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"

"I have often had Cê.use to feel that· my

hands are cIeverer than my head. That is a crude

way of characterizing the diaIectics of

experimentation. When it is goingwell; it is Iike
a quite conversation with Nature. One asks a question

and gets an answer;then one asks the next question
and gets the next answer. An experiment is a device

to make Nature Speak Intelligibly. After that one

has only to 1isten"

(G. Wa1d, (1968), Science, 162,230,>
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,
celulas ou-
é assmmida

o grande feito alcançado pela genética moleoular
foi conséguir, na década de 1950, desenvolver um modêlo mo-

~ ~. ~ ,
lecular para a transmissao e expressa0 das ~nformaçoes gen~

tioas nos sistemas biológicos. A série de trabalhos experi
mentais que foi importante nesse sentido já é assunto de li-
vros básioos de biologia (BSCS), não havendo necessidade de
descrevê-la aqui. A doutrina desenvolvida pela biologia mo
lecular pode ser sintetizada no esquema já muito popular:

Replioaçãoem.. ,~ran.scriçiio .. RNA t.m!'l.u9§o.~ proteína

~ste esquema que procura indicar o sentido do fluxo
de informações num sistema biológico é conhecido como o Dogma
Central da Biologia Molecular (Watson, 1965~ Stent, 1968).

, .

O ideario fundamental aqui envolvido, inolui pre~
sas não explicitas no esquema acima. Uma. sequênoia linearde
bases em DNA significa uma sequência bem determinada de ami
no ácidos numa cadeia pept{dica e a determinação da estru:
tura primária de uma proteína iarante ~ma morfologia def!,
nida para sua estrutura tridimensional. Isto decorre do fa
to de que a sua conformação final é termodinâmicamente dete!:
minada, assim que o pol{nero é liberado no oeio celular.Meio
celular quer dizer condições f{sico-qu{mióas homeostàticamen-
te controladas, o que signifioa informações não codificadas
em DNA.

A morfogênese de organelas celulares,
órgãos, durante o desenvolvimento embrionário,

A ,

como um fenomeno analogo ao processo pelo qual uma
eia linear de amino ácidos adquire sua conformação

....
sequen-
mais es-
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tável. Esta inferência não é original e tem sido considerada
já há algum tempo (DAVIS, 1964). Isto não implica que a estr~

~ , A

tura de una celula sera espontaneamente alcançada, como um e~

tado de energia livre m1nima, se misturarmos, nas proporções
A , r - Aadequadas, todas asespecies qUlmicas que a compoe. Na ontog~

nese de uma célula ou organela celular, têm papel fundamental
padrões de organização preservados em estruturas celulares
preexistentes, q ue nada mais são do que informações armazen~.

das em material diferente de DNA.~er exemplos em _NANNEY,196~.

Consequentemente, não tem sentido entender um genomn como,si!
p1esmente, um conjunto de sequências de bases em DNA, indepeE
dentemente do sistema celular no qual está inserido. Não obs
tante, o ciclo de vida de um organisoo está, primàriamente,~

gramado em têrmos de DNA. Dessa forma, o desenvolvimento do
individuo depende do tipo e da quantidade de informação a ser

A - r Aexpressa em ternos de protelna, em cada etf~ da suaontogenese.

Consequentemente, os mecanismos que controlam o flu-
°f - , D' ,xo de ln ormaçao do nlvel do Nli ao nlvel de protelna ocupam

um ponto central na organização de um sistema biológico.~stes

mecanismos de contrôle foram teleonômicamente(l) seleciona
dos durante a evolução biológica, para-atender às necessida
des de sistemas com níveis de organização progressivamente
mais complexos.

O estudo da indução enzimática permitiu a descoberta
da organização do genoma em baEtérias e dos circuitos de con
trôle metabólico que regula. a expressão gênica em anucleados
(JACOB e MONOD, 1961). Nestes organismos, a classe de RNA re~

, .""'. 1'>.# ,ponsavel pela transmlssao de lnformaçao do nlvel do DNA para
o da proteína é altamente instável. A qualidade da informação
a ser expressa é controlada exclusivamente ao nivel da trans-

líIe!
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crição. Os circuitos que permitem êste contrôle foram selecio...,
nados pura atender as necessidades de um organismo de vida 1!

H ,

vre, que necessita uo mecanismo eficiente de adaptuçao as va-
riações do meio (MONOD e JACOB, 1961).

, . f
Em celulas nucleadas, no entanto, encontram-se n~ve-

is de organização muito diferentes dus encontrados em bactéria,
o que te~a exigido a seleção de mecanismos novos para o con
trôle da expressão gênica. Não se espera que os circuitos de
regulação em nucleados envolvam princípios básicos não encon
trados em anucleados. Mas, a simples transposição do modêlo 
de expressão diferencial de genes encontrado em bactérias na
tentativa de explicar o contrôle genético de organismos supe
riores (JACOB e MONOD, 1963), tem resultado infrutífero. Ao
que tudo indica, o processo básico da transmissão da inform~

ção do n{vel do DNA ao nivel de prote{na está diversificado ~
ra permitir a ooordenação do programa de désenvolvimento deuro

-----------------
IA diseuss;:o sÔbre o desenvolvimento filogenético de estruturas e mec5l,

mamos adapt~tivos, envolve um raciocínio eminentemente finalÍstico.

Evidentemente, no pensamento biológico, êste finalismo tem um sentido

bem determinado. É consequência da aplicação do princípio da seleção

natural, como processo que garante a preservação de apenas certas mQ.

dificações, dentre as muitas que um sistema biológico pode sofrer Cã.

sualmente. O componente fina1ístico destas especulações poderia ser,

simplesmente, qualificado de teleológico, Esta prática, no entanto,

traz certa. ambiguidade, em face da conotação tradicional de tele elogia

Para evitar êste inconveniente, foi introduzido o têrmo teleonomia,

para designar o componente finalístico das discussões a respeito do

significado fisiológico ou ecológico de estruturas ou mecanismos de

um sistema biológico. (DAVIS, 1961).

-
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organismo mais complexo. Esta diversificação envolveu o apareI'

cimento d~ classes de RN~, e talvez tambem de DNA, sem simil~

res no sistema bacteriano.

Os dados disponíveis, entretanto, não são suficien
tes para que se monte um modêlo fundamental convincente. Na

r ...,
maior parte dos casos, os esforços de slntese nao passam de
tentativas de generalização, no sentido de orientar a inter
pretação de dados e o planejamento de novas maneiras de ata
que experimental aos problemas. O trabalho relatado em segui
da representa um esfôrço dêsse tipo: estudo do organização e

, , ,
metabolismo dos acidos ribonucleicos num tipo de celula nu-

• ,.." • 1\ A A

cleada, na procura de ~nfarmaçoes baslcas sobre o controle g~

nico em organismos superiores.

a) Eucflriot~o...s.....~_lrocar..ip.t.os

Sob a grande diversidade dos sistenas biológicos es-tão dois níveis básicos de organização, conseqüência de um
salto fundamental na evolução. De um lado estão os procario-

..., ,
tos, assim chamados por nao possuirem nucleo e cromossomos -
diferenciados (RIS e CHANDLER, 1963). De outro aparecem os
eucariotos cuja estrutura celular se caracteriza por um si~,
tema elaborado de membranas, fazendo da celula um conjunto de
compartimentos especializados.

Nos procariotos, transcrição e tradução não estão
distribuídos 00 compartimentos separados. O~ ribossomos, as
sociando-se ao mRNA já durante a sua s!ntese, garantem o aC2

...,..., ,
plamento de transcriçao e traduçao, permitindo que a sintese

, ,
de mRNA ocorra a uma velocidade adequada a intensidade de mn-
tese protéica (STENT, 1964 e 1966). Isto foi expe.rimentalmeE;,
te demonstrado:· primeiro pelo efeito estimulatorio de ribos-
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somos sôbre a atividade da RNA polimerase purificada com DNA

puro "in vitro" (SHIN e lVIOLDAVE, 1966); depois. pela demons-- , .traça0' direta de que um fator especial garante a subun1dade
ribossomal de 30 S a propriedade de se associar a mRNA nas
cente (REVEL et alii, 1968); e agora já se consegue acoplar

- - ,transcriçao e' traduçao num sistema totalmente livre de celu-
la (BRYAN, SUGIURA e H1\YASHI, 1969; GELFAND e HAYASHI, 1969)

com DNA de ~ x 174 e polimerase, ribossomos e componentes,
soluveis de ~~ cofi. Como se nota, a maneira pela qual a
informação genética é expressa em bactéria tem suas linhas
gerais claramente definidas, como um processo de duas etapas
de tal forma acopladas que o mRNA uma vez transcrito é ne
cessàriamente traduzido.

Em células nucleadas, o principal sitio de transcr!
,.." , "çao e o nucleo~ en(uanto que o sistema de sintese proteica -

está no citoplasma 2). Esta característica estrutural de eu
cariotos introduz um problema novo não encontrado em bacté
rias: o transporte da informação para o citoplasma. Obvia
mente não era de se esperar que o mRNA chegasse ao citoplas-- ,ma por difusao. A primeira hipotese para resolver o problema
foi inspirada no modêlo bacteriano. Atribuiu-se à subunidade
ribossomal de 40s o papel de conduztr o mRNA ao citoplasma.
Esta sugestão veio baseada em dois dados experimentais: 1)

no caso do desenvolvimento de vírus da Vaccinia em células
ReLa, o mRNA recém sintetizado se associa à partícula de 40s

2síntese de proteína no nÚcleo, cuja existência é discutível (GALOOTZ e

MUELIER, 1969; ONO e TERAYAMlI, (1968), deve estar ligada ~ produÇ~O de

prote:!nas especiais e é sem dÚvida quantitativamente sem importância, P.2.
, -dendo ser ignorada para o proposito desta discussao.
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e só depois aparece em polissomos (JOKLIK e BECKER, 1965);

2) o mRNA marcado recém chegado ao citoplasma sedimenta j~

to às particulaa de40s e só depois aparece em polissomo,f~

to que foi verificado em, células ReLa (McCONKEY e ROPKINS,
, , (

1965) e em celulas de figado de rato HENSHAW, REVEL e ~T,
1965). Maa esta hipótese não estava de acórdo com a maior 
parte dos conhecimentos práticos. Durante o desenvolvimento

, - ,
embrionario de ouriço do mar, quando o rRNA nao e sint"ªtis~

do, o mRNA aparece no citoplasma associado a uma ribonucle2
proteina diferente de ribossomo(SPIRIN eNEMER, 1965). Em c~

lulas L, PERRY e KELLEY (1966) verificaram que realmente
"mRNA aparece sedimentando junto as subunidades de 40 s. Mas

está associado a uma part{cula diferente de ribossomo, cujo
coeficiente de sedimentação se aproxima de 40 s. Dados dês-

,
te tipo aconselharam o abandono da ideia do transporte do
mRNA por ribossomos. Na verdade, ficou claro que a separaçãO

tv _, ,.., ,

de transcriçao e traduçao.em celulas nucleadas nao e mera-
,

mente topografica. As necessidades de uma classe de mRNA de
comportamento mais complexo que a correspondente bacteriana
exigiu a seleção de um mecanismo novo, que permitisse aom~

mo tempo transporte do RNA informacional e contrôle da tra
dução ao nivel citoplasmático. SPIRIN (1966) formalizou uma
teoria sôbre transporte e armazenamento de nillNA no citoplas-

A' ,
ma, postulando a existencia, em1celulas nucleadas, de parti-

, "cuIas ribonucleoproteicas especiais, que encerram mRNA, as
quais denominou informossomos. li existência dêste tipo de,
particulas tem recebido suporte experimental de diversasfon-
tes; foram encontradas em células L (PERRY e KELLEY 1966,

1968), embrião de ouriço do mar (INFANTE e NEMER 1968), epi
derme de inseto (KAFATOS, 1968) e células de f{gado de rato
(HENSHAW, 1968). ~ste'problema, no entanto, está ainda bas
tante obscuro e a questão vai ser retomada num outro ponto

~
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,. ,
deste capitulo.

Outro aspecto importante das células dos eucariotos,
em geral, é a presença de DNA no citoplasma, principalmente 
em mitocôndria e cloroplasto, representando centros de trans
crição independentes do núcleo (GRiiMICK e GIBOR, 1967; NASS,
1969). A fração de DNA ligado a estas organelas celulares re-. ,
presenta uma pequena porcentagem do total encontrado na celu-

, '"
la. O mais interessante, entretanto, e que este DNA, assim c~

mo os elementos do sistema de transcrição e tradução encontr~

dos em mitocondria e cloroplastos, parecem estar organizados
segundo os padrões de organização enoontrados em procariotos.
Os dados que sugerem êste fato são: ocorrência em mitocon
drias e cloroplastos de ribossomos semelhantes ao 70s bacte
riano (K~NTZEL e NOLL, 1967; KUNTZEL, 1964) ;cloranfenicol e

, , ,
outros antibioticos inibem a sintese de proteina em mitocon-

, - , ,
dria e em bacteria, mas nao afetam a sintese proteica cito-

, ,
p1asmatica, pelo menos em levedura e figado de rato (CLARK-
-WALKER e LINNANE, 1966); formilmetionil-tRNA, um dos elemen-- , ,
tos fundamentais para iniciaçao de cadeia proteica em bactena
tem sido encontrado em'cloroplasto e em mitocondria mas não
em fração microssomal (SMITH e ~~RCKER, 1968). A função dêstes
centros de armazenanento e processamento de informações no ci-

~ , ,
toplasma nao e cl~ra. Em celulas HeLa foi sugerido que polis-
somos solúveis contêm mRNA de origem mitocondrial (ATTARDI e
l~TTARDI, 1967). NUIi mutante determinado de 2.hlamydomonas enco!!

~ ",
traram-se evidencias indicando que a maquina de sintese prote~

, I ,." ,

ca do cloroplasto e responsavel pela produçao de proteinases-
truturais desta organela (HOOBER, SIEKEVITZ e PALADE, 1969).
A descoberta dêstes fatos trouxe elementos novos ao estudo da
evolução dos eucariotos e da herança citoplasmática (WAGNER,
1969). Do ponto de vista da fisiologia das células nucleadas

IB!!!
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como um todo, entretanto, êstes sisteoas citoplasmáticos têm
sido negligenciados, simplesmente porque não se nota nenhuma- ,
relaçao simples com o sistema principal presente no nucleo.

Nos animais e vegetais superiores~ durante odssenvo!
vimento embrionário, as células se especializa0 no sentido de
atender às diversas funções necessárias ao organismo. Durante
,. - ,
este processo, conhecido como diferenciaçao, as celulas sofrem- , ,
modificaçoes drasticas. Do ponto de vista oorfologico, isto
significa adquirir estruturas novas~ eliminar ou hipertrofiar .
estruturas já existentes, alterando completamente a sua forma.
Do ponto de vista bioqu{mico, significa adquirir competências, , ,
metabolicas estaveis no sentido de desenvolver o papel fisiol~

gico, imposto pela divisão de trabalho no organismo. Á dife-
_ A.I' A " ,.." ,

renciaçao nao e um fenomeno homologo a induçao enzimatica bac-
teriana. Seu aparecimento foi possível depois que os sistemas

, ,-
biologicos alcançaram um determinado nivel·de organizaçao. Pa-
rece que um ponto essencial foi a diversificação do processo -- ~ ,
de expressa0 genica, que em bacterias obedece uma via de duas

, -etapas, como discutido acima. A bioquimica da diferenciaçao,e~
, -,

tretanto, esta atrasada o suficiente para nao permitir sinte-
ses definitivas (GROSS, 1968). Na maior parte dos casos o que

, -
se faz e sugerir trilhas, as quais poderao levar ao caminho s~

, ~ ,
guro que dara acesso aos mecanismos de controle genetico sele-
cionados para eucariotos, que permitiram o aparecimento do pr~

cesso de diferenciação.

o recente progresso do cop~ecimento dos mecanismos m~

"" '\ ,leculares de controle gemetico deve-se a tatica certa usada no
ataque ao problema. Não é novidade para ninguém que a explora-- ,çao experimental extensiva do sistema fago-bacteria foi o cam~

nho certo (JACOB, 1966). LEDERBERG (1966) recentemente defen-, . ,
deu a ideia de que o progresso da genetica molecular dos orga-

--



9

nismo superiores está dependendo do aparecimento de alguém
com autoridade suficiente para desenvolver o papel discipli
nador deempenhado por DELBRUCK em relação ao modêlo fago-ba~

téria (STENT, 19S8: OhIRNS, STBNT e WhTSON, 1966). Esta li
nha de racioc{nio admite que é poss{vel encontrar um sistema
que seria o modêlo ideal para o estudo da atividade gênica 
em eucariotos. Dessa forma, o problema se resumiria na esc2
lha do sistema adequado. Uma vez escolhido o modêlo, êle se
ria objeto de intensos estudos, sob todos os aspectos possí
veis, como foi feito com E. cali e fago lambda. Nós não es-,..........-,.............
tamos convencidos da validade desta idéia. O momento nos pa-
rece obrigar o ataque aos problemas já levantados, procurando
o modêlo mais apropriado para o estudo experimental em cada
caso. É esta forma de encarar os caminhos poss{veis para o
progresso da biologia molecular do gene em organismos supe
riores que tem motivado a escolha de R. angelae como um mo......................,..... ......... ~

.;.~ I ,

delo util ao en~oque experimental de problemas basicos da
biologia de nossos dias.

b) R.o.r..qp.s_~l.%..~~~l_t::.s_ }3~Jj...!§1..E.~_I?__~e*.~ ... _ap.g.e~~§.e. ?

A importância que os cromossomos politênicos dos
, ,

Diptera tiveram para o desenvolvimento da citogenetica clas-
sica é largamente conhecida. Mais recentemente, o estudo do
desenvolvimento dos "puffs" nos cromossomos das glândulas 
salivares de 91!~!}Sl!!!it!~ (BEERIVr.ÚNN, 1956 e 1963; CJiiEVER, 1965)

e S.oiari~!,:! (BRli;1TER e PAVAN, 1955; PliVAH, 1959) introduziu a
hipótese de que estas estruturas cromossômicas são manifest~
~, "-

çoea morfologicas da atividade genica. O alcance desta propo-
sição pode ser adequadamente aquilatado se lembrarmos que ês
tes dados forneceram o primeiro substrato experimental para
a aplicação do modêlo de ação diferencial dos genes como me

-.

I
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canismo basico da diferenciação em eucariotos (JACOB e MüNOD,

1963).
Tomar as·glândulas salivares dêstes d1pteros como

,. , ,
modelo de celulas nucleadas para estudos citogeneticos tem
razões óbvias. Trata~se de um dos únicos casos em que a ativi
dade celular pode ser acompanhada paralelamente com a ativid~

de cromossômica, seja por simplos exames microscópicos, ou
pelas técnicas eficientes de citoespectrofotometria e autor
radiografia.

,.
Para a bioquimica do desenvolvimento a primeira

,..,,.. , , ,...,

atraçao das glandulas salivares esta em so tratar de um orgao
de inseto, organismo que tradicionalmente tem sido encarado
como modêlo experimental da maior importância para o estudo
de diferenciação e crescimento (GILBERT, 1967). Nos insetos,
processos diferenciativos estão ocorrendo durante todo o de-

, ~

senvolvimento larval do individuo. Isto nao quer dizer que a·
larva seja uma forma especial de embrião (WIGGLESWORTH, 1960).
Na verdade ocorre que a citodiferenciação(3) está suficiente

mente distendida para chamar a atenção 1 e não ~ nenhuma

3.
Citodiferenciaçio é aqui entendida como diferenciação terminal, sendo

wn exemplo típico o processo de transformação do hemoci toblasto fun

damental em eritrócito, em medula óssea de mamirero adulto. Está implÍ,

ei to que o têrmo diferenciação embrionária inclui os processos que le-
,ai , ,

varo a determinaçao das linhagens fundamentais de celulas somaticas do
.. , I'

organi SIDO adulto. Nao há interesse, nem cabe ne ste texto, uma ana-

lis8 mais minuciosa dos problemas das definições dêstes conceitos, os

quais têm tradicionalmente suscitado discussões polêmicas.

-1lII!!!:
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razão para se admitir que os processos genéticos aqui envol
vidas sejam diferentes daquêles envolvidos na diferencia-- ,., ,
çao embrioharia propriamente dita. Pelo contrario, parece
que a citodiferenciação m.ahtém grande paralelismo com a di
ferenciação embrioná~ia (EBERT. 1968). No caso das glându
las salivares~ estamos diante de um órgão que no decorrer do
desenvolvimento larval apresenta, ao mesmo te~po, atividade
de células diferenciadas e processos de citodiferenciação.
Diante disto, êste órgão parece reunir qualidades adequadas

A A ,

para ser escolhido como modelo para estudo de controle gen~

tico em células nucleadas. Uma vêz feita esta escolha,a op~

ção imediata seria tomar glândulas salivares de D~~~,
A' ,por ser este, o diptero melhor conhecido geneticamente, di~, , ,

pondo de um grande numero de mutantes ja selecionados, alem
, "de ser cultivado facilmente em laboratorio. Ha, no entanto,

outras razões para se optar por R. angelae •....................:~~
,

R. ,ang~l~~ oferece vantagens praticas imediatas.As
larvas e as glândulas salivares são muito maiores que em
Droso~~~. Os animais oriundos de uma postura se desenvol
vem sincrônicamente, podendo a população ser considerada c2
mo homogênea quanto ao estágio do desenvolvimento. Além di,ê.
80, o problema de cultura foi recentemente resolvido (LARA,
TAMl~KI e PAVAN, 1965), podendo os animais serem cultivados

, -eficientemente em laboratorio, embora nao com a mesma facili
dade que p.r.9+s+o'p"h.ila. Mas a principal razão para a escolha 
dêste sistema para estudo é outra. Estamos diante de um ani-mal que oferece conffiÇões para o ataque experimental a proble

"-

mas especificos de contrôle gênico em eucariotos.
,

Os estudos citologicos de PAV~N G colaboradores
(PAVAN, 1965) permitiram obter indicações da existência de
replicação diferencial de DNl-l. em "puffs" especificos dos

--
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cromossomos das glândulas salivares de ~.+?P_~~~~1 em dete~

minados estágios de desenvolvimento larval. ~stes dados sug~

riam que genes particulares estavam sofrendo replica~ão extIa
imediatamente antes da época em que eram efetivamente trans-,
critos. Eventos Similares so foram experimentalmente demons-
trados no caso do rDNA durante a ovulogênese. Em anf1bios -~

(BROVm e DiiWID, 1968) e insetos (LIM1~ DE Fl.RIA, BIRNSTIEL e
JAWORSKá, 1969), o rRNA que suporta a sintese protéica dura~

,., ,
te as fases ih1ai.ais da embriogenese e sintetisado previa-

"" ,mente, durante a maturaçao do avulo. Para atender ao grande
f ' •surto da s~ntese de rRNA nesta epaca, o rDNA, na l~nhagem ~

minativa dêstes animais, sofre uma amplificação, aparentemea
te para atender à maior necessidade de Iltemp1ate ll • Como meca. ....

• A • ' ,

n~smos deste t~po, ate agora, so foram encontrados para rDNA,
,

foi sugerido que as bandas dos cromossomos politenicos que em
"" ,R. a~~~~ sofrem replicaçao diferencial provavelmente con-

A. , ( .fte (tem DNi\ responsavel pela s~ntese de RNi\. ribossomico EBERT e
KAIGHN, 1966). Há, no entanto, razões para supor que a repli
cáção~ diferencial ocorre também em DNA diferente de rDNA e
pode ser um passo importante na diferenciação celular(PAUL e
HUNTER, 1969). Em face dêstes dados, prometia resultados in-

, ,
teressantes o estudo do metabolismo de acidos nucleicos nas
glândulas salivares de !l.•. ange..la.e • Esperava-se que êste sis-

, ,.
tema se revelasse favoravel para o estudo da -real importa~

cia e significado da replicação diferencial nos mecanismos
de expressão gênica em eucariots.

~ste trabalho é devotado à extração e purificação
do RNA das glândulas salivares de !k..2..nJ§..~~~, principalm~

-.-li!!!
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te visando a isolar produtos de transcrição especificos de pc...,
riodos determinados do desenvolvimento larval. O reconhecimen~

to das funções de certas classes de RNA, encontradas em eucar!
otos e sem correspondência em procariotos,é um passo fundamen
tal para a compreensão da diferenciação celular. Os principais
problemas da biologia molecular do RNA em células nucleadas são
sumàriamente revistos nas seções seguintes desta introdução.

c) .Q.....E.x:o...~m..~ i!.~,..e}=_·~..r_a..2.~~_ 2-_cP__J?_8:...c}}!.F.i_~a..ç}.p....d.e.Jl1i~ .e1!. _c..é}~~l.a..~
nuclcadas..~-' ...............

