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Resumo
Genes novos, definidos como aqueles presentes em um grupo ou espécie mas ausentes em
seu grupo irmão e grupo externo, são conhecidos por terem mais marcadores de seleção
positiva que genes antigos. Sabe-se também que a seleção positiva ocorre de forma mais
rápida em sistemas haplóides do que em sistemas diplóides. Aqui unimos esses dois sistemas
para propor um modelo de seleção haplóide de genes novos. Para isso utilizamos dados de
expressão, idade evolutiva, e assinatura de seleção provenientes de genes de Drosophila
melanogaster. Mostramos que genes novos adquirem uma vantagem seletiva se expressos
nas fases tardias da espermatogênese, que são haplóides. Não só há mais genes novos
com alta expressão nas fases haplóides (meiótica e pós-meiótica) da espermatogênese em
relação à fase diplóide (mitótica), mas também os genes novos possuem expressão mais
acentuada que genes antigos nessas fases haplóides. Mostramos que os genes com alta
expressão nas fases haplóides possuem mais marcadores de seleção positiva, e.g. valores de
dN/dS, alpha e para outros modelos que estimam seleção positiva. Dessa forma, propomos
um modelo que explica a maior expressão de genes novos nos testículos (fases haplóides
da espermatogênese) e como tais genes se fixam na espécie. Por fim, explicamos a maior
incidência de genes extremamente novos ligados ao X e com expressão preferencial em
machos. Isso ocorre por que genes ligados ao cromossomo X em machos tem expressão
funcionalmente haplóide, visto que o X está em hemizigose em todas as células somáticas
de machos. Essa situação torna benéfico para genes muito novos ligados ao X que sua
seleção em machos ocorra, pois em todas as células tais genes tem o benefício da seleção
haplóide. Em particular, genes extremamente novos, ao contrário de genes antigos, do
cromossomo X são capazes de burlar a inativação do cromossomo sexual durante a meiose.
Isso os torna um bom sistema para novos alelos recessivos e com antagonismo sexual serem
expressos e selecionados.

Palavras-chaves: genes novos, seleção haplóide, evolução, cromossomo X.



Abstract
New genes, those present in one group or species but absent in their sister group and
outgroup, are frequently under positive selection, as shown by their higher rates and
values of positive selection markers. It is also known that beneficial genes in haploid
systems tend to be fixed more quickly than in diploid ones. Here we propose to merge
this two systems by proposing a model for new genes selection in haploid systems. To do
so we use Drosophila melanogaster ’s spermatogenesis process. We show that new genes
have a selective advantage if they are expressed in the haploid (meiotic and post-meiotic)
phases of spermatogenesis. This is shown not only by the greater proportion of new genes
with high expression in those phases against the diploid (mitotic) phase, but also by the
intensity of the expression of new genes being greater than that of old genes during the
haploid phases. We also show that genes with higher expression in the haploid phases
present more markers of positive selection. They have both a greater value of dN/dS,
alpha and a greater proportion of genes that best fit a model with selection than one
without it. Therefore, we propose a model explaining the higher expression of new genes
in the testis (haploid phases of spermatogenesis) and how those genes become fixed in
the population and species. At last we explain the abundance of new male-biased genes
on the X. This enrichement is due to the functionally haploid expression of the X-linked
genes in males. This assures an advantage to those genes, as they will benefit from haploid
selection system in the X on males. It is then beneficial for X-linked genes to be selected
uppon in the males, as it will resemble haploid selection. Also, extremely new X-linked
genes, as opposed to old ones, can bypass the sex cromosome inactivation, being a good
system for new antagonistic recessive alleles to be expressed and sellected upon.

Key-words: new genes, haploid selection, evolution, X-chromosome.
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1 Introdução

A evolução de espécies é um assunto que fascina naturalistas (DARWIN, 1859;
LAMARCK, 1809). Como as espécies surgem e como mudam ao longo do tempo é assunto
de estudo e deslumbre para grande parte das pessoas que estudam as mudanças da vida na
terra, seja nas áreas de botânica, zoologia ou paleontologia(DARWIN, 1859; LAMARCK,
1809; HUXLEY, 1942; MAYR, 1972; MAYR, 1982). Atualmente conhecemos algumas das
situações e processos que levam espécies a aparecer. Um dos processos que pode levar a
diferenciação de populações e eventualmente ao surgimento de espécies é pelo surgimento
e fixação de genes novos (CRUZ; DAVIES, 2000; HOLLAND et al., 1994; SEEHAUSEN et
al., 2014), que até hoje gera questões e incita novas pesquisas sobre o assunto (para mais
detalhes ver Kaessmann, Vinckenbosch e Long (2009), Kaessmann (2010) e Kaessmann
(2009)). Para entendermos um pouco melhor a importância desse processo usamos neste
trabalho a expressão gênica durante a espermatogênese de Drosophila melanogaster. A
importância de genes novos e sua expressão na espermatogênese e testículos só se torna
clara quando compreendemos o que são e como surgem os genes novos.

