clones genômicos estudados até aqui 

(seja por hibridação em “Southern blot” ou por seqüenciamento) apresentaram esta 

peculiaridade, é razoável supor que esta deva ser uma característica da região 

subtelomérica de R. americana. Nestas regiões analisadas coexistem “ilhas” compostas 

por arranjos em tandem de elementos repetitivos anormalmente curtos, se 

considerarmos as seqüências terminais de dípteros caracterizadas até o momento. Estas 

“ilhas” formadas por repetições M16 ou M22, também não são usuais, já que elementos 

cromossômicos terminais de dípteros organizados em tandem geralmente ocupam 

extensões genômicas consideráveis que não costumam aparecer interrompidas por 

outras seqüências em tandem. Este dado merecerá nossa atenção quanto à possibilidade 

de correlacioná-los com eventos de recombinação. Fenômenos dessa natureza foram 

observados em mecanismos alternativos de manutenção telomérica independentes de 

telomerase (revisado em FAJKUS et al., 2005). Neste sentido, são intrigantes os 

resultados de seqüenciamento dos insertos dos subclones pRaλ1.2.5 e pRaλ1.4. Embora 

significativamente diferentes em extensão, as seqüências lidas a partir de suas 

extremidades mostram um grau de similaridade não  esperado cuja origem poderia estar 

relacionada algum evento de duplicação decorrente de recombinação desigual. 

 A hibridação em “Southern blot” realizada para verificação do grau de 

repetitividade das seqüências identificadas no inserto do fago λ1 mostrou um forte sinal 

de hibridação da sonda de DNA genômico com subclone pRaλ1.2.1, além dos sinais 

fortes de hibridação que já eram esperados para as seqüências M16 e M22. Este 

resultado mostra que outro elemento repetitivo encontra-se presente, porém de forma 

truncada, em uma região cromossômica terminal caracterizada pela presença de 

elementos com alto grau de repetitividade coexistindo também com seqüências
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 significativamente menos representadas no genoma de R. americana. A seqüência do 

inserto do subclone pRaλ1.2.1 possui uma região curta que apresenta alta similaridade 

com o retrotransposon denominado “RaTART”, identificado em R. americana 

(RESENDE-TEIXEIRA, 2007).  O elemento “RaTART” está localizado em algumas 

extremidades cromossômicas não-telocêntricas e também em regiões intersticiais 

(RESENDE-TEIXEIRA, 2007). O retrotransposon “TART” de D. melanogaster 

também não está presente em todas as extremidades teloméricas, porém esse elemento 

móvel tem localização exclusiva nas extremidades cromossômicas (PARDUE & 

DEBARYSHE, 2003). Portanto, o envolvimento deste retrotransposon na manutenção 

do telômero de R. americana é tema que deve ser tratado com cautela. Vale lembrar que 

a análise feita neste trabalho estendeu-se a seis insertos de fagos, perfazendo um total 

aproximado de 60kb componentes da estrutura cromossômica terminal de R. americana. 

Nenhuma evidência apontando para a presença de elementos “RaTART” completos 

nestas regiões foi observada.  

 A participação dos elementos M16 e M22 na estrutura telomérica de R. 

americana é uma possibilidade que não pode ser descartada pelos dados obtidos até 

aqui. Hibridações in situ com sondas representativas dessas repetições em preparações 

cromossômicas contendo pontes interteloméricas forneceram informações valiosas 

sobre sua localização nos telômeros de R. americana. É importante lembrar que os 

primeiros indícios apontando a localização terminal do retrotransposon “Het-A” de 

Drosophila foram inferidos a partir de resultados de hibridação deste elemento clonado 

em pontes interteloméricas (YOUNG et al., 1983). Da mesma forma, sondas dos 

elementos M16 e M22 hibridaram em pontes interteloméricas. Uma questão que emerge 

destes resultados se refere à natureza dos telômeros de R. americana quanto à 

possibilidade destes serem compostos por mais de um tipo de elemento repetitivo.
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 Embora possa parecer estranho à primeira vista, os estudos teloméricos em D. 

melanogaster apóiam esta possibilidade. Seus telômeros são constituídos por três tipos 

de retrotransposons (“Het-A”, “TART” e “TAHRE”), alocados ao acaso, cujas 

seqüências diferem significativamente entre si (George et al., 2006). Mais recentemente, 

experimentos de hibridação in situ em fibras estendidas de DNA mostraram que os 

telômeros do mamífero Sorex granarius são compostos não apenas pela repetição 

telomérica canônica dos vertebrados (TTAGGG), mas também por rDNA (Zhdanova et 

al., 2007). 

