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RESUMO 

 

Os elementos transponíveis constituem grande parte do genoma das plantas, 

particularmente em gramíneas, constituem entre 50 a 80% do conteúdo genômico. 

Recentemente, foi demonstrado que estes elementos servem como fonte de material 

genético para a formação de novos genes e novas redes regulatórias. O SUCEST, 

projeto de seqüenciamento de ESTs de cana-de-açúcar da FAPESP, gerou a 

seqüência parcial de 237.954 mRNA de diversos tecidos e condições fisiológicas, 

fornecendo valiosa informação sobre o transcriptoma deste cultivo. Um levantamento 

dos elementos transponíveis nesse genoma mostrou que o transposon Mutator é o 

mais expresso. A superfamília Mutator foi amplamente estudada em cana-de-açúcar, 

arroz e Arabidopsis thaliana e se constatou que o sistema está composto por dois 

clados de transposons “verdadeiros” (Classe I e Classe II) e dois clados de 

transposases domesticadas (Classe III e Classe IV), chamadas mustang. As 

transposases domesticadas são seqüências derivadas de transposons, que perderam a 

capacidade de se mobilizar, e adquiriram função celular. Recentemente, foram 

clonadas e seqüenciadas, pelo nosso grupo, duas cópias genômicas da Classe III e 

uma da Classe IV. Para somar evidências que permitam desvendar a função das 

proteínas MUSTANG, este trabalho realizou uma análise comparativa destes genes em 

gramíneas assim como o estudo da atividade transcricional em cana-de-açúcar. Desta 

forma, foram identificados os loci ortólogos no genoma de sorgo e milho, e foi possível 

verificar que os genes mustang são altamente conservados. As putativas regiões 

regulatórias dos genes de cana-de-açúcar apresentaram diversos motivos de união a 

fatores de transcrição envolvidos na resposta a luz, hormônios e estresse. Fusões com 

genes repórteres permitiram demonstrar que as regiões estudadas são promotores 

transcricionais ativos. Adicionalmente, a obtenção de linhagens de células de fumo 

transgênicas viabilizou experimentos que permitiram revelar que os promotores dos 
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genes mustang são modulados por fitohormônios. O perfil transcricional para ambas as 

classes revelou que estes genes são expressos de forma ubíqua, sendo o meristema o 

tecido que apresenta maiores níveis relativos de mRNA. A análise integrada dos 

resultados obtidos sugere o possível envolvimento das proteínas MUSTANG na 

manutenção da homeostase da resposta hormonal. 
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I. Introdução. 

 

1. Elementos de transposição (TEs). 

 

Os elementos transponíveis (TEs) são segmentos de DNA (500bp-10.000pb) 

capazes de mudar de posição e/ou propagar-se no genoma (Okamoto e Hirochika 

2001). Os TEs foram primeiramente descritos em milho, pela citogeneticista Barbara 

McClintock na década de 40, devido ao seu envolvimento na origem de mutações 

instáveis. Ela os denominou de “elementos controladores do gene” pelo fato de 

modularem a expressão dos genes aos quais estavam associados, observando a 

influência dos transposons no fenótipo variegado de grãos de milho (Figura1). Este 

fenótipo variegado é visível devido à inserção e posterior excisão de um transposon em 

um gene responsável pela pigmentação dos grãos de milho, causando a interrupção do 

seu produto gênico e posterior restabelecimento da pigmentação. Desde os primeiros 

ensaios McClintock já observava a alternância de fases de quiescência e reativação de 

transposons em milho (McClintock 1956). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. (A) Grãos de milho apresentando fenótipo variegado devido à atividade 
de um elemento de transposição. (B) Representação esquemática da inserção de 
um elemento de transposição (verde) em um gene responsável pela pigmentação. 
A inserção do TE promove a inativação do gene, produzindo um fenótipo mutado. 
Dependendo do estágio de desenvolvimento do grão no momento da excisão, o 
restabelecimento da expressão gênica normal leva à reversão total ou a um 
fenótipo variegado.  

Fonte: Feschotte et al., 2002 
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Centenas de genomas eucariotos têm sido seqüenciados, analisando esses 

dados do ponto de vista filogenético os TEs se mostraram ubíquos, e enquanto o 

número de genes apresenta pouca diferença, a quantidade e diversidade dos 

elementos é altamente variável (Pritham 2009). Os TEs constituem a maior parte do 

DNA repetitivo presente no genoma de plantas e animais, constituindo cerca de 45 % 

do genoma humano e 50 a 80% em genomas vegetais (Feschotte et al. 2002). 