1.1 Genes novos
Genes novos são aqueles que apareceram recentemente no genoma de um grupo ou

espécie, e por isso estão presentes em uma espécie ou um clado, mas estão ausentes no grupo
irmão e no grupo externo, como exemplificado na Figura 1. Hoje é sabido que o ganho de
genes não é rara (LONG et al., 2003). Sabe-se também da importância do surgimento de
genes novos na evolução do genoma, e, a longo prazo, das espécies (CHEN; KRINSKY;
LONG, 2013; KAESSMANN, 2010; KAESSMANN; VINCKENBOSCH; LONG, 2009;
KAESSMANN, 2009). Por exemplo, Chen, Zhang e Long (2010) mostraram que genes
novos se tornam rapidamente essenciais. Já na espécie humana, Zhang et al. (2010b)
mostraram que genes novos são mais expressos que genes antigos nos estágios iniciais do
desenvolvimento do cérebro, tendo provavelmente papel importante na evolução de com-
portamentos cognitivos complexos e na estrutura desse órgão. No grupo dos drosofilídeos,
Zhang et al. (2010a) mostraram que genes novos são bastante comuns ao realizarem um
levantamento dos genes de Drosophila melanogaster, determinando também suas idades
através da comparação de genes ortólogos em outras espécies do gênero.

Um dos primeiros trabalhos a caracterizar genes novos foi o de Long e Langley
(1993). Nele, o gene jingwei é caracterizado como um "gene processado", ou seja, que foi
inserido no genoma a partir de um transcrito de RNA. Hoje nos referimos à tais genes como
retrogenes ou genes retrotranspostos. Esses genes são originados por uma retrotransposição,
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Figura 1 – Relações filogenéticas na identificação de um gene novo. Um gene
novo está presente em um grupo ou espécie (espécie C no desenho), mas não é
identificado no grupo irmão (espécie B) ou no grupo externo (espécie A). Neste
caso, o novo gene só está presente na espécie C, estando portanto ausente nas
espécies A e B. Figura reproduzida e traduzida de(CHEN; ZHANG; LONG,
2010)

ou seja, da inserção de um RNA mensageiro (RNAm) no genoma e possuem algumas
características únicas como: i) ausência ou baixo número de íntrons; ii) presença de
uma cauda poli-A (ou poli-T); e iii) ausência de promotores ou outros mecanismos de
iniciação da transcrição (KAESSMANN, 2009). Embora tais características sejam comuns
em retrogenes jovens, conforme eles envelhecem tais características podem desaparecer,
dificultando sua identificação. Além de diversas outras características comuns à retrogenes,
o gene jingwei possui expressão acentuada nos testículos, o que é comum à genes novos de
forma geral (BABUSHOK et al., 2007; LEVINE et al., 2006; BETRÁN; THORNTON;
LONG, 2002; MARQUES et al., 2005; SOUMILLON et al., 2013; VIBRANOVSKI et al.,
2009).

O surgimento de genes novos a partir de retrotransposição de um RNA no ge-
noma não é raro nem em Drosophila (BAI et al., 2007; BAI; CASOLA; BETRÁN, 2008;
METTA; SCHLÖTTERER, 2010), nem em mamíferos (SOUMILLON et al., 2013; POTR-
ZEBOWSKI et al., 2008; EMERSON et al., 2004), incluindo humanos (VINCKENBOSCH;
DUPANLOUP; KAESSMANN, 2006), e nem em plantas (WANG et al., 2006), sendo
tão comuns que levaram Kabza, Ciomborowska e Makałowska (2014) a criar a base de
dados para retrogenes de animais, o RetrogeneDB (KABZA; CIOMBOROWSKA; MA-
KAŁOWSKA, 2014). De forma resumida, os retrogenes são orginados quando um RNAm

<http://retrogenedb.amu.edu.pl/>
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Figura 2 – Principais mecanismos de surgimento de genes novos. Retrotransposi-
ção: um novo gene surge devido à retrotranscrição de uma molécula de RNAm
de um gene parental, em que uma molécula de cDNA que é inserida de volta
ao DNA nuclear, formando um gene curto, sem introns e sem a maquinaria
genética necessária para a sua expressão. Duplicação Baseada em DNA: um
trecho de DNA contendo um ou mais genes é duplicado. Nesse tipo de duplica-
ção os introns e a maquinaria de expressão costumam ser duplicados junto ao
gene. Origem de novo: uma região genômica que antes não codificava nenhum
gene passa a expressar um novo gene, diferente de todos os outros presentes
naquele genoma.

é inserido em alguma parte do genoma por meio de uma retrotransposição do mesmo
(Figura 2). Esse processo costuma ocorrer com RNA mensageiro (RNAm) já maduro,
ou seja, com os introns removidos e com marcadores como a cauda de adeninas. Desta
forma, a molécula de RNAm com estas características é retrotranscrita numa molécula de
cDNA que pode ser inserida no genoma formando um gene novo com as características
descritas acima. Além disso, esses genes não costumam ter toda a maquinaria de expressão
quando são retrotranspostos, pois esta não está presente no RNAm, e sim na região do
genoma próxima ao gene. Por isso os retrogenes podem, por exemplo, acabar utilizando a
maquinaria de expressão de genes próximos (KAESSMANN; VINCKENBOSCH; LONG,
2009).

