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Resumo 
 

 Uma das maiores evidências reveladas por projetos de sequenciação de genomas 

eucariotas foi o facto de estes possuírem uma elevada quantidade de sequências repetitivas de 

DNA, sendo o elevado dinamismo destes componentes associado à variação do tamanho do 

genoma entre espécies divergentes. Os elementos transponíveis (TEs) fazem parte desta fração 

genómica, com a capacidade de se movimentarem dentro do genoma. Estes podem ser divididos 

em duas classes baseadas nas caraterísticas estruturais e mecanismos de transposição: TEs de 

classe I, denominados como retrotransposões, ou TEs de classe II, conhecidos como 

transposões de DNA. Os retrotransposões possuem a capacidade de serem transferidos para 

indivíduos da mesma espécie ou até para espécies diferentes (transferência horizontal), podendo 

este mecanismo levar a um aumento do tamanho de genomas de algumas linhagens num curto 

espaço de tempo. 

 Dentro da ordem Squamata, os genomas das serpentes são muito variáveis quando nos 

referimos a atividade e diversidade genómica sendo as sequências repetitivas que contribuem 

principalmente para o tamanho do genoma e na maioria dos casos os LINEs e os SINEs são 

predominantes. O retrotransposão Bovine-B LINE (Bov-B LINE) pertence a uma das famílias 

de retrotransposões mais abundantes em vertebrados que demonstram evidências de 

transferência horizontal. Bov-B LINE foi originalmente identificado em Bos taurus (BTA), mas 

mais tarde foram descobertos retrotransposões Bov-B LINE altamente conservados em répteis 

escamados. Recentemente foi descoberto o retrotransposão Sauria SINE, encontrando-se 

distribuído em genomas da ordem Squamata. 

 No presente trabalho procedeu-se à análise dos retrotransposões Bov-B LINE e Sauria 

SINE em genomas da ordem Squamata presentes na Península Ibérica de forma a compreender 

melhor o seu envolvimento na regulação e evolução dos genomas das serpentes. Para tal, 

procedeu-se ao mapeamento in silico destes retrotransposões nos assemblys mais recentes de 

Naja naja (Nana_V5), Thamnophis elegans (rThaEle1.pri) e BTA (ARS-LIC_NZ_Jersey). 

Realizou-se também uma análise filogenética in silico das sequências de DNA ribossomal e dos 

retrotransposões Bov-B LINE e Sauria SINE em genomas de répteis escamados. 

Recorrendo à técnica de DNA-FISH, mapeou-se fisicamente Bov-B LINE em 

cromossomas de BTA. Através da técnica RT-qPCR quantificaram-se o número de cópias deste 

retrotransposão nas espécies estudadas e também se analisaram as variantes com recurso a 

HRM. 
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 O estudo in silico deste trabalho permitiu analisar as relações filogenéticas entre 

espécies da mesma ordem (Squamata), demostrando a importância dos dados de sequenciação 

na caraterização de TEs e revelando uma forma simples de mapear estas sequências em 

genomas sequenciados com assembly. 

A análise in situ de Bov-B LINE permitiu reforçar os resultados in silico ao demonstrar 

que este retrotransposão se encontrava disperso por todo o cariótipo de BTA. Finalmente a 

quantificação do número de cópias deste retrotransposão e a análise das variantes levou a 

resultados importantes quanto à influência dos retrotransposões nos tamanhos dos genomas e à 

descoberta de sete variantes diferentes de Bov-B LINE. 

A integração de todos os resultados obtidos ao longo deste trabalho permite evidenciar 

a importância que os retrotransposões podem ter na evolução e regulação dos genomas de 

serpentes. 

 

 Palavras-chave: elementos transponíveis, Bov-B LINE, Sauria SINE, mapeamento in 

silico, DNA-FISH, análise filogenética 
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Abstract 
 

 One of the major aspects revealed by eukaryotic genome sequencing projects was the 

high content in repetitive DNA sequences, being that the high dynamism of these components 

is associated with the variation of genome size between divergent species. Transposable 

elements (TEs) are segments of DNA with the ability to move within a genome. They are 

divided into two classes based on structural characteristics and transposition mechanisms: class 

I TEs, referred to as retrotransposons, or class II TEs, known as DNA transposons. 

Retrotransposons have the capability to be transferred to individuals of the same species or even 

to different species (horizontal transfer), and this mechanism may lead to an increase in size of 

the genomes of some lineages in a short period of time. 

 Within the Squamata order, the Serpentes genomes have great variability when referring 

to genomic activity and diversity with repetitive sequences are the main contributor to genome 

size and in most cases LINEs and SINEs are predominant. The Bovine-B LINE retrotransposon 

(Bov-B LINE) belongs to one of the most abundant retrotransposon families in vertebrates that 

demonstrate evidence of horizontal transfer. Bov-B LINE was originally identified in Bos 

taurus (BTA), but later highly conserved Bov-B LINE retrotransposons were discovered in 

squamate reptiles. The Sauria SINE retrotransposon was recently discovered and is distributed 

in genome of the Squamata order. 

 In this work the Bov-B LINE and Sauria SINE retrotransposons were analysed in 

Squamata genomes present in the Iberian Peninsula in order to better understand their 

involvement in the regulation and evolution of Serpentes genomes. For this purpose, in silico 

mapping of these retrotransposons was carried out in the most recent assemblies of Naja naja 

(Nana_V5), Thamnophis elegans (rThaEle1.pri) and BTA (ARS-LIC_NZ_Jersey). An in silico 

phylogenetic analysis of ribosomal DNA sequences and Bov-B LINE and Sauria SINE 

retrotransposons was also performed in squamate reptile genomes. 

 Using the DNA-FISH technique, Bov-B LINE was physically mapped onto BTA 

chromosomes. Using the RT-qPCR technique, the number of copies of this retrotransposon 

were quantified in the studied species and the variants were also analysed using HRM. 

 The in silico study of this work allowed us to analyse the phylogenetic relationships 

between species of the same order (Squamata) showing  the importance of sequencing data in 

the characterization of TEs and revealing a simple way to map these sequences in sequenced 

genomes with an assembly. 
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 The in situ analysis of Bov-B LINE reinforced the in silico results by demonstrating that 

this retrotransposon was dispersed throughout the entire BTA karyotype. Finally, the 

quantification of the number of copies of this retrotransposon and the analysis of the variants 

led to important results regarding the influence of retrotransposons on genome sizes and the 

discovery of seven different variants of Bov-B LINE.  

 The integration of all the obtained results throughout this work makes it possible to 

highlight the importance that retrotransposons may have in the evolution and regulation of 

snake genomes. 

 

Keywords: transposable elements, Bov-B LINE, Sauria SINE, in silico mapping, DNA-

FISH, phylogenetic analysis 
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O grupo mais diverso de vertebrados terrestres modernos são os amniotas que demonstram 

uma grande variedade de formas desde o Homem até às cobras (Tollis et al., 2014). Através 

desta diversidade surge a oportunidade de revelar vias e mecanismos partilhados e/ou 

divergentes de regulação do desenvolvimento ao longo da evolução. 

Ao longo do tempo têm-se desenvolvido variados estudos que, através da comparação entre 

modelos genómicos de amniotas e anamniotas, revelaram mecanismos moleculares que estão 

por detrás de vias importantes envolvidas na evolução (Tollis et al., 2014). 

O “Human Genome Project” (HGP) demonstrou avanços acerca da origem evolutiva de 

vários genes humanos e ainda a descoberta de variadas doenças de origem genética (Lander et 

al., 2001) e nos últimos anos avanços em tecnologias de sequenciação “next-generation” (NGS) 

permitiram realizar o assembly de genomas completos e representativos da maioria de ordens 

de mamíferos (Zhang et al., 2013). 

Existem cerca de 30,000 espécies dentro dos amniotas atualmente, dos quais 10,000 são 

répteis, mas apesar desta diversidade e abundância, a sequenciação de genomas destas espécies, 

quer por falta de interesse científico e/ou económico, tem ficado aquém das expetativas e só 

recentemente têm surgido projetos de sequenciação completos (Tollis et al., 2014) como por 

exemplo, Naja naja (Nana_V5) (Suryamohan et al., 2020). 

Tradicionalmente, a classe dos répteis refere-se aos amniotas ectotérmicos existentes 

(Figura I.1.), e apesar de partilharem variados aspetos com os anfíbios, como comportamento, 

estilo-de-vida e ecologia, os répteis estão mais próximos dos mamíferos e das aves (Tollis et 

al., 2014). As espécies de répteis existentes são descendentes de um grupo de vertebrados do 

mesozoário em que as novidades morfológicas e funcionais mais importantes foram 

determinantes para a transição de anamniotas vertebrados para os primeiros amniotas (Olmo et 

al., 2002). 

Atualmente são considerados três grupos principais de répteis, caraterizados por diferentes 

números de espécies e eventos de especiação (Olmo et al., 2002). Os primeiros dois grupos são 

chamados de Testudina e Crocodilia (tartarugas e crocodilos), com um número relativamente 

pequeno de espécies (Duellman, 1979) e que ao longo da evolução sofreram eventos 

significativos de extinção (Benton, 2000). 
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O terceiro grupo é o grupo Lepidosauria, constituído por répteis escamados, ou seja, 

lagartos e serpentes (Duellman, 1979). Este grupo é mais diversificado e com um número mais 

abundante de espécies, tendo sofrido uma menor taxa de eventos extinção e um maior número 

de eventos de especiação (Benton, 2000). 

As tartarugas e os répteis escamados diferem em termos moleculares no tamanho dos seus 

genomas, bem como na sua composição (Olmo, 2008). As tartarugas apresentam um conteúdo 

maior e mais variável de DNA com diferenças entre espécies congenéricas (por exemplo a 

tartaruga-grega, o jabuti-piranga e a tartaruga do mediterrâneo) (Olmo, 1986). No caso dos 

lagartos o tamanho do genoma é mais pequeno quando comparado com o das tartarugas, sendo 

que o tamanho dos genomas das serpentes é ainda mais reduzido que os grupos anteriores 

(Olmo, 2008). A diferença do tamanho do genoma quer inter-espécies ou intra-espécies deste 

grupo deve-se não a sequências de DNA de cópia única, mas sim à fração repetitiva encontrada 

nestes genomas (Olmo, 2008). 

O aumento do tamanho do genoma depende maioritariamente no conteúdo de sequências 

de DNA repetitivo, tendo sido até colocada a hipótese de ao longo da evolução terem ocorrido 

um número elevado de eventos de deleção lagartos e serpentes, impedindo a acumulação de 

Figura I.1. Árvore filogenética de vertebrados com destaque em répteis que possuem projetos 

de sequenciação do seu genoma completos ou a decorrer. Adaptado de Tollis et al., 2014. 



Capítulo I - Introdução 

3 

 

sequências de DNA repetitivo (Olmo et al., 1985), levando a que estes possuam um genoma 

com um tamanho mais reduzido. Esta dinâmica evolutiva foi também observada em sequências 

de DNA codificantes em que variadas sequências de répteis escamados evoluíam a um ritmo 

mais rápido que sequências de tartarugas (Hughes & Mouchiroud, 2001). 

 

I.1. Sequências Repetitivas de DNA 

 

A crescente disponibilidade de dados referentes à sequenciação de vários genomas 

eucariotas tem demonstrado a existência de uma elevada quantidade de DNA não codificante 

nos genomas, sendo que a maioria destas sequências de DNA correspondem a sequências de 

DNA repetitivo (Slamovits & Rossi, 2002). 

Sequências repetitivas de DNA é a denominação dada a sequências que se encontram 

repetidas centenas ou milhares de vezes no genoma (Biscotti et al., 2015). Na maioria dos 

genomas eucariotas, as sequências repetitivas constituem grande parte do DNA nuclear e estão 

presentes, principalmente nas regiões de heterocromatina dos cromossomas (Slamovits & 

Rossi, 2002). 

 No genoma eucariótico existem no geral dois tipos de cromatina, a eucromatina que é 

uma região menos compactada rica em genes codificantes e a heterocromatina que se 

caracteriza pelo elevado nível de empacotamento da cromatina com uma baixa quantidade de 

genes codificantes (Enukashvily & Ponomartsev, 2013).  

A heterocromatina pode também ser dividida em heterocromatina constitutiva (HC) e 

facultativa (HF) (Biscotti et al., 2015). A HC é um componente abundante nos cromossomas e 

está presente em todos os genomas eucariotas, possuindo propriedades genéticas e moleculares 

semelhantes entre a maioria dos animais e plantas (Dimitri et al., 2005; Bierhoff et al., 2014). 

Está localizada maioritariamente em regiões centroméricas (CT) e pericentroméricas 

(PCT), podendo também ser encontrada em regiões teloméricas (Saksouk et al., 2015). Apesar 

de ao longo de muitos anos ter sido considerada inerte e que somente continha sequências de 

“junk DNA” (Biscotti et al., 2015), atualmente sabe-se que esta é um elemento essencial do 

genoma, suscetível de ser transcrita e desempenhar funções celulares essenciais (Dimitri et al., 

2005). 

Na maior parte dos eucariotas é na HC que se encontram sequências repetitivas do tipo 

DNA satélite (satDNAs), sequências de DNA altamente repetidas, organizadas em longos 
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“arrays” em tandem (Dimitri et al., 2005); sequências de DNA moderadamente repetidas; e, 

elementos transponíveis (TEs) (De Cecco et al., 2013). 

A representatividade destas sequências no conteúdo total do genoma varia 

significativamente entre as espécies o que contribui para uma grande variação no tamanho dos 

genomas eucariotas (Richard et al., 2008). 

 

I.1.1. Classificação das Sequências Repetitivas 

 

As sequências de DNA repetitivo, tendo em consideração diversos critérios, podem ser 

classificadas quanto à sua organização e modo de amplificação (Slamovits & Rossi, 2002), 

quanto ao seu grau de repetição (número de cópias) (López-Flores & Garrido-Ramos, 2012), 

podendo também ser considerada a sua diferente atividade funcional (López-Flores & Garrido-

Ramos, 2012). 

Nos eucariotas, o DNA repetitivo origina duas classes de sequências diferentes 

atendendo à sua organização no genoma: sequências repetitivas dispersas e sequências 

repetitivas em tandem (Figura I.5) (Slamovits & Rossi, 2002; López-Flores & Garrido-Ramos, 

2012). 

As sequências repetitivas dispersas estão localizadas em diferentes localizações dos 

cromossomas e apresentam um padrão disperso no genoma. Esta classe engloba todos os 

Figura I.2. Classificação dos diferentes tipos de sequências repetitivas que estão presentes nos genomas dos eucariotas. 

Adaptado de López-Flores & Garrido-Ramos, 2012. 
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transposões, genes de tRNA e alguns genes parálogos (Richard et al., 2008). O DNA repetitivo 

disperso é considerado um componente importante dos genomas eucariotas superiores, sendo 

indicado como um dos principais contribuintes para a variação do DNA entre indivíduos de 

complexidade semelhante (Charlesworth, 1994). Estas sequências podem ainda ser 

classificadas de acordo com o seu mecanismo de transposição, podendo ser elementos 

transponíveis de classe I ou retrotransposões e também elementos transponíveis de classe II ou 

transposões de DNA (Slamovits & Rossi, 2002; Richard et al., 2008).  

 Nos retrotransposões a transposição é realizada através de biomoléculas que resultam 

da sua transcrição, existindo assim um RNA intermediário (Slamovits & Rossi, 2002). Os 

retrotransposões podem ser divididos em seis subclasses: Retrotransposões LTR (Long 

Terminal Repeats), SINEs (Short Interspersed Nuclear Elements), LINEs (Long Interspersed 

Nuclear Elements), DIRS (Dictyostelium Intermediate Repeat Sequence) e PLE (Penelope-like 

Elements) (López-Flores & Garrido-Ramos, 2012).  

