
1 
 

 

Stefânia Morisco Tasca Pinheiro 

Tese apresentada ao Instituto de 
Ciências Biomédicas da Universidade 
de São Paulo, para obtenção do Título 
de Doutor em Ciências (Biologia celular e
Tecidual) 

Corpúsculos de Cajal e nucléolos em células
normais e tumorais em cultura e sua associação
com proliferação celular e alteração destas
estruturas nucleares após o uso de inibidores de
síntese de RNA 
 

São Paulo 
2009 



2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stefânia Morisco Tasca Pinheiro 

Corpúsculos de Cajal e nucléolos em células 
normais e tumorais em cultura e sua associação com 

proliferação celular e alteração destas estruturas 
nucleares após o uso de inibidores de síntese de 

RNA 

Dissertação apresentada ao Programa de
Pós-Graduação em Ciências Biomédicas 
do Instituto de Ciências Biomédicas da 
Universidade de São Paulo, para obtenção 
do Título de Doutor em  Ciências 

São Paulo 
2009 

Orientadora: Profa Dra Gláucia Maria Machado �Santelli
Área de Concentração: Biologia Celular e Tecidual  

 



9 
 

 

PINHEIRO, S.M. T. Corpúsculos de Cajal e nucléolos em células normais e 
tumorais em cultura e sua associação com proliferação celular e alteração 
destas estruturas nucleares após o uso de inibidores de síntese de RNA 202f. 
Dissertação (Doutorado em Biologia Celular e Tecidual) - Instituto de Ciências 
Biomédicas, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2009. 
 
O núcleo é uma estrutura organizada que possui subcompartimentos semelhantes a 
organelas dentre os quais estão os nucléolos e os corpúsculos de Cajal (CBs). Estes 
compartimentos nucleares são estruturas dinâmicas, mantidas pela associação de 
macromoléculas envolvidas na expressão gênica que interagem entre si delimitando-
as. A principal proteína encontrada nos CBs é a p-80-coilin e, portanto, o principal 
epítopo capaz de marcar essas estruturas. Suas funções específicas ainda tem sido 
alvo de estudo. Existe uma proteína em comum a ambas as estruturas, a fibrilarina 
que participa no processamento de rRNA. Estes corpúsculos já foram descritos na 
periferia dos nucléolos ou mesmo fisicamente ligados a ele. Acredita-se que os 
corpúsculos de Cajal participem da síntese de rRNA, maturação, transporte e 
associação das subunidades ribossômicas.Diante esta relação, este trabalho visa 
estudar a inter-relação entre estas estruturas em células normais e as respectivas 
linhagens de células tumorais em cultura antes e após tratamentos com actinomicina 
D. Esta droga se usada em baixas concentrações, bloqueia a transcrição dos genes 
que foram decodificados pela RNA polimerase I e II, e α-amanitin, por sua vez 
bloqueia a transcrição de genes decodificado pela RNA polimerase II . Além disso, 
também visa investigar uma relação entre a proliferação das linhagens estudadas e 
freqüência dos corpúsculos de Cajal nas células controle e tratadas. O microscópio 
confocal de varredura a laser permitiu o estudo dessas estruturas em preparações 
imunofluorescência fornecendo uma análise tridimensional destas estruturas quando 
utilizados anticorpos específicos. Linhagens de células que apresentaram um 
crescimento mais lento foram aquelas que tinham uma maior freqüência de 
corpúsculos por núcleo. Por outro lado, aquelas que apresentaram um crescimento 
mais intenso, foram aquelas que apresentaram maior variação no número de 
corpúsculos por núcleo. Após o tratamento com inibidores de síntese de RNA, tanto 
os corpúsculos de Cajal quanto os nucléolos, apresentaram alterações morfológicas, 
às vezes apresentando um grande acúmulo na região dos corpúsculos ou 
desorganizando os nucléolos. Mudanças no tamanho e forma também puderam ser 
destacadas.  
 
 
 
 
 
Palavras-chave: Corpúsculos de Cajal. Nucléolos. inibidores de síntese de RNA. 
proliferação celular. 
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PINHEIRO, S. M. T. Cajal bodies and nucleoli in normal and tumoral cell lines: 
its association with cell proliferation and RNA synthesis. Doctoral thesis 202f. 
(Cell and tissue Biology) - Instituto de Ciências Biomédicas, Universidade de São 
Paulo, São Paulo, 2009 
 
The nucleus is a structure that has sub-compartments which can be called nuclear 
organelles. Among them, it may be cited the nucleoli and the Cajal bodies (CBs). 
These nuclear compartments are dynamic structures, maintained by association and 
storage of macromolecules involved in gene expression. The main protein found in 
the CB is a p-80-coilin and therefore the main epitope able to label these structures. 
Their functions are still to be clarified. There is a protein in common to the nucleolus 
and Cajal bodies, the fibrillarin that takes part in the processing of rRNA. The CBs 
can be found at the periphery of the nucleoli or even physically connected to them. It 
is believed that the CBs may have a role in the synthesis of rRNA and maturation, 
transport and association of ribosome subunits. This work aims to study the 
interrelationship between these structures in normal cells and their respective tumor 
cell line in culture before and after treatments with actinomycin D, and α-amanitin, 
and find out a relationship between cell proliferantion and Cajal bodies frequencies in 
control and treated cells. The laser scanning confocal microscope enabled the study 
of these structures in immunofluorescentce preparations providing a three-
dimensional analysis of these structures Cell lines that show slow cell grow, appears 
to have low CB frequency on the other hand, cell lines that have fastest grow shown 
nuclei with more Cajal bodies frequencies and more variation in the number of 
Cajal/nucleus. After treatment with RNA synthesis inhibitors, both Cajal bodies and 
nucleoli, presented morphological changes, sometimes giving large accumulation of 
proteins in organelles and sometimes appeared disorganized in the nucleoplasm. 
Changes in the size and shape were also highlighted. The tumor cell lines also 
showed changes compared to their normal cell type. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Key words: Cajal bodies. Nucleolus. inhibitor of RNA synthesis. Cell proliferation. 
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1.1 Considerações gerais 

 

A expressão gênica nos eucariontes é um processo extremamente elaborado e 

pode melhor ser estudada após a descoberta da estrutura do DNA. No início dos 

anos 50 existiam, algumas dúvidas a respeito de como processos relacionados à 

hereditariedade e como informações genéticas eram transmitidas para as gerações 

futuras. Esta questão, no entanto, veio à luz do conhecimento com a descoberta 

das seqüências nucleotídicas contidas no interior do núcleo das células e estas 

sequências eram as responsáveis por compor a identidade de cada um, o genoma 

do indivíduo. Desde então, muitos processos biológicos relacionados à expressão 

dos genes, duplicação, transcrição, recombinação e reparo do DNA puderam ser 

estudados. Muito já se sabe a respeito de como esta estrutura de DNA está 

organizada dentro do núcleo, sua composição e organização de uma forma geral, 

porém muitos processos relacionados com informações contidas nesta molécula 

ainda devem ser elucidados.  