Outro tipo de duplicação que pode dar origem a novos genes são as duplicações
baseadas em DNA (Figura 2) (KAESSMANN; VINCKENBOSCH; LONG, 2009; CHEN;
KRINSKY; LONG, 2013). Neste processo todo o gene costuma ser duplicado, muitas vezes
incluindo não só exons e introns mas também a maquinaria de expressão. Estas duplicações
são mais facilmente identificadas como tal, pois em muito se assemelham ao gene parental,
o que nem sempre ocorre em duplicações de RNA (KAESSMANN, 2010). Ambos os tipos
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de duplicações são capazes de gerar genes que se tornam essenciais ou importantes para
o desenvolvimento de novos grupos, como é o exemplo do gene retrotransposto GLUD2
relacionado ao metabolismo de glutamato em hominídeos (ROSSO et al., 2008a), ou
a duplicação baseada em DNA de uma ribonuclease que auxilia macacos herbívoros a
absorver proteínas, a RNASE1B (ZHANG; ZHANG; ROSENBERG, 2002).

Por fim, uma das formas menos compreendidas de surgimento de novos genes é a
origem de novo (Figura 2). Esse tipo de gene aparece quando uma região do genoma que
anteriormente não codificava nenhum gene passa a ser expressa. Nessas situações a região
do novo gene passa a transcrever um RNA e/ou traduzir uma proteína, esse transcrito
ou proteína é então selecionado e fixado levando a origem de um gene funcional. Há duas
possibilidades para como se inicia a expressão de tal região. Uma sugere que primeiro há
uma ORF (Open Reading Frame, o início do quadro de leitura de um gene) e os elementos
regulatórios envolvidos na transcrição são adquiridos posteriormente. A outra possibilidade
é que o genoma seja em geral transcrito, e tais transcritos adquirem novas mutações e são
selecionados, gerando novos genes (SCHLOTTERER, 2015). Embora não sejam muito
comuns (CHEN; ZHANG; LONG, 2010; ZHANG, 2003), há alguns casos descritos de
genes com origem de novo funcionais, incluindo o BSC4 em leveduras que está envolvido
com o reparo de DNA (CAI et al., 2008).

Apesar de mesmo hoje não sabermos ao certo a função do gene jingwei (LONG;
LANGLEY, 1993), sabemos a função de diversos outros genes novos (HEIDMANN et
al., 2009; DUPRESSOIR et al., 2009; DAI et al., 2008; WANG et al., 2002; CAI et al.,
2008; ROSSO et al., 2008b; ROSSO et al., 2008a; ZHANG; ZHANG; ROSENBERG, 2002).
Alguns genes novos estão envolvidos no aparecimento de novos grupos e espécies (para mais
detalhes ver Kaessmann, Vinckenbosch e Long (2009) e Kaessmann (2010)). Genes novos
envolvidos na formação da placenta em Theria, por exemplo, foram encontrados em coelhos
e camundongos (HEIDMANN et al., 2009; DUPRESSOIR et al., 2009). Nesses casos,
retrogenes foram fixados e auxiliam na formação da placenta nessas espécies. Genes novos
podem também estar envolvidos em características próprias da espécie, como mostrado em
Cai et al. (2008), Kleinjan et al. (2008) e Zhang, Zhang e Rosenberg (2002). O gene sphinx,
por exemplo, também surgiu de uma retroposição (inserção de um RNAm no genoma),
e está envolvido no comportamento de corte de Drosophila melanogaster (WANG et al.,
2002). Além de mostrar um gene novo restrito a um grupo menor, o exemplo também
mostra uma característica não-morfológica, mas sim comportamental sendo selecionada e
fixada em uma espécie (WANG et al., 2002). Estes são apenas alguns dos casos conhecidos
de genes novos com funções importantes nos grupos em que surgem. Para mais exemplos,
discussões, e informações veja Kaessmann (2010), Kaessmann, Vinckenbosch e Long (2009),
Kaessmann (2009), Zhou et al. (2008), Zhou e Wang (2008), Bai et al. (2007), Fablet et al.
(2009) e Long et al. (2003).
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Figura 3 – Distribuição do surgimento de genes novos ao longo da evolução.
Quantidade de genes novos surgidos em diferentes ramos evolutivos de vertebra-
dos (a e b) e Drosophila (c). Em cada ramo vemos a quantidade de genes que
devem ter aparecido para os ramos levando a camundongo (a), humanos (b) e
D. melanogaster (c). As imagens (a) e (b) foram reproduzidas e traduzidas de
Zhang et al. (2010b), e a imagem (c) foi reproduzida e traduzida de Zhang et
al. (2010a). m.a.: milhões de anos.

