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I - INTRODUÇÃO:

I.1 – Elementos transponíveis

A primeira caracterização de elementos transponíveis foi feita pela citogeneticista 

Barbara McClintock no final da década de 40. Desde então, diversos elementos foram 

caracterizados nos três domínios: Bacteria, Archea e Eukarya (Stuart-Rogers & Flavell, 

2001; Monteiro-Vitorello et al, 2005).

Os elementos transponíveis são divididos em duas classes  segundo o modo de 

propagação.  A classe  I  é  representada  pelos  retroelementos  que  em  seu  ciclo  de 

transposição  sintetizam  uma  fita  de  cDNA  (DNA  cópia)  a  partir  do  mRNA  (RNA 

mensageiro) intermediário, sendo esta fita de cDNA polimerizada que irá se integrar no 

genoma em novo local. Já a classe II de elementos é representada pelos transposons que 

se movem a partir de uma molécula de DNA (ácido desoxiribonucleico) sem utilização de 

um intermediário de RNA (ácido ribonucleico) (Kumar e Bennetzen, 1999).

Esses elementos são conhecidos por sua habilidade de inserção em diferentes 

locais  no genoma inclusive dentro  de outros  genes funcionais.  Quando essa inserção 

ocorre,  o  gene  tem  sua  seqüência  alterada  podendo  resultar  em uma  proteína  com 

atividade  reduzida  ou  mesmo  nula.  Estas  alterações  podem  resultar  em  mudanças 

fenotípicas  (Clegg  &  Durbin,  2000)  inviabilizando  a  sobrevivência  do  organismo.  No 

entanto,  o fenômeno da transposição nem sempre é danoso ao organismo.  Ela pode 

ocorrer de forma a rearranjar genes causando variabilidade genética e contribuindo para a 

evolução dos genomas (Leprince et al, 2001). 

I.1.1 - Retrotransposons

Os  retrotransposons  são  os  elementos  mais  abundantes   dos  genomas 

eucarióticos. Estes elementos, apesar de divergirem quanto a sua organização, possuem 

7



dois domínios essenciais que os caracterizam, os domínios  Gag e  Pol.  A região  LTR 

(Long  Terminal  Repeat)  está  presente  nos  retrotransposons  que  possuem  longas 

repetições diretas nas suas extremidades  como pode ser visualizado na figura 1.

Contido na LTR encontra-se o promotor do retroelemento. O domínio Gag codifica 

para  proteínas  que  estão  relacionadas  na  maturação  de  outras  proteínas  e 

empacotamento do RNA do retroelemento. No domínio  Pol estão codificadas todas as 

proteínas necessárias para o ciclo de transposição como a protease (PR), a integrase 

(INT), a transcriptase reversa (RT) e a RNAse H. As seqüências PBS (Primer Binding 

Site) e PPT (Polypurine Tracts) são essenciais para o ciclo de replicação e regeneração 

das LTRs do elemento no momento da transposição. (Kumar e Bennetzen, 1999).

  Estes elementos se assemelham muito estruturalmente e funcionalmente com os 

retrovírus,  a  diferença  é  que  os  retrotransposons  não  possuem  a  informação  para 

produção do envelope (env) que nos retrovírus é fundamental para permitir  a infecção 

celular (Flavell et al. 1992; Takeda et al. 2001). Decorrente de sua organização estrutural 

(figura  1),  os  retrotransposons  apresentam-se  distribuídos  em  dois  gupos,  os  que 

possuem longas repetições terminais (LTR) e os que não possuem LTR. Aqueles que 

possuem LTR apresentam seus domínios internos ordenados, seja como Ty1-copia ou 

Ty3-gypsy. 
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Os  elementos  destas  duas  classes  são  conhecidos  por  usarem  partículas 

ribonucleoprotéicas  como  intermediários  no  seu  ciclo  de  transposição.  As  proteínas 

estruturais  destas  partículas  são  codificadas  pela  Gag que  geram um microambiente 