Tôdas as classes de ELWA, com exceção do sRNA, ocor
rem naturQlmente associadas com prote{nas e organelas lipopro. -, ~ '"
teicas. A dissociaçao dest~s compostos constitui o primeiro

, ,
problema do isolamento. E de se esperar que a procura de me-
todos para o isolamento e purificação do RNA forneça informa-

..... - tA'çoes a respeito da organizaçao geral des~a substancia nas ce-
lulas nucleadas. ~ste meio de acesso à organização do RNA ce
lular, entret~to, é bastante frustado pelo fato de que a q~
tidade de nucleases e a arquitetura celular varia muito com o

,
tecido ou organismo. Tal fato coloca obstaculosque obrigam a
elaboração de métodos particulares para onfrentar dificulda
des de purificação, as quais não decorrem diretamente do ar-

,
ranjo molecular que caracteriza os oomplexos que na celula
encerram os diversos tipos de RNA. As principais dificuldades
dos métodos de purificação de RNA se relacionam com: a) a fa....
cilidade de formação do complexos artificiais de RNA com ou-
tras macromoléculas, uma vez rompida a organização celular;
b) a ampla distribuição e larga resistência à inativação da

,
RNase, que constitui uma barreira quase insuperavel, impedi~

• N , A ,

do a obtençao de fu~A integro. Por esses motivos ficou prati-,
camente desconhecida, ate recentemente, a estrutura e distri-

--
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~ ,
buiçao de RNA dentro da celula~

A situação mudoU dràsticamente quando, em 1956, foi
introduzido o método de desproteinização com fenol (KIRBY,
1956, GIERER e SCHRi~MM, 1956). ~stc processo não só garantiu
um caminho eficiente para eliminar proteínas, como também po~

sibilitou minimizar a ação das nucleases endógenas durante o,
trabalho preparativo. O primeiro resurtado pratico da aplic~

ção da nova técnica foi a demonstração experimental do que 80
a 9O~ do EffiTA celular pertencia a uma única classe, conhecida
como RNA ribossômico (SPIRIN, 196~). O restante, 10 a 20~~P~

recia ser devido à classe de RNA solúvel (WATSON, 1963).
,

O ostudo da genetica de ~~~~~, entretanto, permi-
tiu a JLCOB e MONOD (1961) postular a existência de una outra
classe de RN~ independente da solúvel e ribossomal. Esta c1as-
se tem a função especifica de transferir a informação do ni-
vel do DNA para o da proteina e por isso foi chamada RNli. men.
sageiro. Esta hipótese teve confirmação quase imediata da ·pr~

tica. Como se trata do um RNA que em procarintos tem uma vi-
, _ A ,

da media muito baixa, em rolaçao ao rRNA e tRNA, 010 e marca-
do proferencialmente com precursores radioativos em tempos pc-quonos de incorporação. Esta propriedade do mRNA permitiu a

~ , ,
sua detecçao experimental em bacterias, pelo estudo do RNA ra-
pidamonte marcado por precursores radioativos (GROS et alii,
1961, BRENNER, JACOB e MESELSON, 1961). A tooria proposta por
JACOB e MONOD (1961) teve um fornidável valor heur{tico para
a genética molecular CSTl'nTT , 1964). Um dos efeitos dcata ·too....

A ",

ria sobre a pesquisa em acidos nucleicos de celulas nucleadas
foi induzir um intenso estudo do RNL ràpidamente marcado nes-

, A

tas celulas. Em eucariotos este tipo de ataque experimental -
não revelou os mesmos dados que em bactérias, mas serviu de
acesso a uma série de informações fundamentais a respeito da

--
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fisiologin colular dêstes organisnos.

o insucesso na tentativa de obtenção do RNA mensagei-, ~,

ro de celulas nucleadas pela simples extraçao do lli~b rapidamm
~ ,

te marcado nao se deve a dificuldades tecnicas particulares a
, , - ,..

estas celulas. Os metodos de extraçao tew sido refinados, se-
ja no sentido de melhor purificação, como no de evitar a h~2, ,
lise enzimatica. A atividade enzimatica teu sido evitada atra-
vés do uso de SDS (FR.AENKEL-CONR1~T, SINGER e WILLIltMS, 1957 ;
NOLL e STUTZ, 1968), bentonita (FRAENKEL-COlllU1T, SINGER e
~SUGITA, 1961; LITAUER e SELA, 1962), macaloid (STANLEYeBOC~

1965), sulfato de polivinila (LITAUER e SELii, 1962) e pronase
(HUPPERT e SEMMEL, 1965). 1~ utilidade dêstos agentes varia can

I'

o tipo de tecido, Qas no caso de figado de rato tem-se aproxi-,..., , - ,
mado da condiçao ideal. Neste orgao tem sido possivel purifi-
car um inibidor natural da RNAse endógena (SHORT~~N, 1962) o
qual tem sido útil na extração do RNA dôste tecido (SAMARINA
et alii, 1968). Na verdade, a dificuldade no isolamento do
mRNA reside no fato de que a organização do RNA em eucario-

IV , f A

tos nao e a mesma que em procariotos, dal as experiencias te-
rem revelado dados não previstos pela toaria de JACOB e MONOD
(1961) ~

Em oucariotos, o RNA mensageiro constitui uma classe
,.. '\., ,

heterogenea quanto a vida media. Uma mesma celula pode possuir
,

mensageiros relativamente estaveis, ao lado de outros bastan-
te instáveis (SINGER e LEDER, 1966). Como consequência de um
cecanismo de contrâle da expressão genética mais complexo que
em bactérias, o RNA mensageiro não é a classe preferencialme~

te marcada por precursores radioativos em tempos curtos de in....-, ,
corporaçao. No R}TA rapidamente marcado de celulas nucleadas -
em ativa proliferação, predomina a classe constituida pelos 
precursores nucleares dor.RNA citoplasmático (PERRY, 1962;

...
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SCHERRER e DARNELL, 1962). Já em células que se diferenciam,
, ,

estando empenhadas em intensa sintese de proteina, a maior -
parte do RNA ràpidamente marcado pertence_ a uma classe de RW\

nuclear cuja função ainda não é conhecida (SCHERRER et alii,
1966~ ATTARDI et alii, 1966). ~ste tipo de RNA, sem dúvida -

A ~,

diferente do ribossomico, nao e simplesm~nte um precursor~
, ~

clear do RNA mensageiro. Estas duvidas, na verdade, sao a
preocupação atual dos investigadores trabalhando neste campo.

A situação mantida nos últimos anos tem dificultado- ~ "a caracterizaçao de fraçoes de RNA extraidas de celulas nu-
, , - - ,

cleadas. O problema basico e que nao se dispoe de um critmio
consistente para se caracterizar~ quanto à função,frações de
RNA diferent~s da ribossomal e de transferência. Em vista
disto, os autores têm-se apegado a dados fisicoqu{micos e de
origem celular, na tentativa de caracterização de frações~

ticulares de RNA que conseguem extrair dos sisteoas que es-
" , A

-tudam. Cooo consequencia dosta pratica tem proliferado os
nomes de novas classes de RNA (D-R1~A, GEORGIEV et alii~

Qr~NA,WARNER et alii, 1966;nascent-RNA, SCHERRER et alii,
1966; TD-RNA, BILING 7 INGLIS e SMELLIE, 1969), cujas funções
-' "sao merâmente conjecturais~ Somente uma sintese cuidadosa

pode sistematizar a nomenclatura, assim como garantir a or
denação e hierarquização dos problemas atualmente em aberto.

, "Os esquemas de sintese que tem sido propostos, no entanto,
embora de utilidade como balanço critico dos dados experimen....

" ,tais, tem tido um valor heuristico muito limitado.

d) Problemas da biossintese de rRNA.............--..-- ...,JJt. .....'~__............ _._:ll _.-.-. ..~.•~

A , ,

A classe de RNA ribQssomico e, sem duvida, a melhor
, ~

conhecida, seja quanto a estrutura, distribuiçao celular ou
, , f '

vias de biossintese. Isto e compreenslvel se lembrarmos que e

fi!!!!!!!..'
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. ., - ~

a classe mais abundante na celula, cuja extraçao nao oferece
grandes dificuldades.

No núoleo, as primeiras classes de RNA claramente~
, ,

finidas foram os precursores dos acidos ribonucleicos ribos-
A ,

somicos citoplasmaticos. Foi demonstrado que os RNAs de ri-
bossomo se originam de um precursor comum, produto imediato
de transcrição (PERRY, 1962; SCHERRER e DARNELL, 1962). Eu

, , A

ce1ulas de mamiferos este precursor apresenta a constante de
sedimentação de 45 s (SCHERRER, LATHl!l.M e DARNELL, 1963;
GEORGlEV, 1967; MURAM1\TSU e BUSH, 1965). Sua demonstração:foi

, , - tpossivel atraves da relaçao precursor-produto em perf~s de
RNA marcado. Êste fato foi posteriormente confirmado pelo
padrão de metilação do precursor e dos prod~tos maduros de
28 s e 18 S (WAGNER, PENMAN e lERAM, 1967). li. cOI!1binação de
fracionamento celular com análise em gradiente de sacarose e
em eletroforese em gel de poliacrilamida permitiu ~ identifi-cação de outrbs intermediários na síntese do rRNA (PENMAN ,
1966; PENMAN, SMlTH e HOLTZMiiN, 1966; MURAMATSU, HODNETT e
BUSCH, 1966; WElNBERGet alii, 1967). ~ste processo de s1nt~

, -se, atraves de um precursor comum, parece ser o padrao geral
para todos os sistemas nucleados. Por outro lado, sabe-se que
nos sistemas bacterianos não ocorre um processo equivalente
(HECHT, BLEy]u~N e WOESE, 1968). Mesmo os ácidos nucléicos 
precursores de curta vida são encontrados associados a prote!-nas. O isolamento das part1culas ribonucleoprotéicas que en-
cerram os precursores veio definir as linhas gerais da bios
s1ntese dos ribossomos (VAUGH1~N, WARNER e DARNELL, 1967jWNRNER
e SOElRO, 1967).

A êste conjunto de etapas pós-transcrição que garan
tem a maturação das subunidades ribossooais que vão ter ao c!,
toplasma sera reservado o nome de processamento. Todo o pro~.
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cesso de biossintese ae ribossomo está restrito ao nucléolo.,
Assim indicaram os dados obtidos para nucleolos isolados de
fontes diversas e através de métodos diferentes ~ENMAN,SMITH

e HOLTZM1~N, 1966; EDSTR6M e DllNEHOLT, 1967; MURAMATSU e BUSH,
1965; ISAWA e KAWASHIMA, 1968). Esta afirmação não está supor
taaa apenas por êstes dados, os quais padecem das limitações

, , A

das tecnicas de fracionamento celular. E de concordancia ge-
ral que o real significado dos compartimentos celulares obti-, , f
dos pelas tecnicas de fracionamento e sempre discutlvel. Mas,
evidências independentes sugerem que o nucléolo é a sede da
sintese de rRNA. O mutante de Xenopus laevis que não possui

"" ..... ,. ........, , f
nucleolo e nem o DNA responsavel pela slntese ae rRNAWALLACE
e BIRNSTIEL, 1966), não é capaz de sintetizar rRNA (BROWN e
GURDON, 1964). lllém disto, muitos dados circunstanciais aIDg
tam no mesmo sentido. Quando em figado em regeneração a sin-,
tese de rRNA e acelerada, observa-se uo aumento concomitante
do volume e do contéúdo em RNll do nuclóolo (MURllMATSU e BUSH,
1965). Em glândulas salivares de !i.... _aJ..1.Ke.l~ no fim do dese!?;
volvimento larval, quando ocorre una redução na síntese de
rRNA o nucléolo está em aparente regressão (nesta tese). En
fim, atualmente não se colocam mais dúvidas sérias quanto à

,.., , ",.."
funga0 nucleolar-de sintese de rRNA. Se esta e a unica f~
desta organela celular é outra questão, cuja resposta segura
,.", f

nao e posslvel em face dos rosultados experimentais conheci-
dos até o momento (BIRNSTIEL, 1967; BRENTANI, 1968 e 1969).

É agora sabido que a subunidade ribossomal madura de
, ,

60s possui, alem do RNA de 28s, duas outras especies estrE
turais d pêso oolecular menar, conhecidas pelos qoeficien
tes de sedimentação 5 s e 7 S. 1'1. espeécie de 5 s foi primei
ro observada em bactéria (ROSSET e MONIER, 1963), mas é ta~

bem de ocorrência. geral em eucariotos. !lste tipo de RNA, en-

I!!!!.
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tretanto, é sintetizado inde~endentemente do precursor comum
dos ribossômicos principais de 28 s e 18 s. l1pa1'ece no núcJeo
como um reservató~io relativamente grande (KNIGHT eDARNELL,

" f ~

1967) e o DNA responsavel pela sua s1ntese nao se encontra -
integrado na unidade de transcrição correspondente aos dema
is ácidos ribonucléicos riboss9micos (BRO\~ e WEBER, 1968 ;
BROWN e DAWID, 1968; BIRNSTIEL, comunicação pessoal).

,
O RNA de 7s foi encontrado em ribossomos de celulas, ~ "de mam1feros e de ave, nao se sabendo se e uma especie comum

a tôdas as células nucleadas. Está estreitamente associado ao
rRNA de 28s, mas a associação não envolve ligação covailente;
sua origem, em células HeLa, se dá por clivagem do precursor
intermediário de 32s, sendo portanto, um produto da mesma
via de sintese do 28 s e 18 s (PENE, KNIGHT e Dl~RNELL, 1968).

Durante o processamento ocorre eliminação de parte
da oadeia do precursor inicial dos RNA~ ribossomais. ~ste

fato é sugerido por diversos dados experimentais: medidas das
relações uridinn-c14/me'11~~' incorporadas nos rRNA's de
45e, 32s, 28s e 18s (WEINBERG et alii, 1967); determinação
dos pêsos moleculares dos precursores e das formas maduras de

rRNA (McCONKEYe HOPKINS, 1969); análise comparativa das se
quências de nuo1eotidios nos rRNA de 45s, 32s, 28s, e l8s
(JEANTEUR, AWiLDI e hTTi~RDI, 1968); medida dos níveis de hi

dridização para os rRN.A's precursores e t1uduros em relação ao
DNA nucleolar (STEELE, 1968). Além disso, foi possivel demon~

trar em ~eao~~s fae~is, que no DNA os cistrons para 28s e
l8s estão contíguos (BROO e WEBER, 1968b; BIRNSTIEL et alii,
1968). ~ste conjunto de dados claramente sugerem a organiz~

, ~ ~

provavel da unidade de transcriçao para o rDNA: estao linea!,
mente dispostos os cistrons para os RNA's do ribossomo maduro

e
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, ,
e o "cistron" responsavel pelo segoento que e eliminado duro.n-te o processamento. ~ unidade do transcrição para rRNA pode

i
. ; x

ser diretamente visua izada ao microscopia eletronico no ca-
so dos ovócitos de anfíbios (MILLER e BE~TTY, 1969 e 1969b).
As eletromicrografias mostraram que as unidades de transcri
ção têm o comprimento esperado em vista·do pêso molecular es-tinado para o prineiro procursor de rRNli; 2 a 3p.. para um p~ ./

6 -ao molecular da ordem de 2,5 a 3,5x 10 • Estas unidades estao
linearmente dispostas, intercalando-se com segmentos de DNA
(associado a proteína) que não são transcritos. As implica
ções dêstes resultadre são formidáveis, pois pela prineira 
vez se têu indicações claras da organiEação das unidades de
transcrição em eucariotos.

" ,O oontrole da sintese de rRNA, como das demais cla~
A" , '\

ses deste acido nucleico, nos organismos superiores e pratic~

mente desconhecido. Não obstante, uma quantidade enorme de
trabalhos teu sido feita a respeito disso. A maior parte dês-ses trabalhos estão voltados para a procura do mecanismo pelo
qual os hornônios interferem com a sintese de RNA. Os resulta-, _ N

dos ate agora obtidos nao dao oportunidade a grandes generali-zações (Ti.TA, 1968; GREENGARD, 1969) e não serão aqui conside-rados por estarem fora da preocupação direta dêste trabalho.
É, no entanto, pertinente à linha de racioc1nio aqui desenvol'
vida a pergun.'to.: qual ou quais as etapas da biossintese de
rRNA que têm importância para os oecanisnos de regulação?

Colocando a questão da maneira uais ampla poss1vel,
podemos admitir que três são as etapas potoncialmente úteis
como passos de regulação, nominalmente: replicação diferenci
al do rDNA, transcrição e processamento.
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~ ,4 replicaçao diferencial do rDNA e uma maneira de
, ,

manter a qua.ntidade de "template" nUD nivel adequado a velE.
cidade de síntese do rRNA. No caso de ovócitos de anfíbios
(EVANS e BIRNSTIEL, 1968; BROWN e DAWID, 1968) e de insetos

(LIMA DE FARIA, BIRNSTIEL e JAWORSKA, 1969) o rDNA experi
menta uma enorme aoplificação para atender às necessidades

, r
de grande surto de sintese de rRNA, num per~odo do desenvo!

, , A

vimento do ovulo. E interessante notar que este processo p~,
rece ser um mecanismo especial restrito a linhagem germina-
tiva. No mutante de Xenopus anucleolado heterozigoto obse~, , .

va-se nas celulas somaticas apen~s a metade de rDNA obser-
, , ,

vado para o genotipo selvagem e tambem apenas um nucleelo
, . ,

por celula (WALLACE e BIRNSTIEL, 1966). Apesar d~sso, as c~

lulas somáticas do mutante heterozigoto apresentam a mesma
, ,

capacidade de sintese de rRNA que as celulas do selvagem -
(BROWN e GURDON, 1963) assim como um nucléolo maior. Isto

, -sugere que os cistrons de rDNA no genotipo de ~~nopus nao- , ,
estao num nivel limitante para a velocidade de sintese de

,
rRNA. Mas quando forao examinados os ovocitos do mutante he-terozigoto verificou-se que apresentavam aparentememte o

( ,
mesmo n~vel de rDNA que os ovocitos do selvagem (PERKOWSKA ,
MA~REGOR e BIRNSTIEL, 1968). Isto mostra que, independent~

Dente do nível inicial, o mecanismo de amplificação do rDNA
na linhagem germinativa garante o alcanço da quantidade de

, ,
cistrons adequada a intensidade de sintese de rRNA. Tenta~... ,
vas do detectar variaçao no numero de cistro1lli para rDNA em, ... ,
orgaos de galinha resultaram infrutiferas (RITOSSA ot alii,
1966). O único caso relatado de amplificação de rDNA eo cé-

, ,
lulas somaticas foi em cerebro de rato, descrito por STEVE-
NIN et alii (1968) que, entretanto, não foi confirmado por
MOHAN, DUNN e CASOLA (1969). Amplifica~ão de rDNA, ao que
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tudo indica, está largamente difundida entre eucariotos (GALL,
1969); parece porém ser uma caracteristica exclusiva da ovulo-

...
genese.

,
A possibilidade de mecaniSmos regulatorios agirem ao

( _ A' "
nlvel da transcriçao no controle da sintese de rRNA e uma mat~

ria que merece discussão. Em n'cleos isolados de fígado de
rato tem-se demonstrado a existência de duas atividades de

, 2+ ,
RNA - polimerase: uma e dependente de!.JIn e e ativada por

... , 2+ IV'.sulfato lIre amonio, a outra e dependente de Mg e nao e at~va-
da por sulfato de amônia. Foi sugerido que a RNA - polimerase
dependente de Mg2

+ está implicada apenas na síntese de rRNA
(WIDNELL et TATA, 1966). Esta sugestão foi baseada na análise

, ""do RNA produzido pelas duas polimerases quanto a composiçao
A , ""de base, frequencia de vizinho mais proximo em relaçao a AMP

e GMP e perfil de sedimentação em gradiente de sacarose.
Além dêstes dados, outros têm indicado a existência das duas
polimerases : autorradiografia de alta resolução tem permiti-

"" t d ,2+do a detecçao da polimerase dependen e e Mg apenas no n~-

, 2+ '. . (cleolo, enquanto a dependente de Mn esta d~str~bu~da por
tôda a cromatina (MAUL e HAMILTON, 1967); estrógeno, que tem,
um efeito inicial de aumentar a sintese de rRNA, estimula in!
cialmente a atividade da polimerase dependente de Mg2+ e só
tardiamente se observa aumento da atividade de RNA polimerase
dependente de ~ffia2+ (HAMILTON, 1968). Duas atividades de RNA
polimerase como descrito, acima têm sido detectadas em glândulas
salivares de ~.~pg~~ae,seja para cromatina isolada ou para nu
eleos isolados(R.V.SANTELLI e H.A. ARMELIN, resultados não pu-blicados). Deve ser mencionado, no entanto, que a existência
de duas polimerases tem sido posta em dúvida. Duas outras
alternativas para o efeito éstimulatório do sulfato de amô....
nio foram propos tas: pode inibir nucleases que degradam -
preferencialmente RNA não ribossomal (8TEINER e KING,1966);

--=
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o sal pode estar contribuindo para a dissociação da desoxir!
bonucleoproteina, e portanto aumentando a capacidade de "teE!

, ,
plate ff da cromtina, dai o aument o da sintese de RNA com bai
xo conteúdo eo G- C (CHAMBON, RAMUZ, MANDEL e DOLY, 1968 ;
CHAMBON, KASON, RAMUZ e MANDEL, 1968). Não obstante, recent~

mente, tentativas iniciais de separação e purificação das d~

as enzimas foram bem sucedidas, (LIAO et alii, 1969). Parece
claro que somento novos estudos poderão levar a uma interpr~

tação oonsistente dêstes dados. Consequentonente, a interes-
,

sant e hipotese de uma RNA - polimerase especial para rRNA per-manece duvidosa. Segue-se que as implicações da enzima postu-lado. nos mecanismos de regulação têm sua discussão prejudica-,
da. Na realidade, estamos ainda no estagio anterior de veri-
ficação da hipótese que propõe a existência de uma polimera
se especial para rRNA eo eucariotos.

As etapas do processamento parecem ter grande impor-A A' ,

tancia no controle da sintese de rRNA em celulas nucleadas.
, ,

Esta ideia e sugerida por diversos dados experimentais. Em -
condições não fisiológicas tem-se observado o bloqueio da ma-turação dos ribossomos, sem que a sintese do precursor pri~

rio seja afetada. Assim, células RoLa, quando cultivadas em
meio carente em metionina, sintetizau normalmente o precur-- ,sar de 458, o qual, no entanto, nao e metilado, ficando a m!
turação dos ribossomos totalmente bloqueada ( VAUGHAN et alii,
1967), muito eobora a sintese das proteinas ribossomais ocorra
normalmente (MADEN, 1968). Em tumores asc{ticos, BURDON (1967)
verificou que tioacetaQida inibe a maturação dos precursores
ribossomais, som interferir com a sua metilação. Isto sugere
que o antibi~tico age num passo metabólico independente da me
tilação. À priooira vista pode parecer que êstes dados não t;-nham nenhuma importância fisiológica, não passando do compor-

.-!!!.
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- ,tamento anormal devido a condiçoes drasticas. O quadro muda
de figura se lembrarmos que bloqueio de maturação dQ rRNA Q- ,corre durante a diferenciaçao de celulas vegetais.e animais,

,
permanecendo uma sintese residual dos precursores. Isto foi
verificado no desenvolvimento de embriões de plantas(WATERS
e DURE, 1966; CHAKRAVORTY, 1969), na diferenciação de cris
talino de boi (PAPACONSTANTINOU e JULKU, 1968) e no desen~

volvime:o:!io larval de R. angelae•. (ARMELIN, MENEGHINI e LARA
1969b; nesta tese). Como estas infornações são importantes

- A'para consideraçao dos dados desta tese este ponto sera reto-mado posteriormente, na discussão dêste trabalho.

a.) !iN! _n21.c.l..ear

Sob o titulo RNA nuclear tem se discutido todos os
problemas envolvidos no metabolismo de RNA no interior do

núcleo das células de eucariotoo. Durante certo tempo houve
uma tendência geral a admitir que RNA era sintetizado some~

, , ,
te no nucleo; ficando neste sitio celular apenas transitori

. -
amente, para ser em seguida transferido no citoplasma, onde
realmente desempenhava suas funções (PRESCOTT, 1964). Esta
visão simplista da fisiologia nuclear foi definitivamente

. , A

abandonada, uma vez que esta em desacqrdo com dados exper!
mentais ora conhecidos. A visão anterior, no entanto, ainda
não pode ser substituida por um esquema geral, pois os re~- ,sultados conhecidos nao oferecem possibilidade de uma sinte-se satisfat~ria. Sôbro o assunto, diversos artigos têm sido
escritos (HARRIS, 1963; GEORGIEV, 1967; ÂlUnELIN, 1969) pro
curando fazer uma revisão da literatura ou uma uwaliação 
dos resultados experimentais dispon{veis. Novas informações
surgiram recentemente ,obrigando a uma reconsideração das- ,interpretaçoes anteriores, a qual sera tentada no final de!
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ta introdução.

Foi proposta em 1959 (HARRIS, 1959) a existênci~ de
" ,

um RNA exclusivament~ nuclear. Esta"hipotese, nos anos que
,.". -"se seguiram, nao encontrou aceitaçao. Foi somente apos 1963,

com a grande quantidade de trabalhos feitos no sentido de v~

rificar a natureza do RNA ràpidanente marcado em eucariotos,
que esta idéia foi revívida e seriamente considerada. Um dos
primeiros resultados que motivaram esta reconsideração foi a
observação de que parte do RNA ràpidamente marcado, era pro~

, ....
tamente degradado, se a sintese de RNA fosse bloqueada com
actinomicina D (SCHERRER, LATHAM e DARNELL, 1963). As espec~

,.." A.. 'laçoes em torno dlsto sugerlran que o RNA altamente instavel,
demonstrado pelo bloqueio com actinomicina D, poderia per
tencer a uma classe exclusivamente nuclear. A situação ficou
claramente definida quando foram feitas experiências de
hibridização RNA-DNA com a finalidade de obter respostas 
claras à questão (SHEARER e McCARTHY, 1967; GEORGIEV, 1967).
Na hibridização do RNA nuclear com o DNA nuclear observou-se
um nível de saturação da ordem de 5%, enquanto o RNA cito
plasmático alcançou um nível de saturação de apenas l%'~
e McCARTHY, 1967). Os resultados de hibridização por competi-~ "çao entre os dois tipos de acido nucleico foram concordes com
os n1veis de saturação observadas. Os níveis de álturação in
dicam que a população do RNA nuclear representa uma parcela
maior do DNA nuclear, o que é compatível com a idéia de que
parte das seqüências transcritas em têrmos de RNA jamais a

. -
tingem o citoplasma. Recentemente, nmLLI e BISHOP (1969) r~

examinaram estas experiências. Os dados anteriores foram per-feitamente confirmados, mas as novas informações trazidas:r;or
A '~ ~

estes autores obrigaram a uma revisao das interpretaçoes an
teriores. É hoje perfeitamente conhecido que o DNA de eucari-

li!!
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otos em geral está sujeito a uma grande reiteração (BRITTENe
KOHNE, 1968). Foi verificado que o RNA nuclear ràpidamente -- ,marcado hibridiza com a fraçao do DNA quo e altamente reitera-da. Além disso, as co:rrlições em que usualmente se fazeo as
reações de hibridização só permitem a detecção de híbridos 
formados com o DNA altamente reiterado (MELLI e BISHOP,1969).
Por outro lado, a fração não reiterada de DNA parece estar 
sendo extensivamente transcrita, coco sugerem os resultedosde
hibridização conseguidos por BRITTEN e KOHNE (1968). Isto
quer dizer que os dados iniciais de SHEARER e McCARTHY(1967)
realmente dão uma clara demonstração de que gr~nde parte do., ,
RNA rapidamente marcado nuclear nunca deixa o nucleo. Mas os
níveis de saturação obtidos não dão uma estimativa do grau- ,de heterogeneidade da populaçao de RNA, seja do nucleo ou do
citoplasma, uma vez que classes transcritas de DNA não reite-
rado não estão sendo detectadas devido às condições experimen-tais.