O DNA genômico é descodificado pelas moléculas de RNA, que são capazes de ler 

o código contido no DNA, decifrá-lo na forma de seqüência de aminoácidos 

específicos que darão origem a diversas proteínas e suas isoformas. A transcrição 

e a tradução são os meios pelos quais as células expressão seu material genético. 

A transcrição nada mais é que a cópia de ácido desoxiribonucleico em ácido 

ribonucléico por ação de uma série de enzimas que catalisam esta reação. Dentre 

estas enzimas, estão as RNA polimerases I, II e III, que são responsáveis por 

catalisar a ligação entre três das pontes fosfodiéster que unem os nucleotídeos 

entre si. Existem três tipos de moléculas de RNA diferentes, cada qual com sua 

função cujas transcrições são catalisadas por suas respectivas RNAs polimerases. 

A mensagem contido no DNA é descodificada em um molde de RNA mensageiro, 

que será traduzido durante a síntese protéica. Os rRNAs estão relacionados com a 

formação das subunidades ribossomais, sítios onde ocorre a síntese protéica com 

a participação dos tRNAs que transportam os aminoácidos até o sítio de tradução. 

Existem outros RNAs de pequeno tamanho que atuam no processamento dos 
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RNAs (snRNA, small nuclear  ribonucleic acid) e os RNAs nucleolares de pequeno 

tamanho (snoRNA, small nucleolar acid ribonucleic) que atuam no processamento 

dos RNA ribossomais. As enzimas que catalisam estas reações são as RNAs 

polimerases. A RNA polimerase I, atua na transcrição de genes de codificam rRNA 

para as subunidades 5,8S, 18S e 28S. A RNA polimerase II transcreve todos os 

genes que codificam proteínas, além de genes que codificam snoRNA e alguns 

genes de snRNA. E por fim, a RNA polimerase III descodifica genes de tRNA, 5S 

RNA e alguns snRNA. Além destas enzimas, existe uma série de fatores de 

transcrição que atuam juntamente com elas para que a transcrição possa ocorrer.  

A molécula de mRNA recém transcrita é imatura, ou seja, ainda necessita sofrer 

uma série de processamentos para que se torne efetiva. Ela deverá sofrer um 

capeamento na região 3� e uma poliadenilação na região 5�, além sofrer o splicing, 

onde permanecerão apenas os éxons, formando uma seqüência de 

ribonucleotídeos pronta a ser traduzida e dão origem a proteína. O splicing é 

realizado por moléculas de RNA de pequeno tamanho, que complexadas às 

proteínas que podem ser U1, U2, U4, U5 e U6, formam as snRNP (small nuclear 

ribunucleoprotein). Estas ribonucleoproteínas juntamente com uma série de outras 

que atuam no splicing, dão origem ao spliceossomo, região no núcleo onde há um 

grande acúmulo de fatores relacionados à transcrição. Cada snRNP atua em uma 

fase específica do splicing. Os RNAs maduros serão transportados ativamente pelo 

poro nuclear para o citosol onde a informação contida no RNA será traduzida e 

ocorrerá a síntese protéica nos ribossomos Os ribossomos nada mais são que 

moléculas de rRNA associadas a proteínas, que acomodarão as moléculas de 

mRNA a ser traduzido. Os RNA transportadores, por sua vez, se encarregarão de 

associar as moléculas de aminoácidos ditadas pela sequência do mRNA. 

Existe, portanto, uma organização nuclear que coordena todas as moléculas que 

atuam no complexo processo da expressão gênica em eucariotos.  
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1.2 Organização nuclear e as organelas nucleares 

 

Durante anos o núcleo foi descrito como sendo uma estrutura desorganizada cujos 

cromossomos, encontravam-se dispersos aleatoriamente sem uma organização 

espacial definida. Hoje, sabe-se que é uma estrutura organizada e que os 

cromossomos ocupam lugares definidos. (PINKEL et al., 1998). 

Além dessa organização, o núcleo possui uma compartimentalização, constituindo 

aquilo que se pode chamar de organelas nucleares. Tais compartimentos não são 

envoltos por membranas, sendo mantidos por proteínas que interagem entre si, 

delimitando estruturas específicas dentro do núcleo. São estruturas extremamente 

dinâmicas e ocorrem, provavelmente devido a uma forte interação entre proteínas e 

RNAs envolvidos na síntese, montagem e estocagem de macromoléculas 

relacionadas à expressão gênica. Embora uma célula de mamífero expresse 

diversos genes de uma vez, a transcrição e o splicing do RNA podem estar restritos 

a regiões específicas do núcleo, que são resutantes da associação de moléculas, 

onde sua concentração é muito alta, delimitando, desta forma, um subdomínio 

nuclear. Seus diversos componentes se movem pelas células de acordo com sua 

necessidade. (SPECTOR, 1993, LAMOND e EARNSHAW, 1998, MISTELI e 

SPECTOR, 1998, MATERA, 1999). 

Dentre estes domínios, podem ser citados os nucléolos, que foram as estruturas 

melhor caracterizadas, por serem mais proeminentes dentro do núcleo, os corpos 

de leucemia pro-mielocística (promyelocytic leukemia body, ou PML), o 

compartimento dos fatores de splicing (splicing factors compartments, SFC ou 

speckles), os Gems (gemini coiled bodies), corpos de clivagem (clivage bodies), 

corpos DDX1 e os corpúsculos de Cajal (coiled bodies ou CBs). Assim como os 

nucléolos, estes compartimentos nucleares são estruturas altamente dinâmicas, 

mantidas por associação e estoque de macromoléculas envolvidas na expressão 

gênica  
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Os corpúsculos de leucemia promielocítica são estruturas de 0,5 um de diâmetro e 

apresentam um anel, denso contendo a proteína PML, que circunda um núcleo 

central desprovido desta proteína. Funcionalmente parecem estar relacionados 

com a regulação da transcrição. Estes corpos encontram-se desorganizados em 

indivíduos que apresentam a translocação (t15; 17: q22; q21) associada à leucemia 

promielocítica. Esta translocação envolve os genes que codificam para PML e para 

o receptor de ácido retinóico A proteína resultante não se localiza nos PMLs. O 

tratamento de pacientes com ácido retinóico resulta na localização desta proteína 

nos PMLs e regressão do câncer (STERNSDORF et al., 1998) 

Os compartimentos dos fatores de splicing ou speckles ocupam cerca de 20% do 

núcleo e contém grandes concentrações de fatores de pré-mRNA, (SPECTOR, 

1990, SPECTOR et al., 1991) além de fatores de transcrição (LARSSON et al., 

1995; MORTILARO et al, 1996), fatores de processamento 3� (KRAUSE et al., 

1994; SCHUL et al., 1998) e proteínas ribossômicas. Quando analisado por 

microscopia eletrônica de transmissão, mostram uma região central contendo um 

grande acúmulo de grânulos e a região periférica contendo fibras pericromatínicas, 

que podem representar transcritos nascentes (FAKAN, 1994). Estas estruturas 

ocorreriam no núcleo para controlar a concentração de fatores de splicing no 

nucleoplasma, uma vez que esta estrutura é um sítio acúmulo de fatores de 

splicing e transcrição. O balanço na concentração destes fatores de splicing, levaria 

a uma otimização na eficiência do splicing. A localização intranuclear dos speckles 

em células de mamíferos, responde a mudanças na transcrição do mRNA e 

fosforilação de proteínas. 