adequado  a  reverso  transcrição  de  mRNAs.  Dentro  das  partículas  encontram-se 

transcritos  do  retrotransposon  e  diversas  enzimas:  protease,  transcriptase  reversa, 

ribonuclease H e integrase.  A transcriptase reversa (RT) codificada pelo domínio  rt,  é 

responsável por sintetizar uma fita de DNA a partir de RNA do retrotransposon, e assim 

formando um híbrido de RNA – DNA. A degradação parcial deste híbrido RNA – DNA é 

necessária para que a RT conclua seu trabalho e forme a fita complementar. A integrase, 

que  é  codificada  pelo  domínio  int,  auxilia  a  inserção  da  nova  cópia  do  elemento  no 

genoma (Flavell, 1995). 
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Figura 1 Representação dos grupos de retrotransposons com seus respectivos 
domínios (extraído de Kumar e Bennetzen, 1999) 



Figura 2: Representação do modo de transposição de um retroelemento.O retroelemento é 
transcrito do genoma gerando um mRNA com todos os seus domínios. O mRNA é traduzido em 
diversas proteínas das quais uma delas é a transcriptase reversa. Esta proteína atua no mRNA do 
elemento  formando um cDNA que por   sua vez  vai   sofrer a  ação de uma DNA polimerase que 
completará a simples fita em dupla fita. Esta dupla fita será realocada em outro local do genoma com 
auxílio da integrase concluindo assim uma nova cópia do elemento.  (extraído de Buchanan, 2000).

Os retrotransposons que não possuem LTR podem ser divididos em dois grupos os 

chamados LINES (“Long Interspersed Repetitive Elements”) e SINES (“Short Interspersed 

Repetitive Elements”). Estes dois grupos diferem em suas estruturas como mostrado na 

figura 1. 

O elemento LINE apresenta uma estrutura semelhante aos retrotransposons LTR 

tendo os domínios Gag e Pol, mas não possuem as LTRs terminais. Já nos elementos 
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SINEs, seu modo de organização difere dos outros elementos uma vez que não possui os 

domínios  Gag e  Pol como  no  elemento  descrito  acima.  Os  elementos  LINES  foram 

encontrados em todos os grupos do reino vegetal e os SINES foram descritos apenas em 

angiospermas (Kumar e Bennetzen, 1999).

I.2 – Abundância dos retrotransposons

Devido  aos  retrotranspons  possuírem  um  sistema  de  transposição  replicativo, 

acredita-se que esses elementos sejam agentes importantes responsáveis pelo aumento 

do tamanho do genoma de eucariotos e proporcionem mutações devido a suas inserções. 

(Takeda et al. 2001). 

Em  Arabdopsis  thaliana,  que  possui  um  genoma  considerado  pequeno,  foram 

anotados  2355  genes  relacionados  a  retrelementos  (Haas  et  al,  2005).  Em  Liliacea, 

aproximadamente  90%  do  genoma  é  formado  por  elementos  transponíveis  (Sabot  & 

Schulman,  2006).  Em milho,  um estudo  feito  com a  região  Adh1 que  possui  280kb, 

mostrou  que  cerca  de  62%  desta  região  é  representada  por  retroelementos.  Foram 

encontrados 23 diferentes retroelementos pertencentes a 10 famílias distintas (Gaut et al, 

2000). Nas gramíneas, os retroelementos representam cerca de 50% a 80% do genoma. 

Já no genoma de arroz, cerca de 80 mega bases é representado por retroelementos. Isso 

corresponde a mais que 20% do genoma (Feschotte et al, 2002; Chaparro et al, 2006)

Em  humanos,  esta  representação  é  de  aproximadamente  45%  do  genoma 

(Feschotte et al, 2002). Na maioria dos genomas de mamíferos, os elementos LINES e 

SINES são os mais  abundantes, representando aproximadamente 35% do genoma com 

mais de 100.000 cópias de cada tipo de elemento. Os elementos com LTR do grupo Ty1-

copia são raros ou ausentes. Contrastando com os animais, os elementos LINES, SINES, 

Ty3-Gypsy e  Ty1-copia são  encontrados  abundantemente  nas  plantas.  (Kumar  e 
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Bennetzen, 1999).