Como já foi mencionado,o RNA ràpidamente marcado em
células nucleadas se compõe principalmente de duas classes ,

, "se deixarnos de lado oRNA 48 que normalmente, tambem, e r~
, h ,

pidamente marcado. Alem do RNA ribossomico, em celulas de m~

miferos dividindo-se ativamente, observa-se nos perfis de r~
,

diatividade una banda largamente polidispersa, cujas especioo
mais pesadas atingeo coeficientes de sedimentação superiores
a 60s (WARNER et alii 1966; SOEIRO et alii 1966). Já em eri
troblastos que mão mais se dividem, oRNA ràpidaoente marca
do se compõe quase exclusivamente dêste RNA· pesado, distin- .
to do ribosomal (SC~ et alii, 1966; ATTARDI et alii,l96~.

As principais propriedades desta classe de RNA são: composi-- ,çao de base semelhante ao DNÁ; instabilidade metabolica;alto
A ~ _,_

peso molecular; localizaçao nuclear; nao mantem relaçao si~

-=
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pIes do tipo precursor- produto com mRNA citoplasmático(SCHER-RER et alii, 1966; ATTARDI et ali1,1966; WARNER et alii,1966;
SOEIRO et alii, 1966; ~RANEO~ e SCHBRRER, 1969).~ste tipo
. , ;

de RNÃ; oorno o primeiro-precursor ribossomal, e tambem um pr2
duto de transcrição policistrônico, enquanto que o mensageiro
funcional em polissomos é monocistrônico(4). Por outro lado,
experiências de hibridização por competição mostraram que o

, ,
RNA microssonal e parcialnente homologo ao RNA pesado nucle-
ar (STEVENIN, MANDEL e JACOB, 1969). GEORGIEV (1969) tem rs-

, ,
sultados indicando que o RNA nuclear rapidamente marcado e um
produto imediato de transcrição policistrônica, tendo uma par-te da cadeia composta por mRNA que vai ter ao citoplasma e uma
outra que não codifica para proteinas, sendo eliminada duran-

,
te o processamento do mRNA. Esta via nuclear de biossintese do

, ,
mRNA que finalmente chega aos polissooos e una hipotese fran-

. ,
camente especulativa, mas bastante plausivel em face dos da-

,
dos ate agora conhecidos.

As part{oulas ribonucleoproteicas que encerram o RNA
pesado nuclear são bem menos conhecidS3 que os precursores de

" ,ribossomos. A rigor, sooente em figado de rato foi possivel ~

té agora isolar ribonucleo~rote{nasnucleares com proprieda
des claramente distintas das apresentadas por partículas rib~

s omais (SAMARINA, LUKANIDIN e GEORGIEV, 1967; SAMARINl et alii,
1968). Assim mesmo, estas part{culas estão caracterizadas ape-

~ ( ,
nas pela sua composiçao qu~oica. Trata-se de RNP com umcon~e~

do protéico superiar ao observado para os ribossomos maduros,

- - - - ~ - ~ - ~ ~ - - - - -
4

RNA mensageiro policístrônico e funcionante em políssomos só foi

encontrado, até agora, em bactéria (IaRO e RICH, 1965).
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, ~

cujas proteinas componentes sao totalmente distintas das ri-, ~

bossomais quanto aocamp~nto eletroforetico. Nao se sabe
nada. no entanto, do comportamento fisiológico destas ribon~

cleoproteinas, sendo, inclusive, desconhecida ~ua distribui
ção intranuclear.

, ,
Pode-se admitir, como hipotese de trabalho viavel_

, ~

que estas ribonucleoproteinas sao os precursores nucleares -
, ,

das RNP's citoplasmaticas, que carregam mRNA. Neste sentido,
o processamento do oRNA seria. a maturação destas RNP's, a p8.!:.

f ' Atir das part1culas ribonucleoproteicas nucleares que contem
h , ~

o RNã policistronico, produto primaria de transcriçao. Cert!
, , A ,

mente estas ideias so tem bases especulativas, e somente- "aerao validaR'.- se sugeriren um ataque experimental ao
problema.

, h

Uma vez confirmada pela pratica a existencia de um
RNA exclusivamente nuclear, um outro grande problema foi a.-

,
berto: qual o significado da sintese de uma larga quantida,
de de RNA, que representa um segmento consideravel do ~eno-

,- , "
ma, e altanen~e instavel e jamais deixa o nucleo? E consen-
so geral que esta classe de RNA não deve servir como men
sageiro para a sintese de proteína. A imediata conclusão a,
que se tem chegado e que ests classe de RNA deve estar enval-vida num mecanisno de regulação da atividade gênica. Mas es-- , ...
ta afirmaçao e tao geral que nada adiciona ao problema e mui-to menos oferece qualquer orientação para a abordagem experi-
mental. Das tentativas de especulação emtôrno do problema,a
de GEORGIEV (1969) é a mais interessante. Êste autor propôs
um modêlo de organização para as unidades de transcrição em
eucariotos. A unidade proposta contém fundamentalmente duas
". ~partes: uma e coraposta de muItipIos loci para interaçao can

proteinas reguladoras, cada locus representando uma unidade
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,
equivalente ao operador do operon bacteriano. A outra e com-

,
posta por cistrons que codificam para proteinas, sejam enzi-
mas, prote.1nas estruturais ou proteínas reguladoras.Na tra~

crição, tôda a unidade é copiada em RNA. A parte do RNA com-
-, - ,

plementar aos operadores nao contecr informaçoes para sintese
. , ,

de proteina e deve ser eliminada durante as etapas pos-trans...
oritivas do metabolismo nuclear de mRNA. Isto está de acôr-

A ,

do com o alto peso molecular do RNA rapidamente marcado e
000 a grande instabilidade do RNA nuclear. Como os operadores
são repetidos em unidades de transcrição diferentes, a hipó
tese forneoe uma nova interpretação para a existência da rei...
teração no DNA de eucariotos. Por outro lado, a grande homo-
logia entre as olasses de RNA nuclear produzidas por tecidos
diferentes (MELLI e BISHOP, 1969) não está em desacôrdo com
o modêlo. Desde que os operadores pode0 se repetir em unida
des de transcrição diferentes, cooo necessidade dos circui
tos de regulaçüo, então, os tecidos sintetizando prote1nas
diferentes, e, portanto, transcrevendo unidades diferentes,
pode0 apresentar grande homologia entre .as classes nucleares
de RNA. Naturalmente estas caracter{sticas não são suficien...
tes para garantir a validade do modêlo. Seu valor está ~se

tratar de uoainterpretação que pode ser testªda na prática,
engendrando novas formas de experimontação como sugere o ~ó...
prio GEORGIEV (1969).

f) Eta"pp-_s. ~~o...Jil~~nis8.~<L.~.PL~s_f?.~0. _.Kê_~i'p_'?;. ...eF~~C..§:.I'.iQ.t os

Estüo insinuadas nas considerações anteriores uma
, ,

serie de etapas que podem se constituir no necanismo basico
da expr~ssão gênica em eucariotos. Estas interpretações po
dem ser explicitamente colocadas no modêlo formal esquemati-
zado no quadro que segue:



,
e de a-

justi-

NÚCLEO

DNA.: Unidades de trans
crição não integradas
no ganoma l

TRADUÇÃO

..:;... polissomos

I DNA: Unidade de trans
,,~RANSCRIÇY, cr1ç~o integradas no
'''. f' .." _<o I genoma

~ I

\. i
\\ I' REPLICAÇÃO

• DIFERENCIAL
'Y

TRANSPORTE

PROCESSAMENTO
(eliminação de \.
parte da cadeia \
transcrita)

t,

Subunidades
ribossomai s e
t!nformossomos.

RNA policist~Snico
produto primario de
transcrição em RNP lS

precursores

\
\

ribossomeQ.
+ informossoEOS <:----__,

30

A sintetização resuDida neste esqueoa certamente não
ceitação geral entre os biologistas moleculares mas se

. "fica porque, de um lado, e sustentavel em face dos dados
conhecidos, e de outro, suas previsões podem ser testadas na
prática, pelo menos em principio. Algumas considerações fi
nais devem ser feitas no sentido de complementar a breve revi
são .aqui introduzida.

Replicação diferencial em DNA diferente de rRI~A é
uma questão reabertc ultimamente (EBERT, 1968). O único caso

, "-

ate agora relatado foi o que ocorre nas glandulas salivares 00
R. angelae observado recenteraente (MENEGHINI et alii. 1969;
MENEGHINI, 1969). Estas observações indica0 que o DNA que

CITOPLASMA
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sofre replicação díferencial é aparentemente responsável pela
sintese qe RNA nuclearo Estas interpretações são,entretantode
natureza preliminar, podendo ser revistas depois que e~~as e!

'A A N ,

periencias forem realizadas. A importancia da questao e clara
pois toca o problema fundamental da êstabilidade do genoma em
eucariotos. Muito embora o problema envolva ~~lêmicas antigas,
que têm sido :r.eari.vada periodicamente mais ou menos nas mesmas

, , -
bases, e possivel adiantar umas especulaçoes sob novos aspec-
tos. O único caso bem conhecido de replicação diferencial diz

'\ -respeito a amplificaçao do rDNA
á

como foi discutido anterior-
mente. Aqui a amplificação visàVatender exclusivamente à maiar
demanda de "template" para trans crição o Por isso parece es
tar ocorrendo apenas na ovulogênese, único processo que nece~

sita de sintese de uma grande massa de rRNA num per{odode tem-
po bem restrito.Esta situação não se verifica para a maiorpl~

te do mRNA, que aparece sempre em baixas concentrações (a po
pulação tôda não perfaz 2% do total citoplasmático), não nece~

sitando por êsse motivo de amplificação do DNA rosponsável p~

la sua sintese. Em situações particulares como a dos reticuló...
citos, o roR.NA para hemoglobina deve aparecer em cone entrações
relativamente grandes. Esta ocorr~ncia pode exigir em deter-- ,minado momento da diferenciaçao da linhagem hematopoietica uma
certa amplificação de cistrons, para garantir a s{ntese domRNA
de he~oglobina com velocidade adequada. Isto estaria de acôrdo
com a replicação de DNA não comprometida com a divisão celular

, -,
que esta envolvida na induçao de sintese de hemoglobina por
eritropoietina, como descrito por PAUL e ijUNTER (1969)~ A v~

rifiação desta ocorrência ainda não pôde ser feita pela difi-
", ,

cuIdado pratica, ate a~ora insupera.vel; de se obter inequivo-
camente c mRNA de hemoglobina (LABRIE, 1969). Não obstante,
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não é de se esperar grande amplificação dos genes para hemo
globina, se é que ocorre alguma. Pequenas amplificações de
genes estruturais podem,entretanto, acarretar uma amplifica
ção maior de DNA que não codifica para a sintese de proteina,
mas é transcrito em têrmos de RNA nuclear. Isto explioaria a
amplifioação de TINA para sintese de RNA nuclear verificadaan
R. angel~e. (MENE~HINI, at o.lii, 1969; MENEGHINI, 1969). Se a
função da replioação diferencial for apenas atender à ampli-ficação de genes por necessidade de maior quantidade de ''tem-plate ll , então, sua importância é secundária nos mecanismos de

regulação gênica e diferenciação em eucariotos. Outra seria
a importância se a replicação diferencial estivesse envolvi
da na seleção dos genes a serem expressos (ARNELIN, 1969).E!
ta idéia é, no entanto meramente conjecturaI, não tendo ne-

,
nhum aval da pratica e por isso deve ser afastada, pelo me-
nos por enquanto.

O têrmo informossomo foi intrpduzido por SPIRIN p~

ra designar RNP encerrando rnRNA ,encontrada em embrião de pe,i
xe e de ouriço do Qar (NEMER e SPIRIN, 1965; SPIRIN, 1966),
~ste autor introduziu e pôs ênfase no conceito de mRNA masca-rado, entendido como mRNA mantido no citoplasma ;estável e ~
tive. Foi postulado que mRNA mascarado poderia aparecer em
informossomos (RNP 000 coeficientes de sedimentação inferio

res ao de rlbõS~dfuoJ, oligossomoB (assoc1a~b de mRNA oom a1-guns ribossomos) ou políssomos inativos. O conceito de mRNA
mascarado tem grande importância, país supõe-se que o contr~

,.., ,... ( ,.,
le da expressa0 gen~ca ao n~vel da traduçao tem papel funda-
mental na embriogênese.

O estudo da sintese de RNA na embriegênese do mu
tante anucleolado de XenoRus ~~evis,sugeríu que mRNA pode ser
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também armazenado sob a forua de una espécie policistrâriica
(BROWN e GURDON, 1966), lato ioplicaria eo que as fases de pr 2
cessamento do mRNli tarlbém têm importâ.ncin. para os rrmaniSlIDS de
contiôle gênioo durante a eobriogênese. É possivel que as duas
etapas do mecanisno de expressão gênica eo eucariotos : proces
samento e trnnscrição, s"ejat1 usadas como passo de regulação do
fluxo de informações durante a diferenciação enbrionária.O con-A f -trole ao n~vel da traduçao par~ce, no entanto, melhor documen-
tado.

SLATER e SPIEGELM1~N (1968) verificarao que a quanti
dade e o padrão de distribuição de "tetlplate 11 não varia quando

, - ,se oompara RNA total de ovulo nao fertilizado, blastula ou
, 4!. ..

gastrula de equinoides. ristes reeultados indicam que o contr.2,
1e da expressão gênica no desenvolvinonto dêstes animais está

, , -sendo exercido primariaoente ao nivel da traduçao. Como o sis-
r ' ,tema de s~ntese protoica esta ativo (GROSS, 1967; STAVY e GROSS

1969". e 1969b; KEDE3 e STAVY, 1969) e há mRNl~ com capacidade de
( ""template" em quantidade adequada, a s~ntose de proteina no 0-

valo devo estar bloqueada devido a um nascaramento do mRNA.Por
outro lado KEDES e GROSS(1969) verificaram que nas fases de de-senvolvimento de ouriço do mar não ocorre aroazenamentode oRNA
no citoplasna sob a forno. de oligossomoa ou polissomos inativoa
!stes fatos sugereI] que mensageiros são IImascarados" no cito-

, ,-
plasma tanto de ovu10 cooo das primeiras celulas do embriao,sob

,
a mesma forBa, talvez una ribonucleaproteina independente de li

. -
bassomo. Deve-se acrescentar ainda, quenFU~A pode ser encontra-do transitoriamente sob a forma estável, inativo e não asso-
ciado a ribossoQos,em células diferentes de óvulos ou blastôm~

, ,
ros. Isto e o que se observa em celulas HeLo, nas quais duran-
te a divisão celular a sintese de proteína so reduz a um mini
mo e os polissomos de desagregam. Quando a sintese de proteina
" .e retomada nas celulas filhas, parte dos polissomos oarregam
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oRNA preservado da célula mãe (HODGE, ROBBINS e SCHARFF,1969)., , , .
Em vista disso e provavel que o aroazent:tnento temporario de mRNA
no citoplasma na forma inativa e nuo ligado a polissomo ocorra,
em maior ou nanor extensâo,en qualquer tipo de célula.Estas co~

.., , .1 IV #ta

sideraçoes mostram que e conveniente focalizar nossa atençao 82
bre a ribonucleoproteína que pede ~nrant1r êsse comportamento ~

~servado para o maNA de eudarioto~. Em vista disso, é intere~

sante tehtar desenvolver um conceito de partícula ribonueleopro-, ,
teica que enoerra o oRNA em oelulas nuoleadas. Em artigo recen

l0.-

te, SPIRIN(1969) faz uma tentativa dêste tipo, reavaliando a
idéia que introduzira anteriormente (SPIRIN, 1966). O conceito
de informossomo proposto por êste autor é equivalente ao que- ,emerge desta discussao. Informossomo e definido como a RNP,pr~

duto final do processamento do maNA no núcleo, o qual começa
com a ribonueleoproteina resultante da associação de prote1nas
especiais eom o RN.A nascente, durante a transcrição de cada 1m!
dade de transcrição. k parte protéica desta part1cula garante
lhe. o papel de veioulo do mRNA do núoleo para o citoplasma e
permite-lhe controlar o armazenamento temporário do mRNA no ci
toplasma, bem como deve ter uma participação ativa na iniciação
de síntese proteioa. O grande problema na vorificação prática 
das inferências colocadas aqui é que até agora não foi possivel

, ,
isolar e caracterizar qualquer particula citoplasmatica como o
tnformossomo conceituado. Em diversos casos tem sido possivel a
obtenção de dados sugerindo a existência no citoplasca de umari-bonucleoproteina encerrando nRNA e diferente de ribossoflOS
(PERRYe KELLEY, 1968; ~~FATOS, 1968; HENSHfiW, 1968). Mas a di-

- ,
fieuldade esta eI!l que o rompimento da estrutura celular parece
possibilitar a formação de agregados artificiais de RNA e prote-1na (GIR1~RD e B.i\LTIMORE, 1967, PLbGEMAN, 1969). Esta.s limita-
~ - - ,90eB, entretanto, certamente nao sao dificuldades insuperaveis

que possam impedir a verificação experimental das interpreta-
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çoes aqui sugeridas.

A visão esboçada nesta introdução pode dar uma idéia- ,.de que a organizaçao do RNA em eucnriotos esta se aclarando, ,
e que estamos muito proximos de montar um esquema basicoc~

vincente.É preciso ter em mente que esta idéia pode ser=_ o
Para esclarecer, devemos lembrar que diversas informaçoes _
positadamente ignoradas nesta sintese, em parte porque estas
informações nada ajudam na interpretação dos resultados desta

, - ,
tese e tambem porque nao se enquadram em nenhum ponto da s~n

tese que foi elaborada. Estas informações se referem a clas
ses de RNA de baixo pêso molecular diferentes das ribossomais
já referidas. O tRNA embora seja o melhor conhecido do ponto

, ,
de vista estrutural e muito pouco conhecido quanto a sua bio~

síntese. A distribuição para os ciatrons de tRNA ainda não~i

suficientemente estudada; os dados de EDSTRBM e DANEHOLT(1967)
devem ser reconsiderados no sentido qe demonStrar que se trata
de tRNA de fato e não outra classe nuclear de baixo pêso mole-cular. Como a maturação ocorre no citoplasma (BURDON,CLASON,
1969; BERNH1i.RDT e D,AR11ELL, 1969) não é de se esperar que tRNA
seja sintetizado por tiO caminho semelhante ao observado- ,para rRNA. Mais intrigantes, todavia, sao as especies de
RNA exclusivamente nucleares que têm sido descritas por di-

'\

versos autores. Trata-se de RNA distinto do rapidamente marca-do e de alto pêso molecular. Duas linhas de evidência têm in-
,.

dieado a existencia de classes de RNA exclusivamente nucleares
de baixo pêso molecular e aparentenente estáveis. Uma delas re-, -sulta da analise do RNA encontrado eo cromatina de embrioes
vegetais e animais. Estas experiências indicaram a presença;.o
complexo nucleoproteico da cromatina, de uma classe de RNA
de baixo pêso molecular, heterogênea quanto às sequências de

r .
base e ligada covalentemente a prote~nas (HUANG,1967; BONNERe
WIDHOLM,196~.Os autores que têm estudado esta classe de RNA
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atribuem-lhe um papel na regulação gênica, possivelmente. como
reconhecedor de sequências d~ DNA (BONNER et alii, 1968). A
outra linha de evidência tem surgido de resultados conseguidos, ,
com a analise acurada deRNA nuclear atraves da eletroforese
em gel de poliacrilamida. !stes resultados revelam a existên
cia de uma classe de RNA nuclear de baixo pêso molecular, he
terogênea, aparentemente estável e não associada covalenteoe~

te a nenhun outro tipo de macromolécula (PRESTAYKO e BUSCH,
1968; WEINBERG e PEDA:N, 1969; MORIY1\Mi~ et alii, 1969). Os re-,
sultados conhecidos ate agora nada sugerem a respeito da fun-
ção desta classe de RNA. Em artigo recente, BRITTEN e DAVIDSON
(1969) propõem um modêlo de contrâle da atividade gênica em 0E
ganismos superiores. Êste oodêl0 postula a existência de una
classe de RNA que serve como ativador de genes. Êstes mesmos
autores sugerem que o RNA de baixo pêso molecular encontrado
exclusivamente em núcleo e cromatina pode ter esta função. O
importante a salientar é que êstes dados são ainda insuficien-
tes para avaliações duradouras, mas representam sem dúvida in-
formações que indicam a existência de classes de RNA com com-
portamento não previsto pelas discussões anteriores. O progres.-
so das pesquisas neste campo pode trazer ainda dados imprevi-
síveis que podem modificar dràsticamente as interpretações até, ~ ,
agora sustentaveis. Como conclusao, podemos adiantar que e pre-
oiso ter em Bente que os resultados conhecidos até o momento p~

dem estar refletindo apenas alguns dos aspectos fundamentais da

organização do RNA eu eucariotos.

g) Finalidades deste trabalho

Para que o estudo dos "puffs" croDossôtlicos de R. an
gelae realnente contribua para o conhecinento da fisiologia cro-mossômica, dependemos de identificar produtos dos genes, cuja ~
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tivid~de é indicada por estas estruturas cromossômicas. O pri-, , ,
ceiro passo neste caninho e procurar especies de proteinas eoo
RNÂ's cujo aparecimento coincida coo o desenvolvimento de . -

. -
r~~determinados. O estudo dos padrões de proteinas sintetiza-

das pelas glândulas salivares durante o desenvolvimento larval
foi iniciado recentemente e ainda está em sua fase preliminar
(A.G.BIANCHI, resultados não publicados). Já a procura de vari~- , ,
çoes na sintese de RNA durante o desenvolvinento de R.angelae e
empreendimento iniciado há mais tenpo (LUU~ e HOLLANDER, 1966).
LARA e HOLLANDER (1966) verificarao uma aparente redução na sin-
tése de rRNA quando do aparecimento dos grandes "puffs" dos cr2,
mossomos B e C (Periodos IV e V). Os meSDos autores c~maram a
atenção para a ausência de uo precursor ribossômico de 45s em

_ A r

R. angelae. 11. interpretaçao destes dados, entretanto, era, ne.ê.
sa época, dificil. Devido a isso tornou-se urgente um estudo
sistemático dos padrões de sintese de RNA durante o desenvolvi
menta larval. Era especialmente necessário elaborar um método
de extração de RNA suficiente para uma C} '"'.ra detecção das va-

_ _, , A'
riaçoes nos padroes de sintese. Aleo disso, este metodo deveria
permitir a purificação defrações de RNA especificas de perio
dos diferentes do desenvolvimento larvál de R. angelae. Estas

b ti

finalidades foram cumpridas no transcorrer do trabalho relata-
do nesta tese.

Além destas finalidades, imposições inevitáveis do
estudo da biologia nolecular de R. angelae ,oautor teve outras
intenções. Foi intenção explicita dêste trabalho tomar as glân-dulas salivare~ de R. angelae como UD modêlo de organismo -
nucleado. Neste sentido, evitamos restringir o planejamento da
abordagem experimental às vantagens óbvias que o sistema ofe
rece como Dodêlo de estudo. O plano inicial pretendia investi-

---
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(!,ar nuo modêlo de invertebrado problema básicos da organi
zação do RNl~ eo eucariotos. Particularoente, pensávamos
focalizar os probleoas do RN~ nuclear e das ribonucleoprote1

. -
nas diferentes de ribossomo. Êste plc~o foi apenas pnrcial-
mente cumprido. Não obstante, trouxe dados de signifi~a9ão,

cujas implicações são consideradas na discussão desta tese.
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,I

lI. MATERIAl8'E MÉTODOS.• . ......

a} AniD!a.if!

As larvas de R. an&e~ae foram cultivadas sob cond!
çõee de laboratório conforme anteriormente descrito (LARA,
TAMAKI e PAVAN, 1955). Todas as experiências descritas nes-te trabalho foram executadas com larvas dro42 estádio.Tôdas
ae larvas de um grupo originário da postu~:;J, de uma única fê
mea desenvolvem-se sincrônicamente. Grupos diferentee com a
mesma idade cronológica, podem,entretanto, diferir na idade
fisiológica. Por êste motivo, e também para uma caracteriza
ção inequívoca da idade dos animais usados nas experiências,
o 42 estádio do desenvolvimento larval foi dividido em 6 pe
ríodos. arbitràriamente delimitados por important~~oló
gicos e por variação do comportamento das larvas. Em geral,
os animais usados pertenciam ao 32 , 42 , 52 ou 62 periodo:em
alguns casos, foram usadas larvas do 22 período. Vejamos os

dados que orientam a caracterização dêsses per1odos. O in!
cio do 32 per1odo é caracterizado pelo inicio de formação d~
futuro pupário coletivo, o a~~e corresponde a larvas com ida
de de 46 a 49 dias. Nesta~élulas das glândulas salivares
estão em ativo crescimento, exibem um nucléolo bem formado em
tôrno da base do cromossomo X e mão apresentam "puffs" gi
gantes. Os períodos 42 e 52 se caracterizam pelo aparecime~

to de upuffs" gigantes nos cromossomos politênicos das glân-dulas salivares, dos quais os mais distintos são os grandes
"puffs" dos cromossomos B e C, cujos desenvolvimentos fo

ram largamente estudados por BREUER e PAVAN (1955). ~stes
t , . ~,

per~odos tambem se caracter~zam pela regressao do nucleolo e
aparecimento de 'cnrpúsculos tipo micro-nucléolos, ~ossivel

mente resultantes da desagregação do nucléolo primitivo. O

-



b) Administração de isótopos

Foram feitas exp~riências

trar o processo mais adequado para
glândulas salivares de R. angelae.