Dependendo do intermediário utilizado para sua transposição, os TEs são 

divididos em duas classes. A Classe I, ou retrotransposons, são elementos que se 

mobilizam através de um intermediário de RNA que é reverso transcrito em uma cópia 

de DNA que posteriormente é inserida no genoma. Este mecanismo é chamado de 

“copia e cola”. Os elementos de Classe II, ou transposons, se mobilizam através de um 

intermediário de DNA, na sua maioria, utilizam um mecanismo do tipo “corta e cola” 

pelo qual o fragmento de dupla fita de DNA se excisa do genoma e se reinsere em uma 

nova posição do genoma (Pritham 2009). Em ambas as classes existem elementos 

não-autônomos e autônomos. Os elementos autônomos codificam todas as enzimas 

necessárias para a sua mobilização, enquanto que os elementos não-autônomos são 

mutantes, dependendo inteiramente da maquinaria enzimática dos elementos 

autônomos para se transpor (Feschotte et al. 2002). 

Para facilitar a anotação da crescente quantidade de dados que está sendo 

gerada sobre TEs, os elementos da Classe II ou transposons, em organismos 

eucarióticos são divididos em duas subclasses. A Subclasse I compreende aqueles 

transposons clássicos que se mobilizam pelo mecanismo de “corta e cola” gerando 

quebras na dupla fita de DNA durante o processo de transposição. Os elementos de 

tipo Helitrons e Mavericks pertencem à Subclasse II. Enquanto que os Helitrons 

possuem um mecanismo de replicação do tipo círculo rolante, os Mavericks utilizam 

uma DNA polimerase própria (Sinzelle et al. 2009, Pritham 2009). Os elementos 
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autônomos da Subclasse I são caracterizados por codificar uma transposase e pela 

presença das inversões terminais repetidas flanqueando o elemento (TIRs). Durante o 

ciclo de transposição, um domínio de união ao DNA (DBD) no extremo N-terminal da 

transposase reconhece as TIRs, e o sítio catalítico no extremo C-terminal quebra e 

mobiliza o elemento. O sítio catalítico está determinado pelo domínio constituído pelos 

aminoácidos DDE (Haren et al. 1999). Dependendo da seqüência das TIRs, dos 

motivos protéicos entre elas, e do comprimento das duplicações do sítio de inserção 

(TSDs) geradas após a transposição, esta subclasse apresenta nove superfamílias 

descritas (Tabela 1) (Sinzelle et al. 2009). Um estudo recente demonstrou que os 

genes que codificam transposases são os mais abundantes da natureza (Aziz et al. 

2010). 

Diversas evidências indicam que o tamanho do genoma está diretamente 

correlacionado com a presença de retrotransposons, pois de acordo ao seu mecanismo 

de transposição, após cada ciclo, eles aumentam o número de cópias. No entanto, 

essa premissa não se aplica para os transposons que se mobilizam, majoritariamente 

através de mecanismos conservativos (Feschotte e Pritham 2007, Devos 2010). 

Tabela 1. Propriedades estruturais e moleculares das nove superfamílias de DNA transposons 
pertencentes à subclasse I.  
 

Superfamília Ocorrência Tamanho (kb)  TIRs (bp) TSDs (bp) 
Proteínas 

codificadas 
DBD 

Núcleo 
catalítico 

Tc1/mariner Eucariotos 1,2 - 5,0 17-1100 2 (TA) Tnp HTH (DDE) Tnp 

hAT Eucariotos 2,5 - 5,0 5-27 8 Tnp BED ZnF (DDE) Tnp 

Mutator Eucariotos 1,3 - 7,4 0 - vários kb 9-11 Tnp 
WRKY/GCM1 

ZnF 
(DDE) Tnp 

Merlin 
Animais e 
eubacteria 

1,4 - 3,5 21-462 8-9 Tnp nd (DDE) Tnp 

Transib 
Metazoários e 

fungos 
3 - 4 9-60 5 Tnp nd (DDE) Tnp 

P 
Plantas e 

matazoários 
3 - 11 13-150 8 Tnp THAP ZnF nd 

piggyBac Eucariotos 2,3 - 6,3 12-19 4 (TTAA) Tnp nd nd 

PIF/Harbinger Eucariotos 2,3 - 5,5 15-270 
3 (CWG 
ou TWA) 