I.3 – O retroelemento Tnt1

Este elemento foi descoberto por Grandbastien e colaboradores em 1989 graças à 

sua atividade em plantas de fumo.  Nestas plantas, existem dois genes homólogos da 

nitrato redutase (nia 1 e nia 2) e para indução da deficiência da nitrato redutase, os dois 

genes presentes precisam ser inoperantes simultaneamente. Para a realização do projeto, 

foram desenvolvidas células haplóides, que possuíam um dos alelos mutados de forma 

estável, de modo que um evento de transposição para dentro do alelo funcional, inativaria 

o gene da nitrato redutase. Assim, quando as células fossem selecionadas através do 

clorato,  esta  substância  não  seria  redusida  a  clorito  pelo  gene  da  nitrato  redutase, 

resultando  num crescimento  celular  normal  e  possibilidade  de  regeneração  de  novos 

indivíduos. Os indivíduos regenerados foram analisados molecularmente e foi observado 

que nas plantas selvagens, a banda referente ao gene nia quando digerido com a enzima 

Eco RI, possuia tamanho de 4,2 quilobases, enquanto que os mutantes que possuíam 

resitência a clorato, apresentavam uma banda de 9.4 quilobases, o que evidenciava a 

transposição deste elemento para dentro do gene, motivo pelo qual o gene estava inativo 

e a planta se apresentava resistente ao clorato.  O retroelemento inserido no gene da 

nitrato  redutase  foi  clonado,   sequenciado  e  analisado  recebendo  o  nome  de  Tnt1 

(Transposon of  Nicotiana  tabacum).  Esse retrotransposon possui 5334 pares de base e 

está classificado como um elemento da classe Ty1-copia. É um retroelemento ativo, como 

se pode notar pela própria estratégia usada para seu isolamento. Nota-se atividade em 

tecidos estressados,  como tecidos danificados,  em contato com extratos fúngicos,  em 

regeneração, congelados, em contato com ozônio, baixas tempreraturas e tratados com 

substâncias  como CuCl2,  que induz a produção de fitoalexina,  substância  sinalizadora 
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para  resposta  de  defesa  na  planta.  (Mhiri  et  al.,  1997;  Melayah  et  al., 2001). 

Recentemente foi descoberto que o elemento Tnt1 responde a desidratação e a ABA. A 

resposta a todos estes estímulos pode ser entendida pela sua região reguladora, a região 

LTR, que possui motivos similares a motivos envolvidos na ativação de genes de defesa 

do organismo. A hipótese sugerida seria que estes elementos, mais que uma modificação 

genômica, eles influenciariam a expressão gênica na resposta a um grande número de 

adversidades (Marie-Angele et al., 2005). 

 

I.4 – Função e regulação dos retroelementos

De um modo geral, estes elementos repetitivos são considerados parasitas ou DNA 

lixo,  não  havendo  uma  função  claramente  atribuída.  Sabe-se  que  os  retroelementos 

podem ter contribuído para um aumento no tamanho do genoma dos organismos (Kumar 

e Bennetzen, 1999) e que podem causar variabilidade genética ou se deslocar de um 

lugar para outro afetando genes do hospedeiro alterando sua funcionalidade (Marillonnet 

et al. 1997; Courtial et al. 2001; Leprince et al. 2001; Grandbastien et al. 2005).