----- _._--_._..~----------------------------'-=----'-='-~---_ ......-

40

inicio do 42 periodo é demarcado pelo inicio do desenvolvi
mento do "puff" B-2 o que corresponde a larvas de 50 a 53
dias. O desenvolvimento do grande "puff" do cromossomo C
delimita o 52 periodo, com duração aproximada de 24 horas,
ocorrendo em larvas de 54 a 58 dias. Segue-se o 62 e último,
per~odo que se encerra com a muda pupal, quando as larvas a-tingem uma idade de 58 a 62 dias. As glândulas saliváres ,

~ , N. ,

que sao orgaos exclus~vamente do estagio larval, sofrem hi!
tólise no decorrer da metamorfose. Para informações mais d!
talhadas a respeito da biologia de !t..-!. .ap.&,.e_lae, pode-se r~

correr. ao trabalho de GUARACIABA e TOLEDO (1967). Dados oi-tológicos fundamentais a respeito das glândulas salivares
são encontrados no trabalho de PAVAN (1965).

- , ,
A administraçao de isotopos as larvas foi feita' ~

través de injeções diretas na.hemocele do animal. Agulhas
de injeção foram feitas com microcapilares de 15 À (Drumond
Scientific Co. Broomall Pa. USA). Para isso uma das extremi-dades foi afilada e o tubo foi demarcado para volumes de 2~

A incorporação era interrompida no tempo desejado colocando
os animais sôbre gêlo moido. As glândulas salivares erami~

diatamente dissecadas e colocadas em solução fisiológica g~

lada para Rhmcho.sciara U\RMELIN, MENEGHINI e LARA, 1969),
onde permaneciam até o tratamento posterior.

o) Extração do RNA

sistem&ticas para encon
a extração do RNA ~das ,

Para se chegar a um me-
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~odo que reunisse condições mínimas de funcionamento, foram
experimentadas diversas alternativas, das quais a literatura
especializada é pr~diga. As principais observações ob~ldas

com estas experiências estão descritas em resultados. Aqui é
feito um relato do processo padrão que serviu ao desenvolvi-

t
A ..p, , ,

men o deste trabalho. ~ste processo e suficientemente pratico

para permitir que diversos lotes de tecido sejam tratados 61
multâneamente e em pouco tempo, condição nece~sária para
servir ao tipo de estudo que foi efetuado. Além disso êste
método permite uma extração eficiente das diversas classes de

RNA, minimisando a ação das nucleases end~genas.

As glândulas salivares, imediatamente ap~s a disse~

ção, são homoge.n~adas ràpidamente num homogeneizador, tipo
Potter-Elvehjem em tampão TMN 7 (Tris 50 mM, NaCl 50 mM e
MgClz 1 mM, pH 7,4) contendo dodecil sulfato de s~dio (SDS)
a l~ (40 glândulas por 3 ml de tampão). Em seguida um volume
igual de fenol saturado com o tampão TMN - 7 é adicionado.
Estas operações levam de 40 a 50 segundos e é importante que
sejam feitas ràpidamente para reduzir a degradação devida às
RNases end~genas. A homogeneização pode ser feita eficien
temente, na ausência de detergente, da mesma maneira. A mis
~ura de fenol e homogeneizado é agitada mecânicamente por 5
a 10 minutos e centrifugada. Para separação das fases basta
uma centrifugação de 1 ou 2 minutos a aproximadamente 10000g.
A fase aquosa é recolhida para tratamento posterior •. A fase
orgânica e interiase Eão.Deex~a{daacomigual volume de tam
pão TMN-8 (Tris 50 mM, NaCl 50 mM, MgClz 1 mM pH 8,3). A s~

gunda extração permite recoiher uma segunda fase aquosa en
quanto que a fase fen~lica e interfase são guardadas para no-vo tratamento. As duas fases aquosas conseguidas são, em se-
parado, novamente desproteinizadas com fenol. Tôdas as opera-

~
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ções aqui são feitas à temperatura de O a 400~ Seguindo-se à
segunda desproteinização as fases aquosas podem se~ mistura
das ou mantidas independentes, conforme o interêsse da expe
riência. Misturadas ou não, são tornadas 150 mM em NaOl e os
ácidos nucle{cos são precipitados por adição de dois volumes
de etanol, mantendo-se a -15 °0 por, pelo menos, 4 horas,
para precipitação eficiente. RNA em concentrações tão bai
xas quanto 5 a l0/'IÀ. g/3 ml é precipitado quanti tativamente ,
se fôr mantido por, pelo menos, 24 horas a baixa temperatu
ra. Os precipitados são coletados por centrifugação e lava-

A'""

dos duas vezes com uma mistura de etanol TMN - 7 (2:1 em vo-lume). Logo em seguida são dissolvidos em TMN- 7, incubando-
-se por 30 minutos a 37°0 com DNAse (20 Ag/ml) e tste trata-
menta enzimático é passo rotineiro do processo; em casos es-
peciais (RNA para hibridização e exame cuidadoso do perfil
de sedimentação do RNA ràpidamente marcado) foi feito um
tratamento adicional com pronase (20 Ag/ma) p~ 30 minutos,
também a 37°0. ~stes tratamentos são seguidos de dois ciclos
de desproteinização com fenol e precipitação final com eta
nol como descrito acima. Finalmente, ° ácido nucléico obtido
é dissolvido nuo volume conveniente de Tris 10 eM, NaOl 100
mM ;>H 7,4.

As extrações descritas acima deixam para trás uma
- - ~ fpequena porçao do RNA celular que nao e extra1do nessas co~

• ~ ""'* , f Ad1çoes. Esta fraçao do RNA e extra1da se a temperatura for
aumentada. A fase fenólica e interfase, após as extrações a
baixa temperatura, são submetidas a nova extração com igual
volume de TMN - 8 e SDS 1%, agora à temperatura de 65-70°0
(extrações efetuadas a temperaturas que vão até 30-35°0, são
tão ineficientes quanto as efetuadas a 0°0). Após centrifu-gação, a fase aquosa é recolhida e submetida aos mesmos tra-
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tenentos descritos para as fases aquosas obtidas a frio. A
interfase e fase fenólica restantes podem ser ainda reextra...
{das com igual volume de tampão Tris 50 mM NaCl 500 mM,

~ , oMgCl z 1 mM, SDS I?, pR 8,3 agora a temperatura de 85 C. A
fase aquosa desta última extração é processada como as ante....
riores. A fase fenólica é finalmente abandonada, enquanto a
interfase é recolhida para verificar se ainda mantém quant!
dade significativa de radioatividade. Para tanto, a mistura
da interfase mais fase fenólica é misturada a igual volume

, . ,
de alcool, ag2tada e centrifugada. O sobrenadante e elimi~

do e o material da interfase, sedimentado" é lavado três
vêzes com álcool, ressuspenso em TMN- 7, imediatamente pre
cipitado com HCI04 para O,2N e em seguida dissolvido eo
KOR O,3N para tràtamento igual ao descrito no {tem ~ dê!
te cap{tulo.

d) Fracionamento celular

, ( AO enorme tananho dos nucleos 50 a 100 A de diam~

tro) e a grande resistência à ruptura necânica apresentada
pelo envoltório das glândulas salivares, tornam-nas de difi
ci1 processauento através dos métodos clássicos de fraciona...
cento celular. Assim os métodos que dão ótimos resultados -

( 'rpara ReLa PENMAN, 1966) e para celulas de f~gado de rato
(BLOBEL e POTTER, 1966) não dão bons resultados no caso das
glândulas salivares de R.angelae. Diante disto foi neces
sário desenvolver um processo adequado ao fracionamento ce
lular dêste tecido. A alternativa conseguida por nós é des
crita abaixo"

i) ºQ~2nç~Q_ª~~_f~~çQ~~_ngQ!~~__2_Q~1QE1~~m~~12ã
Para uma experiência de fracionanento as glându-

--
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="'.

las salivares são obtidas por dissecção como descrito acima
e colocadas sôbre uma rêde de coleta de plâncton (Nylon, 529
malhas por cm2

), presa a um anel de polietileno, imersas em
solução fisiológica para RhlAchosciar~. Quando a quantidade
desejada ~ obtida (usualmente 400), a rêde com as glândulas
é imersa em uma solução de pronase 10 mg/rul em tampão T-0,25
(Tris 50 ruM, NaOl 10 mM, MgC1 2 1 mM, sacarose 250 mM,pH 7,4),
onde é mantida par 3 minutos a 00 0. Nas primeiras experiên
oias o tampão T-0,25 continha Mn01 2 • Esta substância é no
entanto, indesojável, uma vez que foi detectada uma ativida-

2 + #ode de RNase a pH 7,4 dependente de Mn ' na~ glandmlas sa-
livares de ~. ~nÃe;a~ (R. SANTELLI resultados não publica
dos). Depois dêste tratamento a rêde com as glândulas é la
vada par imersão eo quatro diferentes frascos contendo uma
solução de albumina de soro bovino (Fra~ão V) em tampão
T-0,25 (20 f\g de albumina/Dl). Finalmente, o anel de poli
etileno é adaptado a um frasco apropriado contendo 5 rol da

T-0,25 000 NPT-6 0,5% (ZiILTA et alii, 1962), onde as glând~

las ficam totalmente imersas. As glândulas são, então, esma
gadas contra a ~êde com a ajuda de u~ bastão de vidro oom a
extremidade achatada. Os envoltórios glandulares, tubos qui-tinosos e células ainda inteiras são retidos pela rêde e a-

, . ,
bandonados, enquanto que os nucleos e o cltpplasma das celu-
las rompidas passam atravéB das malhas para a solução do fras-co. A suspensão de núcleos é transferida para um tubo de vi-
dro e centrifugada a 250 g por 5 minutos .. O sobrenadante cona

"-

titui a primeira fração citoplasmática, chamada 8-1. ° sedi
mento é ressuspenso em 3 ml de T-0,25 com NPT-12 1% (ZÁLTAet
alii , 1962), sendo vigorosamente agitado, por 30 segundos e
então centrifugado como anteriormente. O sobrenadante consti-tiu a segunda fração citoplasmática chamada 8-2. O sedimento
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(fração N) cont~m de 60 a 80% dos núcleos originalmente pre
sentes nas glândulas salivares,

ii) ~~~ªEªÇªQ_ªª_fr~ç~Q_@~Q!Q§~Qlli~~

A fração citoplasmática 8-1 (obtida como descri
to acima) é centrifugada por 30 minutos a 12.000 g. O sedi
mento mitocondrial é abandonado e o sobrenadante é recolhido
para posterior centrifugação. A fração pós mitocondrial é
então centrifugada a 37500 rpm por 2 horas no rotor 8W 39
da ultracentrífuga Spinco Modelo L. O sedimento obtido desta
centrifugação constitui a fração microssomal. O sobrenadante, ,
contem apenas RNA soluvel.

iii) ~~~~~ªQ~Q_ª~_QrQlli~!!Uª

Neste processo o fracionamento celular foi efe
tuado por outro caminho. As glândulas salivares faram homoge...
neizadas em T-0,25, num homogeneizador tipo Dounce e na a~

sência de detergentes. O homogeneizado foi centrifugado a
1000 g por 5 minutos; G sobrenadante foi recolhido e o pre...
cipitado foi lavado com T-0,25. O sobrenadante da 2ª etapa
foi misturado ao 12 • Através dêste processo a célula foi di...
vidida em duas frações:

1) o precipitado, que constitui uma preparação de
cromatina; a morfologia cromossômica não é mantida durante o
processo, mas esta fração cromossômica apresenta uma boa ati
vidade de RNA polimerase (R. SANTELLI, resultados não pu
blicados); 2) os sobrenadantes combinados, que conttm ore!
tante do material celular. Nesta fração não foi poss{vel de
tectar DNA, mas cerca de 90% do RNA celular está aqui con
tido.
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e) ~e.ie.r~EP.x.~o__'!.e__~..c.i...c1.o.s.. Ji~~l_~.=h.o_Q..s_"p'rote {nas

Para determinação da quantidade de ácid~ nucléicos
em hemogeneizados de tecido, em preparações de RNA ou resí
duos de interfase fenólica foi seguido o processo de FLECK~

MUNRO (1962). . .
:' ... °hidrolisado alcalino foi sempre dividido em duas
partes: uma é acidificada com HCI0

4
(para medidas espectro-

, "fotometricas) e a outra Com acido tricloroacetico (para me-,
didas de radioatividade, uma vez que HCl0

4
d~ alto

"quenching ll ). Usualmente RNA purificado tinha sua massa
estimada através da absorbância a 260 fi}lo. , assumin'lo que a
êsse comprimento de onda uma solução 45}J.. g/ml, a pH'7,4 tem
absorbância igual a 1,000. Quando necessário, DNA foi desa-

, - ,
do atravQS da reaçao colorimetrica com difenilamina segundo
o processo de GlLES e MYERS (1965). Proteinas foram dosa
das através do processo de LOVffiY et alii (1951), seguindo
as modificações propostas por OYAMA e EAGIE (1956).

f) D~termina~ê':.9...Ae_ ...r_a.-..C!.Í;,.~a..~.i..!.id~d2.

Radioatividade incorporada em RNA foi determinada
precipitando~se as macromoléculas em TCA 5% a frio (nos ca
sos de soluções com baixas concentrações, como frações de
gradiente de sacarose, adioionou-se rotineiramente 2 ou 3
gotas de RNli comercial de levedura 1 mg"ml como carregador).
O preoipitado era coletado em filtros de nitrocelulose (Mil
lipore HAWP ou Schleicher & Schull Tipo E-6), secos a 600 e
e colocados em frascos de vidro para cintilação liqUida. Aos
frascos eram adioionados 10 rol da solução de cintilação cuja... ,

composiçao e POPOP 100 mg e PPO 4 g por li"iro de tolueno.

-
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As medidas de radioatividade foram feitas eo um Es~ectrô

metro Parckard Tri-Car~ operando com 10% de eficiência
para If* ("unquencheâ. Standard j,) ou num Espectrômetro Nucle
ar Chicago Mark r' operando dom a eficiência de 54% para r1
("unquenched Standard ll ). Os valores determinados nunca fo
ram transformados para radioatividade absoluta por dificul~

dade de determinação da verdadeira eficiência das contagens.
" #IV •Atraves do metodo da razao de cana~s, foi controlada a va-

riação de "quenohing" de uma acostra para outra. Nos casos
de radioatividade incorporada em substância solúvel em áci
do, como por exemplo hidrolizado de RNA, a1iquotas da solu
ção foram pipetadas diretamente em filtros de fibra de vi
dro (Whatman GF/A). Os filtros eram então, secos a 60°0, c2
locados em frascos de. plústicos, aos quais se adicionava 10
ml da solução cintilante, citada acima mas com hidróxido de
hiamina a 0,5%, e agitados violentamente (SOHERRER et alii,
1966) •

g) Determinaç..tio. d_O:. ...s.0plJ.:>osição de.•b.~~..d...o. Jllil\.

O RNA foi hidro1izado ec KOH O,3N por 18 horas a
37°0, sendo em seguida adicionado HCI04 para pH = 1, elim!
nando-se ° K0104 precipitado por centrifugação. A separa
ção dos nuc1eot{dios foi feita por eletroforese segundo
MARKHAM e SMITH (1952). A eluição foi feita com HCI 0,05N
e os níveis dos nuc1eotiddos foram determinados através das
absorbâncias especificas fornecidas por KliTZ e COMB (1963).

h) Reação de Hibridização RNA-DNA

A técnica usada foi a introduzida por GILLESPIE e
SPIEGELMAN (1965). A preparação do DNA foi efetuada através
de um processo desenvolVido recentemente (~ffilmGHINI, (1969);

--~
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MENEGHINI et alii, 1969). A reação (cada filtro em 2 rol de
SSC ex ocorreu por 40h a 63°0. O tratamento com RNase foi
feito (501\g/ml) por Ih, à temperatura ambiente com agitE:
ção branda.

i) Análise de ~eft1p~ntação

As análises de sedimentação de R1TA foram feitas em
gradientes lineares de sacarose 15-30% em Tris 10 mM, NuCl

° ~100 mM, EDTA 1 mM pH 7,4 0.2 O. Para una boa resoluçao as
centrifugações feitas no rotorSW 39 da ultracentr{fugu
Spinco modelo L levam 5h a 37.000 rpm, coletando-se· de 30

N , N

a 35 fraçoes, atraves de perfuraçaonG·fundo do tubo. Para
análise de part{culas r~bonuo1eó~rote±nae~oramusados grad!
entes lineares de sacarose 15-30% em Tris 10 mM, NaOl 10 ruM,
MgClz 1,5 mM pH 7,4. Para exame de perfil de polissomos ba~

. tam 40 minutos de centrifugação a 32000 rpm no rot(J[' SW 39.
N . I

Para boa resoluçao da banda de ribossomos livres e subpart1-
cuIas ribossomais há necessidade de 3h de centrifugação.

Os gradientes foram feitos através de duas seringas
hipodérmicas montadas num sistema adequado, que dispõe de um
dispositivo mecânico para movimentar os êmbolos. Com êste
sistema conseguem-se gradientes perfeitamente lineares con
forme determinações refratométricas.

Os coeficientes de sedimentação foram estimados pe
lo processo de ~~\RTIN e AMES (1961), o qual pode ser aceito
como válido para gradientes de sacarose 15-30% no intervalo.
de variação de S que interessa no caso de ácidos nucléicos
(MoCONKEY, 1967). Para estimar os valores de S para os RNA·
ribossôoicos de R. angelae foi tomado RNA radioativo de ~
coli como referência.-
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j) Reagente.s

Uridina-H3 (7,2 O/mM, 1 nO/oI) foi obtida da New
England Nuclear Corporation, Boston, Massac~sets, EEUU.
Uridina-g3· (20 O/mM, 0,5 mO/ruI) comprada da Schwnrz Bio Re
senrch Inc., Orangburg, New York, EEUU.• L-metionina-metil
-~. (5,14 C/mM, 1 mO/rol) produto da Schwarz Bio Research foi
gentilmente cedida p~o Dr. R. R. BRENTANI.

A RNase pancreática ~ecristalizada 5 vêzes) usada
foi comprada da Sigma Chemical Corporation. As soluções fo
ram preparadas em. NaOl 0,15M, pH 5,0, sendo aquecidas por
10 minutos a 800 0 para eliminar a DNase contaminante (Mar-
mur. 1961).

A DNase pancreática (purificada eletroforeticamen-te) usada foi o produto da Worthington Biochemical Corpora-
tion DNase I livre de RNase. As soluções foram preparadas
em ~gua'~estilada.

A pronase fo~ comprada da Calbiochem California
Corporation for Biochemical Research. As soluções foram in
cubadas por duas horas à temperatura ambiente, imediatamen
te antes de usar, para eliminar atividade de nucleases.

Actinomicina D foi gentilmente cedida pelo Dr,L
Scherrer.

Dodecil sulfato de sódio (SDS) foi comprado ·da
Sigma Chemical Co., e pyrificado segundo SCIDdIDT (1957).

NPT 6 o NPT 12, (ZALTA et a1ii, 1962), detergen
tes não iônicos, foram gentilmente cedidos pelo Dr. F.Gros.

Nonidet-P40, detergente não iônico, foi gentilmea
te cedido pelo Dr. h. L. de Resende da Shell do Brasil S. A.

t.

li
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2,5-clifeniloxazol (PPO), l4-bis-2-(5-feniloxazolil)
-benzeno (POPOP), hidróxido de hiamina (solução 1 M eo meta
nol) foram comprados da Packard Instrunent Company, Inc.

Para preparar soluções de cintilação, o
necido pela Química Moura Brasil S/A, procedente
Cheoical, mostrou-se um produto adequado.

A sacarose para gradientes foi comprada da J.~Baker

Produtos Químicos Ltda. Para minimisar a contaminação possi
veI de nucleases as soluções foram tratadas com maoaQoid
(STANLEY e BOCK, 1965), colocando-se aproximadamente 10 mg
por 20 rol de solução de sacarose, sendo eliminado por filna
ção em filtros de nitrocelulose.

o fenol foi sempre purificado imediatamente antes
de usar, por distilação fracionada (fração de 178, 5 0 C) do
produto técnico.

O álcool também foi obtido a partir do produto té
onico por distilaçâo simples.

Todos os outros reaeentes usados neste trabalho fo,
ram produtos "P.li.", em eeral procedentes da British Drug
H~uses, Inglate:t"ra, ·ou da E. Merck 11.. G., lüemanha.

. .
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rrr RESULTI1DOS

a) Dados gerais sôbre o RNA extraido das glândulas saliva-

res de R. angelae.. o.
, ,

Como foi descrito eo "metodos, o RliJA das celulas das
glândulas salivares de R~ angelae pode ser obtido em dive!
sas frações por sucessivas etapas de extração com fenol e
SDS, durante as quais se varia o pH e a temperatura da mis
tura. Muito embora as condições de extraoão variem e a nat~

reza do RNA obtido em cada fase do processo mude, o espec-
f"oI ,,, 1\

trode absorçao em U~, e praticamente o mesmo para todos as
frações obtidas. Um espectro típico é apresentado na Figura
1. Um máximo de absorbância a 260 m~ e um mínimo a 232 m~

foram regularmente encontrados; a absorção na banda de 200
,.. , '" /a 210 ID}V nao se mostrou reprodut2vel. A rolaçao A

260
m~

AZ3.
0

m.,Anormaloente variou entre 2,3 e 2,4, enquanto a re
lação Az6 / A mp., oscilou entre I, 9 e 2,2. Estas relaçõeso 280
foram usadas rotineiramente como critério inicial de pureza
das preparações; produtos cujas relações desviaram dos valô

" -,
rea citados foram sistematicamente abandonados. Houve part!
cular atenção em evitar ao mnximo contaminação das prepara-

,.. ,
çoes com DNA e prote2na. Fazendo do tratamento com DNase um
passo rotineiro do processo de purificação, evitou-se que
as preparações tivessem uma contaminação significativa de

, • IV' ,. • .'DNA. Uma un2ca extraçao com fenol na ausenC2a de SDS Ja for-nece um RNA com menos que 2% de proteina, determinada pe-
lo método de Lmr.RY et alii (1951).

Os coeficientes de sedimentação das classes de rRNA
e sRNA foram estioados pelo método de l~\RTrN e AMES (1961)
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COMPR:OO:~O DE ONDA

FIGURA 1. ESPlOOTRO DE ABSaagÃODE RBA UTRA1DO DAS GL.lNooLAS SALIVA

RIS DE R. AN9EI,AE.

o RNA toi extraído a pH 7,4 conforme descrito e. MÍtodos. Para d......
terminagao do espectro o RIA toi dissolvido em Tria-HCl o,OU" IaCl

o, 1M, pH 7,4.
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tendo Bl~A radioativo de E. coli cooo padrno. Tomando pa.-ra rRNA e sRNl~ do E. coli os coeficientes 238, 168 e,
48 respectivaoonte, os coeficientes corrospondentes para
° RNA de fI. angelae foram 28s, l8s e 4 s conforme os
perfis da Figura 2. A relação entre as áreas dos picos de
28s e l8s nos p~rf{s de uv é ULl indicador Quito sensível
da degradação do RNl\ durante ° processo de extração (NOLL
e STUTZ, 1968). aste fato fornece um ooio sioples de con
tróle da dogradação das preparações: quanto mais degrada
do o RNA, menor a relação entre as áreas do pico de 28 s e
de 18s. Os valôres mais altos desta reluç~o obtidos para

- ras fraçoes de RNá de R. angela,e extrlndas a pH 7,4, com
8DS e a oOe estiveram em tôrno de 2,0, nas os valôres TI!
is frequentes estiveram entre 1,5 a 2,0. Deve-se levar em
conta que nos resultados descritos neste trabalho, a rela-... ,
çao entre as areas de 28 s e 18 s pode estar afetadas peJas
condições de extração, pois os dois componentes do rRNA p~

dem não estar sendo extraídos quantitativunente. O RNA pre-parado pelo método aqUi descrito apresenta razoável estab!
lidade. Quando dissolvido em Tris O,OlM, NaOl a,lM pH7,4
pode ser mantido a -15°0. Armazenadas nestas condições,as
preparações se nant~m estáveis por pelo nenos quinze dias,
mesmo depois de aleuns descongelamentos. Depois de um mês
de estocagem, no entanto, as preparações apresentam perf{s

. ~ ,~

de sedimentaçao irregulares, talvez devido a degradaçao.
Ao que tudo indica esta degrada9ão se deve a traços de
RNase presentes nas soluções armazenadas.

"""'-
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FIGURA 2. PERFIL DE SEDIMENTAÇÃO DE RNA DAS GLÂNDQ
LAS SALIVARES DE H

14
ANGELAE JUNTO COM RNA DE !t.

COLI MARCADO COM C • '" , , -O RNA de R, ange1ae corresponde a primeira frac;ao
extraida a pU 7,4 conrorme descrito Ein Métodos. °
RNA de E. coli foi marcado pO;t' ..4uas geJ;'ações 'com '
euanosina-Cl4 e citosina-c14, tendo sido extraido
de acôrdo com Naono e Gros (1961).' A quantidade de
RNA dé E, . co1i (atividade !spec!fica 60000 cpn/)J~
introduzida no gradiente) nao interfere com o ,per
fil de UV. ·T.rata.~se de um..gradiente linear de 8a-'
carose•.l5 a 3O',.t em EDTA Q,OlM, NaC1 0,05t~,. pH 7,4i
oondiçoes de, oentritugaçao conforme desorit,o em M!,
todos~ , .