No caso dos transposões de DNA, a sua transposição ocorre através da movimentação 

de cópias de sequências do DNA de uma localização cromossómica para outra, podendo ser 

divididos em três subclasses: transposões cut-and-paste de DNA, transposões rolling-circle de 

DNA (Helitrons) e transposões self-synthesizing de DNA (Polintons) (López-Flores & Garrido-

Ramos, 2012). 

 As sequências repetitivas em tandem estão presentes em todos os genomas (Slamovits 

& Rossi, 2002), sendo referentes a sequências que se encontram repetidas de forma sequencial, 

possuindo dois tipos de orientação: repetições diretas (head-to-tail) e repetições invertidas 

(head-to-head) (Richard et al., 2008). Segundo o seu tamanho, propriedades e distribuição 

genómica este tipo de sequências repetitivas em tandem podem ser classificadas entre 

minissatélites, microssatélites e satDNA (López-Flores & Garrido-Ramos, 2012). 

Os microssatélites e minissatélites são referentes a sequências curtas que estão 

moderadamente repetidas, sendo a principal diferença entre eles o facto de que os monómeros 

de microssatélites possuem entre 1 a 5 bp (base pairs) enquanto os monómeros dos 

minissatélites podem alcançar os 100 bp (Plohl et al., 2008).  

Os satDNA são sequências altamente repetidas que são constituídas por monómeros que 

podem chegar até mais de 1 Kbp (Plohl et al., 2008) e encontram-se organizadas em arrays 

(número de vezes que o monómero que constitui o satDNA se repete em tandem) podendo 

conter milhares de unidades repetidas (Louzada et al., 2015). 
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I.1.2 DNA ribossomal  

 

O ribossoma, envolvido na síntese de proteínas, é uma estrutura molecular altamente 

complexa composta por RNA ribossomal (rRNA) e proteínas, os quais têm co-evoluído de 

modo a sintetizarem proteínas o mais eficazmente e com a maior precisão possível 

(Barciszewska et al., 2000).  

 Os locais funcionais mais importantes do ribossoma são os que se encontram associados 

com os domínios conservados de rRNA, sendo estes o local de descodificação de mRNA, a 

peptidil transferase e os locais de ligação dos fatores de alongamento (Barciszewska et al., 

2000). Os rRNAs 28S, 18S e 5.8S são transcritos como um único percursor que é processado e 

montado com o rRNA 5S formando-se assim as subunidades ribossomais (Boisvert et al., 

2007). 

 

I.1.3 Retrotransposões – SINEs e LINEs 

Os retrotransposões possuem a capacidade de através de um mecanismo copy-and-paste 

mediado por um intermediário de RNA, serem transferidos para indivíduos da mesma espécie 

ou até para espécies diferentes (Puinongpo et al., 2020). A este tipo de transferência 

denominamos como transferência horizontal (HT), podendo este mecanismo levar a uma 

grande amplificação da variação do número de cópias e subsequente aumento do tamanho de 

genomas de algumas linhagens num curto espaço de tempo (Feschotte, 2000; Piskurek & 

Jackson, 2012). 

Os retrotransposões LTR assemelham-se a retrovírus devido a possuírem repetições 

terminais de grandes dimensões com sequências de controlo transcricional e atividades 

retrotransposicionais codificantes de open reading frames (ORFs), diferem de retrovírus no 

facto de não possuírem sequências codificantes de cápsides virais (Kramerov & Vassetzky, 

2005).  

Retrotransposões LINEs codificam atividades similares aos retrotransposões LTR 

(Kramerov & Vassetzky, 2005) mas, ao contrário destes, não possuem repetições terminais de 

grandes dimensões, tendo na sua constituição sequências promotoras, que precedem ORFs e 

mediadoras da síntese de RNA poliadenilado e de RNA polimerase II, e uma cadeia poli-A na 

sua terminação (Kramerov & Vassetzky, 2005). 
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 Os SINEs são retrotransposões não-autónomos (Kramerov & Vassetzky, 2005), no qual 

o promotor interno na extremidade 5’ só permite a sua transcrição por RNA polimerase III e 

possuem uma terminação rica em adenina ou uma sequência repetitiva simples (Kramerov & 

Vassetzky, 2005). 

 

I.2. Genomas das Serpentes 

 

O interesse no estudo de genomas de serpentes deve-se, sobretudo, à procura de 

antídotos contra o veneno produzido por estas (Kerkkamp et al., 2016) e à potencialidade de 

encontrar novos fármacos e compostos bioativos nesses mesmos venenos (Vonk et al., 2011). 

Existe também a perspetiva da investigação evolutiva, pela variedade significativa de 

mecanismos evolucionários revelados através do estudo de cobras (Coates & Ruta, 2000; 

Greene, 1997). 

 Na subordem Serpentes existem cerca de 3000 espécies (Vidal et al., 2007), que 

demonstram adaptações comuns a muitas linhagens de vertebrados mas que também evoluíram 

de forma independente para apresentarem corpos longos e magros (Kerkkamp et al., 2016). As 

espécies de cobras existentes atualmente perderam completamente todos os traços de membros 

anteriores e do cinto peitoral (Kerkkamp et al., 2016). 

 

I.2.1. Importância do Estudo do Genoma das Serpentes 

 

A evolução das toxinas tem vindo a ser estudada ao longo dos anos através da aplicação 

de técnicas tradicionais de sequenciação e proteómica (Reyes-Velasco et al., 2015), mas novos 

avanços em tecnologias de genómica, transcriptómica e proteómica permitiram levar a cabo 

grandes avanços nesta área. 

Na descoberta de dados de uma sequência genómica na sua totalidade irá, em princípio, 

permitir a previsão de todos os genes traduzidos, através de algoritmos de previsão de genes 

(Majoros et al., 2004) e pesquisas de homologia através de sequências de referência (Collins et 

al., 2012). A escassez de sequências genómicas, a frequente duplicação de genes codificantes 

de toxinas e a utilização de dados do transcriptoma da mesma espécie, ou de uma espécie 

próxima, permitem que esta tarefa de previsão de genes seja facilitada (Kerkkamp et al., 2016). 
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Os genes previstos podem incluir genes que serão traduzidos em proteínas bem como 

microRNAs (mRNAs) e outros genes não-codificantes. 

As sequências previstas de genes podem ser usadas em aplicações desde o desenho de 

sondas para hibridação in situ (Vonk et al., 2008), à pesquisas de genes sob seleção positiva ou 

negativa (Spielman et al., 2016). Esta pesquisa já demonstrou múltiplos genes que estão sob 

seleção em cobras, ou em clades de cobras, incluindo alguns genes codificantes de toxinas de 

veneno (Vonk et al., 2013) e genes de desenvolvimento possivelmente envolvidos no 

desenvolvimento do tipo de corpo serpentiforme (Castoe et al., 2013). 

O estudo de perda de genes ao longo da evolução pode ser inferida com maior confiança 

com o uso de sequências genómicas do que olhando somente para o transcriptoma (Kerkkamp 

et al., 2016). Hipóteses acerca da perda de genes, ou degeneração de genes funcionais para 

pseudogenes, pode ser testada com maior facilidade devido a pseudogenes não-codificantes 

poderem ser identificados numa sequência genómica com base na homologia da sequência ou 

na sua sintenia (Tekaia, 2016). 

A análise de sequências genómicas de cobras demonstrou também que estas perderam 

vários genes de pigmentação quando em comparação com outras espécies de escamados 

(Castoe et al., 2013). Esta análise demonstra a possibilidade de procura de regiões de regulação 

possibilitando a descoberta e identificação de blocos de regulação genómica (Irimia et al., 2015) 

e permite a identificação de variações estruturais ocorridas ao longo da evolução como 

inversões, inserções, deleções, duplicações em tandem e outros rearranjos estruturais (Tattini 

et al., 2015). Também é possível a procura de elementos transponíveis e outras sequências de 

DNA repetitivas envolvidas na evolução das cobras (Kerkkamp et al., 2016). 

Dados genómicos podem ser utilizados na reconstrução de árvores filogenéticas apesar 

desta área apresentar certas dificuldades (Tekaia, 2016) como o facto da evolução de sequências 

nucleotídica levar à sobrescrita de sequências ancestrais dificultando a identificação de 

homologias (Tekaia, 2016). Transferência horizontal de genes, perda de genes e duplicações 

podem também obscurecer relações filogenéticas entre espécies (Tekaia, 2016). 

Atualmente ainda existem poucos projetos de sequenciação de genomas de cobras 

(Kerkkamp et al., 2016). Os primeiros assemblies de genomas de cobra a serem publicados 

foram o de Boa imperator (jiboia) (Bradnam et al., 2013; Vicoso et al., 2013), o de Python 

molurus bivittatus (pitão birmanesa) (Castoe et al., 2013) e o de Ophiophagus Hannah (cobra 

rei) (Vonk et al., 2013) seguido por um assembly do primeiro genoma de uma víbora (Crotalus 

mitchelli) (Gilbert et al., 2014)). Como se pode verificar na tabela I.1. o tamanho dos genomas 
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da pitão birmanesa (Castoe et al., 2013) e da cobra rei (Vonk et al., 2013) são 1.44 e 1.36-1.59 

Gbp, respetivamente, sendo estes valores aproximadamente metade do tamanho do genoma 

humano e semelhante ao tamanho de genomas de outros sauropsídeos como a galinha e o 

lagarto anole (Kerkkamp et al., 2016). 

 

Tabela I.1. Dados genómicos de assemblys dos genomas da pitão birmanesa e da cobra rei e comparação com 

genomas de outras espécies. Adaptado de Kerkkamp et al., 2016. 

Espécies Genes Codificantes (k) Tamanho do Genoma (Gb) Repetições (%) 

Pitão Birmanesa 25 1.44 31.8-59.4 

Cobra Rei 21.19 1.36-1.59 35.2-60.4 

Galinha* 16,8 1.06 4.3-8.0;9.4 

Humano** 20.4 3.09 >66-69 

Lagarto Anole*** 18.5 1.79 30%**** 

*GenBank ID de Assembly GCA_000002315.5; **GenBank ID de Assembly GCA_000001405.28; ***GenBank ID 

de Assembly GCA_000090745.1; ****Elementos móveis 

 

I.2.2. Cariótipo das Serpentes 

 

Apesar dos avanços em técnicas de citogenética e da informação com propósitos 

comparativos não existiram avanços significativos no estudo do cariótipo das serpentes 

(Oguiura et al., 2009). Beçak (1965, 1966), Beçak e Beçak (1969), Singh (1972) e Olmo (1986) 

realizaram vários estudos de modo a perceber a evolução dos cromossomas das cobras os 

mecanismos por detrás dessa evolução, revelando assim a constituição cromossómica geral 

(Oguiura et al., 2009). 

Uma das caraterísticas mais comuns em serpentes é a presença de microcromossomas, 

sendo que a presença ou ausência destes cromossomas de tamanho reduzido é responsável pela 

maioria da variação do cariótipo entre espécies de serpentes (Deakin et al., 2019).  

No passado a comunidade científica considerava os microcromossomas como estruturas 

dispensáveis nos genomas das serpentes, mas em estudos mais recentes os resultados de várias 

investigações sugerem os microcromossomas como essenciais em muitas espécies, sendo que 

alguns são ricos em genes podendo ter por vezes o papel de cromossomas sexuais (Ezaz et al., 
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2005; Matsubara et al., 2014). Os genes atualmente mapeados em microcromossomas são 

maioritariamente sequências de DNA ribossomal (rDNA), detetadas por coloração de prata 

(Trajtengertz et al., 1995) e outros genes recuperados de bibliotecas de cDNA mapeados através 

de FISH (hibridação in situ fluorescente) (Matsubara et al., 2006, Matsuda et al., 2005).  

Em répteis existe a ocorrência de cromossomas sexuais diferenciados em todas as 

ordens, mas não de forma homogénea. Em serpentes, os cromossomas sexuais estão presentes 

em algumas famílias, nas quais podem estar presentes em algumas espécies e ausentes noutras, 

possivelmente devido a diferentes estágios de diferenciação morfológica (Oguiura et al., 2009). 

É devido a este facto que as serpentes se apresentam como um bom modelo para o estudo de 

cromossomas sexuais.  

Recentemente, cromossomas sexuais XX/XY que evoluíram independentemente foram 

identificados em Boa imperator, em Python molurus e em Python bivittatus através da 

utilização de RAD-seq (sequenciação de DNA associado ao local de restrição) (Gamble et al., 

2017). Esta descoberta levou a comunidade científica a duvidar a ideia aceite de um sistema 

ZZ/ZW dos cromossomas sexuais em serpentes sendo necessária uma reavaliação dos dados 

citogenéticos para este grupo de répteis (Gamble et al., 2017). 

 

I.2.3. Sequências Ribossomais nas Serpentes 

 

Nos genomas eucarióticos as sequências de DNA ribossomal (rDNA) codificam quatro 

genes essenciais para a o funcionamento do ribossoma: 5S, 5.8S, 18S e 28S (Sochorová et al., 

2018). Devido aos genes de RNA ribossomal (rRNA) serem homogéneos entre indivíduos e 

espécies, representam uma fonte importante para a caracterização cariológica e relações 

evolutivas (Srikulnath et al., 2011). 

A localização das sequências de rDNA em serpentes são extremamente variáveis entre 

espécies desta subordem (Viana et al., 2016). A presença de um único sinal de hibridação num 

par de microcromossomas pode, por um lado, ser considerada uma caraterística plesiomórfica 

deste grupo representando uma linhagem ancestral (Viana et al., 2016). Por outro lado, sinais 

de hibridação num ou vários macrocromossoma, ou até em cromossomas sexuais são 

consideradas caraterísticas apomórficas (Viana et al., 2016). Este facto sugere que múltiplos 

eventos de rearranjos cromossómicos envolvendo as sequências de rDNA podem ter ocorrido 

durante a evolução do cariótipo das serpentes (Viana et al., 2019). 
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 Apesar de variável entre diferentes linhagens de cobras, os locais ribossomais aparentam 

possuir tendências evolutivas em grupos relacionados (Viana et al., 2019). Por exemplo, 

estudos realizados em espécies de cobras da família Boidae, determinaram que todas possuem 

rDNA localizado num par de microcromossomas (Viana et al., 2016) e em cobras da família 

Colubridae, o rDNA 18S está normalmente localizado em macrocromossomas (O’meally et al., 

2010), possuindo um padrão semelhante ao identificado em Spilotes sulphureus (Figura I.3) 

(Viana et al., 2019). 

 

Porter et al., em 1991, utilizando FISH com sondas de rDNA 28S, identificou a 

variabilidade das localizações ribossomais em várias cobras de diferentes famílias. Em 

Masticophis flagellum (Colubridae) verificaram sinais de hibridação num único par de 

microcromossomas, enquanto em Crotalus viridis (Viperidae) encontraram sinais de hibridação 

em dois pares de microcromossomas diferentes (Porter et al., 1991). 

 Um padrão semelhante foi encontrado em Bothrocophias hyoprora (Viperidae), onde 

se verificaram múltiplas marcações em dois pares de microcromossomas através da técnica de 

coloração com AgNO3 (Carvalho et al., 2013). Adicionalmente, coloração com AgNO3 em 

conjunto com mapeamento de rDNA 18S, através do uso de sondas homólogas, permitiu a 

identificação de marcações simples num único par de macrocromossomas em Spilotes 

sulphureus (Colubridae) (Carvalho et al., 2013). 

 Estas diferenças na localização das sequências de rDNA nas serpentes demonstram a 

variabilidade da evolução dos cariótipos das espécies desta subordem (Viana et al., 2016). 

 

 

Figura I.3. Cariótipos de Spilotes sulphureus (a, b, c, d) obtidos através de bandeamento Giemsa (a, b) e 

bandeamento C (c, d). Nas caixas do lado direito da figura está o mapeamento da região organizadora nucleolar 

(NOR) e de rDNA 18S. Adaptado de Viana et al., 2019. 