Em  função  de  sua  atividade  transposicional com  potencial  impacto  sobre  a 

atividade dos genes, observa-se nos diversos organismos a existência de um controle fino 

sobre a mobilidade dos elementos. O primeiro é um mecanismo de inibição transcricional 

que  impede  que  a  maquinaria  de  transcrição  seja  acoplada  ao  elemento  através  de 

metilação  do  mesmo.  Sendo  assim,  não  há  a  transcrição  do  elemento  impedindo  a 

formação do mRNA (Scortecci et al, 1997; Hirochika et al., 2000; Miura et al., 2001) 

O  segundo  é  um mecanismo  de  controle  pós-transcricional.  Neste  sistema  de 

inibição, ocorre normalmente a transcrição do elemento, mas devido a ação de pequenos 

RNAs de interferência, o mRNA provindo do elemento é degradado antes de ser traduzido 

(Waterhouse  et al, 2001; Komatsu et al, 2003).
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Alternativamente  à  hipótese  de  DNA lixo,  questiona-se  atualmente  que  estes 

elementos possam ser responsáveis pela formação de novos genes. A sua capacidade de 

incorporação de sequências de outros genes e sua movimentação pelo genoma levando 

esses fragmentos de DNA, podem ter contribuído para tal formação (Bennetzen, 2005)

Um  estudo  completo  comprovando  a  metilação  do  elemento  foi  realizado  em 

Arabdopsis thaliana por Hirochika e colaboradores (Hirochika et al, 2000) tendo como alvo 

de estudo o elemento Tto1 encontrado em fumo que através de técnicas de transgenia, foi 

passado para o organismo em estudo.  O trabalho caracterizou que a expressão deste 

retrotransposon nestas plantas aumentava quando as plantas eram regeneradas,  mas 

após a regeneração, esses elementos eram silenciados e não se notavam eventos de 

transposição.  Comparando-se  o  nível  de  metilação  do  elemento  na  geração  que  os 

recebeu  com  seus  descendentes  por  autofecundação,  notou-se  que  os  elementos 

estavam ainda mais metilados o que levou os autores a inferirem que a metilação do 

elemento aumentava progressivamente através das gerações. Em busca do motivo do 

silenciamento,  géis para detecção de metilação foram feitos com várias gerações das 

plantas regeneradas e que tinham o retrotransposon Tto1 silenciado. O resultado foi uma 

alta metilação dos elementos Tto1 e essa metilação aumentava conforme se avançava 

nas  gerações.  Como  controle  positivo,  os  retrotransposons  Tto1  foram  inseridos  em 

plantas que apresentavam deficiência em metilação gênica, os mutantes  ddm1. Nestes 

mutantes  foi  visto  que  havia  uma  intensa  transposição  de  Tto1  e  posteriormente 

comprovou-se que os elementos não estavam metilados. Este resultado foi crucial para 

elucidar que a metilação estava associada ao controle de atividade do retrotransposon. 

Outro  resultado  importante  foi  que  na  análise  de  plantas  com pequenos  números  de 

cópias  do  retrotransposon  não  se  notava  metilação  do  elemento,  enquanto  que  em 

plantas que possuíam muitas cópias deste elemento, este aparecia altamente metilado. 
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Este trabalho comprovou que a metilação gênica se aplica aos retroelementos impedindo 

sua transcrição e possível transposição para outro lugar no genoma. 

Estudos  realizados  com os  promotores  dos  elementos  Tnt1  e  Tto1,   associam 

esses  elementos  com resposta  a  estresse  em fumo.  Os  trabalhos  com Tnt1  e  Tto1 

utilizaram os promotores desses elementos fusionados a genes repórteres como o gene 

gus. Com dessas construções realizadas, a atividade dos promotores testados pôde ser 

visualizada. A atividade do promotor se mostrou intensa em situações de estresse seja 

físico  (congelamento,  cortes,  esmagamento)  ou  químicos  (Metil-jasmonato,  CuCl2, 

herbicidas, eliciadores fúngicos) ( Mhiri et al.1996; Mhiri et al. 1997; Takeda et al. 1998).

Devido  ao  estudo  mais  detalhado  da  região  promotora  do  elemento  Tnt1, 

especificamente a região U3, foram descobertos vários motivos em comum com genes de 

fumo associados à regeneração e defesa (Grandbastien et al, 2005). Existem sequências 

homólogas no promotor do retroelemento à genes do organismo ativado na presença de 

eliciadores  fúngicos,  à  genes  que  respondem  a  hormônios  que  são  liberados  em 

situações  de  estresse  como  etileno  e  à  genes  que  são  ativados  em  situações  de 

anaerobiose (Grandbastien et al, 2005).