1,000
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A
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b) Fracionamento do RNA celular através do Detodo de extra-
t >=-e * __ • ti.... to

ção com fenol--
A extração coo fenol e SDS perDite um fracionaoen

to do RN11. das glândulas salivares de R. angelae. UI:Ja extm
= -ção inicial coo fenol na ausência de detergente fornece de

70 a 80% do RNA celular. 1\ adição de detergente não nelh:>
ra significativanente o rendimento da extração inicial. En
tretanto, seu uso é de funduoental ioportância para a extra-
ção do RNA ràpidanente marcado. Cooo mostra a Figura 3-a,na

,. ,..,
ausencrtade SDS obten-se especies de RlIA marcado quase ex-,

clusivamenibe na banda de 4 a 5s, as quais provàvelmente r~,
presentam RNA citoplasmatico. Na presença de detergente e a
pH 7,4 (Figura 3-b) obtêm-se diversos picos de radioativid~

de, os quais devem corresponder a espécies de origem nu~ar.
, A '. "Quando o reslduo deste ultlmo tratamento e extraldo a pHa,3

como descrito em Métodos, obtêm-se de 5 a 10% do RNA total.
"" ,Esta fraçao e, poreo, mais rica eo classes polidispersas e

toa una atividade especifi~ as anteriores, como mostr~
do na Figura 3-c. Repetidas extrações sem detergentes e a
pH 7,4 !ornê~en frações de RNA com caracteristicas idênti-

" '" (CaS as da primeira extraçao ver tabela 11). Isto indica
claramente que a introdução de SDS e o aunento de pH· são

'" "essenciais para a extraçao do RNA rapidamente oarcado.
, '"O metodo de extraçao descrito acima indica condi-

ções ótioas tanto para a extração do RNA ribossooal (cito
plasnático e precursores nucleares), cooo para o RNA solú-

~ , I
vele Outr~s classes de RNA SaO tanben extraldas, Das

'" ,sentam una pequena porçao do RNA rapidanente marcado,
grande parte de radioatividade incdrporada permanece

,
ligada ao material da interfase fenolica.

"""""
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FIGURA 3. PERFIS DE SEDIMENTAÇÃO DE FRAÇÕES ~E RNA MARCADO COM URIDINA-~ OBTIDAS DAS GUNDuLAS SALIVARES POR

&-PCESSIVAS EX1'RAÇÕES' NA AUstNCIA E NA PRESENÇA DE SDS•

.56 larvas d~ 5Q peri~do tONro injetadas cem 1,2" de uridina-H3 (7,2 C/mM, lmC/ml~ permitindo-se a i.ncorperaçã.

por 1 h. O perfU i. c~rresponde 'à primeira extr'9.çãe cem T}l1'i:'~7, 11& ausênds. da SDS. b e c c(lrresp~ndem \~S fra

ç;es &otidas nas extraçoos segu3.l1tes ,~Ii)m SDS a 1%, TMN-? e TMN-8 respoctlvamente. Condições (le cent..-if'ugaçãe de~

critas em Mét.d~s.
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Um meio eficiente para extrair o RNAmarcado rema-
, IV ,

nescente na interfase apos asextraçoes descritas e aumen-
IV ,

tar a temperatura do meio de extraçao. A tabela I reune os
dados de experiências em qmlarvas do 22 e 42 per:!odos inc~

~ridina-Jf' por:3 horas e o RNA foi obtido das glân
dulas salivares através de sucessivas extrações fenólicas,a,
diferentes temperaturas, como foi descrito em Metodos. Os
resultados mostram claramente queas frações extra1das a bai
xa temperatura coopreendem a maior parte de· RNA celular,
cujas caracter{sticas foram descritas aci~ A fração obt!
da a 65 00 é quantitativamente pouco importante, maB tem m~

to maior atividade especifica que as frações obtidas a frio.
*" o' .A traça0 de 85 O e pouco ~mportante quando comparada com a

obtida a 65 0 0 e pode representar um res{duo da extração a
65 0 0 ou outra classe de RNA, a qual exige condições mais
drásticas de extração. Os dados atuais não permitem distin
guir entre 2stas duas possibilidades.

Um outro processo que poderia permitir a obtenção
do RNA refratário à extração a frio, seria o tratamento da
interfase com solventes de 11pides, após as extrações com
fenoI frio (KlMURA, TOMODA e SIBATANI, 1965). ~ste meio se
mostrou pouco eficiente, cono se nota pelos resultados da
Tabela 11. Apesar de ter sido possivel conseguir um RNA com
atividade supericr ao das primei1:as frações, cêrca de 25% da:

radioatividade incorporada permaneceu na interfase residual,
apos o tratamento. O uso de p-aminosalicilato para extrair
o RNA refratário à extração com fenol a frio, confarme de!
crito por KIDSON, KIRBY e RALPH t (1963), mostrou-se eo ~
angelae totalmente ine~iciente (ver Tabela 111).

I
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TABELA I

.. Períodos do 4 Q esttfdio
eondiçoes

de 4 Q Período 2 Q Período..
extragao

Experiência 1 Experiência 2 Experiência 3

1

pH; temp. radioat. cpm/p g radioat. cpm/p,g radioat. cpm/pg

7,4; oOe 725741 102 398léD 87 50340 59

e * * * *8,3; O e - - 27530 132 - -
o

126129 895 56410 698 200608,3; 6s C 272

o * .. *8,3; 85 C 7917 ""73 - - 2255 -
I

FRAçÕES DE RNA OBTIDAS. PCR SUCESSIVAS EXTRAÇÕES FENÓLICAS A DIFERENTES

TEMPERATURAS DE arjNDULAS SALIVARES DE LARVAS no 20 E 40 PERtoDOS QUE IN

CCRPORARAM llRIDINA-H3 POR 3 h. -

Em cada experiência foram usadas 200 larvas, recebendo cada uma 2 À da

solugão do is6topo. Nas experiências 1 e 3 foi usada uridina-H3 (7,2c/mM,

lmc/ml) e na experiência 2 uridina-H3 (20 C/mM, O. 5mC/ rol); para deta

lhes experimentai s ver Métodos.

* ..Dados nao computados.
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TABELA 11

IRadioatividade ,% da radioativi-
!

.. Atividade espe-l
Condiçoes da RNA obtidol! I 'fo i

! ; extra da em i dade total em C1. 1.ca em..
extragao I em p.g I

.
(cpm/ ~g)opm cada fraçao

TMN-7; la 364 3400 40,0 i 9

i i

TMN-7; 2a. 35 I 300 3,5
,

9I

i i

EDTA-acetato lJa
I

2710 31,5 I 20I ,
Exr. alcalina

-* I I -*~ 2150 25,0do res1.duo

EXTRAÇÃO DE RNA DAS GLÂNDULAS SALIVARES SEGUNDO KIMURA, TOMODA E

SIBATANI (1965) MODIFICADO.
** 319 larvas (machos ) do 40 período foram injetadas com 2 À de uridina-H

(20 C/mM. 0,5 me/ml), permitimd<z-se a incorporação por 3Q minutos. Inicial
mente foram feitas dUas extraçoes com fenol nas condicoes descritas em
Métodos (tampão Tris-HC1 O, 05M;' NuCl 0,05M, Mg (Ac) 0,00iM, pH7,4 [TMN-7]
com SDS a 1%). Em segu:!da foi eliminnda à. fase fefiólica e a interfase foi
l~vada por centrif'ugacio uma vez com TMN-7 uma vez com etanol e 3 vezes
com ~ter. Depois de s~co o material da interfase foi ressuspenso em NaAc
0,05M,EDTAqOOlMpH6,2 (com SDS a 1% e macaloid 3 mg/ml), permanocendo por
3 h. a ~oC. A seguir foi feito uma. desproteinizacao com igual volume de
fenol saturado com o tampão acetato-EDTA. Os ~cid;s ~nucléicos foram preci
pitados da fase aquosa com etanol e a interfase residual foi extraida em
meioalcalino, conforme descrito em Métodos ••Para medir a quantidade de RNA
e radioatividade extraidas com TMN-7 e tampao EDTA-acetato, o material pre
cipitado com álcool foi hidrolisado em meio alcalino, como descrito em Má:
todos.
*Dados n;o computados.
**Regularm(mte, as experiências relatadas neste trabalho foram feitas com

larvas fêmeas, excepcionalmente nos casos das experiâncias desta Tabela
e da Tabela 111 as larvas empregadas-eram machos.
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TABELA 111

.. "- .
RNA obtido

Radioatividade 1% da radioat:i~ AtlVidàde eJi
Cond1çoes da . I'

dade total pacíficaextra.:Lda em em em..
extraçao em p..g ..

cpm/~goprm oada traça0

TMN-7: la 498 5550 51,2% 11

TMN-7: 2a 18 (?) 310 2,8% 17

•
4- Ali: la zero zero zero zero

4- AS: 2a zero zero zero zero

Ext. alealina
* *

do resíduo - 4990 46,0% -

EXTRAÇÃO DE RNA DAS G~ULAS SALIVARES SEGUNDO KIDSON, KIRBY e RALPH

(1963) MODIFICADO.

28 larvas (machos do 4Q período) foram injetadas com 2À de uridina-H)

(20 C/mM, 0.5 mC/m1) permitindo-se a incorporação por )0 minutos. Inicial

mente foram feitas duas extrações como na experiência da Tabela 11 (fenol

com 8-Hidronq,uino1ina 0.10%). Em seguida foram efetuadas mais duas extrA

ções, ainda com TMN-7, mas com 4-amin~salicilato [4- AS] a 6%. A interfã,, ~ ..
se refU-dual foi tinalme!:lte submetida a extraçao alcalina. Para determina-

ção de radioatividade, as frações de RNA obtidas foram submetidas à hi

drólise alcalina. Para detalhes expBr:Lmentais verificar Métodos.

* ..Dados nao computados.

"""""-
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Certamente o RNA não extraivel com fenol a frio per-
tence a uma classe diferente de rRNA. Além das já citadas
caracteristicas de rápida marcação e dificil extração, ex~!

tem outrce dados indicando tratar-se de classe coo natureza
diferente da ribossôoica.

A Tabela IV traz dados a respeito da composição de
base das frações de RNA extra{das a quente e a frio. Verifi-, , -
ca-se que o conteudo em G+ C e menor para as fraçoes ex-
tra{das a quente. Quando se- compara resultados obtidos com
larvas de idades diferentes, larvas mais jovens apresentam
maior nÍvel en guanina DaiS citosina que as-mais velhas.Sa-, ,

• be-se que o conteudo em G+ C nos rRNA de fi. angela..~ e de
47% e no DNA é de 35% (R. MENEGHINI resultados não publica-da:J ). :mstes dados sugerem que as frações extraidas a 65 0 C
estão contaminadas com rRNA. A tabela V mostra como va
ria o rendimento das diversas extrações com a idade da la~

, o'va. A porcentagem do RNA total extra2da a 65 C e claramen-
te superior para larvas mais jovens. Esta variação não deve
ser reflexo da variação nas freqHências das classes de RNA

extra!das a 65 0 C, durante o desenvolvimento larval de R.an
gela~ mas, provàveloente, devido a una maior contaminação
de rRNA nas extrações a quente correspondentes a larvas 
mais jovens, o que estaria de acôrdo com os resultados de
composição de base citados acina.

A estabilidade metabólica das classes de RNA obti
das par extrações a frio e a quente f01 'comparada atra
vés da inibição por nctinomicina D. Para esta finalidade,
três grupos de lo.rvas foram injetadas com uridina-if" e a in

- -
corporação foi permitida par 30 minutos. Depois dêste tempo
um dos grupos foi sacrificado e as larvas dos outros dois

líiIII!!!!
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TABELA IV

Frações de Composição em bases eI:1 %

RNA
U G C A G + C

extração 29.6 31,8 15,3 23,9 47,1
a frio, pH 7,4

..
Iextragao

o
a 65-70 C 33,7 , 28,8 16, O 21,2 44,8,

I
,

3Q perÍodo I

I i
I

I

!

extraçã.o I 1,
o 36,0 I 26, O 15,0

I
23,0a 65-70 C 41,0

40 período I

I

: I I I

COMPOSIÇÃO DE BASES DE FRAÇÕES DE RNA EXTRAfDAS A 65-70°0 DE GUNDU

LAS SALIVARES DE LARVAS DO 30 E DO FIM DO 4 Q PERfoDO.

As extrações e as determinagões das composições de bases das diversas

frações de RNA foram efetuadas de acôrdo com Os processos descritos
, - ,

em Metodos. Os resultados apresentados na tabola sao medias de dois

valores experimentais.
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TABELA V.

Condições de..
2Q per{odo 30 per{odo 40 per{odoextraçao:

pH; tempo

o
88% 89% 94%7,4; O C

o
4,1% 4,4% 4,2%8,3; O C

,

o
7,9% 6,6% 1,8% I8,3; 65 C

I
I

RENDIMENTO DAS DIFERENTES FRAÇÕES DE RNA OBTID[.S POR EXTRAÇÕES

FENÓLICAS SUCESSIVAS DE GLJWDULAS SALIVARES DE LARVAS DO 4Q

ESTitDIO.

Glândulas de 200 larvas foram usadas em tSdas áS expe1'1ênGias.0s

resultados da tabola representam porcentagens do total de RNA

extra{do. Para detalhes experimentais ver Pétodos.
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foram injeta!ias OOB aotinomicina-D; dêstes grupos, um foi
sacrificado JO minutos ap~s a injeção de antibibtico e o o:!!
tro 150 minutos depois. Os resultados apresentados no gráfi-
co da Figura 4 indicam, seguramente, que a maioria das cla-
ses de RNA extraídas a 65 0 0 são instáveis, enquanto que o
RNA extraido a frio é perfeitamente estável, durante ° te~

po de observação da experiência. Está implicito nestes resul-IV' ,,.

tados que a fraçao extralda a quente e heterogenea.
IV , o

As fraçoes de RNA extraldas a 65 0, tanto para RNA
do 2~ como do 4~ periodo, apresentam alta capacidade de ~
bridização. A Tabela VI apresenta os resultados de uma exp~

riência de hibridização entre RNA e DNl~ extraidoo de larvas
do fim do 4~ periodo. ~stes resultados são compativeis c~m

classes de RNA distintas de rRN.A e sRNA.

A Figura 5 apresenta perfls de sedimentação de fra-
ções de :f.mA extratdasa 65 00, de glândulas sulivares de la!:
vas do 32 período, que incorporaram uridina-If· por 10 e 20
minutos respectivamente. O perfil de 10 minutos é um pouco
mais polidisperso, mas ambos são muito semelhantes apesar
dos tempos diferentes de incorporação. Nos dois casos, as
esp~cies mais frequentes têm coeficientes de sedimentação
da ordem de 16 a l8s. Perfis de sedimentação equivalentes

'" o ,a estes foram encontrados para larvas do 4- perlodo. Quando
f ' . IVo RNA celular foi extraldo numa unlca fraçao com fenol a

65 0 0 obteve-se una preparação que apresentou um perfil em
U. V. indicando séria degradação do rRNA. Isto mostra que o

IV ,

aumento de temperatura favorece a açao das nucleasesendog~, ,
nas, uma vez que rRNA puro e estavel a esta temperatura.
~stes dados fornecem una explicação para a baixa frequência
de espécies com altos coeficientes de sedimentação nos
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FIGURA. 4. Vl\RJ./\ eKo DA ATIVIDADE ESPECíFICA DAS FHACÕES J)E ilHA
On'PID1\S POR l';x'riíAçÕES ]llF,NÓLICi\S. A COC,E A 65°C DE GLÂNDUT..AS
SALIVARES DE LAHVAS DO 3Q PEHfoDO~ APOO INJEÇÃO DE ACTINC1UCI."
N.t\,.-D.

Ca.da larva de 3 lotes de 19 ind{v:1duos foi injetada 2>- de 111'.1
dina"'U3 (72 o/mM, lmC/ml). 30 minutos depois da injeçe.o do i6.Q:
topo, um lote foi. saorificado. Cada ~:r'va dos .outrem doi.s 10'"
tes foi injetada com 2 À de urna 8D1u9ao dé aot;i.norJ,licina D (60
jJg!ml); um lote dêstes foi sac·rificado 30 e c outro 150 mimIT;OStJ _ , , ,...

apos injeça.o.do antibiotico. HNA foi extr~,:ido da.s Rl9rd!ule.s,o~

tidô's dos 3 lotes de la.rvFls, em duas fraçoes ~ U.illa corresponde ~

mistura de duas extrações- a OOC, na presença de S1)S com TMN·*7 e
TJ..rn-8; a outra fração correspond.ea Uma. extração a. 650C J)O!1l

TMN-8 e SDS a 1%. As atividades especificas àesta3 frações fo
ram colocadas no gr;fico em F,vY\ção do tempo após e. inj~ção do,
isotopo.
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TABELA VI

RNA % de DNA

ug/J:Jl hibridizado

4,5 0,5

9,0 0,9

I23,0 1,7

!

45,0 4,3 I
HIBRIDIZ AÇÃO DA FRAÇÃO DE RNA EXTRA.íDA A qUENTE DE GUND!!

LAS DO 40 PERfODO COM DNA DE GLANnULAS DO MESMO PERtonO.

o DNA foi preparado de acôrdo com MH'~HINI (1969). ORNA

foi extraído de glândulas salivares de larvas que incorpo

re~ uridina-H3 por 3 horas, utilizando-se o mesmo prace~

so ~do na experiência da Tabela I. Apenas a fração d3 RNA

(890 cpmf p..g) extraída a 65
0

C foi usada. As condições de
...... ,

hibridizaçao estao descritas em Metodos.
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J EXTRAÍDiS

A 65·C DAS GLÂNDULAS SALIVARES DE LARVAS DO 3Q PERiODO.

A experiê.ncia flili efetuada segundo o processo descrito na legenda da Tabela 110- - ,Cemiiçoes de sedimentaçao descritas em Metodos.
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perfis de radioatividade das frações extraídas a 65 0 0, mesmo
com tempos pequenos de incorporação.

Os resultados descritos acima, no seu conjunto, sug~, ,
rem fortemente, que o RNA rapidamente. marcado, extraivel

, - ,
somente com condiçoes severas, pertence a classe que em outrrn
sistemas tem sido chamado RNA tipo - DNA [D - IDrA]

(GEORGIEV et alii, 1962; ATTkRDI et alii,1966; BROWN e GURDON
1964 e 1966; SCHERRER et alii, 1966; WARNER et a1ii, 1966;
SOEIRO, BIRNBOIM e DAlli1ELL, 1966; HOUSSAIS e ATTARDI, 1966;
STÉVENIN, MANDEL e JACOB, 1969).

Ás propriedades: 1) dificuldades de extração com
fenol a frio (GEORGIEV et alii, 196~) 2) alta capacidade de
hibridização (MELLI e EISHOP, 1969) ~) instabilidade metabó
lica (ATTARDI et alii, 1966 SCHERRER et alii, 1966) têm si
do atribuídas a uma classe de RNA nuclear. Estas proprieda-

, .., , o
des tambem sao exibidas pelos RNA's extraidos a 65-70 C das
glândulas salivares de !. ~ngela~. Era de se esperar, portan
to, que esta fração de RNA fôsse de origem nuclear. Os re
sultados, que são descritos na seção seguinte, indicam que

-, ,
nesta traça0 o RNA rapidamente marcado e predooinantemente de
origem nuclear. Mas, os result~dos indioao ainda que, em glân
dulas salivares, o citoplasma. também, parece· conter classes de

, .. -
RNA refratarias a extraçao com fenol a frio,
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c) !lliA de frp_s..õdes su.bcel~lares

A Figura 6 apresenta perfis de sedimentação do RNA
radioativo extraido da fração nuclear e das frações citopla~

máticas 8~1 e 8-2, obtidas através do processo de fracio-
. ,

namento celular descrlto em Metodos. As larvas usadas nes-
ta experiência eram do 42 periodo e incorporaFam uridina-If·

f -por 1 hora. O RNA extraldo em fraçoes N, 8-1 e 8-2 represen·
tam respectivamente 5%, 71% e 24% do total de RNA extraidà.
As atividades especificas observadas foram respectivamente:

145 cpml ~g 56.1 cPn:V/ll g e 22 cpm/,ü g. Em experiência equivale!:
te feita com larvas da mesma idade, que incorporaram uridi-
na-It· por 3. horas, observou-se que osRN.4~extraidosdas fra

ções 8-1 e 8-2 apresentaram a mesma atividade especifica.

O perfil de radioatividade da Figura 6-a correspon-
de à fração nuclear (N) e mostra um pico de 308 bem defini-
do, uma larga banda de 18s a 5s, assim oomo radioatividade
significativa nas frações com coeficientes de sedimentação

'\

maiores que 308. O perfil da Figura 6 -b oorresponde a fr~

ção citoplasmática 8-1 e apresenta um pico de radioativida
de bem definido, coincidindo com o pico de UV atribu{do a
sRNA. Além dêste, formas po1idispersas dão uma larga banda
de rac1ioatividade de 28 s a 4 s, com um ombro a 16 s. O per-

'\ - ,fil da Figura 6-0 corresponde a segunda fraçao citoplasma-
tica (8-2). Aqui se observa a predominância de formas poli
dispersas, uma banc1a.·em tôrno de 8 s, um pmco a 20 s e graE;
de proporção de radioatividade nas primeiras frações do gra-
diente •

. O sobrenadante pós-mitocondrial da fração citop1a~

mática 8-1, após adição de Nonidet P-40 para-l%, apresenta
perfil de ribonucleoprote{nas em gradiente de sacarose15-3o%
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como os exibidos na Figura 'la e 7b. Êstes resultados foram
obtidos com larvas de 52 período que incorporamm uridi
na-:tf· por 3 horas. Com apenas 40 minutos de centrifugação
(Figura 7a) o pico de D.V. devido a monossomas aparece em

"" ,fraçoes proximas ao topo do gradiente. Aos ribossomos li-
vres foi atribufdo coeficiente de sedimentação 80s, o qual
tem significado apenas nominal, uma V8Z que não foi feita
nenhuma estimativa do valor verdadeiro. Pelas frações que
vão de 1 a 22 se distribuem os polissomos, num intervalo de
aproximadamente 120 a 280 s. Mas poliribossomos com coefi
cientes de sedimentação ainda maiores estão presentes, pois,
no fundo do tubo, apareceu quantidade apreciavel de radio-
atividade. Três horas de centrifugação, num gradiente de
mesmo tipolé o tempo adequado para uma boa resolução da bc.E:.
da em tôrno do pico de monossoma, como mostra o perfil da

,
Figura 7b. No perfil de D.V. aparecem dois picos devidosas

subun1dades ribossomais, às quais foram atribufdos os coef!
cientes nominais de sedimentação 60s e 40s. A radioativi
dade presente nas partículas ribonucleoprotéicas que apare
cem nas frações dêstes gradientes é devida à incorporação em
rR1iA e mRNA. Neste período, com êste tempo de incorporação,,
no entanto, o rRNA esta pobremente marcado, como indicam os
rasultadoo descri tos nas seções seguintes clêste cap{tulo.

Os perfis de sedimentação da Figura 8, correspon
dem a uma experiência ainda com larvas do 42 período, que
também incorporanam uridina-:tf· por 3 horas. A centrifuga
ção desta fração celular em presença de TIDTA ], mM (1) le
va à sensível diminuição da radioatividade no fQndo do t~

bo e nas primeiras frações do e;racliente (Figura 8a). ~s

tes dados sugerem que esta fração celular não contém ribo
nucleoprote{na COm altas constantes de sedimentação que
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50 larva.s do ;g perfodo foram injetadas com uriê..ina-H3 (7,2 c!ml-1, lmC/ml); pel'"lnitindo-se a incorpo~çã~ por 3h.
A.~s a incorporaç;o as glândulas foram di ssecuàas e misturadas,a igual D'lmero de glândulas" rria~_A m;stura de
gland.ulas foi sllb~etida ao fraci0!ll1mento celular descrito em !t!etodoR, recolhendo-se apenas a fraçao poS-mitCllC0n.
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FIGURA 8. EFEITO DE EDTA e Mg2+ NA ESTABILIDADE DAS RNP' s CITOPLASl"..(TICAS DAS CtLULAS DAS GIÂNDULAS SALl•
VARES.

o processo observado nesta experiência foi idêntico ao descrito na Figura 7, apenas que as larvas eram"

do fim do 4 Q pertodc. A fraç;o ~s-ndtocondrial de 5-1, depois da adiç;o de Nonidet p40 foi apHcada

a dois gradientes de sacarose 15-30%, sendo um c"m EDTA lmM (a) e outro com l-ig(Ac)2 15 mM (b). Ell ambos

os casos a cen~ga.ç;Q durou 3 h.; ; demais condições como descrito em Método$. Fração F: material rasus
penso do .fundo do tubG de centrif'l:\.ga$
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não sejam poliribossomos. A centrifugação desta mesma fraçâo
em Mg 2

+ 15 till~ (Figura 8b) trouxe interessantes resultados.
Nestas condições o equil{brio de associação das subunidades
ribossomais é deslocado no sentido do ribossomo e inclusive
uma agregação de ribossomos livres pode ocorrer, mesmo na .
~sência de mRNA. Apesar disso, ..observamos picos pronunciados
de radioatividade na banda de 30a 80s. Uma possível expli
cação para o fato seria a presença de ribonucleoprote1nas,
nesta banda do gradiente, encerrando ~TA de tipo mensageiro
cossedimentado com part{culas ribossomais. Tais part{culas
têm sido descritas para células de embrião de ouriço do mar

,SPIRIN e NEMER, 1965, INFANTE e NEMER, 1968), células de cu!
tura (PERRY e KELLEY~ 1966 e 1968) células de f{gado de rato
(HENSHAW, 1968) e células de epiderme de inseto (KAFATOS,lOO8~

Também o pico das frações de números 25 a 28 na curva de ati
vidade especifica da Figura 7b poderia ser devido à presença
de part1culas dêste tipo.