Tnp + proteína 
Myb-like 

MyB/SANT (DDE) Tnp 

CACTA 
Plantas, 

metazoários e 
fungos 

4,5 - 15 10-54 2-3 TnpA + TnpD nd nd 

DBD: Domínio de ligação ao DNA, TSD: sítio alvo duplicado, Tnp: transposase e nd: não determinado. 
Adaptado de Sinzelle et al. 2009. 
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A sua natureza mutagênica, aliada a sua abundância, levanta o questionamento 

de como o hospedeiro mantém a sua viabilidade. Na verdade, a maioria dos TEs se 

encontra em estado quiescente, sendo ativados em condições fisiológicas específicas 

como estresses bióticos ou abióticos. Complexos mecanismos regulatórios 

estabelecem um equilíbrio que garantem a perpetuidade desses elementos no genoma 

hospedeiro (Lisch 2009). A transcrição é o primeiro ponto de controle da atividade dos 

TEs (Grandbastien et al. 2005). Por outro lado, a transcrição de um TE não se 

correlaciona necessariamente com a presença de novas inserções já que, para 

completar o ciclo de transposição, além da transcrição é necessário que ocorra a 

tradução do mensageiro, transcrição reversa no caso dos retrotransposons, e a 

integração em um novo local. A regulação em qualquer destes níveis limita a 

transposição (Slotkin e Martienssen 2007). Os mecanismos moleculares envolvidos na 

regulação dos TEs envolvem interferência de RNA (RNAi) e alterações epigenéticas 

como a modificação pós-traducional de histonas levando à remodelação da cromatina 

(Sinzelle et al. 2009). 

 

2. Impacto e domesticação dos TEs. 

 

Os TEs são comumente considerados “parasitas genômicos” e foram 

historicamente chamados de “DNA egoísta”. O seu ciclo de vida compreende a 

dispersão em diversas espécies, aumento do número de cópias, e se perpetuar no 

genoma hospedeiro até, finalmente, virarem fósseis perdendo a sua capacidade de 

replicação e mobilização. Durante a sua existência como elementos ativos, ao se 

transpor, os TEs geram mutações por inserção causando inativação gênica ou 

mudanças no padrão de expressão. Neste sentido, diversos trabalhos tem descrito 

exemplos nos quais TEs aportaram seqüências promotoras ou enhancers 

transcricionais, sítios de splicing alternativo ou de poliadenilação, e motivos regulatórios 
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em cis (Bowen e Jordan 2002, Marino-Ramírez et al. 2005). Por outro lado, a presença 

de seqüências repetidas ao longo do genoma provê sítios de recombinação ilegítima 

gerando translocações, inversões e deleções. Um fenômeno interessante e 

amplamente descrito é a captura de fragmentos duplicados do genoma hospedeiro pelo 

TE dando origem a quimeras (Saccaro-Jr et al. 2007). Devido ao seu mecanismo de 

transposição replicativa, a atividade dos retrotransposons é um dos maiores fatores de 

variação no tamanho do genoma em plantas (Devos 2010). 

As evidências expostas demonstram claramente o papel crucial que as 

sequências móveis possuem na evolução dos genomas eucariotos. O mais drástico 

exemplo deste impacto é o processo descrito como “domesticação molecular” no qual 

seqüências derivadas de TEs dão origem a genes funcionais do hospedeiro (Benjak 

2008). Alguns destes genes surgiram da fusão de um domínio funcional com uma 

transposase ou, nos casos mais extremos, da domesticação de uma transposase 

inteira. Neste último caso, o elemento perde as suas TIRs, perdendo assim a 

capacidade de se transpor, e adquire uma função celular. Estes genes são chamados 

de “transposases domesticadas”.  

Como mencionado anteriormente, as transposases possuem dois domínios 

funcionais: o DBD e o catalítico. Embora muitas proteínas domesticadas provêem de 

uma transposase inteira e consequentemente mantém ambos os domínios, o DBD é o 

preferencialmente incorporado pelo hospedeiro e consequentemente a maioria das 

transposases domesticadas desempenham função de reguladores transcricionais 

(Feschotte 2008). Neste contexto, têm sido caracterizadas proteínas que atuam como 

fatores de transcrição (Yamashita et al. 2007, Butter et al. 2010), remodeladores da 

cromatina (Macfarlan et al. 2005), e até reguladores da tradução (Liu et al. 2003). 

Regularmente, o processo evolutivo de domesticação vem acompanhado da 

modificação do domínio catalítico DDE e as proteínas derivadas de transposons têm 
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demonstrado ser defectivas para complementar em trans a transposição de elementos 

não-autônomos. A única exceção até o momento descrita é o caso da proteína RAG1 

envolvida na recombinação somática responsável pela diversidade de imunoglobulinas 

das células T em humanos e outros vertebrados (Agrawal et al.1998, Kapitonov e Jurka 

2005). Levando em consideração os potenciais efeitos deletérios da atividade 

transposicional, tem sido proposto que as transposases domesticadas possam 

participar da regulação dos TEs correlatos, seja desencadeando o mecanismo de RNAi 

ou como antagonistas da atividade das transposases selvagens através da 

heterodimerização e conseqüente complementação negativa dominante (Rossi et al. 

