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RESUMO 

 

A inatividade transcricional e o elevado nível de condensação foram consideradas 

as mais emblemáticas características da heterocromatina constitutiva durante várias 

décadas. Contudo, na última década sucessivas evidências têm reportado que estas 

sequências de DNA repetitivo são transcritas, originando RNAs não codificantes 

(ncRNAs) com funções na organização e regulação dos genomas. A transcrição de 

sequências de satDNA centroméricas (CT) e pericentroméricas (PCT) nos genomas 

eucariotas é atualmente incontestável, contudo muitas questões permanecem por 

esclarecer: Como é a transcrição das sequências de satDNA efetivamente regulada? 

Sequências de satDNA teloméricas são também transcritas, à semelhança dos satélites CT 

e PCT? Quais as funções exatas dos transcritos satélite? Será essa função partilhada por 

todos os eucariotas? Ou apresentarão funções específicas e distintas de espécie para 

espécie?  

O trabalho desenvolvido nesta dissertação de mestrado teve como objetivo 

contribuir para o avanço do conhecimento nesta área. Pretendeu-se assim analisar o perfil 

de transcrição e os mecanismos de regulação da sequência de satDNA major do gato 

doméstico, FA-SAT, em dois genomas distintos. Apesar de inicialmente isolada a partir do 

genoma de Felis catus (Carnivora, Felidae), esta sequência é também partilhada com 

elevada similaridade pelo genoma da geneta (Genetta genetta: Carnivora, Viverridae). O 

estudo paralelo nestas duas espécies constitui uma estratégia inovadora para analisar uma 

mesma sequência de satDNA localizada em dois contextos cromossómicos distintos: 

telomérico no gato e (peri)centromérico na geneta. 

A análise da transcrição FA-SAT foi realizada por Real time RT-qPCR e RNA-

FISH e permitiu definir o perfil transcricional da sequência FA-SAT nas duas espécies em 

estudo, tendo revelado pela primeira vez atividade transcricional de uma sequência de 

satDNA telomérica. A análise da localização celular dos transcritos FA-SAT em Felis 

catus e Genetta genetta revelou a presença de ncRNAs no nucléolo e dispersos no núcleo. 

A análise dos transcritos nascentes evidenciou que a transcrição da sequência ocorre 

aparentemente em mais do que um local na célula, sugerindo a existência de mais do que 

um tipo de transcritos FA-SAT. 

A determinação dos perfis de transcrição da sequência FA-SAT evidenciou que esta 

ocorre de forma dependente do ciclo celular, sugerindo uma associação entre a expressão 
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FA-SAT e a progressão no ciclo, nas duas espécies. A acumulação de ncRNAs FA-SAT 

em estados de quiescência/senescência foi também detetada, sugerindo o envolvimento 

desta sequência na regulação de acontecimentos do ciclo celular e da saída de ciclo.  

Neste trabalho foram ainda analisados os mecanismos de regulação da expressão 

FA-SAT através da utilização do agente de desmetilação global do genoma 5’-azacitidina. 

A modelação da expressão da sequência sugeriu a existência de uma complexa via de 

regulação, envolvendo aparentemente vários mecanismos reguladores sinergéticos, 

diferentes nos dois genomas em análise.  

Finalmente, a deteção de alterações nos níveis de expressão FA-SAT em condições 

de stress específicas revelou resultados importantes acerca dos processos em que estes 

ncRNAs podem estar envolvidos.  

A integração de todos os resultados obtidos ao longo deste trabalho permitiu 

evidenciar a importância que a localização cromossómica pode ter no comportamento 

transcricional de uma sequência de satDNA e na função dos transcritos resultantes. 

 

 

Palavras-chave: DNA satélite; FA-SAT; Localização cromossómica; RNAs não 

codificantes; Perfis de transcrição; Ciclo Celular; Modelação da expressão. 
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ABSTRACT 

 

Defining the patterns of FA-SAT transcription in proliferative cells: 

 A Carnivora Cell Model 

 

The transcriptional inactivity and high level of condensation were once, and during 

several decades, considered the most emblematic features of constitutive heterochromatin. 

However, in the last decade increasing evidences suggest that these repetitive DNA 

sequences are transcribed and that the resulting non-coding RNAs (ncRNAs) seem to play 

important roles in the organization and regulation of genomes. Transcription of 

centromeric (CT) and pericentromeric (PCT) satDNA sequences in the genomes of many 

eukaryotes is currently undeniable, however many questions remain unsolved: How is the 

transcription of satDNA effectively regulated? Are telomeric satDNA sequences also 

transcribed, as CT and PCT satDNAs? What are the exact functions of these satellite 

transcripts? Are those functions shared by all eukaryotes? Or is the function distinct 

between taxa? 