O compartimento nuclear conhecido como GEM (Gemini of Coiled Bodies) é  assim 

chamado devido ao fato destas estruturas estarem relacionadas com os 

corpúsculos de Cajal, ou corpos gêmeos aos corpúsculos de Cajal. Os CBs e os 

GEMS contêm a proteína de sobrevivência neuronal, SMN (Survivor Motor 

Neuron). Mutações no gene que informa esta proteína,resultam em atrofia 

muscular que leva a morte em crianças. Em algumas linhagens celulares, esta 

proteína encontra-se nos CBs e em outras nos GEMs, entretanto uma função para 

a organização dos GEMs ainda não foi bem estabelecida, porém, sabe-se que está 

relacionada com tipo celular e estágio de desenvolvimento que se encontram 
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(YOUNG et al., 2001) O intrigante fato da maioria das células transformadas 

apresentarem CBs sugere que o processo de transformação leva a formação dos 

CBs (SPECTOR et al., 1992; YOUNG et al., 2000).  

Existe uma diferença na presença de CBs e GEMS em células derivadas de 

tecidos fetais e de adultos. Nos tecidos fetais, os GEMS encontram-se unidos aos 

CBs, enquanto que nos tecidos adulto esta~separandos em duas estruturas 

distintas. Esta mudança na organização entre CBs e GEMs entre tecido fetal e 

tecido adulto, sugere que os GEMS podem ser necessários nos tecidos fetais e não 

nos adultos, isso varia de acordo com a necessidade de RNP que cada célula 

necessita. 

Corpos DDX1 que têm várias distribuições pontuais pelo nucleoplasma e também 

podem ser encontrados em forma de estruturas de 0,5µm e estão freqüentemente 

associados aos corpos de clivagem. A proteína DEAD Box DDX1 é uma proteína 

relacionada ao processamento de RNA bem como transporte de RNA (BLEÓO et 

al., 2001; KANAI, 2004) 

Corpos de clivagem foram primeiramente descritos quando estudados os 

anticorpos contra o fator de estímulo de clivagem CsF-64 e a fatores específicos de 

clivagem e de poliadenilação CPSF-100. Fatores de transcrição como TFIIE e 

TFIIF também foram descritos nestes corpos nucleares (GALL, 2000). Possuem um 

tamanho de 0,3-1 µm de diâmetro. 

Nucléolos são os sub-compartimentos melhores estudados devido ao seu tamanho. 

Estão relacionados, com os genes de rRNA, síntese de rRNA e conseqüentemente 

com toda a maquinaria formadora de ribossomos. 

Corpúsculos de Cajal ou CBs possuem 0,2 a 1,0 µm de diâmetro e podem ser 

encontrados de um a dez por núcleo. Os CBs contêm uma variedade muito grande 

de componentes incluindo fatores envolvidos no splicing do pré-mRNA, o 

processamento do pré-rRNA e maturação de pré-mRNA para histona assim como 

fatores de transcrição basais para RNA polimerase I, II e III e telomerase 

(MATERA, 1999; GALL, 2000; ZHU et al., 2004). Ao que tudo indica os CBs não 
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são sítios principais para que a transcrição ocorra uma vez que há ausência de poli 

A+ e de rRNA (MATERA, 1999).  

1.3 Organelas nucleares e a cromatina 

 

O genoma das células eucarióticas é dinamicamente empacotado dentro do núcleo 

e dependendo do estado de atividade que se encontram, os genes podem mudar 

de posição dentro do núcleo de acordo com a necessidade celular e podem formar 

domínios nucleares bem definidos. A cromatina se move para silenciar a 

heterocromatina e também para facilitar a associação dos genes ativos com seus 

respectivos fatores de transcrição. Muitos genes ativos são posicionados perto dos 

speckles nucleares que são enriquecidos em fatores de splicing para facilitar o 

funcionamento de todo o aparato transcricional dos pré-mRNAs, uma vez que 

grande parte destes fatores se acumula nesta região do núcleo. Exitem outros 

genes ativos em outra localização do mesmo núcleo, incluindo os genes de 

histonas e snRNPs, são associados especificamente com os corpúsculos de Cajal, 

um domínio nuclear envolvido na biogênese das snRNPs (CIOCE e LAMOND, 

2005; STANEK e NEUGEBAUER, 2006). Embora essa associação seja difícil de 

explicar, Dundr et al. (2007), mostraram que interferindo na actina nuclear, a 

movimentação do locus de U2 snRNA pelo corpúsculo de Cajal é bloqueada, uma 

vez que a associação deste locus de U2snRNP ocorra nos corpúsculos de Cajal  

Foi desenvolvida uma metodologia em busca de visualizar o movimento cromatínico 

no núcleo em células vivas, (ROBINETT et al.,1996) e usando esta metodologia, o 

laboratório de Belmont mostrou movimentos da cromatina excedendo 1µm pela 

trajetória curvilínea. A actina nuclear e a miosina estão envolvidas na mobilidade da 

cromatina, uma vez que a posição da cromatina em um determinado �lócus� e seu 

reposicionamento foi significantemente modificado em células transfectadas com 

formas mutantes destas proteínas. Um tipo de actina não polimerizada foi capaz de 

abolir a redistribuição do �lócus� enquanto que actina filamentosa estável acelerou 

sua mobilidade. Isso sugere que actina e a miosina nuclear são motores moleculares 



28 
 

que guiam a mobilidade dos genes e os movimentam para regiões alvo no núcleo 

bem como no seu interior (CHUANG et al., 2006).  

Além disso, os corpúsculos de Cajal têm sido relacionados por se associarem à loci 

específicos nos cromossomos os loci para histonas (FREIZ e MATERA, 1995). Além 

disso, um grupo de genes que codificam para U1, U2, U4, U5 e U6 snRNPs, 

responsáveis por codificarem pequenos RNAs, localizam-se juntos aos CBs em 

núcleos interfásicos em células humanas (MATERA, 1995), fato este que confirma 

esta organização e dinâmica nuclear entre os diferentes compartimentos. 