2004, Sinzelle et al. 2009). 

Quando se discute sobre a origem de genes do hospedeiro derivados de 

elementos móveis é importante mencionar que a evolução frequentemente atua de 

maneira convergente e, conseqüentemente, é teoricamente possível que as 

transposases tenham surgido a partir de genes do hospedeiro. O argumento mais 

contundente para estabelecer esta relação evolutiva provê da árvore filogenética. Por 

exemplo, enquanto que as transposases domesticadas apresentam origem 

relativamente recente, os elementos relacionados possuem uma distribuição 

filogenética muito mais ampla podendo assim se inferir que os genes do hospedeiro 

surgiram a partir de uma transposase e não vice versa (Sinzelle et al. 2009). 

Embora a maioria das transposases domesticadas não tenha sido 

completamente caracterizada ainda, em particular nas plantas alguns exemplos 

interessantes foram reportados. Como o gene Daysleeper descrito em A. thaliana, 

derivado do transposon Activator da superfamília hAT. Esta transposase domesticada 

reconhece o motivo Kubox1 presente em vários promotores vegetais, incluindo o gene 

da maquinaria de reparo de DNA Ku70. Plantas silenciadas ou que super expressam 

Daysleeper apresentam um padrão de desenvolvimento anormal e o perfil de 
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expressão gênica completamente alterado. Assim, foi demonstrado que este gene é um 

fator de transcrição mestre do qual depende o padrão morfogenético normal da planta 

(Bundock e Hooykaas 2005). O fitocromo A (phyA) media diversas respostas das 

plantas a estímulos luminosos. Em A. thaliana foram caracterizados os genes fhy3 e 

far1 que codificam proteínas relacionadas à transposase da superfamília Mutator. Estes 

dois genes atuam conjuntamente modulando a transdução de sinal do phyA ativando a 

transcrição dos genes fhy1 e fhl, os quais são necessários para a acumulação do phyA 

ativado no núcleo da célula vegetal. Por sua vez, phyA regula negativamente a 

expressão de fhy3 e far1. Este sistema apresenta um exemplo no qual uma proteína 

com atividade de união a DNA, altamente eficiente foi capturada pelo genoma vegetal 

para manter a homeostase da resposta á luz mediada pelo phyA (Lin et al. 2007). 

Finalmente, o produto do gene rosina (rsi) de Antirrhinum majus foi identificado como 

uma proteína de união a DNA, que regula genes cujos promotores possuem o motivo 

CArG-box, como é o caso do gene deficiens que controla o desenvolvimento floral 

nessa espécie. RSI é uma proteína do transposon Tam pertencente à superfamília 

CACTA (Roccaro et al. 2007). Plantas transgênicas silenciadas para rsi apresentaram 

alterações morfológicas nas sementes, relacionando mais uma vez o desenvolvimento 

vegetal aos elementos genéticos móveis. 

 

3. Superfamília Mutator. 

 

A superfamília Mutator (Mu) foi primeiramente relatada por Robertson (1978) em 

milho, e tem sido descrito como o mais ativo e mutagênico transposon em plantas 

descoberto até o momento. Devido a esta característica, Mu tem sido usado como uma 

ferramenta para a clonagem de genes por “transposon tagging” (Walbot 2000). Nos 

últimos dez anos, o sistema Mutator tem sido caracterizado em diversas espécies 
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vegetais como Arabidopsis thaliana, arroz e cana-de-açúcar (Yu et al. 2000, Saccaro-Jr 

et al. 2007). 

O elemento autônomo da superfamília Mutator, MuDR, responsável pela 

mobilização do sistema, possui dois genes que são transcritos em sentido inverso: 

mudrA e mudrB (Figura 2). A região codificante está flanqueada por TIRs de 220 pb 

onde se localizam os promotores. O gene mudrA codifica para a transposase MURA, 

enzima responsável pela transposição, enquanto o produto de mudrB é requerido para 

a integração. No entanto, a presença de mudrB não é uma característica geral dentro 

da superfamília Mutator e foi encontrado somente nos elementos do gênero Zea.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Estrutura do elemento autônomo MuDR de milho 

 