Estando este retroelemento provido de tantos motivos que respondem a diversas 

situações de estresse, algumas especulações sugerem possíveis funções para Tnt1:

1 - Este elemento ocupa um papel importante nessas situações e desempenha 

alguma função que auxilie a planta a superar a situação de estresse. 

2 - Este elemento é um parasita especializado que se utiliza da situação estresse 

para se amplificar.
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I.5 – Interferência de RNA

O mecanismo de interferência de RNA em plantas ainda não está completamente 

esclarecido. Durante o desenvolvimento do presente projeto, muitas descobertas foram 

feitas sobre o processo de interferência de RNA. Sabe-se hoje que esse sistema possui 

quatro variantes que levam a degradação do RNA mensageiro dos genes alvo: IR-PTGS 

(Inverted  Repeat  -  Post  Transcriptional  Gene  Silencing),  S-PTGS  (Sense  -  Post 

Transcriptional  Gene  Silencing),  miRNA (Micro  RNA)  e  TAS-iRNA (Transacting  Small 

Interfering RNA) (Brodersen & Voinnet, 2006). Já foi observado que em plantas, existe um 

controle genético natural feito por interferência de RNA. Esse controle regula uma série de 

funções nas plantas, entre elas, tempo de floração, resposta a estresse, resposta a auxina 

e  desenvolvimento  das  folhas  (Mallory  e  Vaucheret,  2006).  O  sistema  também  é 

considerado uma defesa natural  das plantas contra ataque virais (Lindbo e Dougherty, 

2005). Independente da nomeclatura que receba, o mecanismo de interferência de RNA 

caracteriza-se  pela  clivagem  específica  de  uma  molécula  de  RNA mensageiro  que 

compartilha  de  homologia  de  seqüência  com  pequenas  moléculas  de  RNA  (20-25 

nucleotídeos) produzidas a partir de diferentes origens como veremos a seguir. A clivagem 

do mensageiro resulta na perda de função por ausência de substrato para tradução.

O mecanismo de geração destas pequenas moléculas de RNA de interferência 

depende  da  origem  do  mensageiro  a  ser  clivado  (gene  endógeno,  elemento  de 

transposição, vírus ou transgene) sendo que todos deverão ser carregados ao complexo 

RISC (RNA Interference Silence Complex), constituído de proteínas da família AGO, para 

realização da clivagem final. Deve-se portanto, considerar duas etapas no processo, quais 

sejam:
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I. Biogênese da molécula que será incorporada a proteínas  da família AGO

Uma  molécula  de  mRNA defeituosa  (sem  proteína  CAP  ou  cauda  poliA)  ou 

estranha ao organismo (RNA viral ou transgene) é reconhecida  por uma RNA polimerase. 

Esta  RNA polimerase  atua  no  RNA simples  fita  transformando-o  em  RNA dupla  fita 

(dsRNA)  que  vai  iniciar  o  processo  de  interferência  de  RNA sendo reconhecida  pela 

enzima DICER.  Após seu reconhecimento, este mRNA será processado pela enzima em 

pequenos fragmentos de RNA dupla fita que contém de  20 a 25 nucleotídeos (siRNAs) e 

que apresentam suas porções terminais 3’ não pareadas. Estes fragmentos são metilados 

por intermédio de uma metil-transferase, e ficam então aptos a serem reconhecidos pelo 

complexo protéico RISC (proteínas da família AGO) que é o verdadeiro responsável pela 

degradação de um mRNA alvo.