Capítulo I - Introdução 

 

12 

 

I.2.4. SINEs e LINEs nas Serpentes 

 

Os genomas das cobras aparentam ser intermédios quando nos referimos a diversidade 

e atividade genómica. As maiores famílias (LINEs, SINEs, LTRs e transposões de DNA) 

contribuem para o tamanho do genoma, mas em todos os casos estudados os LINEs são 

predominantes e os LTRs apresentam a contribuição mais pequena (Boissinot et al., 2019).  

 O Bovine-B LINE (Bov-B LINE) (Figura I.4) pertence a uma das famílias de 

retrotransposões mais abundantes em vertebrados que demonstram evidências de transferência 

horizontal (HT) (Ivancevic et al., 2018). O Bov-B LINE foi originalmente identificado na vaca 

(Bos taurus), na qual foi detetada uma grande semelhança entre a sua sequência nucleotídica 

com a de outros bovídeos, levando assim à deteção de Bov-B LINE específicos de linhagens 

em Ruminantia (Okada et al., 1997). 

 

Figura I.4. Estrutura de Bov-B LINE em répteis escamados (1027 bp). ORF2, open reading frame; AP-EN, 

endonuclease apurinica/apirimidica; RT, transcriptase reversa; UTR, região não traduzida. Adaptado de Godakova 

et al., 2016. 

  

Num estudo realizado por Kordis e colaboradores em 1998, a sequência Bov-B LINEs 

estava presente em répteis escamados, no entanto até hoje ainda não foram detetados Bov-B 

LINEs específicos de uma linhagem em cobras (Puinongpo et al., 2020). A Bov-B LINE 

detetada no pitão e em cobras rateiras foi considerada como sendo de uma clade diferente da 

detetada em víbora e cobra-rei (Ivancevic et al., 2018). Tendo em conta este facto foi criada a 

hipótese que estas sequências, Bov-B LINEs. são altamente dinâmicas e em linhagens de cobras 

podem ter ocorrido múltiplos eventos de HT (Puinongpo et al., 2020). 

 Recentemente Piskurek e colaboradores descobriram uma família de elementos SINE, 

que se encontra distribuída em genomas de lagartos, tartarugas e cobras e denominaram esta 

família de Sauria SINE (Figura I.5) (Piskurek et al., 2006). O estudo de Piskurek demonstrou 

também que elementos de Sauria SINE partilham uma sequência 3’ idêntica a Bov-B LINEs, 

propondo que os Sauria SINEs utilizam a maquinaria enzimática de Bov-B LINEs para a sua 

própria retrotransposição (Piskurek et al., 2006). 
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Figura I.5. Estrutura de Sauria SINE em répteis escamados (330 bp). ORF2, open reading frame; AP-EN, 

endonuclease apurinica/apirimidica; RT, transcriptase reversa; UTR, região não traduzida. Adaptado de Godakova 

et al., 2016. 

 

Devido à sua semelhança na maquinaria de retrotransposição e a predisposição que 

ambas apresentam para a transferência horizontal, as sequências das famílias de Bov-B LINE 

e Sauria SINE demonstram ser marcadores eficientes para o estudo da evolução de répteis 

(Piskurek et al., 2006). 
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Capítulo II – Objetivos 
 

O objetivo principal desta dissertação de mestrado foi estudar a evolução do conteúdo 

genómico de serpentes da Península Ibérica procedendo-se ao mapeamento in silico, pelo uso 

de ferramentas bioinformáticas, e mapeamento in situ, através da reação da polimerase em 

cadeia (PCR) e de Hibridação in situ Fluorescente (FISH), de sequências de rDNA ribossomal 

e de sequências de DNA repetitivo em genomas de cobras e lagartos da Península Ibérica. 

Os objetivos do presente trabalho podem assim ser sumariados da seguinte forma: 

1. Revisão bibliográfica sobre a ancestralidade e evolução dos cariótipos das cobras da 

Península Ibérica, com ênfase nas famílias Colubridea e Viperidea. 

2. Estipulação e caracterização de uma linha celular de uma cobra pertencente às famílias 

em estudo. 

3. Mapeamento in silico das sequências de Bov-B LINE e Sauria SINE em Bos taurus, 

Naja naja e Thamnophis elegans. 

4. Análise filogenética in silico das sequências de rDNA ribossomal 5S, 18S e 28S e das 

sequências de Bov-B LINE e Sauria SINE. 

5. Isolamento das sequências de rDNA ribossomal 5S, 18S e 28S e das sequências Bov-B 

LINE e Sauria SINE em espécies de serpentes pertencentes às famílias em estudo. 

6. Isolamento, caracterização e mapeamento físico das sequências de Bov-B LINE e de 

Sauria SINE em cromossomas de Bos taurus. 

7. Quantificação relativa do número de cópias de Bov-B LINE em espécies de serpentes 

pertencentes às famílias em estudo. 

8. Pesquisa de variantes de Bov-B LINE em espécies de serpentes pertencentes às famílias 

em estudo. 
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Capítulo III – Materiais e Métodos 
 

Neste capítulo serão descritas, de forma pormenorizada, os protocolos utilizados ao 

longo deste trabalho (Figura III.1). O material biológico utilizado no presente trabalho é 

apresentado na tabela seguinte (Tabela III.1). 

 

Tabela III.1. Material biológico utilizado ao longo desta dissertação e origem do mesmo. 

Material biológico Tipo de Amostra Origem das amostras 

Bos taurus (BTA)* 
DNA genómico e 

cromossomas metafásicos 
Amostras provenientes de culturas 

fixadas previamente estabelecidas 

no laboratório de acolhimento 
Felis catus (FCA)** DNA genómico 

Daboia russelii (DRU)*** DNA genómico 

Coronella austriaca (CAU)*** DNA genómico 

Amostras provenientes de animais 

mortos em estradas e recolhidas 

pelo Laboratório de Ecologia 

Aplicada (LEA) 

Coluber hippocrepis (CHI)*** DNA genómico 

Lacerta lepida (LLE)*** DNA genómico 

Malpolon monspessulanus (MMO)*** DNA genómico 

Natrix natrix (NNAT)*** DNA genómico 

Timon lepidus (TLE)*** DNA genómico 

Zamenis scalaris (ZSC)*** DNA genómico 

*Vaca; **Gato; ***Répteis escamados. 

 

Figura III.1. Representação esquemática de todos os materiais e métodos utilizados ao longo deste trabalho. 
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Para uma melhor compreensão do trabalho desenvolvido ao longo desta dissertação o 

delineamento experimental encontra-se resumido na tabela III.2. para a parte in silico do 

trabalho e na tabela III.3. para a parte in situ do trabalho. 

Tabela III.2. Delineamento experimental in silico. 

In silico 

Pesquisa da presença e localização dos 

retrotransposões Bov-B LINE e Sauria SINE nos 

cromossomas de Naja naja (Nana_V5), 

Thamnophis elegans (rThaEle1.pri) e Bos taurus 

(ARS-LIC_NZ_Jersey) por BLASTN 

 

Mapeamento in silico dos hits através dos 

programas Unipro UGENE versão 39 e Geneious 

Prime 2022.0.1. 

Alinhamento das sequências 5S, 18S, 28S, Bov-

B LINE e Sauria SINE sequenciadas ao longo do 

trabalho com as presentes na base de dados NCBI 

(“National Center for Biotechnology 

Information”) 

 

      Análise Filogenética (MEGA 11.0.9): 

• Método estatístico – Maximum Likelihood 

• Teste de Filogenia – Método Bootstrap 

(500 replicações) 

 

Tabela III.3. Delineamento experimental in situ. 

 

In situ 

Obtenção de uma linha celular e cromossomas 

metafásicos de serpentes 
 Estabelecimento de cultura primária 

Análise da presença das sequências 5S, 18S, 28S, 

Bov-B LINE e Sauria SINE nas espécies 

recolhidas 

 Reação da Polimerase em Cadeia (PCR) 

Recorte e purificação de bandas dos géis de 

eletroforese de Bov-B LINE de Lacerta lepida e 

Malpolon monspessulanus 

 Sequenciação 

Recorte e purificação de bandas dos géis de 

eletroforese de Sauria SINE de Lacerta lepida e 

Malpolon monspessulanus 

 Sequenciação 

Clonagem de Bov-B LINE de Bos taurus e 

Zamenis scalaris e Sauria SINE de Bos taurus e 

Zamenis scalaris 

 Sequenciação 

Mapeamento físico dos retrotransposões Bov-B 

LINE e Sauria SINE em cromossomas 

metafásicos 

 Hibridação in situ (DNA-FISH) 

Quantificação relativa do número de cópias do 

retrotransposão Bov-B LINE nas espécies 

recolhidas 

 PCR quantitativo em Real-Time (Real-Time-qPCR) 

Pesquisa das variantes do retrotransposão Bov-B 

LINE nas espécies recolhidas 
 High-resolution melting (HRM) 
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Protocolo 1. Estabelecimento de cultura primária através de amostras 

biopsadas de répteis escamados 

 

1. Todas as operações, a menos que seja dito o contrário, foram feitas num ambiente 

asséptico, na câmara de fluxo laminar. Preparou-se o meio de cultura completo (100 ml) com a 

formulação apresentada na tabela III.3. 

Tabela III.3. Componentes e concentrações do meio completo utilizado no estabelecimento de culturas primárias. 

Componente Concentração final Volume (ml) 

Meio DMEM (“Dulbecco's Modified Eagle's Medium”) 79,9 % (v/v) 79,9 

FBS (“Fetal Bovine Serum”) 10 % (v/v) 10 

Primocin 0,1 % (v/v) 0,1 

Amniomax 10 % (v/v) 10 

 

2. Lavaram-se os tecidos com 1xPBS para remoção de agentes tóxicos ou sangue 

contaminante. 

3. Com a ajuda de um bisturi, cortaram-se os tecidos em fragmentos com cerca de 1 mm 

de diâmetro. 

4. Transferiram-se cerca de 6 a 8 fragmentos para caixas de cultura T25, com uma 

quantidade mínima de meio completo previamente preparado de modo que os fragmentos não 

secassem. Colocaram-se os explantes na superfície de crescimento da caixa e distribuíram-se 

uniformemente por toda a área. 

5. Colocaram-se as caixas de cultura, com a superfície de crescimento virada para cima, 

na incubadora, entre 28ºC a 30ºC, entre 2 a 3 horas para que os explantes aderissem ao substrato 

da caixa de cultura. 

6. Seguidamente, findo esse tempo, completou-se o meio completo de crescimento das 

caixas (5 ml no total) e colocaram-se novamente na incubadora, mas agora na posição correta 

(substrato de crescimento das caixas de cultura em contacto direto com os tabuleiros da 

incubadora). 

7. Mantiveram-se as culturas assim, sem qualquer perturbação, durante 2 a 3 dias, 

monitorizando-se apenas, por simples observação da cor do meio, para controlo de possíveis 

contaminações. 
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Protocolo 2. Extração de DNA a partir de tecidos. 

Quickgene DNA Tissue Kit S (Fujifilm Life Science) 

 

1. Adicionaram-se 20 µl de proteinase K (EDT) e 180 µl de tampão de lise de tecidos 

(MDT) a cada tubo de 2 ml. 

2. Pesaram-se 5 mg de tecido de cada amostra. 

3. De seguida cada amostra de tecido foi partida em fragmentos mais pequenos e 

adicionadas nos tubos com EDT e MDT. 

4. Misturou-se com um vortex e fez-se um spin down de forma ao tecido ficar todo 

submerso. Revestiram-se as tampas com parafilme. 

5. As amostras incubaram-se overnight num banho-maria a 55ºC até os tecidos estarem 

completamente digeridos.  

6. Os tubos foram centrifugados a 10 000 rpm durante 3 minutos à temperatura ambiente. 

O pellet foi descartado e o sobrenadante (lisado) transferiu-se para novos tubos de 1,5 ml. 

7. Adicionara-se 180 µl de tampão de lise (LDT), misturou-se com um vortex e fez-se um 

spin down. Incubou-se 10 minutos num banho-maria a 70ºC. 

8. De seguida fez-se um spin down e adicionaram-se 240 µl de etanol a 100% e misturou-

se com um vortex e fez-se um spin down. 

9. O lisado foi, então, transferido para o sistema de isolamento de ácidos nucleicos QG-

mini80 (Fujifilm Life Science), onde começou por ser colocado na primeira coluna; 

10. Pressurizou-se e após verificação que o lisado transferiu todo para o tubo waste 

adicionaram-se 750 µl de tampão de lavagem (WDT). 

11. Pressurizou-se e após verificação que o sobrenadante transferiu todo para o tubo waste 

a lavagem com WDT repetiu-se mais duas vezes. 

12. De seguida moveram-se as colunas para a posição final onde se adicionaram 100 µl de 

tampão de eluição (CDT), e após incubação à temperatura ambiente por 20 minutos 

pressurizou-se para o tubo de coleção. Esta adição de 100 µl de CDT e incubação 20 minutos à 

temperatura ambiente repetiu-se duas vezes para cada amostra. 

13. O volume de eluição para cada amostra foi 50 µl e guardaram-se todas as amostras a -

20ºC. 
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Protocolo 3. Eletroforese em gel de agarose 

 

1. Preparou-se um tabuleiro de montagem com um pente, numa superfície plana, onde se 

depositou a solução de agarose a gelificar. 

2. Colocou-se 1 g de agarose (Invitrogen Life Technologies) por 100 ml de 1×SGTB, num 

erlenmeyer. 

3. Dissolveu-se a agarose, num microondas, até se obter uma solução completamente 

translúcida e sem partículas em suspensão. 

4. Colocou-se a solução numa tina de vidro e adicionaram-se 7 µl de EtBr (7 µl de EtBr 

por 100 ml de gel de agarose). Homogeneizou-se e colocou-se no tabuleiro de montagem 

previamente preparado. 

5. Depois de solidificar, retirou-se cuidadosamente o pente do gel e verificou-se se os 

poços estavam intactos. 

6. Colocou-se o gel numa tina de eletroforese, com os poços do lado do pólo negativo, 

coberto por 1 a 2 mm de uma solução tampão de 1×SGTB. 

7. Depositara-se as amostras de DNA e o marcador molecular nos vários poços. 

8. Ligou-se a tina de eletroforese à fonte de alimentação. 

9. O gel foi visualizado e fotografado num sistema de aquisição de imagem (Uvidoc, 

Biometra). 

 

 

 

Protocolo 4. Isolamento, amplificação de sequências em múltiplos genomas  

 

1. A mistura de reação descrita na tabela III.4. para o isolamento por PCR (“Polymerase 

Chain Reaction”) preparou-se com os mesmos reagentes para todas as espécies e sequências 

com a exceção dos primers. 
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Tabela III.4. Mistura da reação de PCR utilizada no isolamento das sequências em DNA genómico de variadas 

espécies. 

Componentes Volume (µL) 

DNA genómico 2 

HotStarTaq Master Mix1 (QIAGEN) 15,5 

Primer Forward2 (1 µg/mL) 3 

Primer Reverse3 (1 µg/mL) 3 

Água RNase-Free (QIAGEN) 6,5 

Volume Final 30 

1Contém 2500 unidades de tampão HotStarTaq DNA polimerase, 3 mM de MgCl2 e 

400 µM de cada dNTP 

2Primer Forward escolhido dependeu da sequência a amplificar (Tabela III.5) 

3Primer Reverse escolhido dependeu da sequência a amplificar (Tabela III.5) 

 

Tabela III.5. Sequências dos primers Forward e Reverse utilizados no protocolo 3 de isolamento e amplificação 

de sequências 

Primer 

Forward 
Sequência (5’-3’) 

Primer 

Reverse 
Sequência (5’-3’) 

SQ1 CCCWGCTCCTGCCAACCTAGC SQ1 TAGTCATGCTGGCCACATGACC 

BovB_VA2 GCTACACTCAATTTGCCAGCA BovB_VA2 CCAGTTCTCCCTGTTGCTTC 

5S ACGGCCATACCACCCTGA 5S AAGCCTACAGCACCCGGTAT 

18S GTTCGATTCCGGAGAGGGA 18S CTTGGCAAATGCTTTCGC 

28S GACCCGTCTTGAAACACGGA 28S TCGGAAGGAACCAGCTACTA 

 

2. De seguida colocou-se a mistura da reação num termociclador UNO II (Biometra), 

utilizando um dos programas demonstrados na tabela III.6. 
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Tabela III.6. Programa de PCR utilizado no isolamento e amplificação de variadas sequências. 