 

1.4 OS corpúsculos de Cajal 

 

Os corpúsculos de Cajal são domínios nucleares evolutivamente conservados, 

presentes desde leveduras a organismos superiores mais desenvolvidos como os 

eucariontes. (MATERA, 1999; GALL, 2000; OGG e LAMOND, 2002; VERHEGGEN 

et al., 2002). Esta conservação aponta para a importância nuclear que estas 

estruturas apresentam. Os corpúsculos de Cajal (CBs) foram identificados em 

vários tipos de células no século XIX e início do século XX. Uma das primeiras 

descrições foi feita por Carnoy e Lebrun (CARNOY e LEBRUN, 1897 apud  GALL 

et al., 1995) a partir de estudos com vesículas germinais, tendo sido chamados por 

eles de organelas esféricas. Posteriormente, GALL et al. (1995), mostraram 

organelas esféricas equivalentes aos Binnenkörpper encontrados em vesículas de 

insetos por Jörgensen (JÖRGENSEN, 1913 apud GALL et al, 1995). Em células 

somáticas foram primeiramente demonstrados em 1903 por Ramón y Cajal, 

neurobiologista espanhol que mostrou a existência dessas estruturas em neurônios 

de vertebrados. Foram descritos em uma variedade muito grande de células e, 

inicialmente, denominados de várias formas: spheres, Binnenkörpper, endobodies 

e coiled bodies. Na atualidade, têm sido chamados de corpúsculos de Cajal. 

Embora seja conhecida sua existência, suas funções e importância fisiológica são 

pouco esclarecidas. 
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1.5 Corpúsculos de Cajal e a proteína p-80 coilina 

 

A principal proteína encontrada nos corpúsculos de Cajal é a p-80-coilina, sendo, 

portanto o principal epítopo capaz de marcar estas estruturas (RASKA et al., 1991). 

O gene que codifica esta proteína apresenta-se completamente caracterizado 

(HEBERT et al., 2002; SLEEMAN et al., 2001)  

Embora haja uma grande quantidade dessa proteína dispersa no nucleoplasma, 

quando utilizado o anticorpo anti-coilina como marcador, obtém-se sinal positivo 

apenas naquelas regiões correspondentes aos corpúsculos de Cajal(CREMER et al., 

1993; LAMOND e EARNSHAW, 1998; BRASH e OCHS, 1992; SCHUL et al., 1998). 

A coilina pode servir como arcabouço dos CBs para sua ligação aos diversos fatores 

neles encontrados. Este arcabouço serve como suporte físico para que uma gama 

muito grande de funções a eles atribuída ocorra. Partindo de uma única organela 

nuclear a coilina pode participar na relação entre dois compartimentos nucleares: os 

corpúsculos de Cajal e os PMLs (SUN et al., 2005).  

A coilina aparentemente pode apresentar uma relação com a organização da região 

centromérica, uma vez que sua presensa já foi descrita na na região centromérica, 

em resposta a danos ou depleção da proteína centromérica CENP-B (MORENCY et 

al., 2007).  

Compondo a proteína coilina, pode-se encontrar o aminoácido arginina dimetilado 

que é importante para a relação direta com SMN (survival motor protein) (HEBERT, 

2001; HEBERT, 2002). 

Além disso, a coilina também se liga a várias proteínas Sm relacionadas às snRNPs 

(HEBERT, 2001; XU et al., 2005), sugerindo que a interação da coilina com ambos, 

CBs e snRNPs mediam sua organização. 
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Para melhor definir o papel da coilina na organização dos CBs, Tucker et al (2001) 

estudaram fibroblastos embrionários de ratos selvagens e knockout para coilina. 

Dependendo da sua alteração genética, alguns ratos knockout tinham significantes 

problemas de fertilidade e viabilidade, enquanto que outros eram fenotipicamente 

normais. As células derivadas de ratos knockout não apresentavam CBs 

propiamente dito, mas tinham dois tipos de CBs residuais. A proteína SMN não se 

encontrava presente nos CBs residuais. 

Em células HeLa, que apresentavam a coilina depletada por RNA de interferência, 

os CBS estavam ausentes, a formação dos GEMs era induzida e a proliferação era 

reduzida em comparação as células controle (LEMM et al., 2006). 

O papel da coilina nos Cbs ainda não está bem definido, mas alguns estudos 

demonstraram que sozinha a coilina não consegue formar os CB. Por outro lado, 

quando estudadas células knockdown para SMN por RNA de interferência (LEMM et 

al., 2006) ou inibição da biogênese de snRNP usando leptomicina D, ocorre uma 

desorganização dos CBs, que já não podem mais ser vistos (JADY et al., 2003).  

 

1.6 Os corpúsculos de Cajal e as snRNPs  

 

Alguns dos componentes da maquinaria de splicing, as U1, U2, U4, U5 e U6 

snRNPs, já foram detectados nos corpúsculos de Cajal em experimentos de 

imunofluorescência (FAKAN et al., 1984). Desta forma, pode-se supor que os CBs 

possam atuar como sítios de estoque das snRNPs, ou facilitando a comunicação 

entre a maquinaria de snRNP e o aparato transcricional dos genes de snRNP, além 

de, terem sido implicados na maturação deste complexo (SLEEMAN e LAMOND, 

1999; STANEEK et al., 2003) . A transcrição e o splicing dos RNAs podem ocorrer 

em vários locais do núcleo, que constituem sítios altamente dinâmicos, formados por 

associação de componentes atuantes na transcrição, que neles se concentram 

sendo redistribuídos pelo núcleo de acordo com as necessidades celulares.  
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Os núcleos das células de mamíferos contêm uma grande variedade de proteínas e 

ribonucleoproteínas (RNPs) (CARMO-FONSECA, 2002; MATERA e SHPARGEL, 

2006; MISTELI, 2005). Tem sido demonstrado que proteínas e RNAs movem-se pelo 

núcleo aparentemente por difusão randômica (DUNDR et al., 2004; KRUHLAK et al., 

2000; MISTELI, 2005; MISTELI et al., 1997; PHAIR e MISTELI, 2000; POLITZ e 

PEDERSON, 2000; SNAAR et al., 2000). 

As U1, U2, U4, U5 e U6 snRNPs ( small nuclear ribonucleoproteins ) são fatores 

essenciais de splicing. Cada snRPP é formada de um RNA pequeno, rico em uridina 

e sete proteínas comuns Sm, formando estruturas semelhantes a um anel. A maior 

parte das snRNP se localiza nos compartimentos de splicing (speckles), com uma 

menor quantidade nos corpúsculos de Cajal. A biogênese e maturação destes 

fatores de splicing são processos complexos, que ocorrem em múltiplos passos e 

em diferentes partes das células (LÜHRMANN et al., 1990; WILL e LUHRMANN, 

2001). 