II. Mecanismos associados à função biológica do siRNA

O complexo RISC reconhece os pequenos RNAs dupla fita (siRNAs) processados 

pela  DICER e anexa uma de suas fitas aleatoriamente.  Anexando a fita  anti-senso o 

complexo fica apto a reconhecer o mRNA alvo, pois possui uma fita complementar a ele 

podendo se parear. Quando acontece o pareamento, o complexo degrada o mRNA alvo 

impedindo sua tradução (figura 3) (Dykxhoorn et al,2003). Este processo de interferência 

de RNA gera uma inibição transcricional do gene que deu origem ao mRNA. O siRNA 

pode guiar o complexo RISC até o núcleo e parear com a sequência complementar no 

DNA. Este pareamento leva o complexo a mudar a conformação do DNA no local através 

da metilação das histonas impedindo que o gene seja transcrito. (Mathieu & Bender, 2004; 

Vaucheret, 2006)
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                             Figura 3: Representação geral do sistema de RNAi. (rnaiweb.com)

I.5.1 – Silenciamento gênico pós transcricional por inverções repetidas (IR-PTGS)

Neste processo de indução de RNAi o fenômeno é iniciado pela produção de um 

RNA dupla fita (dsRNA) originado pela presença no genoma de cópias gênicas inseridas 

em tandem nos sentidos senso e anti-senso, que quando transcritas darão origem a um 

dsRNA que desencadeará o sistema de inibição IR-PTGS. Este sistema também pode ser 

ativado através de construção gênica na qual são clonadas sequências complementares 

que  fazem parte  de  um gene  alvo  presente  no  genoma.  Este  tipo  de  construção  foi 

utilizada no presente trabalho para inibição do retroelemento Tnt1 e potencialmente Tto1.
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O  sistema  IR-PTGS  é  a  base  do  sistema  de  interferência  em  plantas  e  dele 

derivam dois tipos de siRNA (Short Interfering RNAs) (Hamilton et al, 2002): Os siRNAs 

com 21 nucleotídeos são os responsáveis pela degradação direta do RNA alvo, e os 

siRNAs de 24 nucleotídeos são responsáveis por mudanças conformacionais na 

cromatina.

O dsRNA pode ser  reconhecido e processado por dois tipos de enzimas Dicer like 

(DCL).  Se  for  processado  pela  enzima  DCL4,  haverá  a  formação  de  siRNAs  de  21 

nucleotídeos, e se processado pela enzima DCL3, haverá a formação de siRNAs de 24 

nucleotídeos. Ambos os siRNAs sofrem metilação  em seus terminais 3’ pela ação do 

complexo  HEN-1  (metil  transferase)  (figura  4a).  Esta  estrutura  com  os  terminais  3’ 

metilados  são  fundamentais  para  que  os  siRNAs  sejam reconhecidos  pelo  complexo 

AGO-1 loaded RISC (RNA Interference Silence Complex),  e uma de suas fitas sejam 

incorporadas ao complexo. Esta fita é responsável por guiar o complexo AGO-1 até um 

mRNA complementar, o qual será clivado e posteriormente degradado.

I.5.2 – Silenciamento gênico pós transcricional por sequência senso (S-PTGS)

Este  sistema  foi  estudado  em  um  indivíduo  de  Arabdopsis  thaliana que  por 

mutação,  perdeu  a  atividade  da  proteína  XRN4.  Esta  enzima  possui  atividade 

exonucleolítica 5’ - 3’ e têm por função degradar RNAs sem CAP. A falta desta proteína 

causa o acúmulo de RNAs defeituosos e este acúmulo causa um desvio no processo de 

degradação.  Os  RNAs  defeituosos  são  transformados  em  RNAs  dupla  fita  por  um 

complexo protéico formado por RDR6 (RNA Dependent RNA polimerase), SGS3 (Uma 

proteína ainda com função desconhecida), SDE3 (uma helicase RNA) e possivelmente 

WEX (Rnase D exonuclease). As duplas fitas de RNA são processadas por uma enzima 

DICER-like, provavelmente a proteína DCL4, que vai degradar a dupla fita de RNA em 
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fragmentos  de  21  nucleotídeos.  Estes  fragmentos  são  metilados  pela  proteína  HEN1 

formando os siRNAs. Estes siRNAs podem entrar em 2 vias. Na primeira ele poderá ser 