Sequência a isolar Temperatura Duração 

5s, 18s e 28s 

95ºC 

94ºC 

56ºC 

72ºC 

72ºC 

4ºC 

15 Minutos 

1 Minuto 

1 Minuto        29 Ciclos 

1 Minuto 

10 Minutos 

Tempo indeterminado 

Bov-B LINE 

(Primer BovB_VA2) 

95ºC 

94ºC 

52ºC 

72ºC 

72ºC 

4ºC 

15 Minutos 

1 Minuto 

1 Minuto        29 Ciclos 

1 Minuto 

10 Minutos 

Tempo indeterminado 

Sauria SINE 

(Primer SQ1) 

95ºC 

94ºC 

54ºC 

72ºC 

72ºC 

4ºC 

15 Minutos 

1 Minuto 

1 Minuto        29 Ciclos 

1 Minuto 

10 Minutos 

Tempo indeterminado 

 

3. No final da reação de PCR, realizou-se eletroforese em gel de agarose de forma a avaliar 

a eficiência da amplificação, ou seja, a presença ou não dos amplicões de interesse. 

 

Protocolo 5. Purificação das sequências isoladas e amplificadas por PCR 

QIAquick PCR Purification Kit (QIAGEN) 

QIAquick PCR & Gel Cleanup Kit (QIAGEN) 

 

1. Após isolamento e amplificação das sequências por PCR realizou-se uma eletroforese 

em gel de agarose a 1,5% no qual se depositou a totalidade da reação de cada sequência com 

um poço de espaçamento entre cada amostra depositada. 
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2. Com a ajuda de um bisturi recortaram-se os amplicões e colocou-se cada um em colunas 

fornecidas no kit “Cut&Spin – DNA Gel Extraction Columns” (QIAGEN). 

3. Realizou-se uma centrifugação das colunas a 6000g por 10 minutos. No final da 

centrifugação descartaram-se as colunas. 

4. Adicionaram-se 5 volumes de tampão PB (kit QIAquick) a 1 volume de reação de PCR 

e homogeneizou-se. 

5. Transferiu-se esta mistura para uma coluna QIAquick e realizou-se uma centrifugação 

a 12300g por 1 minuto. Descartou-se o flow-through. 

6. Adicionaram-se 750 µL de tampão PE (kit QIAquick) à coluna e centrifugou-se a 

12300g por 1 minuto. Descartou-se o flow-through e realizou-se de novo uma centrifugação a 

12300g por 1 minuto. Descartou-se o flow-through. 

7. Transferiu-se a coluna para um novo tubo de coleção de 1,5 mL. 

8. Pipetaram-se 30 µL de tampão de eluição para a coluna, esperou-se 1 minuto à 

temperatura ambiente. 

9. Realizou-se uma centrifugação a 12300g por 1 minuto. 

10. A coluna foi transferida para um novo tubo de coleção de 1,5 mL e pipetaram-se 

novamente 30 µL de tampão de eluição para a coluna, esperaram-se 30 minutos à temperatura 

ambiente. 

11. Realizou-se uma centrifugação a 12300g por 1 minuto. Descartou-se a coluna. 

12. No final da reação de purificação, realizou-se eletroforese em gel de agarose a 1% de 

forma a avaliar a eficiência da amplificação. 

13. A concentração de DNA quantificou-se com a ajuda de um espetrofotómetro ND-100 

na qual também se avaliou a presença ou não de contaminações. 

 

Protocolo 6. Hibridação In Situ Fluorescente de DNA (DNA-FISH) 

 

Preparação da sonda (obtenção e marcação): 

1. Através de uma reação de PCR, procedeu-se ao isolamento, amplificação e marcação da 

sequência de Bov-B LINE a partir de DNA genómico de Zamenis scalaris (ZSC) e Bos taurus 

(BTA) e da sequência de Sauria SINE em ZSC. Para este PCR preparou-se a seguinte mistura 

de reação da tabela III.7. em gelo. 
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Tabela III.7. Mistura da reação de PCR utilizada no isolamento, amplificação e marcação de sequências. 

Reagentes Quantidade (µL) 

DNA genómico 1,5 

HotStarTaq Master Mix (QIAGEN) 15 

Primer Forward (1 µg/mL) 2 

Primer Reverse (1 µg/mL) 2 

Biotina/Digoxigenina 1,5 

Mistura de dNTPs de marcação 2 

Água RNase-Free (QIAGEN) 6 

Volume Final 30 

 

2. Colocou-se a reação no termociclador onde foi sujeita ao programa de temperaturas 

descrita na tabela III.8. 

Tabela III.8. Programa de PCR utilizado no isolamento, amplificação e marcação de sequências. 

Sequência a marcar Temperatura Duração 

Bov-B LINE 

(Primer BovB_VA2) 

95ºC 

94ºC 

52ºC 

72ºC 

72ºC 

4ºC 

15 Minutos 

1 Minuto 

1 Minuto        29 Ciclos 

1 Minuto 

10 Minutos 

Tempo indeterminado 

Sauria SINE 

(Primer SQ1) 

95ºC 

94ºC 

54ºC 

72ºC 

72ºC 

4ºC 

15 Minutos 

1 Minuto 

1 Minuto        29 Ciclos 

1 Minuto 

10 Minutos 

Tempo indeterminado 

 

Precipitação da sonda: 

1. A 6 µL de sonda adicionaram-se 18 µL de Etanol (três vezes o volume de sonda) e 2,4 

µL de Acetato de Sódio (10% do volume de sonda mais etanol) 

2. Homogeneizou-se a mistura e colocou-se a -80ºC durante 1 hora. 
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3. Posteriormente centrifugou-se durante 20 minutos a 4ºC. Descartou-se o sobrenadante 

e deixou-se secar à temperatura ambiente. 

4. De seguida adicionaram-se 10 µL de solução de hibridação e homogeneizou-se com a 

ajuda de um vortex. 

5. Incubou-se a 37ºC durante 30 minutos a 37ºC até dissolver. 

 

Desidratação e Desnaturação dos cromossomas de Bos taurus: 

1. As lâminas foram colocadas em etanol a 100% durante 5 minutos. De seguida, foram 

deixadas a secar ao ar. 

2. Colocaram-se as lâminas numa solução de 1% de pepsina em 10 mM de Cloreto de 

Hidrogénio (HCl) durante 3 minutos. 

3. Realizaram-se duas lavagens com 2xSSC durante 2 minutos cada. Lavaram-se as 

lâminas com uma passagem em água desionizada.  

4. Transferiram-se as lâminas para uma solução de etanol a 70% durante 3 minutos. 

5. Posteriormente foram submetidas a um banho de etanol a 90% durante 3 minutos e a 

um banho de Etanol a 100% durante 4 minutos. 

6. As lâminas foram deixadas a secar ao ar. 

7. Incubaram-se as lâminas a 65ºC durante 1 hora. 

8. Desnaturaram-se os cromossomas em lâmina numa solução de formamida a 

70%/2xSSC a 65ºC durante 1 minuto e 45 segundo. 

9. As lâminas foram imediatamente transferidas para uma solução de etanol a 70%, a -

20ºC, onde permaneceram por 5 minutos. 

10. De seguida foram submetidas a um banho de etanol a 90%, a -20ºC durante 3 minutos 

e a um banho de etanol a 100%, a -20ºC durante 4 minutos. 

11. As lâminas foram deixadas a secar ao ar. 

 

Desnaturação da sonda: 

1. As sondas foram desnaturadas no termociclador a 75ºC durante 10 minutos. 

2. Após o tempo de desnaturação as sondas mantiveram-se no termociclador a 37ºC até ao 

momento de aplicação das mesmas nas lâminas. 
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Hibridação in situ: 

1. Colocaram-se 10 µL de sonda em cada drop, aplicando-se uma lamela de vidro (22x22) 

por cima da sonda de forma lenta para evitar a formação de bolhas. 

2. Colocou-se cola (“Rubber cement”) em volta das lamelas. 

3. Incubaram-se as lâminas a 37ºC numa câmara húmida, durante 24 horas. 

 

Lavagens Pós-Hibridação: 

1. Retirou-se a cola e as lamelas das lâminas. 

2. Submeteram-se as lâminas a 4 banhos sequenciais com 5 minutos cada a 42ºC: 1º e 2º 

banho numa solução de Formamida a 50%/2xSSC e 3º e 4º banho em 2xSSC. 

3. Após estes banhos, transferiram-se as lâminas para uma solução de 4xT onde 

permaneceram até serem utilizadas no passo seguinte. 

 

Deteção dos locais de Hibridação: 

1. Preparou-se uma solução de deteção, com 0,5 µL de FITC/Rodamina em 100 µL de 

4xT. Esta solução foi preparada e manuseada no escuro devido à fluorescência. 

2. Centrifugou-se a solução a 13 000 rpm durante 10 minutos. 

3. No final da centrifugação removeu-se o excesso de 4xT e adicionaram-se 100 µL de 

solução de deteção em cada lâmina, e posteriormente colocou-se parafilme por cima (para evitar 

a formação de bolhas). Incubaram-se as lâminas a 37ºC durante 1 hora. 

4. De seguida as lâminas foram lavadas 3 vezes em 4xT durante 3 minutos a cada lavagem. 

 

Montagem das lâminas e visualização ao microscópio: 

1. Retirou-se o excesso de solução das lâminas, sem nunca as deixar secar. 

2. Constrastaram-se os cromossomas e montaram-se as lâminas com o meio de montagem 

DAPI (“Mounting Medium with DAPI” – Vectashield, Vector laboratories). 

3. As lâminas foram de seguida observadas e analisadas ao microscópio de fluorescência. 

 

Protocolo 7. Clonagem das sequências Bov-B LINE e Sauria SINE 

purificados a partir de gel de agarose, no plasmídeo pUC19DNA/SmaI 

 

Preparação das placas: 

1. Preparou-se uma placa LB/ampicilina/IPTG/X-Gal, por cada reação de ligação. 
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2. Prepararam-se 500 mL de meio LB Agar (a 500 mL de H2O destilada adicionaram-se 

15g/1 de Agar e 25g/1 de LB). 

3. Dissolveu-se bem a mistura e de seguida foi a autoclavar a 121ºC por 15 minutos. 

4. Para arrefecer o meio foi colocado num banho a 50ºC. 

5. Na câmara de fluxo laminar adicionara-se 500 µL de ampicilina (100 µg/mL), 2500 µL 

de IPTG (0,5 mM) e 800 µL de X-Gal (80 µg/mL) ao meio LB. 

6. Homogeneizou-se o meio e distribuiu-se pelas placas. 

7. Posteriormente estas foram deixadas a arrefecer, tendo sido seladas com parafilme e 

guardadas a 4ºC até ao momento de utilização. 

 

“FAST DNA End Repair”: 

1. Realizou-se a mistura da tabela III.9 em gelo: 

Tabela III.9. Mistura necessária para “FAST DNA End Repair”. 

Reagentes Quantidade 

Fragmentos de DNA (inserto) 0.5-5 µg 

10x End Repair Reaction Mix 5 µL 

End Repair Enzyme Mix 2.5 µL 

Água RNase-Free (QIAGEN) Até perfazer 50 µL 

Volume Total 50 µL 

 

2. Incubou-se a reação num termociclador a 20ºC por 12 minutos. 

3. Seguidamente as amostras de DNA com as extremidades reparadas foram purificadas 

com o kit “PCR purification” da QIAGEN (QIAquick). 

4. O DNA reparado e purificado está pronto para ser utilizado para a ligação. 

 

Ligação do inserto (Bov-B LINE e Sauria SINE) ao vetor pUC19DNA/SmaI: 

1. Preparou-se a reação de ligação do inserto ao vetor pUC19DNA/SmaI (“Blunt-end 

ligation”), como se descreve na tabela III.10. 
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Tabela III.10. Mistura da reação de ligação do inserto ao vetor pUC19DNA/SmaI. 

Reação de ligação Bov-B LINE ZSC Bov-B LINE BTA Sauria SINE ZSC 

Bandas FAST DNA repair  14 µL 14 µL 14 µL 

Vetor (50µg/µL) 1 µL 1 µL 1 µL 

10xT4 DNA Ligase Buffer 2 µL 2 µL 2 µL 

50% PEG 4000 Solution 2 µL 2 µL 2 µL 

T4 DNA Ligase 1 µL 1 µL 1 µL 

Volume Total 20 µL 20 µL 20 µL 

 

2. Misturou-se a ração com uma micropipeta e incubou-se no termociclador a 22ºC por 1 

hora. 

3. Posteriormente à incubação, a reação foi colocada à temperatura ambiente. 

 

Transformação de bactérias competentes DH5α com o vetor pUC19DNA/SmaI com o 

inserto: 

1. As placas preparadas foram colocadas à temperatura ambiente uns minutos antes da sua 

utilização. 

2. Retiraram-se os tubos de bactérias competentes DH5α do congelador a -80ºC e 

colocaram-se em gelo durante cerca de 5 minutos. As suspensões bacterianas misturaram-se 

batendo gentilmente no tubo. 

3. Adicionaram-se 3 µL de cada reação de ligação a um tubo de 1,5 mL em gelo. 

4. Para cada um desses tubos transferiram-se cuidadosamente 50 µL de células. 

5. Bateu-se gentilmente nos tubos de modo a homogeneizar a solução. Colocaram-se os 

tubos em gelo durante 30 minutos. 

6. Realizou-se a transformação por choque térmico, colocando-se os tubos num banho a 

42ºC por 20 segundos e após este tempo os tubos foram imediatamente colocados em gelo 

durante 2 minutos. 

7. De seguida adicionaram-se 950 µL de SOC, à temperatura ambiente aos tubos sendo 

que este meio altamente nutritivo vai impulsionar a divisão de bactérias. 

8. Incubaram-se as suspensões bacterianas num agitador orbital a 37ºC com agitação (225 

rpm) durante 1 hora. 

9. Plaquearam-se 200 µL de cada suspensão bacteriana por placa (Fez-se uma placa por 

cada uma das amostras Bov-B LINE ZSC, Bov-B LINE BTA e Sauria SINE ZSC). 
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10. Incubaram-se as placas a 37ºC overnight (16 a 24 horas) 

 

Análise por PCR das bactérias recombinantes: 

1. As colónias positivas inocularam-se em meio LB-Ampicilina líquido (10 mL cada). 

Repicaram-se 10 colónias por amostra e incubaram-se a 37ºC overnight a 225 rpm. 

2. Fez-se um screening por PCR a partir das suspensões celulares de cada clone. Os 

primers utilizados foram os primer M13 Forward (5’-3’) e M13 Reverse (5’-3’), estes ligam-se 

ao vetor de clonagem perto do local de inserção, permitindo assim confirmar se esses clones 

contêm de facto o plasmídeo com o inserto. Deste modo preparou-se a mistura de reação 

especificada na tabela III.11. 

Tabela III.11. Mistura da reação para o PCR de screening. 

Reagentes Quantidade (µL) 

Suspensão celular 1,6 

Tampão PCR 10x com (NH4)2SO4 (Fermentas, Thermo Fisher Scientific) 2 

dNTPs (2.5 mM) (Invitrogen, Life Technologies) 1,2 

MgCl2 (Fermentas, Thermo Fisher Scientific) 1,2 

M13F (1 µg/µL) 0,2 

M13R (1 µg/µL) 0,2 

Água RNase-Free (QIAGEN) 12,4 

Taq DNA polimerase (Fermentas, Thermo Fisher Scientific) 0,4 

Volume Final 20 

 

3. A reação foi colocada no termociclador e sujeita ao seguinte programa de temperaturas 

(tabela III.12.) 

Tabela III.12. Programa de PCR utilizado no screening. 