Genes novos são assim comuns em todos os principais grupos de organismos, como
em Drosophila, mamíferos e plantas. Na Figura 3 podemos ver a frequência de genes novos
em diferentes ramos ao longo da filogenia de vertebrados nas partes A e B, e de Drosophila
na parte C. Apesar de sua constância, os genes novos surgidos por processos diferentes
apresentam diferentes frequências no genoma. Chen, Zhang e Long (2010) mostraram
não apenas que em Drosophila duplicações baseadas em DNA são a forma mais comum
de origem de genes novos, como podemos ver nas Figuras 4 e 5, mas também que a
proporção de genes essenciais no genoma independe da idade de tais genes ou da forma
como estes foram originados (CHEN; ZHANG; LONG, 2010; ZHOU et al., 2008). São
definidos como genes essenciais aqueles sem os quais o indivíduo ou é inviável (morre
sem atingir o estágio adulto) ou é infértil (não consegue gerar prole). Em sua revisão
sobre evolução por duplicação gênica Zhang (2003) mostra que essa tendência de grande
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Figura 4 – Número de gene novos essenciais ao longo dos principais ramos evo-
lutivos em Drosophila. Surgimento de genes por diferentes processos ao
longo da filogenia de Drosophila. Em amarelo, marcado com D, estão repre-
sentados os genes que surgiram por duplicações baseadas em DNA; em verde,
marcados com R, são as retrotransposições; e em vermelho, marcados com A, as
origens de novo. Na parte superior a proporção de genes essenciais que surgiram
em cada ramo e por cada processo em relação ao total de genes originados
no ramo por cada tipo de processo. Figura reproduzida e traduzida de Chen,
Zhang e Long (2010).

Figura 5 – Proporção de genes novos originados por diferentes mecanismos em
Drosophila. Contribuição relativa de cada mecanismo de origem de genes
novos. Para todos os grupos de Drosophila representados as duplicações baseadas
em DNA (em tandem e dispersas) são a forma mais comum de origem de novos
genes. D. mel: D. melanogaster ; D. yak: D. yakuba; D.sch: D. sechelia; e D.sim:
D. simulans. Figura reproduzida e traduzida de Zhou et al. (2008).

proporção de genes novos originados por duplicação não ocorre apenas em Drosophila, mas
sim em diversas espécies dos três domínios de seres vivos, como podemos ver na Figura 6,
incluindo mamíferos (ZHANG et al., 2010b).
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Figura 6 – Proporção de genes novos originados por duplicações. Dados obtidos
para diferentes espécies abrangendo os três domínios de seres vivos. Apesar
de os dados de cada espécie não poderem ser comparados diretamente —pois
foram agrupados de diferentes trabalhos na revisão de Zhang (2003)—a figura
mostra que esta é uma forma muito comum para a origem de novos genes,
de forma que faz sentido que tratemos principalmente dela em nosso modelo.
Figura feita a partir de dados obtidos de Zhang (2003).

Sendo a duplicação uma forma muito comum de surgimento de genes novos, Figuras
4, 5 e 6, aparece em consequência a pergunta de como se mantém evolutivamente dois
genes iguais, e possivelmente com a mesma função, no genoma. Em 1972 Ohno trabalhava
neste problema e mostrou que na maior parte das vezes se espera que uma das cópias
acumule mutações deletérias e acabe sendo perdida por não adicionar nenhuma vantagem
adaptativa (OHNO, 1972). Quando uma das cópias é perdida, ela se torna um pseudogene
(Figura 7). Um pseudogene se forma quando mutações deletérias, como códons de parada
prematuros, são acumuladas ao longo do gene, tornando-o cada vez menos ativo, ou seja,
seus transcritos e proteínas se tornam menores e com funções mais restritas, até que se
tornem inexistente. Isso o transforma em um pseudogene, que embora possa continuar
sendo transcrito já não possui função nas células ou nos tecidos.

Alternativamente, quando um gene não se torna um pseudogene pode ter alguns
destinos, como exemplificado na Figura 8. As modificações sofridas pelo gene podem
levar a neofuncionalização, subfuncionalização ou conservação do gene. Quando ocorre
uma neofuncionalização uma das cópias do gene adquire uma nova função. Esta função
pode tanto representar uma nova característica que funciona no mesmo ambiente em que
o parental é funcional, ou até mesmo a mesma função exercida pelo gene parental, mas
em um novo tecido ou nova organela. Rosso et al. (2008a) evidenciaram um evento de
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Figura 7 – Pseudogenizacao de uma cópia gênica. Quando um novo gene surge ele
pode, de forma geral, seguir dois caminhos: pode ser fixado (parte superior);
ou pode sofrer pseudogenização (parte inferior). Na pseudogenização um gene
antes funcional perde sua função. Isso ocorre devido ao acúmulo de mutações
deletérias ao longo do gene, o que leva à diminuição da expressão ou eficiência
do produto gênico.

neofuncionalização quando identificaram que o gene GLUD2 se encontra expresso exclusi-
vamente em mitocôndrias enquanto o gene parental GLUD1 se encontra em mitocôndrias
e citoplasma. A enzima GLUD (glutamato desidrogenase) está envolvida no metabolismo
celular, e a enzima derivada está potencialmente envolvida em adaptações que envolvam o
desenvolvimento do cérebro (ROSSO et al., 2008a). Quando processos como esse ocorrem,
uma nova adaptação é formada, e alguns indicadores de seleção podem ser identificados
no gene, como foi mostrado para a glutamato desidrogenase e para genes envolvidos com
o ciclo celular em humanos (ROSSO et al., 2008a; ROSSO et al., 2008b).