Os snRNAs são transcritos no núcleo e depois transportados para o citoplasma 

como parte de um complexo de exportação, (FORNEROD et al., 1997; 

IZAURRALDE et al., 1997; IZAURRALDE et al.,1995; OHNO et al., 2002), As 

proteínas Sm, por sua vez são associadas no citoplasma. As proteínas SMN são 

necessárias para que adição de Sm na molécula de snRNP em formação ocorra 

(DREYFUSS, 1996; PELLIZZONI et al., 1999), e são posteriormente importadas 

novamente para o núcleo, após se ligarem a partículas sinalizadoras nuclear. Uma 

vez no núcleo, irão acumular primeiramente nos CB (CARVALHO et al., 1999; 

SLEEMAN e LAMOND, 1999) onde logo sofrerão maturação (DARZACQ et al., 

2002; JADY et al., 2003).  

Os CBs também têm sido relacionados como sendo sítios de ação de fatores 

heterotriméricos aos snRNPs como SF3a, ao U2 snRNP, completando sua 

maturação (KRAMER et al., 2005; NESIC et al., 2004) e desta forma têm sido 

implicados na  maturação do complexo snRNPs (SLEEMAN e LAMOND, 1999; 

STANEEK et al., 2003) e modificação pós-transcripcional dos UsnRNA recém 

associados no spliceossoma (DARZACQ et al., 2002; JADY et al., 2003). 
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A presença da proteína SMN (survivor motor neuron protein) nos CBs é uma 

evidência de que os CBs estariam relacionados com a biogênese das snRNPs, pois 

ela apresenta um papel importante na associação dos snRNPs spliceossomais (LUI 

e DREYFUSS, 1996; MATERA e FREY, 1998; YOUNG et al., 2000). 

 

1.7 Os corpúsculos de Cajal e os GEMs 

 

Como as snRNPs são vitais para o processamento dos pré-mRNAs, as atividades 

celulares engajadas à transcrição contêm CBs proeminentes. A presença de CBs e 

GEMs unidos em tecidos fetais e separados em duas estruturas distintas um do 

outro no adulto, sugere que os GEMs podem ser necessários nos tecidos fetais e 

não no adulto. A falta de CBs e GEMs em algumas células adultas indica que sua 

organização nuclear é importante e necessária e reflete a necessidade de snRNPs 

nas células.  

A coilina contêm arginina dimetilada simetricamente, que é importante para a ligação 

com a SMN (HEBERT et al., 2001; HEBERT, 2002) e a presença dos GEMs junto 

aos CBs está relacionada com a diminuição da metilação da coilina (HEBERT, 2002; 

BOISVERT, 2002), sugerindo que a ligação direta da coilina com a snRNP e a SMN 

medeiam sua localização nos CBs.  

Estudos usando linhagens de células com ambos, CBs e GEMs, demonstraram que 

os CBS que estavam envolvidos na fase de maturação nuclear dos snRNPs eram os 

que continham a proteína SMN. A relação entre coilina, SMN e snRNP nos CBs 

pode facilitar a biogênese e a reciclagem destas proteínas e roboproteínass. É 

desconhecido se a coilina desempenha algum papel no nucleoplasma. 

 

 

1.8 Corpúsculos de Cajal e as RNAs polimerases 
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Os corpúsculos de Cajal contêm uma série de fatores envolvidos no splicing do pré-

mRN; processamento do pré-rRNA e maturação de pré-mRNA para histonas, assim 

como fatores de transcrição para RNAs polimerases I, II e III e RNA telomerase 

(MATERA, 1999; GALL, 2000; ZHU et al., 2004) 

RNA polimerases I, II e III ocorrem nos corpúsculos de Cajal assim como vários 

componentes da maquinaria de splicing, que são necessários para a transcrição e 

processamento dos três tipos de RNA: mRNA, rRNA e tRNA, transcritos pela RNA 

pol III. Alguns destes componentes são fatores de transcrição IIF (TFIIF), TFIIS, 

TFIIA, fatores de splicing, snRNPs, proteínas SR, fatores de clivagem e 

poliadenilação, pequenos RNA nucleolares, proteínas envolvidas no processamento 

do pré-rRNAs. Muitos destes componentes, quando injetados em ovócitos de 

Xenopus, são inicialmente pré-associados nos CBs, e somente depois são 

localizados nos cromossomos ou nucléolos onde a transcrição ocorre de fato, 

sugerindo que RNA pol I, II e III, fatores de transcrição e processamento são 

inicialmente pré-associados nos CBs para posteriormente seguirem para 

cromossomos ou nucléolos (GALL et al., 1999).  

A transcrição e a maquinaria de processamento da RNA polimerase II são 

associadas nos CBs como uma partícula unitária antes que esta proteína atue nos 

cromossomos plumulosos de Xenopus. Desta forma, o complexo de RNA pol II e 

seus fatores associados, são vistos por microscopia eletrônica como parte dos 

transcriptossomos, região do núcleo onde grande quantidade de fatores de 

transcrição pode ser encontrada. As RNAs polimerases I e III são associadas nos 

CBs de forma similar a RNA pol II. A RNA pol I e fatores associados são 

posteriormente transportados para os nucléolos, onde atuam na transcrição e 

processamento do rRNA. As RNAs polimerases III e complexos de transcrição e 

processamento de RNA associados, seguiriam dos CBs para loci específicos nos 

cromossomos 

Para se propor esse modelo, foi pressuposto que as complexas enzimas RNAs 

polimerases I, II e III, juntamente com os fatores de transcrição e processamento, 
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são pré-associados nos CBs como partículas unitárias (os transcriptossomos), para 

posteriormente serem transportados para os genes nos cromossomos (GALL et al., 

2001).  

 

1.9 Os corpúsculos de Cajal e os nucléolos 

 

A função primária dos nucléolos é biogênese dos ribossomos. Nucléolos são 

formados no final da mitose ao redor da região dos cromossomos onde as 

seqüências de rDNA se encontram em tandem e acabam por resultar em uma 

compartimentalização. Isso acaba gerando um sítio de concentração da maquinaria 

de transcrição e processamento de rRNA, responsável por formar ribossomos. Esta 

região é chamada de NOR (nucleolar organizing region).  

As regiões  nucleolares compreendem um centro fibrilar (Fibrillar Center ou FCs), 

componentes densos fibrilares (Dense Fibrillar Components ou, DFCs) e a região 

dos componentes granulares (Granullar components ou GCs). A transcrição dos 

rDNAs ocorre no FC. A região dos DFC com a região FC é rica em RNA polimerase 

I. O processamento e modificação rRNA ocorrem na DFC onde há acúmulo de 

snoRNP, onde muitas proteínas são agrupadas e há associação das  subunidades 

dos ribossomos (BOISVERT, 2008). 

A formação dos ribossomos tem inicio com a síntese do RNA ribossomal, feita pela 

RNA polimerase I. O transcrito inicial 47S é subseqüentemente clivado para formar 

28S, 18S e 5,8S, pós-transcricionalmente modificado. Com o auxílio das snoRNPs e 

proteínas adicionais de fatores de splicing estes transcritos são finalmente 

associados com as proteínas ribossomais antes da interação com a maquinaria de 

exportação e transporte para o citoplasma. 