Além do elemento autônomo, o sistema Mutator compreende um conjunto de 

elementos não autônomos altamente variáveis em seqüência e estrutura denominados 

MuLEs (Mutator-like elements). Estes representam à maioria dos elementos do sistema 

e dependem do autônomo para a sua transposição (Lisch 2002) (Figura 3). Enquanto 

que poucas linhagens de milho possuem elementos ativos, todos os genótipos portam 

elementos homólogos a MuDR, chamados de hMuDRs cujas regiões codificantes são 

entre 80 e 90 % idênticas ao elemento autônomo. Estes elementos são expressos e 

participam da regulação negativa do sistema através de mecanismos de silenciamento 

gênico transcricional (TGS) e pós-transcricional (PTGS) (Rudenko & Walbot 2001, 

Slotkin et al. 2003). Quando além de mudrA, os elementos possuem um fragmento de 

DNA hospedeiro são chamados de Transduplicated MuLEs (Juretic et al. 2005). Em 

220pb 
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Transduplicated MuLES

Elemento autônomo

hMuDR

Pack-MuLE

Transposase domesticada

TIR

Transposase

Domínio protéico do hospedeiro

Sequência do hospedeiro

alguns casos, os elementos apresentam, apenas DNA do hospedeiro entre TIRs, neste 

caso, são definidos como Pack-MuLEs (Jiang et al. 2004). Finalmente, os genes 

mustang, transposases domesticadas da superfamília Mutator, completam a 

diversidade do sistema. Estes genes, ao contrário de far1 e fhy3, foram descritos tanto 

em espécies de mono quanto eudicotiledôneas (Cowan et al. 2005, Saccaro-Jr et al. 

2007). 

Figura 3. Os diferentes tipos de elementos que compõem o sistema Mutator 

 

4. A cana-de-açúcar. 

 

A cana-de-açúcar (Saccharum spp.) é uma gramínea cultivada em regiões 

tropicais e subtropicais destinadas principalmente a produção de açúcar e 

biocombustíveis, principalmente bioetanol. É uma das culturas mais importantes 

economicamente, e está juntamente com o milho, arroz e trigo, no topo mundial das 

commodities agrícolas com respeito a produtividade (Devos 2010). 

Assim como o sorgo (Sorghum bicolor) e o milho (Zea mays), a cana-de-açúcar 

pertence à família Poaceae, subfamília Panicoideae, tribo Andropogoneae. Já outras 

gramíneas de importância agronômica como o arroz (Oryza sativa) e o trigo (Triticum 

aestivum) pertencem às subfamílias Ehrhartoideae e Pooideae, respectivamente. Seis 

espécies de Saccharum (S. spontaneum, S. robustum, S. officinarum, S. barberi, S. 
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sinense e S. edule) juntamente com espécies de gêneros próximos, formam o 

“complexo Saccharum”, a partir do qual surgiu a cana de açúcar cultivada (Mukerjee 

1957, Daniels et al. 1975). De um ponto de vista prático, os recursos genéticos da 

cana-de-açúcar podem ser divididos em três grupos: (1) cultivares tradicionais, (2) 

espécies selvagens aparentadas, e (3) cultivares modernos (Grivet et al. 2004). 

(1) Os cultivares tradicionais, descendentes dos primeiros domesticados, já não são 

cultivados para produção, mas utilizados como genitores dos cultivares modernos e 

constituem importantes fontes de germoplasma para a introdução de caracteres de 

interesse agronômico. Estes incluem: 

- O cultivar nobre S. officinarum (2n=80), rico em açúcar e ainda utilizado na agricultura 

tradicional especialmente na Melanésia. 

- As espécies S. barberi e S. sinense que eram comumente encontradas na Índia e 

China, respectivamente, onde provavelmente tenha-se originado a indústria açucareira. 

Estas possuem mais de 80 cromossomos e menores conteúdos de açúcar que S. 

officinarum. 

- S. edule utilizado para consumo humano na Melanésia. 

(2) As espécies selvagens aparentadas, genitores dos cultivares tradicionais incluem: 

- S. spontaneum (2n=40-128) possui baixo teor de açúcar e ampla distribuição 

geográfica, desde algumas ilhas do Pacífico, Melanésia e Ásia Tropical, passando pelo 

Médio Oriente até a África. 

- S. robustum (2n=60 ou 2n=80) praticamente não acumula açúcar e é encontrada na 

Melanésia. 

- Espécies dos gêneros Erianthus, Miscanthus, Sclerostachya e Narenga. Estes 

gêneros possuem ampla distribuição desde o Himalaia até a Melanésia. Uma particular 

concentração de espécies destes gêneros é encontrada no nordeste da Índia. 