4 2+ ...O Mg tem papel importante na manutençao estrutural dos polissomos -

(GILBERT, 1963a e 1963b; WARNER, KNOFF e RICH, 1963). Quando polissomos

aio colocados em solução contendo EDTA, em concentraçtio adequada, ocorre

total dissooiagio da partícula em subunidades ribossomais e mRNA presumi

Te1mante contido numa particula ribonucleoproteica especial (PERRY e

KELIEY, 19M). Por outro lado são conhecidas RNP's Clom altas constantes

de sedimentação, diferentes de polissomo e quenão tem rRNA (SAMARINA et

alii , 1%8; PENMAN, VESCO e PENMAN, 1968), em cuja estrutura, Mg2+ parece

não· ter papel importante. Devido a isso EDTA não exerce qualquer efeito

sSbre a estrutura destas RNP's. Como RNase, em condições brandas, ataca

tanto polissomos como outras RNP's de "alto pêso molecular", a melhor

forma de se distinguir polissomos de outras RNP I S de mesma constante de

sedimentação,
,
e o comportamento frente 11 EDTA.
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Com a fin3lidade de verificar a origem celular do
, " #"OJRNA rapidamente marcado, somente extrnivel com condiçoes

drásticas, foi feita a experiência cujos resultados apare
cem na Tabela VII. Neste caso as larvns usadas eram do 3Q pe
rioelo e uridina-lf- foi incorporac1e, por 1 hora. Os dados mo';:
tram que o RNA marcado, cuja extração é difícil com fenol a
frio, é principalmente de origem nuclear. tstos dados estão
coerentes com a interpretação dada aos resultados descritos

,.., • • , A

na seça~ .anterIor. EstarIam tambem de acordo com a suges-
tão de outros autôres (GEORGIEV et alii, 1963.; Hl\DJIVASSJLIOU
e BRAWEm~AN, 1965) os quais admitiram que o RNA ràpidamente

, , ,... .,
marcavel se localizaria no nucleo, senuo sua extraçao dIfl-
cil devido ao seu conprometimento com a estrutura da croma
tina. As frações citoplasmáticas. no entanto, também contri

~ '. rbuem, para a fraçao do RNA somente extraIvel a quente das, , ,
celulas inteiras. Estas especies de orieem citoplasmatica
não são, entretanto. ràpidamente marcáveis. É possivel que
êste tipo de RNA tenha comportamento diferente de rRNá~ por
estar contido em partículas ribonucleoprotéicas citoplasmá
ticas diferentes de ribossomo, como as sugeridas pelos pe~

e 8 a. Resultados recentes de HADJIVAS
(1967) concordam com êstes aqui deseri-

tos.
A dificuldade de extração do RNA ràpidamente mareá

vel nuclear não é deteroinada por uma associação desta elas...
se de RNA com a cromatina. Isto é sueerido pelos resulta-
dos da experiôncia cuja descrição se seeue. Larvas do 3Q pe
rido forao injetadas, eoB uridina-HJ

, permitindo-se a inca!
poraçâo por 1 hora. As células das ~lândulas salivares fo
ram fracionadas em cromatina e sobrenadante, por um proces
so que propositadamente evitou ação de detergentes ou de~
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TABELA VII

Frn.ç~es Tempern.tura Atividade

celulares da extração
e specÚ'!ica

er;m/1,1g

Fração citoplas- zero - 5°c 32
, ~

matica S-l
65 - 7~oC I64

.. zero - SOC I
Fraçao citoplas- 22
,

matica S- 2
65 - 70°C 66

-
?ração nuclear

O- 650c

+ 65- 70°C
500

-ATIVIDADES ESPECíFICAS DOS1RNA's OBTIDOS DAS FRAÇOES NUCLEAR E CITOPLA§

MÁTICAS DAS C~LULAS DAS GLÂNDULAS SALIVARES BE LARVAS DO 3º PERfoDO. EX

TRAÇÕES FENÓLIOAS li FRIO E A QUENTE.

Larvas do 3º período foram inj etadas com 2.À de uridina-H3(7,2 C/mM,lm C/rol)

permitindo-se a incorporação por 1 h. As larvas foram então sacrificadas,as

glândulas salivares foram dissecadas e misturadas a igual nÚmero de glându

las obtidas de animais não injetados do mesmo grupo. Logo em seguida, as 

gl~ndulas foram fracionadas como descrito em Métodos. O RNA foi extra1do

° -do citoplasma a O C em duas extraçoes sucessivas a pH 7,4 e pH 8,3 na pr~

sença de SDS a 1% e as frações obtidas foram misturadas. O resíduo dos pr~

meiros tratamentos foi extraído::a 65°0 e pH 8,3 na presença de SDS a l~ •

O dado de atividade especifica para o RNA nuclear representa a atividade
Q;;Jpoc!f1ca da miaturu de duna ~trD.ç;c~ a frio lD<\.is a obti.ds. com .renal ques.

te a pH 8,3; todas estas extrag~es foram levadas a efeito em presença de SD&
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mas, sendo a ruptura oelular executada apenas por efeito mecâ-
nico, conforne descrito em~étodos. Verifica-se pelos dados
da tabela VIII que a grande maioria do RNA ràpidamente marcá-
,. N

vel extralvel a quente apareceu no sobrenadante e nao na cro-matinal Isto indica que esta classe de ácido nucléico está en-N ,

cerrada em estrutura celular, nao estreitamente lieada a cr2
matina, talvez uma ribonucleoprote{na nuclear como a descrita
por SAMARINA et alii (1968) para fígado do rato. ORNA ex
traido a 55 0 C do sobrenadante dêste fracionamento celular a
presenta um perfil de sedimentação (Figv~a 9) equivalente ao
da fração correspondente extra{da de células inteiras (Figura
5a e 5b).

É interessante mencionar quo quando núcleos isolados
pelo método de pronase Grau homogeneizados em homogeneizador
tipo Dounco e centrifugados, o sedimento continha cromossomos,
cuja morfologia era bem preservada, e ainda núcleos integros.
No sobfenadante, no entanto, foi poss{vel observar partículas
ribonucleoprotéicas, polidispersas num gradiente de sacarose
e sensíveis a RNAse em condições brandas (Figura 10). O com-

N ,

portamento de sedimentaçao e a sensibilidade a RNAse sugerem
r r N.

tratar-se de partlculas de ribonucleoprotolnas nao ribosso-
Dais, possivelmente RNP nuclear, que encerra o RNA não ri

bossômico e ràpidamente marcado.

d) Padrão. .sl;?... _s_~E..t..~e_.,g~_IQ-~~.!lo __ .3_~J;er{9...clo.~S.o_ ..4..2. est...Ó;.d.i.o~
desenvolvioento larval

....-- ... __ . .Jt.._~, __ ... _""",,-,

,.. I ,
Qua.nto ao padrao de slntese de RNA no 3Q perlodo, as

~ ,
glanc~ulas saliva.res de R. o.ngelae se comportam cooo celulas

)It- •

de cultura em crescimento (SCFiliRRER e DARNELL, 1962). Traba-
lho anteriar de LARA e HOLLANDER (1967) mostrou que nesta



TABELA VIII

%da radioati- Atividade
N

Condições de pg de RNJ~ Radioatividade vidade extraída "f"Fraçoes espeCl lca.. Total por fraçao Ncelulares extragao extraldo por fraçao em cpmf Ag

o
1443 101000 42,0 707,4 - O C

7,4 - O
O

/SDS 57 4350 1,8 76
Sobrenadante

8,3 - O
O

/SDS 1710 0,7 -*-*o
84300 35, O 7398,3 - 65 /SDS 114

Sobrenadante hidrólise
6150 2,6 -*-*interfase alcalina

o
8,3 - O C

142 41750 17,3 294Cromatina o
+8,3 - 65 C

Cromatina hidrólise
* 1580 0,6 -*-interfase alcalina

INCORPORAÇÃO DE RADIOATIVIDADE EM RNAl s EXTRAfDOS SOB DIVERSAS CONDIÇÕES DA CROMATINA E I~.Q

BRENil.DANTE DAS CtLULAS DAS GLtNDULAs sALIVARES DE LARVAS DO 3º FERfoDO.

60 larvas foram injetadas da maneira descrita na Tabela VII; depois de 1 h. de incorporaç~~,

as glândulas foram dissecadas e misturadas com 120 gl~dulas de animais não injetados. O 1?.
,. N N

te todo de glandulas foi entao fracionado em cromatina e fraçao sobrenadante. O RNA foi ex.
.. N N

traldo de cada fraçao celular por sucessivas extraçoes a diferentes pH's e temperaturas como

indicado. A radioatividade remanescente na interfase foi obtida por hidrólise alcalina. Para

maiores detalhes ver Métodos.

-.:Ico



NQ das traçÕes

F):GURA 9. CARACTERfsTICAS DE SEDIMENTAÇÃO DO RNA EXTRAIDO A 65°C

DO SOBRENADANTE OBTIDO AP6S CENTRIFUGAÇÃO DA CROMATINA DE GL~Dy'

LAS SALIVARES DE LARVAS DO 3Q PERíODO.
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o sobrenadante da cromatina 'foi obtido conforme a processo descri,

to na Tabela VIII. O RNA centrifugado corresponde à fração chamada
a _.

8,3-65 C na Tabela VIII.. Condiçoes' de aedimentaçaadescritas em
,

,Metados.
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FIGlJRA 10 0 PERFIS DE SEDIMENTAçÃO DE R.t~O!'nJCLEOffiOTEINAS
DE Ll>itVAS DO 4Q PERfonoe

O p~ces5c seguido nesta experiência para o :frac1.o!'larner-1t.o celul8.r é () descrit~ em lI~todos com UICa 'IDodificaçâQg
as celulas foram rompidas num bomogene5.zadcr tipc Dcunce (grande folga) .. Os nucleos recolhidos foram rgmpicllr.)s
amo outrii Dounce (folga mui te pequer.a) em presença. de NPT 12 a O, 5%. Os cromossomos f";'T3.m eentrli'ugados e .o sf)br~
nadante fei recolhido. Uma a.lIquota d.-o sobrenadante fei. 8.?llcada ao g'J"8.diente i,,, Outra aliguota foi incubad&.
por 20 minutos a cOe com RNase 4p g/m.l e ell segcdda aplice~ ao grat3.ie1!tc 12.. fi. centrlf"ugasao f'&1 feita em gr2!~
clientes de S&CareS6 15-30% ~m Tris-RCl 10mH, 1·S.~1~.., M€;"CL,2 lmH, pH7~4; por 10;') minuUJa a 37000 l'pn.'
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, "epoca do desenvolvimento larval o conteudo de RNA por celu-
la nas glândulas salivares aumenta abruptamente • Além dis-
to, durante a incorporação de uridina-~· observa-se um au
mento linear da atividade especifica do RNA celular por a
té 24 h. (MENEGHINI, ARMELIN e LL~RA, 1968). ~stes resulta
dos sugeriam uma intensa sintese de rRNA, o que está de ~

A ~

cordo com os perfis de sedinontaçao de RNA marcado mostra&S
na Figura 11. Estas preparações foram obtidas por extração
do RNA com fenol a frio, de glândulas salivares de larvas
do 3Q per{odo, que incorporaram uridina-If· por 10, 20, 30,

90, 270 e 360 minutos. i~ análise da seq-llôncia de marcação
,.., A . IV

das diversas fraçoes destes gradientes traz informaçoes va-
liosas a respeito do metabolismo de RNA neste tecido.

Com 10 minutos de incorporação (Figura lIa) o gros-so do RNA marcado se constitui de espécies polidispersas de
origem nuclear, que são parcialmente extraídas nestas cond!
ções. Já com 20 minutos de incorporação (Figura llb) se de
nota claramente um pico a 37 s, devido ao precursor nuclear
comum do rRNA de 28s e 18s. Além dêste, ocorrem um pico a
238, que corresponde a frações enriquecidas num possivel pre-
cursor intermediário do rRNA de 18 s, e uma larga banda de lO
a 16 s que vai se manter nos perfis mesmo depois de 360 mi
nutos de incorporação. No perfil de 30 minutos (Figura llc)
observa-se o aparecimento de um pico destacado a 308 g o que
é atribuido ao acúmulo de um precursor intermediário do 28s,

. 'o qual, por ser maJ.s estavel que os precursores de Y78 e 238,

vai dominar o perfil de radioatividade após 90 minutos de
incorporação (Fig. lld).rRNA maduro de 18s já aparece em
quantidade relativamente grande com 90 minutos de incorpor~

ção (Figura 11 d) e com 270 minutos de incorporação (Figura
lle) já ocorreu síntese suficiente de ambos os rRNA ~aduros
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para que os perfis de U.V. e radioatividade coincidam~baa

das de 28 s e 18 s. Uma. clara definição dos picos de 37 s
a 2).:1 aparece no perfil de radioatividade da fig;ura 12.

- ,A identificaçao dos precursores nucleares de rRNÃ e

ciaramente suportada pelo perfil de sedimentação devido a
RNA marcado com metionina-metil-HJ por .30 minutos. Nesta ex

periência o RNA foi extraido inicialmente na ausência de de-
tergente, seguindo-se uma nova extração na presença de SDS
como descrito em Métodos. As at-ividades especificas das pri

meira e segunda frações ele RNA obtidas foram 1,5 cpmf p..g

8 CPlll/~g respe ctivamente. O perfil,de sedimentação devido
" ... .a segunda fraçao aparece ha F~gura 13. Observa-se claramen-

te picos a. 4 s e 238 assim como picos na banda de 30s a 37 s.
É conhecido que metilação é caracter{sticn epe~as das clas-

~5) ,
seB de rRNA etRNA (SRINIVASAN e BORECK, 1966) e que rRNA e
metilado já durante sua sintese (GREENBERG e PE1mAN, 1966 ;

MURAMATSU e FUJI8AWA, 1969). Estas considerações sugerem que
os picos de 23 s, 30 s e 37 s do perfil de metilação da Figura 13

só seriam explicados pela presença de precursores de rRNA nas
frações correspemdentes no gradiente ele sacarose .• Se forem
aceitas as interpretações dadas aoima para os resultados aqui

N .! Aapresentados, entao a v~a de s1ntese de rRNA nas glandulas s~

livares de R. !t.A.f?i.e}.~ pode ser esquematizada da seguinte fo!:

~

ma:
-&:~ ..,."

-~--------------_.-
5

Recentemente foram encontrados RNA , s, diferentes de rRNA e tRNA, ex-
~ , -clusivamente nucleares e de baixo peso molecular que tambem sao metila-

dos (WEINBERG e PENNAN, 1969).
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FlGUR1 12. PERFIL DE SEDH1ENTAÇÃO DE RNA MARCADO COM URIDINA-H3 POR 15

MlNUTOS,DE LARVAS DO INfcro DO 4Q PERíODO•

. 'l
50 larvas macho foram injetadas com uridtna,-H (7,2C/mM, ImO/rol); das

glândulas destes animais o RNA foi obtido por duas extraçõe. SUCAtss1n.s, ,

uma com TIfN-7 e outra c0I!l TIlN-8 (ambas com SDS 1%), sempre a o°e, as du-

as fraçÕeS extraídas foram misturadas antes da precipitação com etanol. A

centrifugag;o foi efetuada nas oondiçÕes citadas na legenda da Figu'ra 2.
, ,

Foram colocados no grafico apenas 08 dados de radioatividade.
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FIGURA 13. PERFIL DE SEDIMENTAQÃO DE RNA MARCADO COM METIQ

NINA.-METIL-H3 DE GL~DULAS SALIVARES DE LARVAS DO 3Q mODO.

20 larvas foram injetadas com metioBina-metil-H3 (;, 14c/mM,
,cp. C/ml) e as glâ»dulas salivares foram dissecadas apÓs. 30- .. . .'.

minutos de incorporagao. Duas fragoes eie MA reram extraidas

COlD TMN-71 a primeira na ausência de 50S e a segunda com 5DS

1%. ~ste perfil desedimenta~ão c0rresponde ~ segunda fragão... .. ,
Condigoes de centritugagao descritas em Metcdoso



~ste esquema concorda muito bem com alguns dados
,~ ,

publicados a respeito da s1ntese de rRNA em tecidos analo-
gos, como as glândulas salivares de ~F.~~o~~ (EDSTRÕM e

. 'DANEHOLT, 1968). Nos seus traços gera1s o quadro esta de
acôrdo com o proposto para outros sistemas biológicOS t co
mo células~~o (PERRY, 1962; SCHERRER e DARNELL,1962
e PENMAN, 1966), células de tumores asc{ticos e de flgado
de rato (GEORGIEV et alii ;1.963; MURAMATSU, HODNETT e BUSH,

1966). Evidentemente o quadro proposto está limita40 nas
suas minúcias pelos tipos de métodos usados para a obten-
~ ~ . ,

çao dos resultados que o suportam. A aplicaçao, como ja foi
f€ito para células HeLa, de técnicas refinadas de fraciona-
mento celular (PENMAN.SMITH e HOLTZMAN, 1966) e de análi-
se ~e misturas de ácido nucléico (WEINBERG et alii 1967),
,... ,

trara informaçoes novas e eventualmente podera levar a mo-
dificações no diagrama proposto.

produto..
----;.iIJII estavel

de 18s

produto,
--....;."'" estavel

de 28s

87

tos) •

precursor intermedi~
.. ( ,rio de 235 tambem

bastante instável com
vida média de 20 minu-

,
.. precursor intermedi.!
ri o de 30 s (o mais
estável com vida

, . ,.
med1a em torno de
90 minutos).

precursor comum de
'R s ( produt o ime
diato de tranacri-- .'çao; bastante 1nst~

vel, coro vida média
de aproximadamente
15 a 20 minutos).
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o aparecimento constante da banda de radioatividade
de 10 a 16s nos perfis de sedimentação, mesmo depois de- ,
360 minutos de incorporaçao, deve ser considerado a parte,
Uma explicação para êstes dados seria que neste período do,
desenvolvinento larval ocorre rnR}TA relativamente estavel,

, .'una vez que o RNA nuclear e altamente ~nstavel. Estas con-- ,sideraçoes motivaram a procura de especies de RNA com com-
portamento semelhante em frações microssomais de células
das glândulas salivares de larvas desta idade. Verificou-se
\'WA) mesmo depois de 27 horas de incorporação de uridina-H3,
~tra{do da fração microssomal (preparada conforme descri-to em Métodos), apresentou um perfil de sedimentação (Fig~-

ra 14) indicando a presença de espeéies de RNA de comporta
mento semelhante ao indicado pelos perf~~ de sedimentação

,
obtidos para o RNA marcado de celulas inteiras. Embora os da-dos experimentais sejam 'precários, pode-se admitir que as
,,. o ,

celulas das glandu1as salivares de larvas do 3- per~ado do
desenvolvimento apresentam RNk mensageiro relativamente e~

tável. Estas interpretações estão de acôrdo com os dados de
Â. G. BIANCHI e R. NENEGHINI (resultados não publicados)os
quais verificaram que actinonicina D inibe apenas 50% da
síntese protéicn em larvas do terceiro período.

e). ?adF..~o._d.e_, ..sJ:!l.!.~..s2...._~e~1L~~ _d..2_Ê ..e...~ti~:i;.~_ê!.0_ ..d:..e~e_n:v.o.?-..:
vimento larval
. . - ( ~an~. o' <

Nos per~odos estudado~o 4- estadio do desenvolvi-
mento larval, a velocidade de síntese de RNA em glândulas sê,
livares sofre um aumento marcante do 22 para o j2 e 42 peri
odo. ~8te fato é sugerido pela incorporação de uridina-H~ e;
RNA no 22 e no 42 período (Tabela I) ~ quando se verifica -

,
que a quantidade de precursor radioativo incorporado e muito
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FIGü1t! 14. PERFIL DE SEDIMENTAÇÃO DE RNA MICROSSOM~L ~vm

CADO COM URIDINA-H~ -

200 larvas foram iajetadas CflIQ S~ de uridina-H3 (20C/mM,

0.5 mC/ti) e as glândulas s&1ivares foram dissec<l.',das lego, ...,.' ,
apos 27 h. de incerporaçae. A fraga,,, cit.plasmatica 5-1,

roi prepara~ e usada para ebteaç;o da fração mioros8omal

com. descrito em Métodos. ORNA microssoma1 foi obtido .-
, ... ..

numa unica fraçao por extraçao com TMN-7 na presençe de.. ' - ~
80s a 1%. COlld1ÇoeS de centrifugaçao descri tàs em MetGdos.
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maior no 42 periodo. Por outro lado, a incorporação de urid!
na-~' no 32 e no 42 periodoé da mesma ordem de grandeza(Ta
bela IX). Evidentemente a quantidade de uridina-~ inCOrpOr!
da depende do tamanho do reservatório endógeno de UMP. Se o
tamanho dêste reservatório variar, o nivelde inoorporação 
muda, indioando uma variação aparente de velocidade de s!nt!
se. Ocorrênoia d~ste tipo foi verificada em camundongo(!lS~

PETERSEN e ESTENSEN, 1966). No caso das glândulas salivares
de ~~nge~ tem-se medido a atividade especifica do rese~

vatório intracelular de UMP no 2 Q e 42 periodo, após a inje
ção de uridina-H3 na cavidade do corpo das larvas (M.CORDETID
e R.~mNEGHINI, resultados não publicados). Os resultados de!
tas determinações mostraram que a atividade especifica do r!
servatório de UMP, para a mesma quantidade de uridina-g3 in
jetada, é maior no 22 que no 42 periodo. Conclui-se, dêetãs
informações, que a diferença entre os níveis de incorporação
de uridina-rr no 22 e no 42 periodo é uma medida subestimada
da diferença entre as velocidades de síntese de RNA nos mes
mos periodos do'desenvolvimento de R. angelae(6).

-~~--~--~-----~--~

6A relação uridina-H3 ineorporada em RNA por massa de DNA celular serve.. ,
como uma medida de intensidade de transcriQao de uma calula. Nodasan-

volvimento larva1 de R. ange1ae a quantidade de DNA por glândula au,.
A A o { (menta cerca de 4 vezes do fim do 2- para o fim do 4'1 per odo tARA e

HOLLANDER, 1967; MENEGHINI, 1969). Por outro lado, como os dados desta
.. 3 , ,

tese mostram, a incorporagao de uridi~-H no rim do 4Q penodo e no
I A ,

mnimo la vezes maior que no 20 per1.odo. Isto quer dizer que a intensi,

dada de transcrigio nas glândulas sal!vares, no fim do 412 período. é,
pelo menos, 2,5 vêzes maior que no 2Q perÍodo.



91

TABELA IX

Tempo 3Q período 4 Q período
de (cpm/ 5 glândulas) (cpmf 5 glândulas)

incor- I-
soma dk radio-poraçao soma da radio-

(mim:-
fenol fenol fenol fenol

atividade atividade
tos)

frio quente frio quente
extraida extraída

10 919 928 1847 299 1825 2124

-
20 leG.l 978

I
1989 I 1238 1308 2546

I I_....-

RADIOATIVIDAI)E EM FRAÇÕES DE RNA OBTIDAS POR SUCESSIVAS EXTRAÇÕES COM

FENOL FRIO E QUENTE, DE GUNDULAS SALIVARES DE LARVAS DO 31} E 4Q PE

RfoDOS.

tetes de 10 larvas foram tomados; cada larva recebeu uma injeção de 2..x

da uridina-H3 (7,2 C/mM, 1m C/ml),permit.i:ndorsea incorporação pelos tem

pos indicados. As gl~dulas foram dissecadas e o RNA foi obtido através

de duas extrações fenólicas: a primeira a OOC com THN-7 e SDS a 1% ;
- oa. segunda extraçao foi efetuada - e. 65-70 C com Tl-1N-S. Nos casos

das frações extraídas a quente, antes da precipitação com etanol foram

acrescentados 150 p.g de RNA frio de glândulas salivares de R. angelE!2,

com o papel de caI'Tegador. /ls etapas subsequentes da purificação sagu!,- ,
ram o processo padrao descrito em Metodos.

'--~~
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,
A Figura 15 apresénta curvas de einetica de incar-

poraçia de uriclim-W em frações deRNA extraidas com fenol
para larvas do ~Q~ 42 e 62 periodo do desenvolvimento lar

vaI. tstes resultados indicam um decréscimo na s{ntese des
tas classes de RNA,. à. medida que a larva se torna mais velha.

Perfis de seclimentação de RMÁ extraidosa frio para
larvas do inicio do 42 periodo e do 52 periodo são apresenta
dos na Figura 16. Nestas experiênoias as larvas incorporara~

uridina-It par 15. 60 e 180 minutos. Comparando-se os pe!..·
fis d.a.:RNA de 42. (Figura 168., 16 b e 16.0) com oS ele RNA de
52 pedodo (Figura. l6d, 16e, lSf) nota-se uma grande redu-

.... ,
çao na sintese dos precursores de rRNA, permanecendo os pa-
drões de marcação muito semelhantes entre si. A redução na

, ... . .. . I ...' •sintese dos preOUJ;'sores derRNA e progressiva e larvas prox:r..-
mas da época da muda pupal (6,Q per1odo) exibem perfis de radJ,g,
atividade totalmente dominados por formas polidispersas de RN~

como e mostrado na Figura 17.

Os resultados apresenta.dos até aqui mostraln apenas 
uma visão parcial do quaclro~ :pois a análise de sedimentação
de RNA marcado por lon~b tempo trouxe informações bastante

,. . ~

surpreendentes. Mesmo apos 24 horas de incorporaçao, RNA's
de larvas do inicio do 42 p~r1odo (Figura l8a) assim como
de larvas do 52 periodo (l!"i~uro. 18b ) apresentaram perfis de
radioa.tividade que não coincidiam com os perfis de U.V. nos
picos ribossômicos de 28 s e 18 s. .A mais provável explica-
~ ~ -, , -

ça.o para estes fatos e que~ nesta epoca, a maturaçao dos pr::.
,

cursores de rRNA esta bloqueada parcial ou tota.lrnente.

É sabido que a cinética de incorporação de uridl
....3 o ' ,na-ti para larvas do J- periodo e linear por longo tempo, -

.. o' ,mas muda draticamente no fim do 4- periodo para uma cinetica
de ··platô·, alcançado após aproximadamente :3 horas de
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FIGURA 15. VARIAÇÃO DAS ATIVIDADES ESPEC!FICAS DAS FRAÇÕES DE

RNA, EXTRAtDAS A FRIO, PARA ~ARVAS nA': SEGUNDA 'l-ffiTADE 00 4 QI~

T1DIO, DURANTE AS PRIMEIRAS 3 HORAS DE INCCRPORAÇÃO DE URIDI

NA_H3•

0--0 3Q período

() () 4Q período,

500 • • 5Q período

Cs ~ 6g período

bD

(,
........
a
p.
o

25

As atividades específicas colocadas Jl. gráfico correspondem a

traç;es' de RNA, eXtraÍdas das glândulas salivares pele prGcess.

descri te 1Ia Figura li. Em todos .s casos as larvas receberam iu.
jegces de 2 ~ de uri41na-H3 (7,2 C/mM, lM::/m1).
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Larvas em lotes de 25 animais foram injetadas com 2,. de urldi1l.a-HJ' (7,2 C/mM, lmC/ml), perm:S.ti!.

do-se a incorporaç;o por 24 h. O fu"'iA. ferI extraido das glândulas sa:Livares da maneira descrita, na
.., ... ,

Figura 11. Condiçoes de eentri~lgaçac descritas em Metodos.
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incorporação (MENEGHINI, ARrvffiLIN e LARA, 1968). Esta modifi-
~ N ~ 3

caça0 no padrao de incarporaçao de uridina-H , ao que tudo
indica, ocorre já no inicio do 42 periodoe Tal afirmação é
sugerida pelos resultados mostrados na Figura 19, indicando
que a radioatividade incorporada por g~ândula salivar perma
nece oonstante após aproximadamente 3 horas de incorporação.
A variação na cinética de incorporação de uridina-!f' pode ser
explicadas pela inibição de sintese dos precursores de rRNA.