Aproximadamente 30% das proteínas nucleolares têm uma função que está 

relacionada à produção da subunidade ribossômica, entretanto, as diversas 

identidades e funções destas proteínas nucleolares são consistentes com inúmeros 
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processos que ocorrem nos nucléolos. Isso inclui muitos fatores de processamentos 

de splicing de pré-mRNA e proteínas que estão relacionadas com o controle do ciclo 

celular bem como reparo de DNA. Estudos têm sido feitos envolvendo o bloqueio da 

transcrição com actinomicina D (ANDERSEN et al., 2005), e o modo como essas 

proteínas interagem nas diferentes linhagens celulares primárias ou estabelecidas.  

Os genes que codificam as proteínas ribossomais são transcritos em pré-mRNA pela 

RNA polymerase II e posteriormente os mRNAs são exportados para o citoplasma 

onde ocorre a tradução. Proteínas recém sintetizadas são importadas para o núcleo 

e concentradas nos nucléolos onde associam ao rRNA para formar as subunidades 

ribossômicas. A produção eficiente de ribossomos requer coordenação entre  

transcrição de rRNA e transcrição de genes que informam proteínas ribossomais. O 

mecanismo que controla todo esse processo que envolve atividade de polimerases 

diferentes e associação de proteínas exportadas e reimportadas para o núcleo ainda 

é desconhecido. 

Durante o ciclo celular, os nucléolos perdem sua organização e só se reorganizam 

quando a transcrição é restabelecida. Na prófase um rápido aumento nos níveis de 

ciclina B1 e quinase dependente de ciclina 1 ou CDK1 resulta na fosforilação de 

componentes da maquinaria de transcrição rDNA, incluindo SL-1 e o fator de 

transcrição TTF1 (HEIX et al., 1998). 

A maquinaria de processamento de rDNA não permanece associada com a NOR 

durante a mitose, sendo redistribuída em NORs menores na interfase. Alguns 

componentes de processamento deixam os nucléolos juntamente com os pré-rRNA 

processados que estão associados na DFC e após a transcrição são quebrados. 

Juntamente com a perda de algumas subunidades de RNA polimerase I da FC, 

componentes de processamentos de rRNA, como a fibrilarina se dissociam da região 

DCF. Esta perda de fibrilarina desta região do nucléolo, juntamente com a 

desintegração desta estrutura, sugere mecanismo de controle em comum (LEUNG, 

2004). 

Durante o início da anáfase, o nível de ciclina B1/CDK1 diminui o que resulta na 

reativação de transcrição do rRNA. Subseqüentemente os nucléolos começam a se 

reorganizar. Componentes do núcleo, bem como a fiibrilarina, que tem papel na via 
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de processamento do pré-rRNA, são recrutados pelos nucléolos no início de G1 , 

quando a FC começa a se restabelecer tem início o acúmulo de fibrilarina nas 

proximidades o que se relaciona com o restabelecimento de um nucléolo funcional. 

As demais proteínas voltam a síntese de novo para restabelecer um núcleo 

funcional. Este tipo de controle possivelmente é feito por alguma quinase 

dependente de ciclina. 

Os nucléolos têm sido encontrados associados aos corpúsculos de Cajal ou mesmo 

fisicamente ligados a eles. A intrigante relação entre nucléolos e corpúsculos de 

Cajal foi primeiramente descrita em 1903 em estudos realizados com microscopia 

eletrônica de transmissão (RASKA e OCHS, 1990) e por demonstração de vários 

componentes dos nucléolos nos CBs. Os CBs podem ser encontrados na periferia 

dos nucléolos ou mesmo, freqüentemente, adjacentes ou fisicamente ligados a eles. 

Vistos por microscopia eletrônica de transmissão, podem ser observados próximos 

ao limite dos nucléolos, sendo encontrados componentes fibrilares comuns às duas 

estruturas (HARDIN et al., 1969; LAFARGA et al., 1983; VILLAGAS e CRESPO, 

1983). Por causa da sua associação com os nucléolos, acredita-se que os CBs 

possam exercer papel na síntese de rRNA e na maturação, transporte e associação 

de subunidades ribossômicas (HARDIN et al., 1969; RASKA, et al., 1990;  LAFARGA  

et al., 1991; BRACH e OCHS, 1992).  

Há uma proteína em comum a ambas as estruturas, a fibrilarina que, assim como os 

corpúsculos de Cajal, também é altamente conservada na escala evolutiva (RASKA 

et al., 1990; RASKA et al., 1991). A fibrilarina é uma fosfoproteína de 34kDa 

encontrada junto à região rica em uridina dos RNAs nucleolares de pequeno 

tamanho que participa no processamento dos rRNA. (LAMOND e EARSSHAW, 

1998). Por outro lado, proteína organizadora do nucléolo 90 (NOR-9), envolvida na 

regulação da transcrição do rRNA não foi encontrada nos CBs.  

As fibrilarinas são encontradas na região fibrilar densa dos nucléolos e têm um 

importante papel no processamento de pré-RNA em leveduras. Outras proteínas 

nucleolares também podem ser encontradas nos CBs, como a NOPP140 e a NAP 

57 que são proteínas relacionadas com os snoRNAs, envolvidos na 

pseudourininilação de pré-rRNA (JIMENEZ-GARCIA,1994). Os snoRNAs e suas 
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proteínas associadas atuam no processamento do pré-RNA nos nucléolos, o que 

sugere serem estas, componentes transitórios nos CBs a caminho dos nucléolos. 

A região organizadora do nucléolo (NOR, Nucleolar Organizing Region) contém 

genes codificadores do rRNA e quando ativas associam-se a proteínas acídicas. 

Estas proteínas têm grande afinidade pela prata, permitindo sua utilização como 

marcadores das NORs ativas. A impregnação com prata (AgNOR), evidencia o 

centro fibrilar e o componente fibrilar denso. 

As principais proteínas identificadoras por AgNOR são a nucleolina que tem  papel 

importante na transcrição do rRNA, e a nucleofosmina, envolvida em etapas mais 

tardias do processo de maturação do ribossomo 

Também compartilham de alguns desses processos componentes dos corpúsculos 

de Cajal, como é o caso da proteína SMN (survival motor neuron protein). Esta 

proteína está relacionada com o distúrbio neurodegenerativo de atrofia 

da musculatura espinhal (LUI e DREYFUSS, 1996; MATERA e FREY, 1998; 

YOUNG et al., 2000). 

 

1.10 Outros componentes dos corpúsculos de Cajal 

 

Os corpúsculos de Cajal também têm sido relacionados com uma série de outros 

processos que ocorrem no núcleo. Um dos fatores de elongação da RNA polimerase 

II, o ELL, responsável pela expressão da proteína EAF1, está presente nos CBs. 