Já quando ocorre uma subfuncionalização dos genes ambas as cópias (o gene
parental e o novo) passam a dividir a função que antes era exercida apenas pela proteína
parental. Dessa forma, cada gene se especializa em uma parte da função antes exercida
apenas pelo parental, de forma que nenhuma adapatação nova é formada. O que ocorre,
na verdade, é uma nova divisão da função já existente. Em paulistinha (Danio rerio),
por exemplo, o fator transcricional pax6, envolvido no desenvolvimento do cérebro, olhos,
pâncreas, e trato olfatório, se encontra em duas cópias, enquanto nos outros vertebrados é
encontrado em cópia única. Nesse peixe, os dois genes pax6a e pax6b são necessários para
o desenvolvimento adequado dos órgão citados (KLEINJAN et al., 2008).
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Figura 8 – Possíveis caminhos evolutivos após o surgimento de um novo gene
por duplicação (ZHANG et al., 2010b; ZHOU et al., 2008; CHEN; ZHANG;
LONG, 2010; ZHANG, 2003). Pseudogenização: perda da função por acúmulo
de mutações deletérias. Conservação: manutenção da mesma função que seu
gene parental pois mais cópias do mesmo gene se torna vantajoso ao organismo.
Subfuncionalização: o novo gene passa a dividir a função antes realizada apenas
pelo gene parental. Neofuncionalização: novo gene adquire uma nova função,
seja sendo expresso em uma nova região, seja por ter um novo produto gênico.

Por fim, quando há a conservação dos genes duplicados ambas as cópias permanecem
realizando a mesma função. Essa situação pode ocorrer, por exemplo, quando uma maior
taxa de expressão do gene duplicado é benéfica para o organismo, como ocorre em Ipomoea
purpurea, onde há 3 duplicações em tandem (ou seja, uma logo após a outra no genoma)
do gene envolvido no metabolismo de antocianina (Des Marais; RAUSHER, 2008). Des
Marais e Rausher (2008) mostraram que as três sequências são conservadas e entre duas
delas o local de expressão também é conservado. A pesquisa mostrou também que tal
conservação gênica deve ocorrer devido às pressões seletivas que mantém as cópias iguais.

Saber em quais tecidos diferentes genes são expressos permite sabermos onde tais
genes possuem função, visto que a expressão gênica se relaciona à função do mesmo
naquele ambiente (LIAO; WENG, 2015). Para saber as possíveis funções dos genes novos
foram feitos diferentes estudos para identificar processos nos quais estejam envolvidos.
Nesses estudos diversos grupos encontraram uma grande quantidade de genes novos
sendo altamente expressos nos testículos (BABUSHOK et al., 2007; LEVINE et al., 2006;
BETRÁN; THORNTON; LONG, 2002; MARQUES et al., 2005; SOUMILLON et al., 2013;
VIBRANOVSKI; ZHANG; LONG, 2009; CUI et al., 2015). Tais estudos identificaram este
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padrão tanto para mamíferos (como em Soumillon et al. (2013)), quanto em Drosophila
(vide Vibranovski, Zhang e Long (2009)), e até mesmo em plantas, onde genes novos de
dicotiledôneas e de monocotiledôneas são mais expressos durante o processo de formação do
pólen (CUI et al., 2015). A identificação de um processo ou órgão no qual genes novos estão
intensamente envolvidos é muito interessante, pois tal processo pode estar intrinsecamente
ligado ao aparecimento e fixação de tais genes.

Independente de como surgiu, qual tipo de destino teve, ou onde é mais expresso,
um gene pode ser fixado ou perdido na população ou espécie. A fixação ou perda pode
ocorrer devido a deriva ou a seleção. Quando o gene é fixado por deriva isso quer dizer
que ele foi fixado ao acaso, e não obrigatoriamente é benéfico ao organismo. A deriva
ocorre principalmente em populações pequenas, pois nelas é mais fácil que o acaso leve a
fixação de um gene qualquer, independente de seu efeito nos indivíduos daquela população
(GILLESPIE, 2010). A seleção pode ser direcional e leva genes benéficos ao organismo
e/ou grupo a serem fixados na população e/ou espécie. Quando um gene traz vantagens
adaptativas aos indivíduos que o possuem, ele é positivamente selecionado, e por isso a
seleção ocorre no sentido de fixá-lo na população. Tais genes devem ter assinaturas de
seleção positiva, como maiores valores de dN/dS e alpha. Porém, não é apenas a seleção
de um gene que pode criar tais marcadores. Características da história natural do grupo,
e eventos como o efeito carona podem também ser responsáveis por isso. Por exemplo,
genes que são fixados pelo efeito carona (ou seja, por estarem próximos a um gene que está
sendo selecionado por seu efeito positivo) podem apresentar alguns marcadores de seleção,
embora não estejam sendo diretamente selecionados. Características da história evolutiva
do grupo também podem levar a existência de marcadores de seleção positiva em genes
que não foram positivamente selecionados (SELLA et al., 2009; EYRE-WALKER, 2006).