 14 

(3) Os cultivares modernos, que substituíram os tradicionais ao longo do século 

20, foram produzidos através de cruzamentos artificiais entre S. officinarum, com alto 

teor de açúcar, e S. spontaneum, selvagem e vigorosa, seguidos de várias gerações de 

seleção clonal. Assim, foi possível aliar características como resistência a doenças e 

alta produção de açúcar. Desta maneira, os cultivares modernos possuem genomas 

complexos com entre 100 a 130 cromossomos, dos quais 15-25% provém de S. 

spontaneum e o restante de S. officinarum, são altamente poliplóides e apresentam 

aneuplóidias (Figura 4) (D'Hont 2005). 

 A poliploidia tem sido o maior fator na evolução das linhagens de gramíneas 

devido ao aumento do número de genes, ativação de elementos transponíveis, 

alteração do panorama epigenético acarretando novos padrões de expressão gênica e 

potencial criação ou perda gênica (Kashkush et al. 2005). Apesar do alto nível de 

ploidia, o tamanho dos genomas monoplóides de S. officinarum e S. spontaneum está 

em torno de 930 e 750 Mpb, respectivamente; enquanto que o dos cultivares híbridos é 

de 1000 Mpb (D’Hont e Glaszmann 2001). Assim, para cada locus de cana-de-açúcar 

há em torno de 12 cópias ou haplótipos, a maioria proveniente do genitor S. 

officinarum, alguns de S. spontaneum e outros recombinantes. 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Representação esquemática do genoma 
dos cultivares modernos de cana-de-açúcar. 
Barras brancas e cinzas correspondem aos 
cromossomos provenientes de S. officinarum e S. 
Spontaneum, respectivamente (Adaptado deD’Hont, 
2005). 
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Em 1999, uma iniciativa da Fundação de Amparo à Pesquisa no Estado de São 

Paulo (FAPESP) deu o primeiro grande passo para o conhecimento do genoma da 

cana-de-açúcar abrindo um amplo panorama para o desenvolvimento científico e 

tecnológico em torno desse cultivo de imensa importância econômica mundial. O 

Projeto SUCEST (Sugarcane Expressed Sequence Tags) foi o responsável pelo 

seqüenciamento do transcriptoma da cana-de-açúcar. Foram parcialmente 

seqüenciados mais de 260.000 clones de cDNA, provenientes de 26 bibliotecas de 

cDNA, geradas a partir de RNA extraído de diferentes tecidos e condições fisiológicas. 

Com isso foram produzidas 237.954 ESTs (Expressed Sequence Tags) de alta 

qualidade. Estas ESTs foram montadas (sobrepostas) resultando em 43.141 transcritos 

consenso. A anotação dessas seqüências associou quase 50% destes transcritos com 

metabolismo protéico, comunicação celular e transdução de sinal, bioenergética e 

resposta a estresse. Os elementos de transposição representaram 2,3% das 

seqüências anotadas, enquanto que 16,8% das seqüências não apresentaram 

homologia com nenhuma seqüência de DNA previamente caracterizada. Uma análise 

comparativa entre os 43.141 transcritos revelou uma redundância de 22%, indicando 

que foram identificados 33.620 genes em cana de açúcar. Uma vez que em arroz ou 

tomate existem aproximadamente 35.000 genes, número também estimado para cana, 

o número obtido equivale a mais de 90% dos genes da planta (Vettore et al. 2003). 

 

5. Cana-de-açúcar e TEs. 

 

A partir dos dados produzidos no projeto SUCEST, foi realizado um 

levantamento a procura de elementos transponíveis revelando uma grande quantidade 
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e diversidade de TEs no transcriptoma de cana-de-açúcar (Rossi et al. 2001). Através 

de uma busca adstringente foram identificados 276 cDNAs representando 21 

elementos diferentes. 54% das seqüências resultaram ser transcritos de transposons 

enquanto que 46% de retrotransposons. As superfamílias mais representadas em 

cana-de-açúcar foram Mutator e Hopscotch para transposons e retrotransposons, 

respectivamente. Em 2005, Araújo e Rossi et al. realizaram um estudo transcricional 

com 68 clones de cDNA de cana-de-açúcar, previamente descritos por Rossi et al. 

(2001) demonstrando que diversas superfamílias de TEs são expressos em calos, 

meristema apical, folhas e flores em desenvolvimento. Dentre essas superfamílias, 

Mutator representou 38% dos TEs expressos, seguido por 13% do retrotransposon 

Hopscotch. Analisando a distribuição da expressão nos diferentes tecidos testados, foi 

possível demonstrar que a cultura de tecidos induz drasticamente a transcrição tanto 

de transposons quanto de retrotransposons. Experimentos de transformação transitória 

e estável demonstraram, para três dos elementos Hopscotch caracterizados, que os 

promotores são transcricionalmente ativos, confirmando o padrão de expressão 

observado através de macroarranjos. 