Tratamentos com actinomicina D, um inibidor de RNA polimerase II, a ELL e EAF1 

encontram-se dispersas no nucleoplasma, sendo sua presença dependente de pol II 

ativa. A translocação (11,19)(q23;p13,1) resulta em uma proteína quimérica MLL-

ELL, característica da leucemia mielóide. Os CB encontram-se desarranjados nestas 

leucemias e a coilina se dispersa pelo nucleoplasma (POLAK et al., 2003). A 

ausência de poli A+ e rRNA sugere que os CBs não estão diretamente ligados ao 

processamento de RNA (MATERA, 1999). 
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Tem sido estabelecido uma relação dos corpúsculos de Cajal com as enzimas RNA 

telomerases, que sintetizam repetições de DNA teloméricos no final dos 

cromossomos de eucariontes. O componente de RNA desta enzima (hTR) forma o 

molde para a síntese do telômero, catalisado pela transcriptase reversa da 

telomerase (hTERT). Pouco se sabe a respeito da localização nuclear de hTR e 

hTERT, porém em células tumorais, a hTR acumula nos CBs. Há um acúmulo de 

hTR nos CBs quando hTERT são ectopicamente expressas em células primárias, 

onde em condições normais esta enzima não se encontra. Os corpúsculos de Cajal 

podem estar relacionados com a associação e/ou função da telomerase humana 

(ZHU et al., 2004). 

 

1.11 Os corpúsculos de Cajal e o ciclo celular 

 

As células eucarióticas possuem um grupo de proteínas regulatórias que fazem 

parte do sistema de controle do ciclo celular. Estas proteínas determinam se as 

células estão devidamente organizadas a ponto de entrarem no ciclo celular e se 

dividirem. Durante todo o processo de divisão, as células passam por diversas fases 

nas quais o DNA encontra-se em diversos níveis de condensação. Quando se 

encontram na fase G0/G1 as células dependem de sinais extracelulares de outras 

células que controlam sua permanência em G0 ou se passam de G1 para S. Quando 

em S as células começam a duplicar DNA. Quando duplicados e condensados, os 

cromossomos já estão prontos a se dividirem, fase esta chamada de mitose ou M, 

quando as células se dividem efetivamente e dão origem a duas células filhas. Na 

próxima etapa as células entrarão na fase G1, quando as organelas já ocupam seus 

devidos lugares e as células estão prontas para transcrever e sintetizar todas as 

proteínas necessárias ao tipo celular que representa. Os pontos de checagem 

controlam se as células estão prontas ou não para seguirem para a próxima fase. 

A divisão celular é um processo complexo, com uma série de eventos que culmina 

na duplicação do genoma e segregação dos cromossomos e duplicação das células. 

A decisão de entrar em divisão ocorre em G1, quando as células estão prontas a 



39 
 

receber sinais de fatores de crescimento, e dar início com a maquinaria básica de 

divisão composta pelas quinases ciclinas dependentes (Cdks). As atividades destas 

quinases surgem e desaparecem com o avanço do ciclo. As ciclinas são os 

reguladores de CDKs. O complexo CDK2/ciclina E, é responsável por controlar a 

passagem do ciclo de G1 para S. 

Os corpúsculos de Cajal variam em número e tamanho durante o ciclo e diferente 

tipos celulares (ANDREDE et al., 1991,1993; RASKA et al., 1991) e podem ser 

encontrados em maior número em células transformadas (SPECTOR et al., 1992). 

Em geral, os corpúsculos não são detectados durante a mitose e nesta fase a coilina 

encontra-se fosforilada, dispersa pelo citosol e os corpúsculos de Cajal, desta forma, 

são dissociados. Os corpúsculos são sensíveis ao estado proliferativo de cada célula 

uma vez que sua expressão pode ser regulada por privação de soro no meio ou por 

adição do hormônio terioidiano TSH a cultura de células (ANDRADE et al., 1993).  

O complexo ciclina E/CDK2 coordena muitos eventos celulares, incluindo a 

replicação do DNA, duplicação do centrossomo e ativação de E2F. Estudos sugerem 

que a ciclinaE/CDK2 tem um papel na ativação da transcrição das histonas durante 

a fase S via proteínas associadas aos corpúsculos de Cajal como a p220, além disso 

a p220 quando super-expressa, pode promover a entrada na fase S, independente 

da transcrição de histona (YE, 2003).  

Contudo, fatores relacionados à progressão do ciclo celular, como as ciclinas e 

quinases ciclinas dependentes podem acumular nos CBs de maneira ciclo 

dependente. Já foram observadas a CDK2 e ciclina E, sendo recrutadas por este 

como complexo funcional (LIU et. al., 2000). 

Os corpúsculos de Cajal não são detectados durante a mitose. Isso se deve ao fato 

dos resíduos de serina encontrados na composição da coilina estar na sua forma 

hiperfosforilada que pode levar a dissociação destes corpúsculos (CARMO-

FONSECA et al., 2003). Nesta mesma fase as snRNPs apresentam-se difusas pelo 

citoplasma (SPECTOR e SMITH, 1986; FERREIRA et al., 1994). Os CBs 

reaparecem na metade de G1 junto com a reassociação dos nucléolos nas células 

filhas. O reaparecimento do CBs nas células filhas é dependente de transcrição 

(FERREIRA et al., 1994).  
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1.12 Os corpúsculos de Cajal e o e câncer 

 

O câncer é uma doença originada a partir de três fatores preponderantes: a pré-

disposição genética, os fatores ambientais e os fatores hereditários. Esses fatores 

estão associados ao surgimento de mutações genéticas, que podem ocasionar 

lesões do DNA, e estas se não reparadas, poderão dar início ao processo de 

desenvolvimento do tumor. Embora o dano genético possa ocorrer ocasionalmente, 

existem alguns genes que estão mais freqüentemente associados aos processos 

neoplásicos como no caso do gene p53, que na sua forma não mutada é um gene 

supressor de tumores, ou seja, um gene que exerce controle negativo sobre a 

proliferação celular (NIGRO et al., 1989). 

O câncer é caracterizado por uma população celular heterogênea, com expressão 

de diferentes antígenos de superfície e receptores hormonais, além da morfologia 

celular encontrar-se de forma alterada quando comparada a uma célula do mesmo 

tecido sadio. Algumas células normais (endoteliais e fibroblastos) possuiriam 

receptores de membrana para fatores de crescimento produzidos pelas células 

malignas, formando-se assim um cenário de interdependência mútua e conseqüente 

manutenção do crescimento celular desordenado dos processos neoplásicos 

(PONTÉN et al., 1990). Nota-se com isso que estroma do tecido normal adjacente 

ao processo neoplásico, também colabora para o crescimento e desenvolvimento 

das neoplasias.  