A análise de perfis de sedimentação de RNA obtido 
de frações citoplasm~ticas, marcado por diferentes interva
los de tempo, permite uma verificação direta da sintese 11.
quida de rRNA maduro. Nas Figuras 20 e 21 são mostrados per
:r1.s de RNA' s citoplasmáticos de glândulas salivares do :5aesa
periodo respectivamente. Aquêles devidos a 3 horas de incor
poração (Figuras 20b e 21a) são dominados por radioatividade
acumulada em picos correspondendo a RNA de 28s, 18s e 4s.
Verifica-se que ~ uma diferença marcante na distribuição r!
lativa de radioatividade entre os picos de 28s e 18s. Assim,
nota-se claramente que a razão entre as atividades especIfi
cas a 18s e a 28s é muito menor no .3 2 perlodo (Figura 20b
que no 5Q período (Figura 21~).

~ geralmente admitido que os precursores do 288

permanecem muito mais tempo no núcleo que os de 18s (MADEN,
1968). ~ste fato torna possivel estimar a velocidade de ma
turação dos precursores de rRNA, na base das variações de a-tividade especifica do pico de l8s para a atividade especl-fica do de 28s com os tempos de incorporação. Decorre ime-
diatamente destas premissas que as variações observadas pa-ra as relações de atividades especificas (Figura 20 b e 2la )
constituem segura evidência em favor da hipótese de que há
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FIGURA 19. CI~TICA DE INCORPORAÇÃO DE URIDINA-C14 EM RNA DE GL~DULAS

SALIVARES DE LARVAS DO 4Q PERíooo.

Para a dete~minação da cinética de in~orporação de Uridina-c14, as glâ!l,

'dulas salivaras de 5 larvas foram r8.pidamente pomogenebadas em 4J1 0ml
o '-de NaOH 50 mM a °C. Entao 00104 foi adicionado para dar a concentra-

ção ~nal de 200 mM em relação a }:[:10
4

• Aliquota.s de 1;.nU. desta su§.

pensa0 foram filtrada.s em membranas Mil.l~pore lavac1a,s 4 vez:as com 15 rol

de HalO 200 IaM, e sêcaa para determinação de radioatiVidàde . (~s medidas

foram faitas num Geiger-Muller Nuclear Chicago Gaa FloW' Counter). Tô

das as soluções usadas ~este processo continham uridina não radfoat,i'l71.

dade a 200Ag / mI. (Processo desenvolvido por R! MENEGHI~I, não publl

cado).
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FICUHA 20. PERFIS nE SEDIMEN"rAcÃQ IJE PJ~A. 'MARCADO COM URIDn-rA-H3,
SALIVARES DE LA,RVAS DO 3º PERfooo., .
3 0 ,larvas fOTsm ir.je~adas co~ UTidL~a~R~ (7,2 C/riM, lmC!ml) permitindo-se a incorporação.por 1 h. a) e por 3 h.'b).
Apos decorridos 08 t~:n:P03 de ins.orporaça,Q os animais foram sacrificarios, ~s, glEillculas saliva.:res foram dissecada,!; e
lOistUl"s.à.a.s a igual numer~ de glandula.s obtidas de larvas do",mesmo frTIlpo ~nao inj eiadas. O fracionamento celular feli
fei10 como des~rito, em Meiodos, recolhen1ó-se apenas a porçao citoplasmatica~ S-1. A partir de 8.1 o RNA foi obtido" ~ t', ::w
atreves de ~u~s extraçoes cam_TMN-7 e ~~-8 ~~bas a OOCj,B.S ql1ais foram misturadas antes da precipitagao com eta-
nol~ Condiçoes d~ c~~trifugaçao descriias em MetoOoa~ "
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DAS GL~ULAS SALIVARES DE LARVAS DO 50 PE1ÚODO.

o procedimento experimental seguido nesta experiência foi idêntico ao descrito na legenda da Figura 20. Tempos de

incorporaç;oz a):3 h. J b) 18 h. Condições de sedimentação descr1t~ em M8todos.
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uma inibição, da maturação de rfu\fA no fim do 42 estádio do
desenvolvimento larval de ~. ~JlKelae. A Figura 21b' mostra
que mesmo depois de 18 horas de incorporação a radioativi
dade acumulada nas bandas de 18 s e 28 s é muito menor que
aquela acumulada na banda 4 s'. :mstes fatos estão de acôrdo
com o observado para os perfis de radioatividade e U.V., os
quais não coincidem mesmo depois de 24 horas de incorpora
ção, tanto no inicio do 42 (Figura 18a) como no 52 período
(Figura 18b).

A variação da cinética de incorporação de uridina
-~. no fim do 42 estádio do desenvolvimento larva1 não é to-talmente explicada pela hipótese de bloqueio parcial da ma-~ (
turaçao dos precursores de rRNA. O aumento relativo da S1n-
tese de classes de RNA instáveis deve contribuir grandemen
te para esta variação. Esta idéia é sugerida pelos dados da
Tabela VIII. ~stes resultados se referem a experiência onde
larvas do ~2 e do 42 periodo foram injetadas com uridina-~ ,
permitindo-se a incorporação por 10 e 20 minutos. Para cada
grupo de larVas, o RNA das glândulas salivares foi extraído
em duas frações, uma extraída a frio e a outra a quente. O
total de radioatividade extraída em cada caso indica que
larvas de idades diferentes incorporaram quantidade nrlto s!
melhante de isótopo. A distribuição de radioatividade pe
las duas frações do RNA, no entanto, variou muito com a id~

de da larva. Para larvas mais velhas a maior parte do RNA
marcado foi extra1do a quente. Isto sugere que o RNA ràpida-mente marcado tem maior contribuição de classes instáveis -
no 42 período do que no 32 período. Dados adicionais a êsse

N ,

respeito sao trazidos pelo grafico da Figura 22. Nesta figu. -
ra aparecem curvas que dão a variação da atividade especif!
ca da fração de RNA extraída a quente com o tempo de incor-
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FIGURA 22. VARIAÇÃO DAS ATPlIDADES ESPECíFICAS DAS

FRAÇÕES DE: RNA,EXTRAtDAS A 6;oC, PARA LARVAS DO FIM
DO 4(1 EST..IDIO, DURANTE OS Pij,IMEIROS 60 MH'U'l'OS DE

INCORPORAÇÃO.

Larvas em lotes de 15 toram injetadas com :2 ~ de

uridina-H3(7,2C/mH,lMC/ml) permitindo-se a i.ncorpo

ração pelos tempos assinalados no gr~tico. ORNA
foi extraído das glândulas salivares em 3 h-ações:

- (I '"a primeira por- extraçao cem T}lli-7, a O C na ausen-

eia de SDSj a segu.llda com TMN-7, SDS 1% e temperatUII:l,
oentre 10 a 20 Cf a tarceira com TMN-8 50S 1%, entre

L • ,
05 8 70 C. Foram lançados no grafico apenas os dados

de atividade as'pacítica reterentes ~s trações de RNA
extraídas a temperatura de 65 a 70°C.
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poração, para larvas de diversas idades do fim do desenvolvi
mento larval. Nota-se claramente que a incorporação nesta
fração de RNA é muito maior para larvas do 42 que para lar
vas do 52 periodo. Animais cujo desenvolvimento larval está
terminando, durante a muda pupal, ainda incorporam uridina-If,
mas num n!vel bem inferior.

Os dados globais a respeito da síntese de RNA em
glândulas salivares de R... ange..l~~, durante o 42. estádio do
desenvolvimento larval, podem ser assim resumidos:

1) na passagem do 22 para o 52 e o 42 período a velocida-de de síntese de RNA aumenta grandemente.

2) Muito embora o nivel de incorporação de uridina-HJ va-o o o ,rie muito pouco durante o 3-, 4- e 5- per~odos, o pa-
drão de sintese de RNA nestes periodos varia enormemente.

3~ No ~Q período ocorre síntese predominante de RNA ribos-" .
som~co.

~) No 4Q período a síntese de rRNA é inibida ao nivel do
processamento; a incorporação de uridina-If· em RNA po-lidiaperso e refratário à extração com fenol a frio é inten-

sificada. Quanto ao padrão d~ incorporação o 52 periodo se
identifica ao fim do 42 periodo, mas representa um estágio de
transição entra uma época de síntese intensa de RNA, que é
o 42 período, para outra de muito baixa atividade de incorpo
ração de uridina-H3

., que é o 62 pertodo. -

5) O 62 periodo se caracteriza por uma .s intese muito bai

xa,·..de RNA~ ocorrendo a incorporação de uridina-If· e;
classes polidispersas. Isto parece indicar atividade trans
critiva residual de células que imediatamente vão morrer.
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IV DISCUSSÃO

a) rracionaoento Oelula~

A grande dificuldade coo o fracionamento celular
advám do fato de que as frações subcelulares obtidas são
compartimentos definidos bioquimicamente. A comparação mo!
fo1ógica entre as estruturas celulares preservadas nas fra, -
ções Qerivadas dos fracionanentos e as descrições cito1óg!
cas da.s organelas celulares serve apenas como orienta
ção. Somente parâmetros bioqu1micos permitem definir obje-- ,tivamente parçoes isoladas pelas tecnicas de fracionamento
(De DUVE, 1964). Dai não podermos nunca identificar tota!
mente frações isoladas de células com os compartimentos ce-lulares descritos pelos citologistas. O processo de fracio-namento para as glândulas salivares de R. angelae,desenvol
vido neste trabalho, permite a obtenção de compartimentos
bio~uimicos claramente definidos.

,
Foi necessario desenvolver um processo apropriado

~ ",para as glandulas salivares, ja que os metodos classicos de
fracionamento de tecido são ineficientes nêete caso. As mes-mas dificuldades são encontradas com glândulas salivares de
Drosopbi1a e de Cbironomus. Reoentemente aparecerao publi-- ,caçoes descrevendo tecnicas adequadas ao isolamento de
núcleo das glândulas salivares de Drosophila(BOYD,BERENDES
e BOYD, 1968) e de Chironomus (RISTOWe ARENDS, 1968).Nos
sa intenção, em glândulas salivares de R.ange1a~, foi pro-

, ,
curar um meio pratico para o fracionamento total das celu-
las. Um primeiro passo no sentido de atingir êsse objetivo
foi o processo que garantiu a obtenção de (S-l e.S-2) duas
frações citoplasoáticas e (N) uma fração nuclear. A etapa
que permite o isolamento de S-l é una tentativa de obter
uma fração citoplasmática isenta de contaminação nuclear.
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,
A etapa ~eguinte e dirigida no sentido de eliminar o mais
possivel os contaminantes citoplasmáticos da tração nuclea~

Como consequência da maneira pela qual a preparação é lev~
~. ,

da avante, a fraçáO 8-1 deve conte~ praticamente todo o
material solúvel do citoplasma. Já 8-2 está enriquecida com
a porção ligada às membranas y principalmente àquelas do re-, , . , ,
t~culo endoplasmatlco proximo a memb~ana nuclear.

A partir destas interpretações e dos dados de ati
vidades especificas do RNA extraido a frio de 8-1 e 8-2,p~

demos admitir que as frações de RNA solúveis do citoplasma
marcam mais ràpidamente do que as ligadas às membranas. Es-- ,ta conclusao e, no entanto ~ de pequeno alcance, uma vez que
tanto o RNA da parte solúvel como o ligado às membranas ci-

, -toplasmaticas formam populaçoes complexas.

I -O fato do RNA extraldo a quente das porçoes cito-
plasmáticas ter apresentado uma atividade especifica maior
que a observada para as extrações a frio deve ser conside
rado com cuidado. Logo de inicio, deve-se lembrar que não
há critério que permita eliminar totalmente a possibilida
de de contaminação com o RNA ràpidamente marcado nuclear.
Mas se fosse esta a explicação para a presença nas frações
citoplasmátioas do RNA que exige condições mais drásticas
de extração, era de se esperar que 8-2 fosse mais rica 
neste tipo de R!~A, uma vez que é a fração citoplasmática 
mais suscept1vel de contaminação nuclear. Resultados simi
lares foram obtidos por HADJIVASSILIOU e BRAWERMAN (1967)
em fígado de rato. ~stes autores verificaram que uma se~
da extração com fonol em pH 8,~ da fração citoplasmática 
fornecia um RNA com mc.ior atividade "template" que o ex
traido a pH 7,3. ~stes resultados sugerem que o m-RNA cito-

-
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, ,,,,..
plasmatico pode ser refratario a extraçao com fenol em con-

,.. "diçoes mais brandas, como o RlfA rapidamente marcado nuclear.
O comportamento do mRNA poderia s~r conseqüência do tipo de
associação que manté~ na ribonucleoprotefna, à qual está as
sociado, conferindo-lhe propriedades, quanto à extração, d!
ferentes de rRNA. Ribonucleoprota1nas. citoplasmáticas com
características de informossomo têm sido notadas em diversos
sistemas: f{gado de rato (HENSHAW, 1968); células L O?ERRY e
KELLEY, 1968), epiderme de inseto (KAFATOS, 1968) e embrião
de ouriço do mar (INFAN~E e NEMER, 1968). Os dados apresent~

dos a respeito de distribuição e comportamento das ribonuc)eo..-
proteínas de ~__~1t~~.~ são insuficientes para adicionar ~

novas informações ao problema. Nossos dados devem ser encar~

dos como informações preliminares a respeito das ribonucleo
proteínas citoplasmáticas das glândulas salivares.

PENMAN, SMITH e HOLTZMAN (1966), examinando o RNA
,.. , ,

em fraçoes citoplasmaticas de celulas HeLa, encontraram cla~

"ses rapidamente marcadas com altas constantes de sedimenta-
,.. - "çao. Estas observaçoes sugerem, a primeira vista, que tais

frações citoplasmáticas estão contaminadas com o RNA nuclear.
Recentemente, novos dados do mesmo laboratório indicam que o
citoplasma de fato contém RNA polidisperso ràpidamente mar
cado, de alto pêso molecular independente do RNA pesado nu
clear (PENMAN, VESCO e PENMAN, 1968). Esta classe de RNA em
ReLa foi descrita associada a RNA que sedimenta junto com
políssomo e é insens{vel a EDTA. RNP dêste tipo, no entanto,
pode ser de origem nuclear e aparecer na fração citoplasmá
tica como consequência do processo de fracionamento, como foi
verificado para hepatoma de rato (PLAGEMANN, 1969) e células
L (PERRY e KELLEY, 1968). Nossos resultados com glândulas s~

1ivares de E.~ ..anj!,.e}.ez. estão mais de acôrdo com os de PERRY

-
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e KELLEY (1968) para c~lulas L. A fração 8-1 não está enri
quecida em RNA ràpidamente marcado de alto pêso molecular e
a maio~ parte dos RNA~s presentes nesta fração são sensí
veis a EDTÃ. Já a fração 8-2 parece conter significante
quantidade de RNA pesado. ~Bte RNA pesado pode se~ de ori

... . ,
gem nuclear, mas nao se pode afastar a hipotese de que est~

ja ligado às membranas do ret1culo endoplasmático próximas -
, , "a membrana nuclear. Duvidas do mesmo tipo pairam sobre os, , .
resultados observados em celulas L e somente novas eXper~-

ências poderão aclará-las. O tipo de fracionamento celular
desenvolvido para glândulas salivares parece ser prof1cuona
abordagem experimental a êstes problemas.

b) Biossintese de rRN!.....--.-. ...........--.............
o c'onjunto "organizador nucleolar-nucléolo" repre-senta o sistema gênico melhor conhecido em eucariotos(PERRY,

1967; BIRN8TIEL, 1967; BROWN, 1967). O rDNA está restrito
ao organizador nucleolar (RITOSSA e 8PIEGELMAN, 1965;WALLACE

) "e BIRN8TIEL, 1968 e o nucleolo o uma estrutura celular que
aparece como consequência da transcrição e do processamento
do rRNA. Na falta do rDNA ou na ausência de s1ntese de rRNA
não se observa nuclóolo. A compreensão da fisiologia do sis...
tema "organizador nucleolar-nucléolo" tem dois importantes
aspectos: I) rRNA é uma classe do ácidos nucléicos de im
"portâ,ncia fundamental na vida celular; II) os modêlos ela-borados para a bioss1ntese d€ rRNA t;m valor heurístico no
estudo da biossintese de mRNA, cujo progresso tem sido graE;
demente limitado pela dificuldade, até agora não superada,,
de se obter uma especie claramente definida de RNA mensagei-
rO n
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A elucidação das vias nucleolares de biossintese de

rRNA foi possivel principalmente devido à exploração do m2
,,' rdelo celu1as de rnamlfero em cultura de tecido (PERRY,1962;

SOHERRER e :DARNE1L, 1962; PEE"llLl\N SMII1H e HOLTZMAN, 1966;
WEINBERG et alii~ 1967; JEbNTEUR, AMALDI e ATTAR:DI, 1968;
McCONKEY e HOPKINS~ 1969). Investigações em células normais
confirmaram e complementaram êstes resultados (~Mu.r.~I~T3Ue

BUSCH, 1965; STEELE, 1968; ~mRAMATSU e FUJISAWA, 1968). CQ
mo foi descrito na introdução, dêstes estudos emergiu o mo-" - , rdelo padrao para a via de biosslntese de rRNA em mamlferos.
A questão de interêsse que então surgiu é saber se esta via

( . A.' Ao'de slntess de RNA rlbossomlco e geral para todas as celulas
nucleadas. O trabalho relatado nesta dissertação indica que

A ,

em glandu1as salivares de ~?p.~e_~a~ o rRNA e sintetisado
segundo o esquema descrito para mamiferos. ftstes aspectosm
biossintese de rRNA, em invertebrados, só foram examinados,
até agora, nas glândulas salivares de dipteros. É interes
sante lembrar que para R. angelae (nesta tese) Chironomus

~-.............-_.- _.._.- ._.... )..- - .-

(EDSTROM e :DANEHOLT, 1967) e ~r~E~~~i.~ (GREENBERG, 1967)0
precursor inicial de rRNA foi descrito com um coeficiente
de sedimentação da ordem d~ 36 - 37 s. Embora êste valor nãô
seJa uma determinação rigorosa,representa um dado reprodutl-
veI que se distingue significantemente do valor de 458 atri

, , ~

buido ao precursor de rRNA, em mamiferos. A preocupaçao com
~ , "esta diferonça nno e meramente academica. Estamos interes-

"sados em saber se estes resultados podem revelar aspectos -
básicos da regulação gênica de eucariotos.

LOENING (1968) estudou a variação dos pêsos molecu
lares de rRNA na escala biológica~ fazendo determinações de

" "pesos moleculares atraves do metodo da eletroforese em gel
de poliacrilamida recentemente desenvolvido (LOENING 9 1967;
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BISHOP, CLAYBROOK e SPIEGELM.A~, 1967). Foi verificad o que o
Â ~ ,

peso molecular do rRN4 de 18s nao varia desde protozoarios
, , , . 6 ,

ate mam~feros, tendo um valor med~o de 0,7x 10 daltons. Ja
o ."28 s" tem um pêso molecular aumentando progressivamente

6 , , 6
desde 1,30x 10 em protozoarios e fungos ate 1,75x 10 em
mam1feros. Em particular, pros.op.l:g.la e ~0.J2.~ apresentam
par~ o 11288" 1,4 X 10

6
e 1,5x 10 6 daItons, respectivam.ente.

O precursor primário de rRNA em Xeno~us apresenta um coefi-......
ciente de sedimentação da mesma ordem do observado em d1pte-
ros (M. L. BIRNSTIEL, comunicação pessoal). Apenas as dif~
ças entre os pêsos moleculares do "28 s" em Xenopus e DrosCJlilil.a
( 6) (' ( 6)'" ----:-1,40 e 1,51x 10 e em mam~feros 1,75x 10 nao podem expl1,
car as diferenças entre os coeficientes de sedimentação dos
precursores. Era de se esperar uma variação maior na extensão
da parte do precursor eliminado durante o processamento. Ago
ra os primeiros resultados a êsse respeito são conhecidos. Sa-
be-se que em células HeLa pelo menos 50~ do precursor de 45 s, .

e eliminado (McCONKEY e HOPKINS, 1969) enquanto em Xenopus
a eliminação é da ordem de 10 a 2.0 %(LOENING, JONES e BIRNS
TIEL, 1969). ~stes resultados mostram que a diferença entre
os coeficientes de sedimentação do precursor primário de rRNA
em mamiferos e em anfíbios e invertebrados é principalmente.
devida ao segmento de cadeia perdido no processamento. O si-
gnificado dêstes achados é totalmente desconhecido no momento,
uma vêz que não se sabe qual a função da parcela do precursor
seletivamente eliminada no processamento de rRNA.

Os resultados obtidos com as glândulas salivares de
~. allgelae indicam claramente que, no fim do desenvolvimento
larval, a síntese de rRNA é redu~ida por inibição parcial da
maturação. Isto nos sugeriu que o bloqueio de alguma etapa do,
processamento serve de passo inicial do mecanismo que leva a

----"'"
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~ , ~,

reduçao da s~ntese de rRN"A e desagregaçao do nucl~olo. Resu!
tados equivalentes foram observados na diferenciaçâodo cri~

talino de boi (PAPACONSTINOU e JULKU, 1968). Outros dadosm~

tram que inibição ao nivel do processamento pode ser um mec~

nisrno de importância geral no contrêle de biossintese oorRNA, ... ,
em celulas nucleadas, como foi lembrado na Introduçao. Alem
dos dados já citados, sabe-se que na citodiferenciaçâo da I!
nhagem eritropoiética de pato, a sintese de ribossomos é to
talmente reprimida, não obstante uma sintese residual d03 pr~

cursores ribossomais permaneça (ATTARDI et alii, 1966;~
e MARCAUD, 1968). Es~ considerações nos levaram a crer que
R. a~elae é um sistema que favorece a visualização de um im. . ....
portanto mecanismo de contrêle metabólico. Estas afirmações
mereoem uma discussão mais minuciosa.

Nada se pode afirmar a respeito do fator que permite
limitara maturação dos ribossomos. Colocando da maneira moow
ampla possivel, admite-se duas possibilidadés: I) alguma.,
etapa do processamento do rRNA poda ser inibida (metilação,
clivagem d~ cadeia, etc.) 11) a maturação do ribossomo po
de ser limi~ada pela falta de protcinas estruturais.

Diver.sos resultados são conhecidos, os quais podem
".,. ,

orientar nas consideraçoes destas a.lternativas. Como ja foi
mencionado aqui, células HeLa, quando crescem em meio caren
te em metionina, têm a bioss{ntese de ribossomos bloqueados.
Não obstante, à ~recursor de 45s é sintetizado à velocidade

, ~ -normal, s~ndo inclusive clivado ate 32 s, mas ambos nao sao ~
• N - _,

t~lados e sua maturaçao nao progride, sendo degradados no n~

01eo (VAUGHN et alii, 1967). Nêste caso assume-se que a sin
tese de ribossomos maduros está bloqueada exclusivamente p~

la falta de metilação. Foi verificado que não há carência de
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proteínas estruturais, pelo menos para a formação das partí
culas nucleolares precursoras de 80s e 55s, as quais encer
ram os rRNA de 45s e :52s respectivamente (MADEN e VAUGHN,
1968). Não é conhecido se o bloqueio da metilação tem algum- , -papel na reduçao da sintese de FUJA que ocorre a cada geraçao

, A "

das celulas HeLa. Glandulas salivares de R. angelae, quando
incubadas num meio quimicamente definido, contendo diversos
aminos ácidos mas sem metionina (ARThlliLIN, MENEGHINI e LARA,
1969), s1ntetisaID. te precursores de rRNA mas o processamento
fica inibido (resultados não publicados de R. 1ffiNEGHINI) •
Esta experiência ainda não foi levada avante e não se pode
dizer que a imbição de sintese se dá pelo mesmo processo
observado em células HeLa. Nós tentamos verificar se na épo
ca do bloqueio da maturação, observada "in vivo" em R. ange
lae, os precursores de rRNl1 estão submetilados. Verificamos
~ a incorporação de metionina-metil-H~ em RNA ocorre tão
bem no 52 per{odo quanto no 32 per{odo do desenvolvimento
larval. Êstes resultados, no entanto, não podem ser conside-,
rados conclusivos, no sentido de eliminar a hipotese de sub-
metilação, pois diversos fatôres, dos quais depende a incor-- - - ,poraçao nao estao controlados, como o tamanho do reservatario
intracelular de metionina e a velocidade de sua ativação.
Uma respota segura à questão está dependendo de determinaçÕes

,
de atividade de metilases nucleolares, tarefa que ate
agora não foi empreendida em R. angelae. Metilação, entre-..., , ,
tanto, nao e o unico pe.sso do processamento de rRNA poten-
cialmente útil aos mecanismos de contrôle de síntese. Esta su-gestão vem das observações de BURDON (1967) sôbre o efeito
de tioacetamida na maturação de rRNA em células de tumor
ascitico. ~ste autor observou que a droga não inibe a sfn
tese dos precursores, os quais são normalmente metilados. ~s-tes dados foram tomados como indicativos de que a tioaceta"-
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mida funciona como inibidor da maturação agindo num passo in
dependente da metilação, talvez influindo nas atividades das
enzimas nucleol{ticas envolvidas nas clivagens dos precurs2
res. Diante dos fatos citados somos obrigados a admitir que
não há nada definido a respeito dos mecanismos de regulação
que agem "in vivo", ao nível do processamento de ribossomos.