Essas assinaturas de seleção positiva mostram, em geral, que o gene está sendo
modificado em relação ao parental, levando a novas características para aquele gene. Dois
exemplos de medidas de seleção positiva são o dN/dS e o alpha. O dN/dS mostra a
relação entre substituições não-sinônimas (dN), ou seja que modificam a proteína final
codificada pelo gene, e substituições sinônimas (dS), ou seja, que não modificam a proteína
produzida. Valores muito próximo a 1 de dN/dS indicam que não há seleção agindo sobre
o gene, dado que de forma geral o número de substituições sinônimas e não-sinônimas
são iguais, indicando a provável ausência de forças seletivas na manutenção ou mudança
do gene. Valores menores que 1 indicam seleção negativa, ou seja, que a manutenção da
proteína codificada esta sendo selecionada, o que é indicado pelo fato de que existem mais
substituições sinônimas que não-sinônimas. Por fim, valores maiores que 1 indicam que
genes que codificam proteínas diferentes da parental estão sendo selecionados, ou seja,
indica que há seleção positiva.

O alpha tem um cálculo um pouco mais elaborado e preciso. As substituições, como
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o nome sugere, estão fixadas na espécie, e por isso só mostram as mudanças que aconteceram
entre espécies. Os polimorfismos, por outro lado, ainda estão presentes na espécie em
diferentes formas (ou alelos). O valor de alpha procura relacionar essas características (as
substituições e os polimorfismos), pois é esperado que populações com muitos polimorfismos
possuam mais substituições, sem que isso indique obrigatoriamente que está ocorrendo
seleção. Ao correlacionar os polimorfismos sinônimos e não-sinônimos e as substituições
sinônimas e não-sinônimas o alpha proporciona um indicador mais confiável de seleção
positiva. Independente da forma como a seleção foi identificada, diversos genes novos
possuem esse tipo de assinatura de seleção (ROSSO et al., 2008a; LONG; LANGLEY,
1993; CAI et al., 2008; ZHANG; ZHANG; ROSENBERG, 2002; DUPRESSOIR et al., 2009;
WANG et al., 2002), incluindo genes como a família morpheus de hominídeos (JOHNSON
et al., 2001), e o gene iris em D. melanogaster (MALIK; HENIKOFF, 2005).

1.2 Espermatogênese

A maior expressão de diversos genes nos testículos levanta a questão de qual o
processo biológico que ocorre nesse órgão que facilita ou estimula a expressão de genes
novos. Sabemos que o processo biológico que está acontecendo nos testículos (e gametófito)
é a espermatogênese, que consiste na formação do espermatozóide (ou anterozóide/grão
de pólen). Em diversos trabalhos podemos ver uma alta expressão de genes novos na
espermatogênese, principalmente nas fases finais da espermatogênese (SOUMILLON et al.,
2013; CUI et al., 2015). Os espermatozóides competem diretamente pela fecundação do
óvulo, o que cria então um ambiente no qual um gene novo vantajoso pode ser rapidamente
selecionado se conferir vantagem ao espermatozóide que o possui.

A gametogênese e em especial a espermatogênese pode ser dividida em três fases
principais, como mostrado na Figura 9. A primeira fase é a mitótica, na qual as esperma-
togônias passam por divisões mitóticas, para aumentar o número de células precursoras
de espermatozóides. Em tal fase as células são arredondadas e grandes. Na fase meiótica
ocorrem as duas divisões da meiose dos espermatócitos (Meiose I e Meiose II), formando as
espermátides. Nessa fase há a diminuição da ploidia das células, que se tornam haplóides
e menores. Por fim, a última fase é a pós-meiótica, na qual as células se diferenciam de
espermátides para espermatozóides maduros (FULLER, 1993; LINDSEY; TOKUYASU,
1980).

Em Drosophila há na fase Meiótica a inativação do cromossomo sexual (Cromossomo
X), como documentado em Kemkemer, Hense e Parsch (2011) e Vibranovski et al. (2012a).
Esse processo cria assim um ambiente no cromossomo X que não é favorável a genes
com alta expressão nos testículos. Durante a inativação meiótica do cromossomo sexual
(Meiotic Sex Chromosome Inactivation em inglês - ou MSCI) marcadores epigenéticos



30 Capítulo 1. Introdução

silenciam a expressão de boa parte do cromossomo X. Esse processo explica o movimento
de duplicação de genes mais expressos no testículo do cromossomo X para os autossomos,
como descrito em Zhang et al. (2010a) e Betrán, Thornton e Long (2002).