Para que o processo neoplásico se instale, há necessidade de que uma sucessão 

de erros ocorra para dar origem a uma população neoplásica. Primeiramente, ocorre 

uma lesão no DNA que pode ter sido originada de fatores externos ou mesmo 

internos da própria célula dentre eles estão mutação gênica, rearranjos 

cromossômicos, radiação UV, agentes químicos e vírus oncogênicos capazes de 

alterar a estrutura do DNA. Todos estes fatores poderão gerar uma mudança 

irreversível do genótipo da célula normal progenitora, produzindo uma célula com o 

conteúdo mutado.  
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O segundo estágio consiste na ativação de oncogenes ou inibição de genes 

supressores de tumor, estagio este quando o erro no DNA já não pode ser reparado. 

O último estágio ocorre a progressão do erro para as células filhas, onde há a 

mudança do microambiente celular, com o objetivo de manter o processo maligno e 

a capacidade de gerar metástases. Nesta fase, as células se encontram em um meio 

favorável para que seu crescimento continue, tais como produção de fatores de 

crescimento e citocinas (PONTÉN et al.,1990).  

O termo tumor ou neoplasia caracteriza uma massa anormal de tecido com 

crescimento que excede os limites anatômicos do tecido sadio. Os tumores podem 

ser benignos, não apresentando risco de levar à morte, ou malignos. Câncer é o 

termo utilizado para todos os tumores malignos e compreende um conjunto de mais 

de 100 doenças que têm em comum o crescimento desordenado de células que 

invadem outros tecidos e órgãos, adjacentes ou não. Geralmente, as células 

neoplásicas malignas proliferam agressivamente (EL-BACHA e SOLA-PENNA, 

2003).  

 

1.13 O Tamanho dos corpúsculos de Cajal 

 

Os corpúsculos de Cajal podem variar de tamanho e freqüência de acordo com o 

tipo celular. Sua existência nas células pode também estar relacionada com a fase 

do ciclo celular que as células se encontram. 

Os neurônios do gânglio trigeminal compreendem três tipos de células com 

diferentes tamanhos, propiciando um bom modelo para estudo de células de 

tamanhos dependentes. Utilizando esse modelo, alguns compartimentos celulares 

podem ser melhor estudados tais como nucléolos (sua dinâmica), corpúsculos de 

Cajal e speckles (comparação de tamanhos em diferentes tipos celulares). O número 

de corpúsculos de Cajal aumenta em neurônios maiores em comparação aos 

menores. Em neurônios grandes há um número maior de CBs associados aos 

nucléolos. O número de nucléolos por sua vez diminui em neurônios menores.  
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A atividade transcricional é um mecanismo determinante de tamanho celular em 

células diplóides, no caso dos neurônios, tem sido sugerido que uma organização 

transcricional depende da organização dos nucléolos e maquinaria de splicing nos 

três tipos de neurônios (PENA, 2001). Uma relação similar ente atividade 

transcricional e tamanho das células tem sido observada em células não neuronais 

onde diferenças no tamanho das células correspondem a diferenças no conteúdo de 

RNA e uma relação intima tem sido mostrada entre níveis de transcrição e níveis de 

RNA/DNA em roedores (SCHMIDT e SCHIBLER, 1995). Além disso, o tamanho 

celular está relacionado com a quantidade de ribossomos nelas presentes e pelo 

acúmulo de alguns componentes celulares (MACKNIGHT, 1988; SCHMIDT e 

SCHIBLER, 1995).  

O número de corpúsculos de Cajal por núcleo pode variar quando as células 

recebem um estímulo para crescerem mais rapidamente, ou quando altas taxas de 

expressão gênicas são induzidas, o que leva a um aumento de sua freqüência por 

núcleo (LAFARGA et. al., 1991; BRACH e OCHS, 1992).  

Tendo em vista a relação entre CBs e aspectos fundamentais do processamento dos 

RNAs nos núcleos, o desarranjo dos CBs, que resulta na ausência de detecção nos 

núcleos, parece ser letal às células, porém a alteração de apenas alguns de seus 

componentes parece não acarretar danos (POLAK et al., 2003), mostrando que sua 

manutenção e organização são de fundamental importância para o funcionamento 

harmônico de cada célula.  

 

1.14 Drogas inibidoras de síntese de RNA 

 

A actinomicina D é uma droga que bloqueia a transcrição de genes que seriam 

decodificados via RNA polimerase I (genes que informam rRNA 8S, 18S e 28S) e 

RNA polimerase III (genes de tRNA e 5s rRNA) quando utilizada em baixa 

concentração (0,01 a 0,09 µg/ml) (POLAK et al., 2003).  
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A α-amanitina é responsável por bloquear a transcrição dos genes decodificados 

pela RNA polimerase II (CUSTODIO e ANTONIOUS, 2006) compromentendo o 

processo de transcrição de mRNA, snoRNA e snRNA, através de um mecanismo 

que envolve um ciclo de fosforilação e defosforilação do domínio carboxi-terminal 

desta enzima . 

Acredita-se que a transcrição e os complexos de processamento de RNA polimerase 

I, II e III são pré-associados nos CBs antes de seguirem para seus sítios de 

transcrição nos cromossomos e nos nucléolos (GALL, 2001). Inibição ou alteração 

da transcrição por actinomicina D, α-amanitina retira snRNP dos corpúsculos e 

resulta na associação dos corpúsculos de Cajal aos nucléolos (RASKA et al.,1990; 

CARMO-FONSECA et al., 1992). 
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6 Conclusão
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A frequênca de corpúsculos de Cajal por núcleo está associada à proliferação 

celular mais intensa. 

O dinamismo nuclear se fez claro ao estudar as estruturas nucleares, como os 

corpúsculos de Cajal e os nucléolos após interferência com inibidores de síntese de 

RNA. Quando submetidas a este tipo de interferência, tanto os corpúsculos quanto 

os nucléolos apresentaram como característica uma reorganização nas  

O bloqueio da síntese de RNA polimerase I e III induz em células normais e tumorais 

promoveu alterações na região dos CBs aumentando seu volume corpuscular, 

modificando a distribuição da proteína fibrilarina e induzindo queda em sua 

expressão. Em células tumorias o aumento do volume é ainda maior.  

As céluls hepáticas demonstraram uma reação individual dependendo da 

inteferencia sofrida, formando uma série de estruturas corpuculares contendo RNA 

polimerase II em seu conteúdo. O núcleo é uma estrutura dinâmica, o que é 

evidenciado pelas alterações nucleolares induzidas pelo bloqueio da RNA 

polimerase II  

O bloqueio da RNA polimerase II não induz alterações aparentes nos corpúsculos de 

Cajal, e nem altera morfologicamnte os nucléolos tanto das células normais quanto 

das células tumorais. 

A dinâmica das organelas nucleares está relacionada às necessidades da célula. 

Cada célula exerce individualmente, e de acordo com seu estágio proliferativo, o 

controle dessa dinâmica, que deve ocorrer de forma harmoniosa, para que 

processos biológicos aconteçam perfeitamente em um organismo como um todo, e a 

expressão gênica seja controlada e organizada de tal forma a evitar doenças. 
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