Em trabalho publicado (anexo) argumentou-se que os elementos M22 eram 

subteloméricos porque em R. hollaenderi eles aparem associados a três extremidades 

não-centroméricas e não a cinco como em R. americana. Esta afirmação necessita ser 

revista em função dos dados de literatura, além de outros obtidos neste trabalho. 

Experimentos de hibridação in situ usando como sonda toda a fração satélite do DNA de 

R. hollaenderi mostraram também que apenas três extremidades não-centroméricas 

(exatamente aquelas onde se detecta os elementos M22) aparecem marcadas 

(ECKHARDT & GALL, 1972). Este dado sugere uma redução de seqüências da 

heterocromatina terminal nestas extremidades a um nível em que talvez não seja 

possível que sua visualização possível sua visualização por hibridação in situ. Neste 

caso, é provável que o elemento M22 componha não apenas os telômeros de R. 

americana, mas também os de R. hollaenderi. Neste sentido, a exemplo de R. 

americana, a sonda do elemento M22 também hibridou em pontes interteloméricas de 

R. hollaenderi (dados não mostrados).  

 Finalmente, a existência de elementos repetitivos curtos e de uma transcriptase 

reversa nas extremidades cromossômicas de R. americana levantam um problema 

interessante, que poderia estar relacionado à manutenção do telômero nesta espécie. A
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 possibilidade de uma interação funcional entre estes componentes poderia ser testada, 

uma hipótese que tem apoio no fato de que, na maioria dos organismos estudados é 

também uma transcriptase reversa (telomerase) que sintetiza repetições curtas para 

compensar a perda de DNA telomérico. Este problema será retomado assim que 

dispusermos de larvas de R. americana.  
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CAPÍTULO 5. CONSIDERAÇÕES FINAIS E CONCLUSÕES 

 

 O estudo da heterocromatina terminal de Rhynchosciara americana, realizado 

neste trabalho, permitiu a caracterização de aproximadamente 60kb de DNA 

relacionado às extremidades cromossômicas não-telocêntricas de R. americana. Além 

disso, foi realizado um estudo comparativo da localização do rDNA em R. americana e 

em outros Sciarídeos. O conjunto dos dados obtidos contribuiu para revelar novos 

aspectos relacionados à estrutura das extremidades cromossômicas deste Sciarídeo.  

 Em relação à localização do rDNA em R. americana e em outros Sciarídeos, 

concluímos que: 

• Em todas as espécies analisadas, o rDNA está localizado em um único locus dos 

cromossomos mitóticos. Entretanto, micronucléolos podem aparecer aderidos a 

um número variável de regiões específicas dos cromossomos politênicos, 

dependendo da espécie analisada; 

• Os micronucléolos aderem-se preferencialmente a regiões de heterocromatina 

intercalar ou terminal; 

• O rDNA não é um componente genérico da heterocromatina centromérica de R. 

americana, ou mesmo das outras espécies estudadas. 

 Em relação ao estudo da heterocromatina das extremidades cromossômicas não-

telocêntricas de R. americana, os dados obtidos permitiram as seguintes conclusões: 

• Foi caracterizado um satélite de 414 pares de bases que se encontra 

significativamente presente em extremidades cromossômicas não-centroméricas. 

Embora apresente características de um satélite telomérico de Nematocera, os 

resultados sugerem que sua localização é subterminal; 
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• 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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ANEXO I 

Artigo I. The localization of ribosomal DNA in Sciaridae (Diptera: 

Nematocera) reassessed 
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ANEXO II 

Artigo II. A chromosome end satellite of Rhynchosciara americana  

(Diptera: Sciaridae) resembling nematoceran telomeric repeats 
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ANEXO III 

Artigo III. Unusually short tandem repeats in chromosome end 

structure of Rhynchosciara (Diptera: Sciaridae) 
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