acoplado ao AGO1 e portanto guiar o complexo até um RNAm homólogo que vai  ser 

degradado quando acontecer o pareamento. Na segunda seria o siRNA que parearia com 

o RNAm defeituoso servindo de iniciador para o complexo RDR6, SGS3, SDE3 que por 

sua vez  transformaria  o  mRNA defeituoso  e RNA dupla  fita  e  entraria  novamente  no 

sistema de formação de siRNAs. Esta última via confere uma amplificação de sinal ao 

processo produzindo  maior  quantidade de siRNA (figura  4b).  Este  sistema também é 

conhecido pela regulação natural de retroelementos em outros organismos, como em C. 

elegans,  evitando efeitos deletérios (Robert  et al, 2004) e em plantas como uma defesa 

contra infecção viral.

I.5.3 – Regulação pós transcricional microRNA e TAS-iRNA

Sabe-se hoje que as plantas são aptas a realizar controle de expressão gênica 

através de inibição pós-transcricional.  Existem dois tipos de controle pós transcricional 

conhecidos e complementares que são:  o miRNA (Micro RNA) e o  TAS-iRNA (Trans-

acting  siRNA).  Estes  dois  sistemas de  silenciamento  gênico  foram caracterizados  em 

Arabdopsis thaliana, e tem como objetivo a regulação da expressão gênica. Vários genes 

que determinam diversos aspectos na planta são regulados por estes sistemas como,  por 

exemplo, forma da folha (Palatnik  et al, 2003), tempo de floração, e número de órgãos 

florais (Aukerman e Sakai, 2003; Baker et al, 2005) e até o próprio sistema microRNA é 

controlado pela inibição pós transcricional (Mallory e Vaucheret, 2006).

No sistema de inibição por micro RNA (figura 4c), a maioria dos miRNAs estão 

localizados  flanqueados a genes que codificam proteínas  ou  dentro  de íntrons.  Muito 

deste sistema ainda continua desconhecido, mas sabe-se que a transcrição do sítio onde 
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se encontra o miRNA pela RNA polimerase II dá origem ao Pri-miRNA (Primary miRNA), 

que vai desencadear o processo. A combinação dos complexos HYL1, DCL1, e HEN1 

processa  e metila o pri-miRNA transformando-o em miRNA maduro (miR).  Dentro do 

núcleo, o miR pode seguir dois caminhos: ou se complexa ao AGO1 e pareia a um mRNA 

alvo que entrará na via tasi-RNA, ou o complexo AGO1/miR promove a metilação do gene 

alvo no DNA do organismo.

O  miR  pode  também  ser  exportado  do  núcleo  através  da  exportina  HASTY 

(exportina homóloga à exportina 5). Por este caminho, o miR é incorporado ao AGO1e 

pode seguir  duas vias:  a primeira  (Figura  4c direita),  é  a  degradação do mRNA alvo 

através  da  poliuridinação  do  terminal  5’,  que  vai  ser  reconhecido  pela  XRN4  e 

rapidamente degradado. A segunda via consiste na inibição da transcrição, provavelmente 

em sua iniciação.

O sistema tasi-RNA complementa o sistema miRNA. O sistema tasi-RNA começa 

com o complexo AGO1/miR pareado com o mRNA alvo (figura 4d). O complexo cliva o 

mRNA  alvo  em  duas  partes  das  quais  uma  serve  de  molde  para  RDR6  qua  vai 

complementar  este  RNA clivado  trasformando-o  em um dsRNA.  Este  dsRNA vai  ser 

processado  pelo  complexo  DCL4  que  o  fragmentará  em  pequenos  RNAs  de  21 

nucleotídeos e estes pequenos RNAs vão ser metilados pela ação do complexo HEN1 

que os transformará em siRNAs. Os siRNAs vão se complexar ao AGO1 e através da 

sequência de base do siRNA, o complexo irá encontrar o mRNA alvo e o clivará evitando 

sua transcrição.
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Figura 4: Representações dos sistemas de inibição póstranscricional presente em plantas (extraído de 
Brodersen e Voinnet, 2006)
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II - OBJETIVOS