Análises genômicas revelaram que durante sua história evolutiva, 70% das 

angiospermas sofreram poliploidização. As espécies com origem poliplóide geralmente 

provêem de genitores diplóides, assim apresentam níveis mais altos de diversidade 

genética e genômica que seus ancestrais. Após a hibridação, o genoma percorre um 

processo de reorganização que inclui deleções, translocações, inversões e duplicações 

que resulta em um novo padrão de expressão gênica e até no surgimento de novas 

funções (Soltis e Soltis 2000, He et al. 2003). Também foi demonstrado que a 

hibridação interespecífica ativa a retrotransposição e consequentemente os rearranjos 

cromossômicos vinculando assim a atividade dos TEs com a reestruturação do genoma 

após o processo de alopoliploidização (Kashkush et al. 2003, Bennetzen 2007). Por 
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exemplo, os trigos poliplóides possuem mais cópias de TEs que a soma dos seus 

genitores. No entanto, quando são analisados híbridos sintéticos recentes não são 

detectadas diferenças significativas (Li et al. 2004). Da mesma maneira, não foram 

reportadas evidências de transposição em alopoliplóides sintéticos resultantes do 

cruzamento de Arabidopsis thaliana e Arabidopsis lyrata até a terceira geração 

(Beaulieu et al. 2009). Enquanto que não foi demonstrado um aumento da transposição 

em curto prazo após a alopoliploidização, as mudanças epigenéticas drásticas, como a 

alteração no padrão de metilação, levam a uma conseqüente ativação da transcrição 

dos TEs (Parisod et al. 2010). Neste sentido, a cana-de-açúcar é um perfeito exemplo 

do “estresse genômico” produzido pela hibridação recente reforçado pela sua 

propagação vegetativa. Os altos níveis de TEs presentes no transcriptoma descritos 

reforçam a hipótese de que o progressivo aumento da expressão após a 

alopoliploidização poderia resultar num aumento da transposição e conseqüente 

aumento no número de cópias no genoma. Apesar disso, a ”explosão” no número de 

cópias não parece ser uma regra e pode estar restrita exclusivamente a algumas 

famílias de elementos (Parisod et al. 2010). 

 

6. Superfamília Mutator em cana-açúcar. 

 

Nos genomas de arroz, cana, milho e sorgo a superfamília de transposons 

Mutator é uma das mais representadas (Rossi et al. 2001; Paterson et al. 2009). Em 

2004, Rossi et al. realizaram um estudo aprofundado sobre a diversidade das 

seqüências de cana-de-açúcar homólogas ao gene que codifica para a transposase do 

elemento autônomo do sistema Mutator, mudrA. A análise filogenética comparativa 

com Arabidopsis thaliana e Oryza sativa mostrou a existência de quatro clados que 

foram denominados Classe I, Classe II, Classe III e Classe IV. A identificação de 

seqüências ortólogas de arabidopsis e cana-de-açúcar em cada um dos ramos permitiu 
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concluir que a diversificação do sistema Mutator ocorreu precocemente nas 

Angiospermas previamente a divergência de mono e eudicotíledoneas. Tanto o 

domínio de união a DNA quanto o sítio catalítico da transposase MURA foi identificado 

nas seqüências pertencentes às quatro classes (Rossi et al. 2004). 

Com o intuito de conhecer o número de cópias e a estrutura dos elementos de 

cada classe no genoma de arroz e cana-de-açúcar, Saccaro-Jr et al. (2007) adotou três 

estratégias: i) a triagem de uma biblioteca genômica de cana-de-açúcar utilizando 

sondas específicas para cada classe, ii) o mapeamento in silico de todas as seqüências 

homólogas à transposase mudrA no genoma de arroz e, iii) a caracterização da 

estrutura de cada elemento de arroz identificado. Os resultados revelaram dados 

interessantes sobre a história evolutiva do sistema Mutator em gramíneas. Ponderando 

os genomas monoploides, e levando em consideração que a hibridação molecular é 

mais adstringente que o mapeamento in silico, número de cópias semelhantes foram 

observadas para cada classe em ambas as espécies (Tabela 2). No entanto, entre as 

classes foram observadas diferenças de uma ordem de magnitude, onde Classe II é a 

mais abundante seguida de Classe I revelando que a amplificação diferencial das 

classes foi anterior à divergência entre as espécies. As análises estruturais permitiram 

revelar que enquanto as Classes I e II possuem TIRs e constituem elementos de 

transposição verdadeiros, os elementos de Classe III e IV são transposases 

domesticadas do tipo mustang (Cowan et al. 2005) não apresentando mais estrutura de 

transposon. A análise filogenética dos genes mustang descritos em arroz, arabidopsis, 

e cana-de-açúcar revelou um único evento de domesticação seguido de uma 

duplicação que deu origem às classes III e IV (Figura 5). Os genes de Classe III 

apresentam dois clados enquanto que os de Classe IV estão divididos em três ramos 