Figura 9 – Representação dos processos e células presentes em cada uma das
fases da espermatogênese de Drosophila. A primeira fase (Mitótica)
consiste de divisões celulares mitóticas das espermatogônias que aumentam
o número de células gonadais. A fase Meiótica é onde as divisões meióticas
ocorrem, tornando os espermatócitos haplóides. Por fim, na fase final (Pós-
Meiótica) ocorre o alongamento e mudanças estruturais das espermátides para
que se tornem espermatozóides maduros. Figura modificada e traduzida de
Fuller (1993).

A expressão no testículo pode ser vantajosa para genes novos por diversas razões.
Uma das razões para tal é a competição entre machos devido à competição intrasexual,
por exemplo competição espermática, ou o conflito sexual (STOCKLEY, 1997; SNOOK,
2005). Outra possível razão refere-se à fertilidade, pois espermatozóides diferentes podem
ter vantagens na competição espermática ou na sua habilidade de fecundar o óvulo. Por
fim tais vantagens podem levar até à especiação dado que diferenças nos espermatozóides
podem ser mais vantajosas ou comuns em um grupo ou população, levando à separação
desses grupos (WEDELL; GAGE; PARKER, 2002; LANDRY et al., 2003). Tais adaptações
estariam marcadas por mutações adaptativas e marcadores de seleção positiva.

Em 2013, Soumillon e colaboradores mostraram que durante as fases tardias da
espematogênese de camundongo há um aumento na expressão de genes retrotranspostos,
sejam eles funcionais ou não (retrogenes e retropseudogenes, respectivamente). A autora
propõe então que o aumento na expressão de genes novos durante tais fases da espermato-
gênese ajude na fixação destes, e por isso a maior expressão dos mesmos nos testículos
seria tão comum. A explicação dada pela autora e colaboradores para essa maior expressão
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é que há uma maior permissividade da cromatina durante a espermatogênese permitindo
o aparecimento e fixação de novos genes, o que ocorreria, portanto, devido ao acaso 2013.

O argumento dado por Soumillon et al. (2013), não explica completamente a fixação
de genes novos. Embora a maior permissividade da cromatina de fato possa levar a uma
maior expressão de genes nessa fase, a fixação dos mesmos só pode ocorrer por seleção
ou deriva. A hipótese mutacional de Soumillon et al. (2013) não explica alta expressão e
presença de retrogenes funcionais, o que fortalece a ideia de que a seleção também tem
um forte papel na fixação de novos genes durante a espermatogênese, principalmente
devido ao fato de os retrogenes funcionais parecem ter expressão mais intensa que os
retropseudogenes, como podemos ver na Figura 10.

Figura 10 – Expressão de retrogenes e retropseudogenes nas fases da esperma-
togênese de camundongo. Ambos retrogenes funcionais e retropseudogenes
tem um aumento de expressão nas fases tardias da espermatogênese. No en-
tanto, esse aumento parece ser muito mais intenso para os retrogenes funcionais
que para os retropseudogenes. Tal padrão argumenta a favor da hipótese de
que há vantagens seletivas para genes com maior expressão nas fases haplóides,
e que este aumento não ocorre somente devido a características da cromatina
mais aberta durante as fases tardias da espermatogênese. Figura produzida a
partir dos dados de mediana de expressão de Retrogenes e Retropseudogenes
de Soumillon et al. (2013).

Sabemos que a expressão de genes novos nas fases tardias da espermatogênese não
é exclusiva de camundongos, sendo também encontrada em plantas, como Arabidopsis e
Oriza sativa (CUI et al., 2015). Em Drosophila assim como observado inicialmente em
plantas e mamíferos, genes novos são altamente expressos em testículos. Se for o caso
de também em Drosophila, os genes novos serem mais expressos nas fases tardias da
espermatogênese, tal evidência aponta contra a hipótese exclusivamente mutacional, pois o
tamanho populacional efetivo de Drosophila é muito maior que o de camundongos (SELLA
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et al., 2009; PETIT; BARBADILLA, 2008; SHAPIRO et al., 2007; BUTLER, 1980) para
que a deriva tenha uma ação significativa. Além disso, outros trabalhos mostram que o
genoma de tais animais é muito compacto, possuindo poucos pseudogenes, apontando
para uma expressão mais ligada à função e menos ligada à permissividade da cromatina
durante a espermatogênese (PETROV, 2002). Assim, a hipótese de que genes novos são
mais expressos nos testículos devido a questões mutacionais que facilitam a expressão
gênica —como a cromatina mais aberta e permissiva, facilitando a transcrição —pode
se aliar à hipótese adaptativa: uma vez que se os genes são transcritos e tem produtos
benéficos eles podem ser selecionados.