Temperatura Tempo 

94ºC 

94ºC 

54ºC 

72ºC 

72ºC 

4ºC 

5 Minutos 

30 Segundos 

30 Segundos                        29 Ciclos 

1 Minuto, 30 Segundos 

5 Minutos 

Tempo indeterminado 
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4. Os produtos de PCR analisaram-se em gel de agarose permitindo detetar a presença ou 

ausência de uma banda do tamanho de interesse, podendo inferir a presença do inserto. 

5. Fizeram-se stocks das suspensões celulares com os prováveis fragmentos clonadas e 

guardaram-se a -80ºC. 

6. Posteriormente realizou-se a extração de DNA plasmídico de clones positivos de cada 

amostra. 

 

Protocolo 8. Extração de DNA plasmídico 

”GeneJet Plasmid Miniprep kit” (Fermentas, Thermo Fisher Scientific) 

 

1. 200 µL das suspensões bacterianas transformadas com sucesso foram colocados em 10 

mL de meio LB líquido e incubados a 37ºC overnight a 225 rpm. 

2. Após o crescimento centrifugaram-se os tubos a 8000 rpm por 2 minutos. Descartou-se 

o sobrenadante. 

3. Ressuspendeu-se o pellet em 250 µL de tampão de ressuspensão. Dissolveu-se o “pellet” 

com a ajuda de um vortex. 

4. Transferiu-se a solução para tubos de 2 mL e adicionaram-se 250 µL de solução de lise. 

Inverteram-se os tubos até se obter uma solução de consistência viscosa. Incubaram-se os tubos 

à temperatura ambiente durante 5 minutos. 

5. Adicionaram-se 350 µL de solução de neutralização e inverteram-se os tubos várias 

vezes. 

6. Posteriormente realizou-se uma centrifugação a 13 000 rpm durante 5 minutos. 

7. Cuidadosamente com uma micropipeta transferiu-se o sobrenadante de cada tubo para 

as colunas do kit “GeneJet Plasmid Miniprep kit”. 

8. De seguida centrifugaram-se os tubos a 13 000 rpm por 1 minutos. Descartou-se o flow-

through. 

9. Adicionaram-se 500 µL de Solução de lavagem à coluna e centrifugou-se a 13 000 rpm 

por 1 minuto. Descartou-se o flow-through. 

10. Centrifugou-se novamente a coluna a 13 000 rpm por 1 minuto, de modo a descartar 

excessos de solução de lavagem. Descartou-se o flow-through. 

11. Colocaram-se as colunas em tubos novos de 1,5 mL e adicionaram-se 50 mL de água 

RNase-Free a 70ºC. 
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12. Incubaram-se as colunas por 15 minutos à temperatura ambiente e realizou-se uma 

centrifugação a 14 000 rpm por 2 minutos. 

13. Os tubos com o produto de extração foram guardados a -20ºC. 

 

Protocolo 9. Quantificação do número de cópias das sequências Bov-B 

LINE em genomas de serpentes (“quantitative Real-Time qPCR”) 

 

 A quantificação do número de cópias do retrotransposão Bov-B LINE teve por base o 

método curva standard. A análise dos resultados de high-resolution melting (HRM) e a análise 

estatística foram realizados com recurso ao software GraphPad Prism 9.3.1. com o método One-

way ANOVA seguido de testes de comparação múltiplos de Dunnett. 

 

1. Quantificaram-se as amostras de DNA num NanoDrop ND-1000. 

2. Calculou-se o volume de amostra a retirar do “stock” de forma a obter uma concentração 

de 1 ng/µL, tendo-se feito para tal diluições com água DEPC. 

3. Para a reação de quantificação do número de cópias preparou-se a mistura de reação 

descrita na tabela III.13. 

Tabela III.13. Mistura de reação para Real-Time qPCR. 

Reagentes Quantidade (µL) 

DNA (1 ng/µL) 5 

MeltDoctor HRM Master Mix (Applied Biosystems, ThermoFisher Scientific) 10 

Primer Forward 1,2 

Primer Reverse 1,2 

Água RNase-Free (QIAGEN) 2,6 

Volume Final 20 

 

4. Após distribuição das amostras numa placa, submeteu-se a mesma num equipamento 

“StepOne Real-Time PCR System” da Applied Biosystems (Invitrogen Life 

Technologies) ao programa de PCR descrito na tabela III.14. 
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Tabela III.14. Programa de PCR no equipamento “StepOne Real-Time PCR System” para quantificação do 

número de cópias das sequências. 

Fase Temperatura Tempo “Ramp Rate” 

“Holding” 
50ºC 2 minutos 100% 

95ºC 10 minutos 100% 

“Cycling” (40 ciclos) 
95ºC 15 segundos 100% 

60ºC 1 minuto 100% 

Curva de “Melting” 

95ºC 15 segundos 100% 

60ºC 1 minuto 100% 

95ºC 15 segundos 0,3ºC (“step and hold”) 
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Capítulo IV – Resultados 
 

 No presente capítulo serão apresentados os resultados obtidos através da execução dos 

protocolos descritos no capítulo anterior. Para uma melhor compreensão dos resultados serão 

apresentados primeiro os resultados in silico e posteriormente os resultados in situ. 

 

IV.1. Análise e mapeamento in silico em cromossomas de Naja naja e 

Thamnophis elegans 

  

 Para a verificação da presença e localização dos retrotransposões Bov-B LINE e Sauria 

SINE em genomas de serpentes foi realizado screening por BLASTN estando os resultados 

apresentados na tabela IV.1 mostrando a presença dos retrotransposões Bov-B LINE e Sauria 

SINE nos cromossomas de Naja naja (Nana_V5) e na qual conseguimos verificar um número 

mais elevado de hits referentes à sequência de Sauria SINE (2524 hits) quando em comparação 

com Bov-B LINE (562 hits). Verificamos também que no caso do retrotransposão Bov-B LINE 

não houve hits nos cromossomas MIC 7, MIC 8 e MIC 11. 

Este mesmo screening foi realizado também para os cromossomas de Thamnophis 

elegans (rThaEle1.pri) e está descrito na tabela IV.2. Neste caso verificamos que, tal como no 

genoma Naja naja, existe um maior número de hits referentes à sequência Sauria SINE (4025 

hits) quando em comparação com a sequência Bov-B LINE (870 hits), mas existem hits em 

todos os cromossomas de Thamnophis elegans. 
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Tabela IV.1. Resultados do screening BLASTN dos retrotransposões Bov-B LINE e Sauria SINE nos 

cromossomas de Naja naja (Nana_V5). 

Cromossoma Acession ID 
Hits de Bov-B 

LINE 

Hits de Sauria 

SINE 

1 CM019148.1 100 399 

2 CM019149.1 64 339 

3 CM019150.1 58 306 

4 CM019151.1 71 337 

5 CM019152.1 40 97 

6 CM019153.1 22 102 

7 CM019154.1 30 73 

Z CM019155.1 146 141 

MIC 1 CM019156.1 7 85 

MIC 2 CM019159.1 5 88 

MIC 3 CM019160.1 7 62 

MIC 4 CM019161.1 1 75 

MIC 5 CM019162.1 6 88 

MIC 6 CM019163.1 2 83 

MIC 7 CM019164.1 0 144 

MIC 8 CM019165.1 0 54 

MIC 9 CM019166.1 1 13 

MIC 10 CM019157.1 2 29 

MIC 11 CM019158.1 0 9 

Hits totais 562 2524 

 

  

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nuccore/CM019148.1
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nuccore/CM019149.1
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nuccore/CM019150.1
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nuccore/CM019151.1
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nuccore/CM019152.1
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nuccore/CM019153.1
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nuccore/CM019154.1
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nuccore/CM019155.1
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nuccore/CM019156.1
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nuccore/CM019159.1
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nuccore/CM019160.1
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nuccore/CM019161.1
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nuccore/CM019162.1
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nuccore/CM019163.1
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nuccore/CM019164.1
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nuccore/CM019165.1
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nuccore/CM019166.1
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nuccore/CM019157.1
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nuccore/CM019158.1
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Tabela IV.2. Resultados do screening BLASTN dos retrotransposões Bov-B LINE e Sauria SINE nos 

cromossomas de Thamnophis elegans (rThaEle1.pri). 

Cromossoma Acession ID 
Hits de Bov-B 

LINE 

Hits de Sauria 

SINE 

1 CM020096.1 62 336 

2 CM020097.1 130 339 

3 CM020098.1 58 324 

4 CM020099.1 70 282 

5 CM020100.1 34 236 

6 CM020101.1 56 154 

7 CM020102.1 50 231 

8 CM020103.1 18 196 

9 CM020104.1 42 193 

10 CM020105.1 31 161 

11 CM020106.1 35 169 

12 CM020107.1 36 287 

13 CM020108.1 42 215 

14 CM020109.1 32 268 

15 CM020110.1 19 189 

16 CM020111.1 13 194 

17 CM020112.1 12 54 

Z CM020113.1 130 197 

Hits totais 870 4025 

 

 Os resultados do mapeamento in silico realizado com recurso ao programa Geneious 

Prime estão apresentados nas figuras seguintes, sendo que a figura IV.1 (a-c) e IV.2 (a-i) são 

referentes ao mapeamento nos cromossomas de Naja naja dos retrotransposões Bov-B LINE e 

Sauria SINE respetivamente e a figura IV.3 (a-c) e IV.4 (a-d) referem-se ao mapeamento nos 

cromossomas de Thamnophis elegans dos retrotransposões Bov-B LINE e Sauria SINE 

respetivamente. Em ambos os genomas conseguimos ver que apesar da diferença no número de 

hits dos retrotransposões (número de hits reduzidos de Bov-B LINE) eles se encontram 

espalhados por todo o comprimento dos cromossomas de ambas as espécies, com a exceção dos 

cromossomas MIC 7, MIC 8 e MIC 11 em Naja naja que não obtiveram hits de Bov-B LINE. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nuccore/CM020096.1
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nuccore/CM020097.1
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nuccore/CM020098.1
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nuccore/CM020099.1
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nuccore/CM020100.1
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nuccore/CM020101.1
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nuccore/CM020102.1
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nuccore/CM020103.1
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nuccore/CM020104.1
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nuccore/CM020105.1
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nuccore/CM020106.1
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nuccore/CM020107.1
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nuccore/CM020108.1
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nuccore/CM020109.1
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nuccore/CM020110.1
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nuccore/CM020111.1
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nuccore/CM020112.1
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nuccore/CM020113.1
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Figura IV.1a. Mapeamento in silico do retrotransposão Bov-B LINE nos cromossomas de Naja naja com recurso 

ao programa Geneious Prime. Na figura os autossomas e o cromossoma Z estão apresentados a preto e a respetiva 

localização de Bov-B LINE está a verde. Resultados de 1bp até 150Mbp. 

 

Figura IV.1b. Mapeamento in silico do retrotransposão Bov-B LINE nos cromossomas de Naja naja com recurso 

ao programa Geneious Prime. Na figura os autossomas e o cromossoma Z estão apresentados a preto e a respetiva 

localização de Bov-B LINE está a verde. Resultados de 150Mbp até 300Mbp. 

 

Figura IV.1c. Mapeamento in silico do retrotransposão Bov-B LINE nos cromossomas de Naja naja com recurso 

ao programa Geneious Prime. Na figura os autossomas e o cromossoma Z estão apresentados a preto e a respetiva 

localização de Bov-B LINE está a verde. Resultados de 300Mbp até 372,406,666bp. 
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Figura IV.2a. Mapeamento in silico do retrotransposão Sauria SINE nos cromossomas de Naja naja com recurso 

ao programa Geneious Prime. Na figura os autossomas e o cromossoma Z estão apresentados a preto e a respetiva 

localização de Sauria SINE está a laranja. Resultados de 1bp até 40Mbp. 

 

Figura IV.2b. Mapeamento in silico do retrotransposão Sauria SINE nos cromossomas de Naja naja com recurso 

ao programa Geneious Prime. Na figura os autossomas e o cromossoma Z estão apresentados a preto e a respetiva 

localização de Sauria SINE está a laranja. Resultados de 40Mbp até 80Mbp.  
 

Figura IV.2c. Mapeamento in silico do retrotransposão Sauria SINE nos cromossomas de Naja naja com recurso 

ao programa Geneious Prime. Na figura os autossomas e o cromossoma Z estão apresentados a preto e a respetiva 

localização de Sauria SINE está a laranja. Resultados de 80Mbp até 120Mbp. 
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Figura IV.2d. Mapeamento in silico do retrotransposão Sauria SINE nos cromossomas de Naja naja com recurso 

ao programa Geneious Prime. Na figura os autossomas e o cromossoma Z estão apresentados a preto e a respetiva 

localização de Sauria SINE está a laranja. Resultados de 120Mbp até 160Mbp. 

 

Figura IV.2e. Mapeamento in silico do retrotransposão Sauria SINE nos cromossomas de Naja naja com recurso 

ao programa Geneious Prime. Na figura os autossomas e o cromossoma Z estão apresentados a preto e a respetiva 

localização de Sauria SINE está a laranja. Resultados de 160Mbp até 200Mbp.  

 

Figura IV.2f. Mapeamento in silico do retrotransposão Sauria SINE nos cromossomas de Naja naja com recurso 

ao programa Geneious Prime. Na figura os autossomas e o cromossoma Z estão apresentados a preto e a respetiva 

localização de Sauria SINE está a laranja. Resultados de 200Mbp até 240Mbp. 

 

Figura IV.2g. Mapeamento in silico do retrotransposão Sauria SINE nos cromossomas de Naja naja com recurso 

ao programa Geneious Prime. Na figura os autossomas e o cromossoma Z estão apresentados a preto e a respetiva 

localização de Sauria SINE está a laranja. Resultados de 240Mbp até 280Mbp. 

 

Figura IV.2h. Mapeamento in silico do retrotransposão Sauria SINE nos cromossomas de Naja naja com recurso 

ao programa Geneious Prime. Na figura os autossomas e o cromossoma Z estão apresentados a preto e a respetiva 

localização de Sauria SINE está a laranja. Resultados de 280Mbp até 320Mbp. 
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Figura IV.2i. Mapeamento in silico do retrotransposão Sauria SINE nos cromossomas de Naja naja com recurso 

ao programa Geneious Prime. Na figura os autossomas e o cromossoma Z estão apresentados a preto e a respetiva 

localização de Sauria SINE está a laranja. Resultados de 320Mbp até 372,406,666bp. 

Figura IV.3a. Mapeamento in silico do retrotransposão Bov-B LINE nos cromossomas de Thamnophis elegans 

com recurso ao programa Geneious Prime. Na figura os autossomas e o cromossoma Z estão apresentados a preto 

e a respetiva localização de Bov-B LINE está a verde. Resultados de 1bp até 60Mbp. 

Figura IV.3b. Mapeamento in silico do retrotransposão Bov-B LINE nos cromossomas de Thamnophis elegans 

com recurso ao programa Geneious Prime. Na figura os autossomas e o cromossoma Z estão apresentados a preto 

e a respetiva localização de Bov-B LINE está a verde. Resultados de 60Mbp até 120Mbp. 
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Figura IV.3c. Mapeamento in silico do retrotransposão Bov-B LINE nos cromossomas de Thamnophis elegans 

com recurso ao programa Geneious Prime. Na figura os autossomas e o cromossoma Z estão apresentados a preto 

e a respetiva localização de Bov-B LINE está a verde. Resultados de 120Mbp até 184,790,715bp. 

 

Figura IV.4a. Mapeamento in silico do retrotransposão Sauria SINE nos cromossomas de Thamnophis elegans 

com recurso ao programa Geneious Prime. Na figura os autossomas e o cromossoma Z estão apresentados a preto 

e a respetiva localização de Sauria SINE está a laranja. Resultados de 1bp até 40Mbp 
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Figura IV.4b. Mapeamento in silico do retrotransposão Sauria SINE nos cromossomas de Thamnophis elegans 

com recurso ao programa Geneious Prime. Na figura os autossomas e o cromossoma Z estão apresentados a preto 

e a respetiva localização de Sauria SINE está a laranja. Resultados de 40Mbp até 80Mbp. 