Com o objetivo de desvendar o papel potencial de retrotransposons em plantas, 

pretende-se a inativação específica por meio de interferência de RNA de retrotransposons 

da  família  Tnt1  e  eventualmente  da  família  Tto1.  Ambos  os  elementos  encontram-se 

transcricionalmente e transposicionalmente ativos no momento da regeneração de tecidos 

vegetais,  portanto  a  partir  da  construção  de  um  vetor  específico  capaz  de  induzir 

silenciamento gênico por interferência de RNA será avaliado:

1 – Potencial de regeneração de discos foliares de fumo.

2 – Fenótipo das plantas regeneradas.

3 – Expressão dos elementos nas plantas regenerantes.
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VI – RESUMO

Elementos de transposição são sequências de DNA que possuem a habilidade de 

se  transpor.  Estes  elementos  são  divididos  em  dois  grupos  de  acordo  com  seu 

mecanismo de transposição. Aqueles que se transpõem diretamente a partir de moléculas 

de  DNA  são  chamados  de  transposons  e  os  que  se  transpõem  através  de  um 

intermediário de RNA são chamados de retrotransposons.

Os  retrotransposons  são  encontrados  nos  mais  diversos  organismos  e  sua 

atividade é altamente regulada pelos seus hospedeiros, uma vez que no processo de 

transposição,  efeitos  deletérios  decorrentes  da  inserção/inativação  de  genes  podem 

resultar em eventos drásticos para o organismo. Foram descritos dois mecanismos de 

controle desses elementos. O primeiro consiste na inativação da transcrição do elemento 

(inibição transcricional), e o segundo consiste na degradação do mRNA pelo sistema de 

interferência de RNA (Inibição pós-transcricional).

Apesar de serem regulados negativamente,  foi  verificado em plantas de fumo a 

indução  da  expressão  do  retrotransposon  Tnt1  em  situações  de  estresse  como  em 

injúrias  e  processo  de  regeneração.  De  forma  geral  a  ativação  destes  é  bastante 

intrigante  e durante diversos anos estes elementos foram considerados “DNA lixo”  ou 

“DNA egoísta”.

O presente trabalho procurou avaliar a função destes elementos na regeneração de 

plantas de fumo através de sua inibição nessa fase. A inibição foi realizada através de 

construções  que  induzem  o  sistema  de  inteferência  de  RNA,  clivando  o  mRNA dos 

elementos   provindos  de  qualquer  cópia  no  genoma.  Foram  selecionados  indivíduos 

geneticamente modificados que apresentaram deficiência de desenvolvimento, ausência 

de raízes e resposta de hipersensibilidade.
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VII– ABSTRACT 

Transposable elements are DNA sequences that have the ability of transposition. 

These elements are divided in two groups according to their  transposition mechanism. 

Those that transpose directly as a DNA molecule are called transposons and those that 

are dependent on a RNA intermediate are called retrotransposons. 

Retrotransposons are found in various organisms and are highly regulated by their 

hosts. In many cases of transposition, the retroelements may be inserted into other genes, 

causing deleterious effects and damages to the organism. Two control mechanisms have 

been described in previous studies. One consists of the element transcription inactivation 

(transcriptional inhibition), and the second consists of the mRNA degradation by the RNA 

interference system (post-transcriptional inhibition). 

Despite the negative regulation of these elements, the induction of expression of 

Tnt1 retrotransposon was described in  tobacco plants  under  stress situations such as 

injuries and regeneration. The function of the retroelements, in general, is not yet known 

although they are usually considered as “junk DNA” or “selfish genes”. Therefore, studies 

on the inactivation of these elements are particularly interesting.

In this work, the function of these elements in tobacco plants was studied by the 

use of RNAi methods and analysis during the regeneration phase and plant development 

were  evaluated.   Phenotypes  are  described  which  are  related  to  previous  expression 

studies supporting a specific role for these elements not yet described. 
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