Partindo da premissa de que há processos mutacionais, mas que a seleção natural
tem papel importante sobre a origem e evolução dos genes novos e sua expressão gênica
durante a espermatogênese esse trabalho foi desenvolvido. A espermatogênese de Drosophila
melanogaster pode ser dividida em três fases principais: mitose, meiose e pós-meiose. As
fases tardias da espermatogênese englobam a meiose e pós-meiose consideradas fases
parcialmente ou totalmente haplóides, respectivamente, pela constituição cromossômica
de suas células. Neste trabalho, elaboramos um modelo de seleção haplóide de genes
novos. Nesse modelo propomos que ao serem mais expressos durante as fases tardias
da espermatogênese os genes novos são expostos à seleção em um ambiente haplóide,
no qual a fixação de alelos recessivos é mais rápida. Assim genes novos que sejam mais
expressos nas fases haplóides dos machos seriam selecionados —e provavelmente fixados
—mais rapidamente. A competição espermática também é de grande importância aqui,
pois diversos espermatozóides competem pela fertilização do óvulo, e nesse ambiente pode
haver a fixação destes novos genes. Para testar este modelo, elaboramos e testamos suas
principais predições através dos dados de expressão, idade evolutiva e assinatura de seleção
dos genes novos de Drosophila melanogaster.
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6 Conclusões

Ao longo deste trabalho pudemos ver a relação entre expressão durante a esperma-
togênese, idade do gene e marcadores de seleção do mesmo. Pudemos verificar a maior
expressão de genes novos nas fases tardias (e haplóides) da espermatogênese. Essa maior
expressão pode estar ligada a abertura da cromatina nessas fases (como proposto por
Soumillon et al. (2013)), porém a permissividade da cromatina permitiria o aparecimento
e posterior fixação não só de genes funcionais mas também de pseudogenes. A verificação
do mesmo comportamento em Drosophila aponta em outra direção, pois o genoma de
Drosophila melanogaster é compacto (PETROV, 2002; PETROV; HARTL, 2000) e possui
poucos pseudogenes (PETROV; HARTL, 1998; PETROV; HARTL, 2000; HARRISON;
GERSTEIN, 2002).

Também vimos que os genes novos do cromossomo X apresentam uma diminuição
na proporção de genes com alta expressão em relação aos genes autossômicos nas mesmas
fases da espermatogênese. Isso ocorre, pois não há vantagem seletiva para genes que já
estão em hemizigose nas células diplóides em serem altamente expresso em células haplóides
- para esses genes a pressão seletiva nessas duas situações é a mesma. Isso dá suporte a
teoria de que há seleção agindo sobre os genes altamente expressos nas fases haplóides, pois
apenas genes autossômicos tendem a ser mais expressos nessas fases, como esperado se há
vantagem na seleção haplóide (que ocorre durante as últimas fases da espermatogênese).

Outra conclusão importante desses resultados é a resolução da questão de por
quê genes novos com alta expressão em machos são comuns no cromossomo X, se este é
inativado durante parte da espermatogênese. Como vimos na figura 28 e 29, para os genes
novos a inativação do cromossomo X não é tão eficiente. Isso leva genes muito novos a
não terem uma desvantagem efetiva por estarem no X -afinal eles continuam expressos em
toda a espermatogênese. Assim, conforme tais genes envelhecem e começam a apresentar
marcadores para a sua inativação durante a meiose (Figura 29) há uma pressão seletiva
para manter cópias desses genes em autossomos, pois apenas estes serão expressos durante
toda a espermatogênese.

Por fim, há algumas evidências de seleção desses genes autossômicos mais expressos
nas fases tardias da espermatogênese. Ainda é interessante realizar novos testes para
verificar a robustez da presença de seleção nos genes mais expressos nas fases haplóides,
pois é extremamente difícil inferir seleção (SOSKINE; TAWFIK, 2010; LONG et al.,
2003; SELLA et al., 2009; EYRE-WALKER, 2006; KRYAZHIMSKIY; PLOTKIN, 2008)
visto que testes de seleção são muito sensíveis à história natural e características do
grupo. Apesar desses percalços, foi possível encontrar marcadores de seleção para os genes
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altamente expressos nas fases haplóides, conforme esperado por nosso modelo.

Para dar suporte ao modelo teórico, foi desenvolvido um modelo matemático que
demonstra a viabilidade e robustez do mesmo. Um possível empecilho para o modelo é o fato
de que há transferência de RNAm entre as espermátides pelas pontes citoplasmáticas que
só se fecham ao final da pós-meiose. No modelo matemático isso se reflete na possibilidade
de alterar o grau de dominância de um alelo sobre o outro, representando a possibilidade
de uma parcela do RNAm presente numa dada célula de um cisto ser proveniente de
outra célula do mesmo cisto. Mesmo considerando tais transferências o modelo matemático
mostrou que para a maior parte dos casos há vantagem na seleção haplóide. Isso ocorre
principalmente quando o gene ainda está em baixa frequência na população, o que sabemos
ser o caso para genes que acabaram de surgir.

Essas evidências tornam mais robusta a hipótese de seleção haplóide. Como mos-
tramos, há suficiente suporte teórico e experimental para tal. Assim, podemos concluir
que de fato há uma vantagem para genes novos que são altamente expressos nas fases
haplóides da espermatogênese. Os genes novos tendem a ser mais expressos que os antigos
nessas fases e isso os ajuda a serem fixados na população devido à seleção que sofrem
nesses momentos.
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