 

Figura IV.4c. Mapeamento in silico do retrotransposão Sauria SINE nos cromossomas de Thamnophis elegans 

com recurso ao programa Geneious Prime. Na figura os autossomas e o cromossoma Z estão apresentados a preto 

e a respetiva localização de Sauria SINE está a laranja. Resultados de 80bp até 120Mbp. 

 

Figura IV.4d. Mapeamento in silico do retrotransposão Sauria SINE nos cromossomas de Thamnophis elegans 

com recurso ao programa Geneious Prime. Na figura os autossomas e o cromossoma Z estão apresentados a preto 

e a respetiva localização de Sauria SINE está a laranja. Resultados de 120bp até 184,790,715bp. 
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IV.2. Análise e mapeamento in silico em cromossomas de Bos taurus 

 

Após o BLASTN e mapeamento in silico em genomas de serpentes, o mesmo estudo 

para os retrotransposões Bov-B LINE e Sauria SINE foi realizado em Bos taurus (ARS-

LIC_NZ_Jersey) sendo este apresentado na tabela IV.3. Encontramos um número de hits 

elevado (39574 hits) e presentes em todos os cromossomas e neste caso só são apresentados 

valores referentes a Bov-B LINE pois não foram encontrados hits significativos de Sauria SINE 

nos cromossomas de Bos taurus.  

Tabela IV.3. Resultados do screening BLASTN dos retrotransposões Bov-B LINE nos cromossomas de Bos 

taurus (ARS-LIC_NZ_Jersey). 

Cromossoma Acession ID 
Hits de Bov-B 

LINE 

1 CM037796.1 2809 

2 CM037797.1 2289 

3 CM037798.1 2014 

4 CM037799.1 1812 

5 CM037800.1 1844 

6 CM037801.1 2097 

7 CM037802.1 1616 

8 CM037803.1 1809 

9 CM037804.1 1767 

10 CM037805.1 1465 

11 CM037806.1 1532 

12 CM037807.1 1476 

13 CM037808.1 1018 

14 CM037809.1 1130 

15 CM037810.1 1368 

16 CM037811.1 1105 

17 CM037812.1 1068 

18 CM037813.1 683 

19 CM037814.1 662 

20 CM037815.1 1060 

21 CM037816.1 982 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nuccore/CM037796.1
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nuccore/CM037797.1
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nuccore/CM037798.1
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nuccore/CM037799.1
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nuccore/CM037800.1
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nuccore/CM037801.1
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nuccore/CM037802.1
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nuccore/CM037803.1
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nuccore/CM037804.1
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nuccore/CM037805.1
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nuccore/CM037806.1
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nuccore/CM037807.1
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nuccore/CM037808.1
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nuccore/CM037809.1
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nuccore/CM037810.1
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nuccore/CM037811.1
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nuccore/CM037812.1
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nuccore/CM037813.1
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nuccore/CM037814.1
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nuccore/CM037815.1
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nuccore/CM037816.1
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22 CM037817.1 687 

23 CM037818.1 652 

24 CM037819.1 778 

25 CM037820.1 358 

26 CM037821.1 684 

27 CM037822.1 547 

28 CM037823.1 659 

29 CM037824.1 605 

X CM037825.1 2887 

Y CM037826.1 111 

Hits totais 39574 

Os resultados do mapeamento in silico realizado com recurso ao programa Geneious 

Prime estão apresentados na figura seguinte (Figura IV.5), a que se refere o mapeamento do 

retrotransposão Bov-B LINE nos cromossomas de Bos taurus, neste caso em semelhança com 

o mapeamento in silico em serpentes, este retrotransposão encontra-se localizado em todo o 

comprimento dos cromossomas de Bos taurus. 

Figura IV.5. Mapeamento in silico do retrotransposão Bov-B LINE nos cromossomas de Bos taurus com recurso ao programa 

Geneious Prime. Na figura os autossomas e os cromossomas X e Y estão apresentados a preto e a respetiva localização de Bov-B LINE 

está a verde. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nuccore/CM037817.1
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nuccore/CM037818.1
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nuccore/CM037819.1
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nuccore/CM037820.1
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nuccore/CM037821.1
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nuccore/CM037822.1
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nuccore/CM037823.1
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nuccore/CM037824.1
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nuccore/CM037825.1
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nuccore/CM037826.1
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IV.3. Análise filogenética in silico das sequências de DNA ribossomal em 

genomas de répteis escamados 

 

 Para se melhor compreender as relações filogenéticas entre espécies de serpentes foi 

feita uma análise filogenética in silico das sequências de DNA ribossomal 5S, 18S e 28S com 

recurso ao software MEGA estando apresentadas estas análises nas figuras IV.6, IV.7 e IV.8 

respetivamente. Em todas as árvores filogenéticas apresentadas estão organizadas por cores as 

famílias presentes para uma melhor compreensão das relações filogenéticas entre as espécies 

estudadas. Na árvore referente à sequência 5S (figura IV.6) conseguimos verificar divergências 

filogenéticas nas famílias Colubridae, Lacertidae e Viperidae, no caso das sequências 18S e 

28S seria necessário estudar um número maior de espécies para se poderem realizar inferências 

filogenéticas. 

Figura IV.6. Árvore filogenética da sequência de DNA ribossomal 5S das espécies Malpolon monspessulanus, 

Natrix natrix, Coronella austriaca e Zamenis scalaris e de sequências de DNA ribossomal 5s presentes na base 

de dados NCBI. Árvore filogenética realizada com recurso ao software MEGA versão 11.0.9. Na parte inferior 

encontra-se a legenda referente às famílias das espécies apresentadas na árvore filogenética. 
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Figura IV.7. Árvore filogenética de DNA ribossomal 18S presentes na base de dados NCBI. Árvore filogenética 

realizada com recurso ao software MEGA versão 11.0.9. Na parte inferior encontra-se a legenda referente às 

famílias das espécies apresentadas na árvore filogenética. 

Figura IV.8. Árvore filogenética de DNA ribossomal 28S presentes na base de dados NCBI. Árvore filogenética 

realizada com recurso ao software MEGA versão 11.0.9. Na parte inferior encontra-se a legenda referente às 

famílias das espécies apresentadas na árvore filogenética. 

IV.4. Análise filogenética in silico dos retrotransposões Bov-B LINE e 

Sauria SINE em genomas de répteis escamados 

 

No caso das sequências dos retrotransposões Bov-B LINE e Sauria SINE a análise 

filogenética anterior também foi realizada estando apresentados os alinhamentos realizados em 

Geneious Prime na figura IV.9 e IV.10 respetivamente e as percentagens de similaridade nas 

tabelas IV.4 e IV.5. 
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Figura IV.9. e Tabela IV.4. Alinhamento do retrotransposão Bov-B LINE de espécies no qual foi sequenciada esta sequência com as sequências de Bov-B LINE presentes na base de dados NCBI 

(apresenta o id GenBank nas sequências de Bov-B LINE retiradas do NCBI). Esquema representativo (a) e tabela com percentagens de similaridade (b) do alinhamento de sequências do retrotransposão 

Bov-B LINE, realizado no software Geneious Prime. 
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Figura IV.10. e Tabela IV.5. Alinhamento do retrotransposão Sauria SINE de espécies no qual foi sequenciada esta sequência com as sequências de Bov-B LINE presentes na base de dados NCBI 

(apresenta o id GenBank nas sequências de Bov-B LINE retiradas do NCBI). Esquema representativo (a) e tabela com percentagens de similaridade (b) do alinhamento de sequências do retrotransposão 

Sauria SINE, realizado no software Geneious Prime. 
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Seguidamente os resultados das árvores filogenéticas realizadas utilizando o software 

MEGA estão apresentadas nas figuras seguintes sendo a figura IV.11 referente à árvore 

filogenética do retrotransposão Bov-B LINE e a figura IV.12 referente à árvore filogenética do 

retrotransposão Sauria SINE. Em todas as árvores filogenéticas apresentadas estão organizadas 

por cores as famílias presentes para uma melhor compreensão das relações filogenéticas entre 

as espécies estudadas. Na árvore filogenética referente ao retrotransposão Bov-B LINE (figura 

IV.11) conseguimos ver uma proximidade filogenética nas famílias Viperidae e Elapidae 

enquanto que no retrotransposão Sauria SINE (figura IV.12) verificamos uma proximidade 

filogenética na família Varanidae. 

  

Figura IV.11. Árvore filogenética da sequência do retrotransposão Bov-B LINE das espécies Zamenis scalaris, 

Lacerta lepida e Malpolon monspessulanus e de sequências do retrotransposão Bov-B LINE presentes na base de 

dados NCBI. Árvore filogenética realizada com recurso ao software MEGA versão 11.0.9. Na parte inferior encontra-

se a legenda referente às famílias das espécies apresentadas na árvore filogenética. 
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IV.5. Estabelecimento de culturas primárias de serpentes 

 

 No decorrer deste trabalho, à parte da extração de DNA genómico, também se tentou 

estabelecer culturas primárias a partir das amostras biológicas de serpentes e lagartos fornecidas 

pelo laboratório de ecologia aplicada (LEA). Não foi possível otimizar com sucesso este 

protocolo e obterem-se culturas primárias por sucessivas contaminações, possivelmente pelas 

amostras serem provenientes de animais já mortos em estradas. Outro motivo que não 

possibilitou o estabelecimento de uma cultura primária foi a dificuldade em estabilizar a 

temperatura na incubadora dentro do intervalo de temperatura aconselhado para células de 

répteis (28ºC a 30ºC) (Rao et al., 2009) por longos períodos. 

 

 

Figura IV.12. Árvore filogenética da sequência do retrotransposão Sauria SINE das espécies Lacerta lepida e Zamenis 

scalaris e de sequências do retrotransposão Sauria SINE presentes na base de dados NCBI. Árvore filogenética realizada com 

recurso ao software MEGA versão 11.0.9. Na parte inferior encontra-se a legenda referente às famílias das espécies 

apresentadas na árvore filogenética. 
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IV.6. Amplificação de sequências repetitivas em genomas de serpentes 

 

 De forma a confirmar a presença das sequências de DNA ribossomal e também das 

sequências de Bov-B LINE e de Sauria SINE nos genomas das serpentes foi realizado PCR, 

com primers específicos para cada sequência, no DNA extraído das espécies de serpentes e 

lagartos recolhidas pelo laboratório de ecologia aplicada. 

 Após o PCR de isolamento e amplificação das sequências de DNA ribossomal 5S, 18S 

e 28S, cada um dos produtos obtidos foi analisado através de eletroforese num gel de agarose 

(Figura IV.13). O gel de eletroforese continha além das amostras um controle negativo, amostra 

sem DNA (Branco B) e um controle positivo amostra com DNA de Felis catus (FCA). 

 

Figura IV.13. Gel de agarose com os produtos de PCR de isolamento e amplificação das sequências de DNA 

ribossomal 5S (a), 18S (b) e 28S (c). MM - Marcador molecular; B - Branco; FCA - Felis catus; DRU - Daboia 

russelii; CAU - Coronella austriaca; LLE - Lacerta lepida; NNAT - Natrix natrix; TLE - Timon lepidus; MMO - 

Malpolon monspessulanus; ZSC - Zamenis scalaris. 
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Podemos verificar que em todos os genomas das espécies foram isoladas e amplificadas 

com sucesso as sequências de DNA ribossomal 5S (figura IV.13a), 18S (figura IV.13b) e 28S 

(figura IV.13c). 

Relativamente às sequências dos retrotransposões Sauria SINE e Bov-B LINE, estas 

foram também isoladas e amplificadas com sucesso, como se pode observar na Figura IV.14 

pelo aparecimento de bandas com tamanho entre 100-140 bp no caso do retrotransposão Sauria 

SINE e tamanhos entre 400-440 bp no caso de Bov-B LINE. 

 

Figura IV.14. Gel de agarose com os produtos de PCR de isolamento e amplificação dos retrotransposões Sauria 

SINE (a) e Bov-B LINE (b) e ambos estes retrotransposões na espécie Coluber hippocrepis (c). MM - Marcador 

molecular; B - Branco; DRU - Daboia russelii; CAU - Coronella austriaca; LLE - Lacerta lepida; NNAT - Natrix 

natrix; TLE - Timon lepidus; MMO - Malpolon monspessulanus; ZSC - Zamenis scalaris, CHI – Coluber 

hippocrepis. 

 

IV.7. Screening da clonagem por PCR das bactérias recombinantes 

 

Após o PCR das bactérias recombinantes, cada um dos produtos obtidos foi analisado 

através de eletroforese num gel de agarose para verificar se o sucesso da inserção do plasmídeo 
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com os retrotransposões nas bactérias recombinantes como se pode observar na figura IV.15. 

Podemos então verificar que a inserção ocorreu com sucesso nos clones 2 e 3 do retrotransposão 

Sauria SINE de ZSC, nos clones 2, 3, 4 e 5 do retrotransposão Bov-B LINE de ZSC e em todos 

os clones do retrotransposão Bov-B LINE de BTA. 

 

 

IV.8. Mapeamento físico dos retrotransposões Bov-B LINE e Sauria SINE 

em preparações cromossómicas de Bos taurus 

 

 A análise da localização dos retrotransposões Bov-B LINE e Sauria SINE foi feita 

através de mapeamento físico em preparações cromossómicas de Bos taurus (BTA) com a 

técnica DNA-FISH utilizando sondas dos retrotransposões em estudo isolados em BTA e em 

Zamenis scalaris (ZSC). 

 

IV.8.1. PCR de marcação das sequências de Bov-B SINE e Sauria SINE isoladas em 

Zamenis scalaris (ZSC) e em Bos Taurus (BTA). 

 

 Para que as sequências de retrotransposões isoladas de ZSC e BTA pudessem ser 

marcadas para posterior utilização como sondas utilizadas na técnica de DNA-FISH, procedeu-

se à marcação dos clones por PCR com recurso aos primers BovB_VA2 no caso da sequência 

de Bov-B LINE e com recurso aos primers SQ1 no caso da sequência de Sauria SINE. Nesta 

Figura IV.15. Gel de agarose com os produtos de PCR de screening das bactérias recombinantes nas quais foi inserido 

o retrotransposão Sauria SINE de Zamenis scalaris (ZSC) e o retrotransposão Bov-B LINE de ZSC e de Bos taurus 

(BTA). MM – Marcador molecular; B – Branco; C – Clone. 
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reação, as sondas foram marcadas com haptens, que permitem a identificação dos locais de 

hibridação destas com as suas sequências complementares nos cromossomas de Bos taurus. 

 Após PCR de marcação, cada um dos produtos obtidos foi analisado através de 

eletroforese num gel de agarose como se pode observar na Figura IV.16, podendo verificar com 

sucesso o aparecimento de uma banda com tamanho aproximado de 100 bp correspondente ao 

retrotransposão Sauria SINE isolado em ZSC e o as bandas com tamanhos aproximados de 400-

440 bp correspondentes ao retrotransposão Bov-B LINE isolado em BTA e ZSC. 

 

Figura IV.16. Gel de agarose com os produtos de PCR de marcação dos retrotransposões Sauria SINE isolado em 

Zamenis scalaris (ZSC) e Bov-B LINE isolado em Bos taurus (BTA) e Zamenis scalaris (ZSC). MM – Marcador 

molecular; B – Branco. 

 

IV.8.2. Mapeamento físico dos retrotransposões Bov-B LINE e Sauria SINE no genoma 

de Bos taurus 

 

 O mapeamento físico de Bov-B LINE isolado em BTA e ZSC em cromossomas 

metafásicos de Bos taurus permitiu verificar o padrão de distribuição e a localização deste 

retrotransposão no genoma de BTA (Figura IV.17). 
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Figura IV.17. Mapeamento físico por DNA-FISH de Bov-B LINE isolado em Bos taurus (BTA) e em Zamenis 

scalaris (ZSC) em cromossomas metafásicos de BTA. Os cromossomas metafásicos foram contrastados com 

DAPI (azul); (a-b) Sondas do retrotransposão Bov-B LINE de BTA marcadas por PCR com digoxigenina-11-

dUTP e detetada com anti-digoxigenina-5-TAMRA (vermelho); (c-d) Sondas do retrotransposão Bov-B LINE de 

ZSC marcadas por PCR com Digoxigenina-11-dUTP e detetada com anti-digoxigenina-5-TAMRA (vermelho). 