(Tabela 2). A topologia da árvore está perfeitamente de acordo com o número de 

cópias de cada classe indicadas na Tabela 2. A presença de mais de uma seqüência 



 19 

de cana dentro de cada clado é devida à poliploidia, lembrando que o genoma de cana-

de-açúcar apresenta aproximadamente 12 haplotipos para cada loci.  

 

Tabela 2. Número de cópias das sequências semelhantes a MudrA em cana-de-açúcar e arroz. 
 

 Número de cópias no genoma monoplóide 
(1000 Mb) de cana-de-açúcar 

Número de cópias no genoma 
monoplóide (430 Mb) de arroz 

Classe I 28 50 

Classe II 172 386 

Classe III ~1 2 

Classe IV 3 3 

 

Finalmente, Saccaro-Jr (2007) sequenciou duas cópias genômicas dos genes 

mustang de cana-de-açúcar de Classe III provindas de cada um dos genitores: S. 

officinarum e S. spontaneum. As análises comparativas com arroz demonstraram uma 

perfeita colinearidade entre as regiões genômicas que contém estes genes. Desta 

maneira, as relações filogenéticas e de sintenia suportam sua ortologia e descartam a 

possibilidade de que a ampla distribuição destes genes seja devida à transferência 

horizontal. A ampla diversidade e distribuição dos genes mustang gera perguntas sobre 

a possível função desta família multigênica. Há especificidade funcional entre as 

classes? Existe especialização funcional entre os diferentes clados de cada classe? Há 

mais de uma cópia ativa dentro de cada classe ou clado? 

Com o intuito de acrescentar informações sobre a funcionalidade das 

transposases domesticadas MUSTANG em cana-de-açúcar este trabalho propôs 

ampliar a análise comparativa para outras espécies de gramíneas cujos genomas 

foram recentemente seqüenciados e, estudar a atividade transcricional destes genes. 
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Figura 5. Árvore filogenética dos genes MUSTANG em gramíneas. Árvore publicada por Saccaro-Jr 

et al. (2007). Setas pretas e laranjas indicam eventos de domesticação e duplicação, 

respectivamente. 
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VI. Conclusões  
 
- Foram identificados os genes mustang de Classe III e IV de milho e sorgo. 

-A análise filogenética das seqüências codificantes completas dos genes mustang em 

gramíneas confirmaram a presença de dois clados de Classe III e três clados de Classe 

IV. 

- A identificação de motivos de união a fatores de transcrição revelou a presença de 

sítios exclusivos de Classe III responsivos a auxina, citocinina, desidratação, frio e luz; 

e diferenciais entre ambas as cópias responsivos a ácido giberélico, ciclo celular, frio e 

elementos tecido-específico. 

- As três seqüências clonadas demonstraram ser promotores transcricionais. 

- A presença da construção de fusão entre os promotores e os genes repórteres 

correlacionou com a atividade de ambas as proteínas codificadas em linhagens de 

células de fumo transgênicas. 

- Os promotores dos genes SCMUG266 BAC148 e SCMUG148 BAC249, de Classe III 

e IV respectivamente, mostraram ser modulados negativamente pela auxina; enquanto 

que o promotor do gene SCMUG266 BAC095 mostrou uma discreta modulação frente 

ao tratamento com citocinina e ácido abscísico. 

- Os genes mustang de Classe III e Classe IV apresentaram perfis de expressão 

tecidual semelhantes, sendo o meristema o tecido com maior expressão. 

- Os genes de Classe III apresentaram um pico de expressão em plantas de 30 dias, 

enquanto que os genes de Classe IV apresentaram uma queda nos níveis de 

expressão ao longo do desenvolvimento. 

- Os experimentos de expressão transitória, assim como estável em células BY-2 

mostraram que o promotor de Classe IV estudado possui maior atividade transcricional. 

De acordo com os dados de expressão endógena, em plantas de 15 dias os genes da 
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Classe IV apresentaram o dobro de expressão relativa comparada com os genes da 

Classe III. 
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