, "'" ,Alem da regulaçao da slntese de rRNA ao nlvel do
processamento considerada até aqui, sem dúvida ocorre regul~

9ão ao n{vel da transcrição. À transcrição de rRNA é totalmen-
te reprimida durante as primeiras clivagens do embrião. Isto
implica na repressão do rDNA ou, se houver uma polimerase e~

pec{fica para rRNA, simplesmente na ausência dessa polimerase.
Estas são alternativas, por-ora, meramente especulativas, mas
há outras implificações interessantes. GURDON e BROWN (1965)
transplantaram núcleos de embriões ou girinos para zigoto de
Xenopu~. Os núcleos transplantados experimentaram rápida re-

N ., ,.., ~

grassao do nA0leolo e total repressao da transcriçao do rDNA.
~stes resultados indicam que o citoplasma do ovo e dos blastô-meros contém um fator que des~ncadeia o processo repressivo,
que poderia ser por repressão do rDNA ou por eliminação da
atividade da polimerase. É possivel que êste evento seja ex
clusivo da diferenciação embrionária; esta sugestão é baseada
em certos dados. Na embriogênese de ~~oyp~ a transcrição de

~ , ~

rDNA aparece na gastrulaçao y mas nesta epoca a maturaçao dos
precursores de rRNA está parcialmente inibida (BROWN, 1967).
~stes dados são evidências claras indicando que a regulação ao

I . "" ( ~nlvel de transcrlçao e ao nlvel do processamento sao €ventos
indêpendentes. Como muitos exemplos indicam, em células cito
diferenciadas, com s{ntese de ribossomos inibida, uma síntese
residual de precursores ocorre, Por razões econômicas não era
de se esperar y que em organismos superiores existisse um meca...
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nismo de regulação agindo ao nivel da transcrição para elimi-
nar tota.lmente a s{ntese de rRNA. Nas fases inioiais da e!!!

A A' . ~

briogenese,um mecanismo deste tipo esta presente,talvez nao
por motivos de economia. Em face destas considerações,somos 
tentados a pensar que a regulação ao nível da transcrição ~

característica da diferenciação embrionária. Já na citodife
renciação o processo primário de contrôle está ao nivel do pro.-
cessamento, como descrevemos para glândulas salivares de R.,an-
p.,el,ae. A redução da transcrição dos precursores como observa-,
mos em &_~~~~ e e observado em outros animais, pode ser
um fenômeno secundário resultante da redução da atividade da
pplimerase ou queda do Divel da prote1na que interage especi
ficamente com o rRNA nascente ou ambes os CQsos ao mesmo tem-
pOr

c) RNA_ n~o l"j.P.o.s..s..ômi..c_<?. rjl;pi~e!!t~ .. ~~~~~<!2.
, - .O metodo de extraçao de RNA descr1to neste trabalho

fornece um caminho prático e eficiente de obtenção dêste áci
do nucléico das glândulas salivares de ;a.-!..-_a:.,n~tLl~. Sua gE~

de vantagem é permitir um fracionamento do RNÁ celular duran-A , ,

te o processo. Por este metodo nos temos conseguido com a ex-tração a quente uma fração enriquecida de RNA ràpidamente
marcado não ribossômico. Foi observado já há bastante tempo

, . ,..".que oRNA rap1damente marcado nao e extra1do efic1entemente -
com fenol frio a pH neutro (GEORGIEV e MANTIEVA, 1962;SIBATANI
et alii, 1960; HADJIVASSILIOU e BRAWERMAN, 1965). A fr~ção

de/RNA ràpidamente marcada extra~da a 65~ C das glândulas sa-
• IV' A • ,.11vares nuo e homogeneamente marcada, Em v1sta deste fato os

valores dos n1veis de hibridização calculados (os valores mai-ores observados atingem 5%) a partir da atividade especffica'
dêste P~A, não podem ser tomados como estimativa da porção do
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genoma transcrito em têrmos dêste tipo de RNA.

"Foi assumido que o RNA rapidamente marcado, cuja e!
tração exige condições mais drásticas, é de origem nuclear -

" .provavelmente ligado a cromatina (GEORGIEV e MANTIEVA, 1960;
GEoRGIEV et alii, 1963; HADJIVASSILIOU e BRAWERMAN, 1965).
No caso de R.... ~~elae , a 65 0 C extrai-se principalmente RNA

A' '.' ~. nuclear, mas este acido nucle1co esta numa estrutura nao es-
treitamente ligada à cromatina. Nós estamos inclinados a ad
mitir que o RNA nuclear ràpidamente marcado está ligado a 1IIR

ribonucleoprote1na nuclear. As propriedades desta associação
nucleoprotéica tornariam o RNA refratário à extração com fe
nol a frio. Estas RNP's são postuladas como part1culas que
encerram mRNA em processamento, portanto seriam pré-infor
mossomos. No citoplasma, os informossomos podem determinar
para o mRNA propriedades semelhantes às ~o RNA ràpidamente
marcado nuclear, dai a existência em frações citoplasmát~

de RNA extrcive1 a quente com ~tividade especifica superior
à da massa de RNÁ extraida a frio. É evidente que estas in-

N rIII • , N

terpretaçoes nao passam de uma h1potese de trabalho. Nao
obstante, trata-se de uma idéia viável que está de acôrdo 
com muitos dados conhecidos. Em figado de rato foi poss{vel
extrair umapart{cula ribonuc1eoprotéica, claramente distin-ta de ribossomo, que encerra o RNA ràpidamente marcado
(SAMARINA et a1ii, 1968). Em citoplasma de diversos tipos
de células t~m sido encontradas indicações para a existên
cia de uma RNP não ribossômica encerrando mRNA (PERRY e
KELLEY, 1966 e 1968; HENSHAW, 1968; INFANTE e NEMER, 1968 e
KAFATOS, 1968). O RNA pesado ràpida~ente marcado contém se-u.... , .quenc1as homologas ao mRNA que aparece no c1toplasma
(STEVENIN, MANDEL e JACOB, 1969). Os dados conhecidos para
o processamento dos precursores do rRNA servem como orien-
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- " ,taçao, desde que e plaus~vel esperar um processamento analogo- ,para mRXA. Estas consideraçoes permitem prever uma serie de
caracteristicas dos pré-informoésomos, testáveis na prática.
E~tas part{culas devem enc~rrar sequências de liRA homólogas

, /!i. 'aos tl6iIlSo,geiro8 citoplasmaticos e sequ'í'ncias restritas &O!lú:il.eo.
Como estas partículas devem ser envolvidas na tomada do RNA
nascente da transcrição, seus componentes protéicos devem e
xercer atividade estimulatória sôbre a RNA polimerase "in
vitro". Resumindo, em principio, tôdas as implicações desta
hipótese podem ser experimentalmente investigadas. Em glându
las salivares de R. angelae nós temos agora mais razões pa-.... ...........-....-. ,
ra tentar isolar estas RNP's nucleares. Com uma serie de
bem engendradas experiências de hibridização RNA-DNA, usando
a fração de RNA extraída a quente das glândulas salivares,fo
ram conseguidos resultados de grande significação (MENEGHINI
et alii, 1969; MENEGHINI, 1969). ~stes resultados indicaram-

'\

claramente que o RNA nuclear r~pidamente marcado transcrito -
no 22 período do desenvolvimento larval é, pelo menos parci
almente, diferente do transcrito no 5~ período. Além disso, os

, o , ,
dados mostraram que o RNA extra~do a quente do 5- per~0do e
transcrito de DNA que sofreu replicação diferencial. Até o
momento esta é a primeira verificação experimental de amplif!
cação de DNA diferente de rDNA. Com estas novas informações a
importância de~~~elae ultrapassa as perspectivas inicia
is que motivaram a sua exploração como modêlo para o estudo
da regulação genética. Nós temos agora um sistema claramente
definido que tem potencialidades par~ favorecer a abordagem
experimental a problemas básicos da regulação genética de eu

o-

cariotos: papel da replicação diferencial do DNA, significa!0
do RNA nuclear ràpidamente marcado e suas relações com o pro

o-

cessamento do mRNA.
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RNA durante o desenvolvimento lar--
Os per!ados do desenvolvimento larval de R. an~el~

focalizados neste trabalho envolvem grandes modificações no..
comportamento dos animais, as quais correspondem a prepara-
ção para a metamorfose. Durante estas épocas as larvas param
de se alimentar e se entregam ao trabalho de construção do

, ""I "" Apupario coletivo. Coroo nao sabemos a funçao exata das glandu-
las salivares em ;R••. _~.ii.e..l.a.!:., fica muito dif{cil interpre-

" , -tar o papel desempenhado por elas nestes perlodos. Nao obs-
tante, é fàcilmente verificável que até o fim do 2Q per!odo
as glândulas armazenam uma grande quantidade de secreção. D~

rante o 3Q pertodo t;da êsta reserva de secreção é eli
minada ..e'. é possivelmente usada. na construção do pupário.
BIANCHI e LARA (1969) t;m estudado a s~tese protéica nas
glândulas salivares durante o 42 estádio. Foi verificado que

I' A .,.." "grande parte das proteinas das glandulas sao possivelmente o-riginárias da hemolinfa, fato também verificado em glândulas
salivares de .9F..:i:l:.?.~~ (IJ,UFER e NAKASE,.1965). Mas além

, • A _

da tomada de protelnas da hemollnfa as glandulas estao envo!
Vidas em ativa stntese protéica, cujo máximo de intensidade
é alcançado no 4Q pertodo (BIANCHI e LARA, 1969). Não foi p~
s{vel, no entanto, detectar claramente variações no espectro
de prote!nas sintetizadas durante o 42 estádio do desenvol
vimento larval. Isto não quer dizer q~e não haja tais varia
ções, pois esta análise, atualmente em curso (BIANCHI dados
nã~ publicados), tem sido dificultada pela entrada nas glân
dulas de proteínas da hemolinfa. Por outro lado, o comporta
m-ento dos cromossomos, indica ativação de novos genes duran
te o 42 e 52 per{odos, como revelado, pelo desenvolvimento
de grandes puffs nesta época (PAVAN, 1965).
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Voltemo-nos agora para OS dados :fornecidos nesta te
se a respeito da sintgse de Rl~Á fio 42 estádio do desenvolvi
l1l1ento larva.l. Durante o J2 per{o<1o temos uma intensa síntese
de rRNA nas glândulas salivares. ~ste resültadojá era es-,
perado face 80S dados cmteriormente descritos: o conteudo de
ImA por c~lulaaumenta nesta época (LAR.A E fIOLLMtDER, 19(7)

e a incorporação de uridina-H3
. em RNA obedece a uma cinéti

ca linear (MENEGHINI, ARMELXN eLARA, 19(8) .• Esta s{nte;.se de
r~TA só se justifica se houver uma síntese de proteínas com
intensidad.e correspondente. Esta implicação está coerente cotm
os dados de BIÂ1WHI e LARA (1969) citedos anteriormente, que

o" r'.
~~straro Ser o 4- perLQdo uma epoca de grande sLntuse proteLCo..
No 4Q período, j~ a síntese de rENA maduro' está inibida,desde
que o suprimento de rRNA foi garantido pela síntese do 32 p~

rrLodo.
, .. ,

Quando nos examinamos os resultados referentes a SLn,.....
, •.. • ,N, A

tese do RNA rapidamente marcádo nao ribossonnco, chegamos a
conclusões intcrosscmtes. :mste tipo de RNA é o contribuinte 
mais importante da populaoão rà.pidamente mar;cada do 4Q .e "'.52

per{odo. Isto é indicado pela maior importância das formas P2
lidis:persas no perfil de sGdimenta<;ão das extrações a f:rio,c.2;
mo também :pela maior proporção de radioatividade incorporada
na fração de Rl'Ji~ extraída e,. quente • As maioréS atividades es-

, ~ ,
pecificas para as fraçocs de RNA extraldas a quonte foram ob-
serve.das no 42 período. Do ponto d.e vista qualitativo nós sr:.
bemos que os RNA s rd.pidamente marcados, não ribossômicos ,
-. -. o o,sao populaçoes diferentes no 2- e no 5- perlodo do desenvolvi-mentolarval (ME1'J'EGHINI et a1ii, 1969; IVrENEGE:IN:I, 1969). Co-

mo foi discutido anteriormente, a maior parte do RNA ràpida
mente marcado não ribossôll1ico é do tipo nuolés,:r. Pelas inter-
~, . ,

pretaçoes que nos temos aceito, os RNA's nuoleares ra.pidamen-- ,te marcados saop:recursores dos mensag01ros oitoplasmaticos.
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Levando em conta estas considerações podemos propor
que no 4Q e 52 per{odos novos genes são ativados, dai o apa
recimento de novas sequêncins no RNA nuclear, o que por sua
vez seria reflexo do processamento de novos mensageiros. At~

agora, entretanto, sintese de novas prote{nas durante êstes
per{odos não foram inequivocamente demonstradas. Evidentemen-te, esta interpretação mesmo que seja correta, não fornece
nada a respeito das relações entre a enorme s{ntese de DNA
ocorrendo no fim do 4Q estádio do dEsenvolvimento larva1
(nmNEGHINI, 1969) e as classes de ill~A sintetizadas na mesma,
epoca.

,
No fim do desenvolvimento larval p na epoca imediat~

mente anterior e durante a muda pupal, ainda ocorre incorp,2,
/'oi 0:3 o,.."raçao de urud~na-H em RNA. Esta lncorporaçao se da num n~-

vel muito baixo e exclusivamente em classes de RNA polidis
persas que aparecem por todo o gradionte de sacarose com co~

ficíentes de sedimentação que vão de 50-60 s a 4 s. A síntese
de RNA neste período não foi estudada em detalhes, mas algu
mas especulaçõe s podem ser levantadas a respeito do significâ

, o "do desta s~ntose resldual. Durante esta epoca a s~ntese de
I' ( ,..protelnreesta bastante reduzida BIANOHI e LARA, 1969). Nao

é de esperar que esta s{ntese de R1~A seja para suportar a
, , É 'sllltese de protelna. posslvel que o transporte de mRNA Pf:.

ra o citoplasma es~eja totalmente bloqueado, sem bloqueio 
total da transcrição; assim, os produtos não são processados,- , ,..sofrendo degradaçao no nuc1eo sem ter qualquer funçao. Es-
ta também pode ser a explicação para a s{ntese residual de
RNA observada no espermatócito prim~rio de hamster(~.MATS~

UTAKOJI e SUGANO y 1968). Na espermatogênese de hamster,quaE
'tO t - o r t d t'do pra ~camen e nao ocorre malS Sln ese ~ pro elna, o es-

permatócito apresenta. incorporação de l.u·idina-H3
. que se dá
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exclusivamente
e de alto pêso

Icom s~ntese de
dual, devido a...
que por razoes

em autossomos. O RNb sintetizado é dot~o A-U
molecular. Esta síntese não está relacionada
proteina, podendo ser apenas uma sintese res!
uma ausência de repressão total da transcriçãO.
econômicas seria desnec~ssária em metazoários •

.'0

~ste trabalho permitiu uma primeira descrição dos
~ I .Apadroes de s~ntese de IDTAnas glandulas salivares durante o

desenvolvimento larval de 3... f'~:l:.~. Isto deve ser tomado 
como os passos iniciais no caminho da elucidação do signifi
cado biológico dos puffs cromossômicos de R. angelae •.........-.-..........................

e) C.op.plp...s..92..s_...e_J>..eL~Re_c.:tj..!.~~
A exploração das glândulas salivares de &.. __a~~.i:!!.

como modêlo de célula nucleada, foi levada a efeito neste
trabalho com uma metodologia, que,embora relativamente sim
pIes, permitiu a obtenção de importantes resultados. Com o
método de extração introduzido, conseguinos separar por um
lado frações ricas em rRNA e por outro frações contendo
RNA's especificos de cada período do desenvolvimento larvaL
O processo de fracionamento celular foi útil para o estudo
da biossintesê de rRNA e também ajudou na caracterização das,
classes de RNA extra~das com fenGI a quente. Desta forma aI-A

cançamos o objetivo deste projeto,que foi um 1evantamentodos
padrões de sintese de RNA durante o desenvolvimento larval
de h~...e}_~•.2., assim como conseguimos um primeiro acesso a
produtos de transcrição de genes diferentes c presumivelmen
te produtos de puffs cromossômicos caracter{sticos de cer
tos estágios larvais. Como foi discutido nas seções anterio
res, muitos dos resultados obtidos têm implioações que tran~

cendem o interêsse imediato da biologia de tl.....2-n&e..l.a.e. Nisto
aliás, está o grande interesse dêste organismo para a biolo-
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gia molecular de eucariotos em geral~ A abardagem experimen-
" "., .'" ,tal as questoes susc~tadas por este trabalho podera, no en-

tanto, ser linitada pelas possibilidades dos processos meto
dológicos dispon{veis até agora. Nas partes anteriores desta
discussão procuramos avaliar os resultados sob todos os as-,
pectos significativos, sem nos preocuparmos seriamente se ~.

~Eile}~§ será um bom sistema para a verificação experimental
das implicações e hipóteses sugeridas. Cabe agora indagar
quais das questões lev~ntadas poderão ser estudadas com van

tagem em glândulas salivares de R. ~~~l~.

Com respeito à bioss{ntese de rRNA temos nossa a
tenção atraida para os seguintes tópicos: I - Verificação de
uma polimerase especifica; 11 - Nivel de rIU~A no fim do 42

estádio; 111 - Estudo da inibição ao nivel do processamento.
Certamente ~ possivel propor questões bem definidas referen-

.... , N

tes aeetes -topicos, as quais poderao fornecer respostas de
significação para a biologia molecular- das células nuclea
das. Mas devemos ter em mente que as mesmas questões terão
maiores possibilidades, no sentido de fornecer informações
básicas, se forem exploradas em sistemas m2.is adequados. No
que diz respeito à polimerase e ao comportamento de rDNA o

r . , A.. ,

ovarlO de ~~_~oy~. e um modelo malS adequado. Ja o estudo
do processamento de rRNA continua sendo atacado com vanta-,.
gem em celulas de cultura de tecido.

Na verdade a grande atraçãõ das ~lândulas sali-
, - _ A

vares de ~~_~~~~~ esta na relaçao entre amplificaçao ge-
nica e RNA nuclear. Até o momento só em R. angelae foi veri...... .............-.-- ..... - ....-.. ~

ficada amplificação g8nica ligada a DNA diferente de rDNA
(ME!~GHINI et alii, 1969; MENEGHINI, 1969). Estas observa
ções revestem de maior signifioação quando se lembra que o
RNA transcrito do DNA amplificado é principalmente do tipo
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nuclear. ~stes dados vem tocar em alguns dos problemas mais
básicos da biologia molecular de eucariotos. Devido a isto
ganhou grande interêsse o estudo do processamento de mRNA em
glândulas salivares de ~~~nflela~. Como primeira etapa da
abordagem experimental a êste problema,acreditamos que deva
ser tentado o isolamento e caracterização de ribonucleopro
teínas nucleares diferentes das partículas ribossomais. Nes-'. ~ta etapa estamos pensando em responder a segu1nte questao:
existe RNP nuclear coo as propriedades atribuídas aos pré
-informossomos t conforme postulado nesta tese2 Nada podemos
adiantar a respeito do sucesso dêsse empreendimento, mas sem
dúvida permitirá purificar frações de RNA bem definidas.ls-
to é necessidade prática important9 para o progresso do es-
tudo da amplificação gênica em ~. ang~l~~. Á grande barreira
prática oferecida por êste trabalho é a dificuldade que te
mos de processar quantidades de mateiral na escala preparati-va que o projeto exige. Não obstante, estas dificuldades met~

d~ógicas não devem ser consideradas como barreiras insuperá-
veis. Uma limitação muito mais grave do sistema R. angelae
é a inexistência de uma análise genética desenvolvida neste
inseto. Até o momento não dispomos de nenhUI1 mutante conhe

cido para fi. p."nKe.lP:.e ~ 8
). Podemos entender o significado pr~

tico desta limitação, se lembrarmos, que o papel de XenoPuA,
À À_

como modelo de estudo para o sistema genico organizador nu-
, #"oJ '\ • "",. •

cleolar-nucleolo, nuo se deve apenas a eX1stenc1a da grande
amplifioação do rDNA no seu ovário, mas também à descoberta
do hoje célebre mutante anucleolado.

8Na verdade j á foi encontrado um mutante numa espeécie mui.to prÓxima de

R, ange1je (E. MATTINGLY, comunicação pessoal), que, entretanto, n;'o

teve nenhuma importância prática..
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V RESUMO,

,
a. Do ponto de vista metodologico dois problemas foram enfre~

tados neste trabalho. i) extração dos RNA's e ii) fra-
, "c1onamento das celulas das glandulas salivares de~~~&ela~.

i) O processo prático elaborado para resolver o prim~

ro problema se constituiu numa variação da técnica clá~si-oa de extração con fenol. Jogando com a presença de deter-- ,gente e variaçoes de pH e de temperatura, foi poseivel ee
, -chegar a um metodo que garante a extraçao e um fraoioname~

to parcial de, pràticamente, todo RNA oelular. Com extra
~ões a baixa temperatura obtém-se pref~r.ncialmente rRNA e

" ... ~eno v
tRNA. O RNA refratario a extraçao oom a frio tem proPr1~

dades do RNA nuclear, mas o citoplasma, também parece con, ,
ter olasses de RNA somente extraiveis a quente. A dificul
dade de extração do RNA nuclear com fenol frio, foi espe
eulativamente interpretada como uma propriedade das RNP's
que encerram esta classe de RNA.

~tªgg. , ...,
A granrre~es~e metodo de extraçao esta no fato de ~

permitido isolar, com as extrações a alta temperatura, fr~

çõee de RNA enriquecidas em produtos de traneerigão espe-, ,
oitieos de determinados periodos do desenvolvimento larval.

1i) O fracionamento celular das glândulas salivares 
não é alcançado pela aplicação das técnicas tradicionais de

,
fraoionamento de teoido. Em vista disso foi necessario pro-
curar uma alternativa axperimental para êste oaso. Combinaa

f ~ -do um enzima proteol~tico com a açao de detergentes nao
iônicos foi conseguido um método útil para o fracionamento
das eélulas das glândulas salivares. ~ste método foi.apli
cado nesta tese para um estudo inicial das RNP's e da
", ,

transferencia do rRNA do nucleo para o citoplasma naB ceIu-

~
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las das glândulas salivares.

b. Foi posB1vel verificar com êste trabalho que o rRNA é si~

tetisado inicialmente na fonna de 'um preoursor primár~de
, ,

37s, o qual e processado no interior do nucleo para dar,
as especies maduras de rRNA segundo o esquema:

:; 7 s ..---e--"? 30 s
. ..., 23 a

-_.._--~

---;>

28s

18s

No ~2 período do 42 estádio do desenvolvimento larval 
de R. angelae, a sintese de rRNA é intensa. Neste mesmo-
período observa-se claramente um nucleolo típico na base

, ..
do cromossomo X. No periodo seguinte ocorre uma reduçao, ,
na sintese das formas maduras de rRNA. Esta queda de sin-

, ,
tese e desencadeada por um bloqueio ao nivel do processa-

,
~ento dos precursores nucleares de rRNA citoplasmatico.Es-, ,
tudos citologicos tem revelado que neste periodo o nucleo-
10 sofre uma aparente desagregação.

e. Os resultados de incorporação de uridina-H3
. mostraram que

o o l . d ( d RNAo ~- e 4- perlodos tem uma veloclda e de Slntese e
muito superior à do 22 período. No 4Q per{odo quando a
síntese de rRNA é inibida aumenta de importância a sín
tese de outras classes de RNA. Aparentemente é muito in
tensificada a sintese de TINA nuclear. Êstes resultados são
interpretados como consequência da ativação de novos genes

, A '" ,..,

nesta epoca do desenvolvimento larval. Estes fatos nao sao
A ,

inesperados pois este estagio se caracteriza pelo desenvol-- ,vimento de "puffs ll gigantes, os quais sao especificos do
tecido e do per{odo de desenvolvimento. O 5~ per{odo parece
representar uma fase de transição entre uma época de ativa

,
sintese de RNA e outra onde a atividade transcritiva sofre
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,.." '.. \ . "- ..~.
uma reduçao drastlca, provavel~nte deVldoa hlstollse do
tecido que vai ocorrer logo em seguidn.

d. Os dados apresentados nesta tese são considerados sob to~

dos os aspectos significativos. Com isto fuz-se uma tenta...- ,
tive de discussao cri"tica y no sentido de avaliar a impor-
tância do sistema glândulas salivares de ~~~n~~, 
como modêlo de estudo para a genética molecular dos orga...
nismoe superiores.



A:
AMP:
4-AS:
c:
Dl~A:

DNase:
EDTA:
G:
GIvIP:

RNA:

RNase:
RNP:

SDS:
SSC:

~-o.25:

TMN-'1:

TMN-8:

TRIS:
u:
UMP:
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VI ABREVIATURAS

adenina.
" ,acido adeni1ico.
4-aminosali~ilato de sódin.
oitosina.
, ,
acido desoxirribonueleico.
rDNA: DNA que codifica pura rRNA.
desoxirribonuclease.
, ,
acido etilenodiaminotetracetico.
guanina., ,
acido guanilico.,
aeido ribonucleico.
mRNA: RUA nensageiro.
rRNA: RNA nbossomal.

,
sRNA: RNA soluvel.
tRNÁ: R1~A de transferência.
ribonuc1ease.

,
particula ribon~cleoproteica.

,
dodecil sulfato de sodio.

~ ,
soluça0 de NaCl O~15M; citrato de sodio O,015M.

. ,
SSC6X: NaCl O,90M, citrato de sodio O,090M.
Tris-HCl O,05M; NaOl O,OlM; MgC12 O,OOlM; saoaros
O,25M; pH 7J 4.
Tris-HCl O,05:M; NaCl O,05M; MgC12 O,OO1M; pH 7,4.
Tris-HCl O,05M; NaCl O,05M; MgC1 2 O,OOlM; pH 8,3.
trishidroximetiluoinonetano.
uraoil.
ácido urid{lieo.
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