 

 Observando a figura IV.17 podemos verificar que o retrotransposão Bov-B LINE se 

encontra disperso por todos os cromossomas de BTA e a sua localização mais incidente na 

região centromérica dos cromossomas de BTA. 
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 Relativamente ao mapeamento de Sauria SINE nos cromossomas de observando a 

Figura IV.18, não se verificou sinal de hibridação entre a sonda e os cromossomas de BTA. 

Figura IV.18. Mapeamento físico por DNA-FISH de Sauria SINE isolado em Bos taurus (BTA) em cromossomas 

metafásicos de Bos taurus (BTA). Os cromossomas metafásicos foram contrastados com DAPI (azul); (a-b) sonda 

do retrotransposão Sauria SINE de ZSC marcadas por PCR com digoxigenina-11-dUTP e detetada com anti-

digoxigenina-5-TAMRA (vermelho). 

 

Com o uso de Dual-FISH, foi possível observar a presença do retrotransposão Bov-B 

LINE e do retrotransposão Sauria SINE em cromossomas de BTA, isolado em duas espécies 

diferentes: BTA e ZSC (Figura IV.19). 

Figura IV.19. Mapeamento físico por Dual-FISH de Bov-B LINE isolado em Bos taurus (BTA) e de Bov-B LINE 

isolado em Zamenis scalaris (ZSC) em cromossomas metafásicos de BTA. Os cromossomas metafásicos foram 

contrastados com DAPI (azul); (a,c) sonda do retrotransposão Bov-B LINE de BTA marcada por PCR com biotina-

16-dUTP e detetada anti-avidina-D-FITC (verde); (b,c) sonda do retrotransposão Bov-B LINE de ZSC marcada 

por PCR com Digoxigenina-11-dUTP e detetada com anti-digoxigenina-5-TAMRA (vermelho). 

  

Tal como na figura IV.17 podemos verificar a partir da figura IV.19 que o 

retrotransposão Bov-B LINE, independentemente da espécie onde foi isolado, se encontra 
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disperso pelos cromossomas de BTA, existindo acumulações nas regiões centroméricas e 

teloméricas. 

 

Figura IV.20. Mapeamento físico por Dual-FISH de Sauria SINE isolado em Bos taurus (BTA) e de Sauria SINE 

isolado em Zamenis scalaris (ZSC) em cromossomas metafásicos de BTA. Os cromossomas metafásicos foram 

contrastados com DAPI (azul); (a,c) sonda do retrotransposão Sauria SINE de BTA marcada por PCR com biotina-

16-dUTP e detetada anti-avidina-D-FITC (verde); (b,c) sonda do retrotransposão Sauria SINE de ZSC marcada 

por PCR com Digoxigenina-11-dUTP e detetada com anti-digoxigenina-5-TAMRA (vermelho). 
 

 Do mesmo modo que na figura IV.18. vemos na figura IV.20 que quando o 

retrotransposão Sauria SINE é isolado em BTA o sinal indetetável, mas quando isolado em ZSC 

o sinal é intenso e encontra-se disperso por todo o complemento cromossómico. 
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IV.9. Quantificação do número de cópias e análise de variantes de Bov-B 

LINE por RT-qPCR 

 

 Para a quantificação relativa do número de cópias de Bov-B LINE utilizou-se o método 

da curva standard, na qual se utilizou uma série de diluições (variando de 1x1010 até 1x105 

cópias) de Bov-B LINE clonado de ZSC para se obter a curva standard apresentada na figura 

IV.21. 

 

 

 Com a curva standard apresentada na figura IV.21. foi possível obter-se a quantidade 

relativa do número de cópias do retrotransposão Bov-B LINE nas variadas espécies estudadas. 

De forma a facilitar a interpretação dos dados, estes são apresentados de forma comparativa, 

utilizando o genoma de BTA como referência (tabela IV.6 e figura IV.22). Como foram 

realizados triplicados, os valores apresentados são a média desses triplicados em cada espécie.  

Figura IV.21. Curva standard do retrotransposão Bov-B LINE obtida através de variadas diluições (1x1010 até 1x105 cópias) do 

clone de Bov-B LINE de Zamenis scalaris. CT – Cycle Threshold. 
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Tabela IV.6. Valores de fold change do número de cópias e desvio padrão de Bov-B LINE nas espécies Bos taurus 

(BTA), Coronella austriaca (CAU), Coluber hippocrepis (CHI), Daboia russelii (DRU), Lacerta lepida (LLE), 

Malpolon monspessulanus (MMO), Natrix natrix (NNAT), Timon lepidus (TLE) e Zamenis scalaris (ZSC), 

utilizando o genoma de BTA como referência. 

Espécie Fold Change Desvio-Padrão 

BTA 1 0,2689 

CAU 0,323551 0,02891 

CHI 0,396685 0,03412 

DRU 1,897733 0,2460 

LLE 0,00042 2,458x10-0,05 

MMO 0,968248 0,06720 

NNAT 0,020732 0,01801 

TLE 0,006618 0,0004537 

ZSC 0,46249 0,2166 

  

Figura IV.22. Fold change do número de cópias de Bov-B LINE nas espécies Bos taurus (BTA), Coronella 

austriaca (CAU), Coluber hippocrepis (CHI), Daboia russelii (DRU), Lacerta lepida (LLE), Malpolon 

monspessulanus (MMO), Natrix natrix (NNA), Timon lepidus (TLE) e Zamenis scalaris (ZSC), utilizando o 

genoma de BTA como referência. Os dados no gráfico apresentam as médias ± desvio padrão de três réplicas. 
nsP=0.9996 **P=0.0016 ***P=0.0001 ****P˂0.0001 valores estes determinados por one-way ANOVA. 



Capítulo IV – Resultados 

  

58 

 

 Posteriormente realizou-se a análise high-resolution melting (HRM) para verificar se 

haveria variantes do retrotransposão Bov-B LINE entre os genomas em estudo, sendo que os 

resultados estão demonstrados na figura IV.23. Neste caso conseguimos identificar que nos 

genomas em estudo foram identificadas com sucesso sete variantes. Na tabela IV.7 estão 

descritas as variantes e em que genomas foram detetadas as mesmas. 

Tabela IV.7. Variantes detetadas por high-resolution melting (HRM) e as espécies na qual se detetaram. 

Variante Espécie 

Variante 1 DRU 

Variante 2 CAU, TLE e ZSC 

Variante 3 LLE 

Variante 4 NNAT 

Variante 5 MMO 

Variante 6 CHI 

Variante 7 BTA 

 

 

Figura IV.23. Gráfico de diferença de high-resolution melting (HRM) do retrotransposão Bov-B LINE nas espécies Bos taurus 

(BTA), Coronella austriaca (CAU), Coluber hippocrepis (CHI), Daboia russelii (DRU), Lacerta lepida (LLE), Malpolon 

monspessulanus (MMO), Natrix natrix (NNA), Timon lepidus (TLE) e Zamenis scalaris (ZSC). 
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Capítulo V – Discussão dos Resultados 

 

No presente capítulo serão discutidos os resultados apresentados no capítulo anterior 

(Capítulo IV). De forma a facilitar a compreensão, este capítulo encontra-se dividido em 

subcapítulos para um melhor enquadramento dos seus conteúdos. 

 

V.1. Análise in silico dos retrotransposões Bov-B LINE e Sauria SINE 

 

Apesar de todos os avanços na bioinformática, ainda existe uma grande dificuldade no 

estudo de elementos transponíveis nos genomas eucariotas. A maioria das sequências 

repetitivas não possuem assembly ou este encontra-se representado com um número reduzido 

de cópias nos cromossomas. 

No entanto, mesmo com estas dificuldades no assembly dos TEs, e com a falta de 

sequências teloméricas, centroméricas e de regiões ricas em sequências repetitivas nos 

assemblies mais recentes dos genomas de cobras, a análise in silico dos retrotransposões Bov-

B LINE e Sauria SINE realizada no decorrer deste trabalho permitiu a identificação da 

localização destes retrotransposões em cromossomas de Naja naja (Nana_v5), de Thamnophis 

elegans (rThaEle1.pri) e de Bos taurus (ARS-LIC_NZ_Jersey). 

Na análise in silico do retrotransposão Bov-B LINE, após realização de BLASTN em 

todos os cromossomas de Naja naja (NNA) e de Thamnophis elegans (TEL) e mapeamento in 

silico através do software Geneious foram obtidos 870 hits distribuídos pelos cromossomas de 

TEL e no caso dos cromossomas de NNA obtiveram-se 526 hits, sendo o cromossoma com um 

maior número de hits o cromossoma Z (146 hits). Este número reduzido de hits de Bov-B LINE 

em ambas as espécies pode dever-se ao facto de que os assemblies não estão completos e de 

que ainda existem scaffolds não localizados. Quando nos referimos ao retrotransposão Sauria 

SINE, após realização de BLASTN em todos os cromossomas de NNA e de TEL e mapeamento 

in silico dos mesmos através do Geneious obtiveram-se 2524 hits distribuídos pelos 

cromossomas de NNA e 4025 hits nos cromossomas de TEL. Este número elevado de hits 

distribuídos pelos cromossomas de NNA e de TEL pode dever-se ao facto dos retrotransposões 

da família Sauria SINE estar muito distribuída pelos genomas de répteis escamados (Piskurek 

et al., 2006). 



Capítulo V – Discussão dos Resultados 

 

60 

 

Quando nos focamos nos resultados da análise in silico do retrotransposão Bov-B LINE 

em cromossomas de Bos taurus (BTA) e mapeamento in silico conseguimos verificar um 

número muito mais elevado de hits (39574) dispersos por toda a extensão dos cromossomas de 

BTA quando em comparação com os cromossomas de serpentes. Esta diferença elevada no 

número de hits pode dever-se ao facto de esta família de retrotransposões ser específica da 

linhagem Ruminantia (Puinongpo et al., 2020) e hipoteticamente ter sido transposta para as 

cobras através de transferência horizontal, caraterística dos elementos transponíveis 

(Puinongpo et al., 2020). No caso do retrotransposão Sauria SINE ao realizar BLASTN nos 

cromossomas de BTA não surgem hits com semelhança significativa, o que está em 

concordância com a teoria de estes retrotransposões serem específicos de répteis escamados 

(Piskurek et al., 2006). 

 

V.2. Sequências de DNA ribossomal em genomas de répteis escamados 

 

 No decorrer deste estudo conseguiu-se fazer, com sucesso, o isolamento por PCR das 

sequências de DNA ribossomal 5S, 18S e 28S em todos os genomas de répteis estudados (figura 

IV.1). De modo a perceber a sua relação na evolução dos répteis escamados procedeu-se ao 

estudo filogenético destas sequências, através do alinhamento de sequências 5s de genomas 

estudados ao longo deste trabalho com sequências 5S presentes na base de dados NCBI. Este 

alinhamento serviu de base para a construção de uma árvore filogenética da sequência 

ribossomal 5S em várias espécies (Figura IV.6). A mesma análise foi feita para as sequências 

18S (figura IV.7) e 28S (figura IV.8). 

 Ao analisarmos a árvore filogenética da sequência de DNA ribossomal 5S verificamos 

que apesar de as espécies Natrix natrix (NNAT), Coronella austriaca (CAU) e Zamenis 

scalaris (ZSC) pertencerem à família Colubridae existem divergências significativas quando 

nos referimos à sequência 5S. O mesmo se pode verificar quanto à espécie Pseudonaja textilis 

(PTE) e a espécie Notechis scutatus (NSC) que pertencem à família Elapidae e nas espécies 

Lacerta agilis (LAG), Podarcis muralis (PMU) e Zootoca vivipara (ZVI) pertencentes da 

família Lacertidae. 

 Os resultados obtidos neste estudo filogenético estão em concordância com estudos 

previamente realizados que consideravam que as sequências de DNA ribossomal em répteis 

escamados são extremamente variáveis dentro das espécies desta subordem (Viana et al., 2016) 
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pois mesmo em espécies da mesma família se encontraram distâncias filogeneticamente 

significativas. 

V.3. Elementos transponíveis na evolução dos genomas de cobras 

 

 Nos resultados obtidos ao longo deste trabalho foi possível demonstrar que os 

retrotransposões Bov-B LINE e Sauria SINE estão presentes em todos os genomas de répteis 

escamados nos quais este trabalho se focou.  

 Atualmente, já é aceite pela comunidade científica que os elementos transponíveis 

possuem um impacto significativo na estrutura, função e evolução dos genes e dos 

cromossomas, nos genomas dos hospedeiros (Slamovits & Rossi, 2002). A capacidade 

evolutiva dos elementos transponíveis provém da sua habilidade em originar mutações como 

inserções, deleções e até rearranjos estruturais aquando da sua integração em diferentes locais 

do genoma. Desta forma, a integração destes elementos pode produzir alterações no padrão de 

expressão génica (Slamovits & Rossi, 2002), através do silenciamento de genes ou interferindo 

com sequências reguladoras. 

 O facto dos retrotransposões Bov-B LINE estarem presentes nos genomas de cobras, 

como foi demonstrado no presente trabalho, é um indicador que esta família de retrotransposões 

sofreu transferência horizontal entre linhagens de vertebrados, sendo que esta família de 

retrotransposões foi primeiramente encontrada em linhagens de Ruminantia (Puinongpo et al., 

2020). Num estudo realizado por Walsh e colaboradores em 2013 ao compararem sequências 

de retrotransposões Bov-B LINE de vertebrados e variados insetos chegaram à conclusão de 

que os vetores mais prováveis deste retrotransposão entre linhagens de vertebrados são os 

carrapatos ixodídeos (carrapatos de répteis). As sequências transferidas são subsequentemente 

amplificadas, mutadas e diversificadas em Bov-B LINEs específicos de linhagem (Puinongpo 

et al., 2020). 

 

V.3.1. Evolução do retrotransposão Bov-B LINE em genomas de cobras 

 

 Ao alinhar as sequências do retrotransposão Bov-B LINE isoladas nas espécies Lacerta 

lepida (LLE), Malpolon monspessulanus (MMO), ZSC e BTA com as sequências de variadas 

espécies disponíveis na base de dados NCBI conseguimos obter a percentagem de similaridade 

entre elas (Tabela IV.4).  
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Quando nos focamos na sequência de BTA isolada neste trabalho verificamos que esta 

possui uma percentagem de similaridade acima de 75% com todas as espécies de répteis 

alinhadas excetuando as espécies LLE (34.844%) e MMO (38.028%). Estes resultados estão 

em concordância com as percentagens de similaridade obtidas com o retrotransposão Bov-B 

LINE de BTA presente na base de dados NCBI (AC089992) e estas percentagens de 

similaridade reduzidas podem ser explicadas pela teoria proposta por Puinongpo e 

colaboradores em 2020 de que podem ter ocorrido múltiplos eventos de transferência horizontal 

envolvendo este retrotransposão em répteis escamados.  

Ao analisarmos as percentagens de similaridade das espécies de cobras e lagartos 

chegamos à conclusão de que existe uma percentagem de similaridade superior a 75% entre 

todas elas, com a exceção das espécies LLE e MMO, o que sugere que exista uma grande 

conservação da sequência do retrotransposão Bov-B LINE ao longo da evolução do genoma 

das cobras. A baixa percentagem de similaridade das espécies LLE e MMO pode também ser 

explicado por contaminações ocorridas ao longo do manuseamento pelo operador no decorrer 

deste trabalho. 

O estudo filogenético do retrotransposão Bov-B LINE (Figura IV.11) apresentado ao 

longo deste trabalho, demonstra que o retrotransposão Bov-B LINE originário de BTA se 

encontra mais próximo filogeneticamente da família Boidae e o retrotransposão Bov-B LINE 

que divergiu mais de BTA pertence à família Viperidae. O retrotransposão Bov-B LINE 

encontrado na família Colubridae também se encontra relativamente distante do 

retrotransposão de BTA podendo assim inferir que ao longo da evolução Bov-B LINE pode ter 

sofrido alterações, mas mantém uma percentagem de similaridade de acima de 75% como é 

demonstrado na tabela IV.4 na espécie Natrix tessellata (NTE) (75,964%) e na espécie ZSC 

(75,212%).  

Quando nos focamos na análise filogenética do retrotransposão Bov-B LINE em répteis 

escamados, verifica-se uma proximidade filogenética em todas as espécies da família Viperidae 

e da família Elapidae. No caso da família Colubridae as espécies NTE e ZSC possuem uma 

certa divergência em Bov-B LINE. O mesmo é demonstrado entre as espécies PMU e LLE 

pertencentes à família Lacertidae. Estas diferenças significativas entre espécies da mesma 

família estão em concordância com a hipótese colocada por Puinongpo e colaboradores em 

2020 de que poderão ter ocorrido múltiplos eventos de transferência horizontal envolvendo 

estes retrotransposões (Puinongpo et al., 2020). 
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V.3.2. Evolução de Sauria SINE em genomas de répteis escamados 

 

 A mesma metodologia foi utilizada no estudo do retrotransposão Sauria SINE, tendo 

sido feito o alinhamento das sequências do retrotransposão Sauria SINE isoladas neste trabalho 

em ZSC, MMO e LLE, com sequências deste mesmo retrotransposão presentes na base de 

dados NCBI. Ao analisar os resultados das percentagens de similaridade do alinhamento 

realizado (Tabela IV.5) conseguimos perceber que ZSC e Echis ocellatus (EOC) possuem uma 

percentagem significativa de similaridade, facto este que pode ser explicado devido a serem 

ambas espécies de cobras, mas quando nos focamos nas percentagens de similaridade do 

retrotransposão Sauria SINE entre estas espécies de cobras e as espécies de lagartos (Varanus 

timorensis (VTI), Varanus griseus (VGR) e Anolis carolinensis (ACA)) verificamos que ZSC 

possui percentagens de similaridade com os lagartos superiores a EOC.  

O estudo filogenético do retrotransposão Sauria SINE (Figura IV.12) realizado, mostra 

que, ao contrário do que se verificou com as percentagens de similaridade, o retrotransposão de 

EOC está mais próximo de VTI e VGR mas no caso do retrotransposão Sauria SINE de ZSC 

este parece divergir menos de ACA que EOC, VTI e VGR suportando a hipótese de que estes 

retrotransposões são altamente dinâmicos (Piskurek et al., 2006) e podem ter múltiplos sofrido 

eventos de deleção e de transferência horizontal ao longo da evolução.  

 

V.4. Análise comparativa de retrotransposões de cobras em cromossomas 

de Bos taurus 

 

 A citogenética molecular vem complementar a bioinformática no mapeamento, 

organização e por vezes análise da abundância das sequências repetitivas nos genomas, o que é 

vital para a compreensão da natureza e do comportamento dos elementos transponíveis. Deste 

modo, complementando bioinformática com técnicas de citogenética molecular, procedeu-se a 

uma comparação dos resultados in silico e de hibridação in situ fluorescente dos 

retrotransposões Bov-B LINE e Sauria SINE em cromossomas metafásicos. Como no decorrer 

deste trabalho não foi possível o estabelecimento de culturas primárias de serpentes e 
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consequentemente a obtenção de cromossomas metafásicos de serpentes o mapeamento in situ 

através de DNA-FISH realizou-se em cromossomas metafásicos de BTA. 

 

V.4.1. Retrotransposão Bov-B LINE em cromossomas de Bos taurus 

 

 A análise in situ, através de DNA-FISH, revelou a existência de retrotransposões Bov-

B LINE dispersos nos cromossomas de BTA. Quando esta sequência foi isolada no genoma de 

BTA e utilizado como sonda nos cromossomas de BTA (Figura IV.18.a-b) podemos verificar 

que se encontra dispersa em todo o complemento cromossómico e com grande incidência por 

todo o cromossoma, especialmente na região telomérica e centromérica. Ao ser isolada no 

genoma de ZSC e utilizada como sonda nos cromossomas de BTA (Figura IV.18.c-d) 

conseguimos visualizar que este retrotransposão se encontra disperso por todo o complemento 

cromossómico tal como o Bov-B LINE de BTA, no entanto existe uma concentração maior de 

sinal do retrotransposão nas regiões centroméricas e teloméricas. A diferença de intensidade de 

sinais quando o retrotransposão é isolado em ZSC e em BTA é demonstrado também no Dual-

FISH mostrado na Figura IV.19 na qual o sinal vermelho detetado (sonda do retrotransposão 

Bov-B LINE isolado em ZSC) é menos intenso que o sinal verde (sonda do retrotransposão 

Bov-B LINE isolado em BTA). 

 Esta diferença na quantidade do retrotransposão Bov-B LINE nos cromossomas de BTA 

quando isolado em BTA e quando isolado em ZSC pode dever-se ao facto de este 

retrotransposão Bov-B LINE constituir uma família de retrotransposões específicos de 

linhagem em Ruminantia (Puinongpo et al., 2020). De realçar que, no caso de Bov-B LINE 

isolado em ZSC, o número de cópias presente poderá ser muito elevado, no entanto a resolução 

da técnica FISH em cromossomas metafásicos (aproximadamente 1Mbp) (Jensen, 2014) não 

permite detetá-los.  

 A existência de uma maior quantidade de cópias (maior intensidade de sinal) do 

retrotransposão Bov-B LINE face à análise do mapeamento in silico. Este resultado 

aparentemente contraditório pode resultar do facto do genoma de Naja naja e de Thamnophis 

elegans não se encontrarem completamente sequenciados, logo ao realizar BLASTN não serão 

detetadas todas as localizações da sequência nos cromossomas de BTA, sendo estas detetadas 

aquando da realização de DNA-FISH do retrotransposão Bov-B LINE em cromossomas de 

BTA. 
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V.4.2. Retrotransposão Sauria SINE em cromossomas de Bos taurus 

 

 A análise por DNA-FISH (figura IV.19), permite verificar que o sinal de hibridação de 

Sauria SINE nos cromossomas de BTA é muito escasso e ao analisar os resultados do Dual-

FISH (figura IV.21) em cromossomas de BTA com sondas do retrotransposão Sauria SINE 

isolado em ZSC e em BTA também conseguimos verificar que o sinal de Sauria SINE isolado 

em BTA (sinal verde) é pouco intenso quando em comparação com o sinal de Sauria SINE 

isolado em ZSC.  

Estes resultados podem dever-se ao facto de que o retrotransposão Sauria SINE constitui 

uma família de elementos transponíveis de répteis escamados (Piskurek et al., 2006). O sinal 

de hibridação pode ser pouco intenso também pelo facto da resolução de DNA-FISH ser 

relativamente reduzida, ou seja, as cópias de Sauria SINE podem não se encontrar fisicamente 

próximas umas das outras no genoma, o que dificulta a sua visualização. Estes resultados são 

suportados pela análise in silico, pois como foi referido anteriormente, quando realizado 

BLASTN do retrotransposão Sauria SINE nos cromossomas de Bos taurus, não são encontradas 

sequências com similaridade significativa. 

 

V.5. Análise do número de cópias e de variantes do retrotransposão Bov-B 

LINE 

 

 Após a realização de RT-qPCR com o método da curva standard foi possível quantificar 

o número de cópias do retrotransposão Bov-B LINE nos genomas de répteis utilizando-se o 

genoma de BTA como referência (tabela IV.6). Esta análise quantitativa permitiu verificar que 

em DRU o fold change do número de cópias é mais elevado (1,897733) quando em comparação 

com BTA e com os outros genomas dos répteis em estudo. Quando nos focamos nas espécies 

de répteis da Península Ibérica (CAU, CHI, LLE, MMO, NNAT, TLE e ZSC) obtemos uma 

redução quanto ao fold change do número de cópias quando relacionados com BTA, com a 

exceção de MMO que possui um número de cópias relativamente próximo de BTA (0,968248).  

 Estes resultados sugerem que, em termos do número de cópias, o retrotransposão Bov-

B LINE presente nas espécies de répteis da Península Ibérica sofreu um maior número de 
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eventos de deleção ao longo da evolução reduzindo o seu número de cópias significativamente, 

ou nas espécies da Península Ibérica poderão não ter ocorrido eventos de transferência 

horizontal tão frequentemente como fora da Península Ibérica. Dentro das espécies de répteis 

da Península Ibérica estudadas neste trabalho verificamos que as espécies NNAT, TLE e LLE 

possuem o fold change do número de cópias mais reduzido dentro das espécies estudadas 

(0,020732, 0,006618 e 0,00042 respetivamente) sugerindo que sofreram um maior número de 

eventos de deleção quando em comparação com as restantes espécies. Em DRU o 

retrotransposão Bov-B LINE pode ter sofrido um maior número de eventos de duplicação ao 

longo do tempo aumentando assim o seu número de cópias. Estatisticamente através da análise 

one-way ANOVA e os testes de comparação múltiplos de Dunnett realizados no software 

GraphPad Prism, na qual BTA foi utilizado como genoma de referência, vemos que o 

retrotransposão Bov-B LINE de MMO é a única sequência das espécies da nossa amostra que 

não demonstrou diferença significativa em relação a BTA enquanto as sequências Bov-B LINE 

de todas as outras espécies demonstram diferenças significativas em relação ao número de 

cópias de Bov-B LINE de BTA. 

 A análise de variantes através da técnica de high-resolution melting (HRM) revelou a 

existência de sete variantes diferentes nos genomas estudados neste trabalho. Esta análise 

permitiu também mostrar que as espécies CAU, TLE e ZSC possuem a mesma variante do 

retrotransposão Bov-B LINE. Esta descoberta seria de esperar no genoma de CAU e de ZSC 

devido ao facto de ambas estas espécies pertencerem à família Colubridae, mas a espécie TLE 

pertence à família Lacertidae podendo ser a presença desta variante do retrotransposão Bov-B 

LINE uma evidência da transferência horizontal caraterística dos elementos transponíveis 

(Puinongpo et al., 2020). 
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Capítulo VI – Conclusões Gerais e Perspetivas Futuras 
 

 O trabalho apresentado nesta dissertação levou a conclusões importantes relativamente 

aos retrotransposões Bovine-B LINE e Sauria SINE em genomas de serpentes e outros répteis 

escamados.  

 Em relação ao mapeamento físico dos retrotransposões Bov-B LINE e Sauria SINE nos 

cromossomas de BTA, verificou-se que Bov-B LINE isolado em BTA se encontra disperso por 

todo o complemento cromossómico e com uma grande incidência nas regiões teloméricas e 

centroméricas; e quando isolado em ZSC também se encontra disperso por todo o complemento 

cromossómico, mas nas regiões centroméricas e teloméricas tem uma concentração 

significativamente maior do que nos restantes cromossomas. Esta aparente concentração de 

Bov-B LINE nas regiões teloméricas e centroméricas de BTA quando é isolado em ZSC pode 

ser evidência de que as sequências do retrotransposão Bov-B LINE que sofreram transferência 

horizontal para genomas de serpentes eram predominantemente de regiões teloméricas e 

centroméricas do genoma de BTA. No caso do mapeamento de Sauria SINE em cromossomas 

de BTA verificou-se que o sinal é muito escasso ou quase inexistente, apesar de estes resultados 

irem em concordância com os resultados obtidos in silico, a sua não deteção também poderá 

dever-se à limitada resolução da técnica de DNA-FISH. 

 A análise dos hits obtidos no BLASTN revelou que Bov-B LINE se encontra em grande 

quantidade nos cromossomas de NNA, TEL e em BTA, apresentando uma distribuição dispersa 

pelos cromossomas, em particular nos cromossomas de BTA em que o número de hits é o mais 

elevado (39574) sendo que estes resultados apoiam os resultados obtidos pelo mapeamento 

físico. O retrotransposão Sauria SINE também se encontra em grande quantidade nos 

cromossomas de NNA e TEL, mas ao realizar BLASTN em cromossomas de BTA não se 

encontrou similaridade significativa fortalecendo a hipótese colocada de que Sauria SINE é 

uma família de retrotransposões específica de répteis escamados. Este trabalho contribuiu 

também para demonstrar o papel que os elementos transponíveis têm na plasticidade do genoma 

principalmente por serem componentes genómicos com uma dinâmica altamente elevada. A 

análise da presença destas sequências em genomas de espécies filogeneticamente próximas 

como NNA e TEL e de espécies filogeneticamente afastadas como BTA pode demonstrar o 

papel que os elementos transponíveis têm na regulação e evolução dos genomas eucariotas. 

 Na análise filogenética realizada neste trabalho conseguimos verificar que ambas as 

sequências de rDNA e de DNA repetitivo evoluíram de maneira diferente em répteis 
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escamados. Conseguimos verificar que as espécies NNAT, CAU e ZSC apesar de pertencerem 

à família Colubridae apresentam distâncias filogenéticas significativas quando nos referimos 

ao retrotransposão Bov-B LINE e as sequências de DNA ribossomal, mas no caso de espécies 

da família Viperidae e Elapidae estas não parecem divergir filogeneticamente e serem 

relativamente próximas. Estas diferenças filogenéticas suportam a hipótese de que os répteis 

escamados ao longo da evolução podem ter sofrido um número elevado de eventos de 

transferência horizontal levando a diferenças significativas no conteúdo genómico mesmo entre 

espécies filogeneticamente próximas como por exemplo NNAT, CAU e ZSC. 

 A quantificação relativa do número de cópias do retrotransposão Bov-B LINE 

demonstrou que o número de cópias nas espécies de répteis da Península Ibérica é muito 

reduzido quando em comparação com BTA e DRU sugerindo um maior número de eventos de 

transferência horizontal ao longo da evolução destas espécies e foi possível detetar-se sete 

variantes diferentes de Bov-B LINE nos genomas estudados neste trabalho, dentro das quais foi 

descoberta uma variante (variante 2) que está presente em mais do que uma espécie.  

 Seria interessante, no futuro, estabelecer com sucesso uma linhagem celular de uma 

espécie de serpente visto que no presente trabalho não foi possível, e mapear fisicamente, 

através de DNA-FISH, os cromossomas de uma espécie de serpente com os retrotransposões 

Bov-B LINE e Sauria SINE com o objetivo de comparar esses mapeamentos com os realizados 

nos cromossomas de BTA. Poder-se-ia também levar a cabo o mapeamento físico destes 

retrotransposões em espécies de serpentes para tentar perceber se poderão de facto, estar 

relacionados com eventos evolutivos. Este trabalho poderia ser feito utilizando sondas painting 

do genoma de referência Squamata noutras espécies, em conjugação com sondas de Bov-B 

LINE e Sauria SINE e verificar se estas se encontram nos breakpoints evolutivos das espécies 

em causa. 

 Devido ao número de variantes encontradas através de HRM, em trabalhos futuros 

deveria também levar-se a cabo a sequenciação e identificação das variantes do retrotransposão 

Bov-B LINE encontradas para se poder verificar que mutações sofreram ao longo da evolução 

e se estas mutações são específicas de alguma linhagem, seria também pertinente analisar um 

número mais elevado de répteis escamados para verificar que variantes estão em maioria no 

caso da ordem Squamata da Península Ibérica. 

 Para concluir, mais estudos acerca dos retrotransposões Bovine-B LINE e Sauria SINE 

serão precisos para tentar compreender melhor as suas funções nos genomas dos répteis 

escamados, não só dos estudados nesta dissertação, mas também de outras espécies presentes 
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na Península Ibérica, para se perceber que efeitos estas sequências têm como “arquitetos” 

evolutivos e no funcionamento dos genomas. 
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