The work developed in this master dissertation had the aim of contributing to the 

progress of knowledge in this area.  We intended to analyze the transcription profile and 

the regulation mechanisms of the major satDNA sequence of the domestic cat, FA-SAT 

sequence, in two distinct genomes. Although originally isolated from the genome of Felis 

catus (Carnivora, Felidae), this sequence is also shared with high similarity by the genet 

genome (Genetta genetta: Carnivora, Viverridae). The study of these two species 

represents a good strategy for analyzing the same satDNA, naturally localized in two 

different chromosome locations: telomeric in cat and (peri)centromeric in genet. 

Transcription analysis of FA-SAT was performed by real-time RT-qPCR and RNA-

FISH and allowed to define the transcriptional profile of FA-SAT in both genomes. This 

analysis revealed for the first time the transcriptional activity of a telomeric satellite DNA 

sequence. The analysis of the cellular location of FA-SAT transcripts in Felis catus and 

Genetta genetta revealed the presence of ncRNAs in the nucleolus and in the nucleus. The 

analysis of nascent transcripts showed that the transcription itself seems to occur in more 

than one location in the cell, suggesting more than one type of FA-SAT ncRNAs. 
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The definition of the FA-SAT transcription profiles revealed that it is cell-cycle 

dependent, suggesting a correlation between the expression of FA-SAT and the cell-cycle 

progression in both species analyzed. The accumulation of FA-SAT ncRNAs in 

quiescence/senescence states was also detected, suggesting a role for this sequence in the 

regulation of cell cycle events and in cell cycle exit. 

Also the mechanisms regulating the expression of FA-SAT were analysed in this 

work by using the global genome demethylating agent 5'-azacytidine. The modelation of 

this satDNA transcription suggests the existence of a complex pathway involving several 

regulatory mechanisms, apparently different in the two genomes under analysis. 

Finally, the detection of changes in FA-SAT expression levels under specific stress 

conditions revealed important insights about the processes in which these ncRNAs may be 

involved. 

The results obtained in this master dissertation have highlighted the importance that 

the chromosomal location may have in the transcriptional behaviour of a satDNA sequence 

and in the function or functions of the resulting transcripts. 

 

 

Keywords: Satellite DNA; FA-SAT; Chromosomal location; non-coding RNAs; 

Transcription profile and Modelation; Cell cycle. 
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Capítulo I – Introdução 

 

 

I.1 DNA satélite e o seu impacto nos genomas 

 

 
As sequências de DNA satélite (satDNA) são o principal constituinte da 

heterocromatina constitutiva e localizam-se principalmente nas regiões centroméricas (CT) 

e pericentroméricas (PCT) dos cromossomas (Plohl et al., 2008), podendo estar também 

presentes em regiões subteloméricas, teloméricas e intersticiais (Slamovits e Rossi 2002). 

Estas sequências caracterizam-se por serem altamente repetitivas organizadas em ―arrays‖ 

(monómeros) em tandem, podendo cada ―array‖ conter milhares de unidades repetidas. De 

uma forma geral, cada unidade repetida pode ter um tamanho que compreende algumas 

dezenas até centenas de bp (―base pairs‖) (Slamovits e Rossi, 2002).  

A representatividade destas sequências no conteúdo de DNA total dos genomas 

varia significativamente entre espécies, podendo exceder os 50% (Schmidt e Heslop-

Harrison, 1998), contribuindo assim para a grande variação do tamanho dos genomas 

eucariotas (Gregory et al., 2007). As sequências de satDNA apresentam uma elevada 

dinâmica molecular, que se caracteriza por uma rápida alteração da sua sequência nos 

genomas, podendo essas alterações ocorrer ao nível da sequência nucleotídica, do número 

de cópias, da eliminação e/ou substituição de sequências e da sua movimentação 

intragenómica (Slamovits e Rossi, 2002).  

Na última década, estas sequências de DNA repetitivo têm sido alvo de um 

interesse crescente por parte da comunidade científica, sendo várias as razões que 

justificam o seu estudo, nomeadamente a sua ampla presença nos genomas eucariotas 

(Schmidt e Heslop-Harrison 1998), e o desconhecimento da(s) sua(s) função(ões) exata(s) 

nos genomas (Plohl et al., 2008). Quando se iniciou o estudo destas sequências, foi 

sugerido que teriam pouco significado funcional, sendo denominadas de ―junk‖ DNA ou 

―selfish genetic material‖ (Ohno, 1972; Orgel e Crick, 1980). Contudo, atualmente, é 

aceite que estas sequências são um elemento essencial dos genomas eucariotas, 

acumulando diversas e importantes funções (revisto em Enukashvily e Ponomartsev, 

2013).  
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As sequências de satDNA têm vindo a ser relacionadas com eventos cruciais que 

ocorrem nos genomas eucariotas, nomeadamente com a função centromérica, 

reorganização de cromossomas, regulação génica, formação e eliminação de 

heterocromatina, e especiação (Palomeque e Lorite, 2008). Ao nível do centrómero, 

sequências de satDNA estão implicadas em eventos cruciais, como o emparelhamento de 

cromossomas homólogos, a ligação entre os cromatídeos-irmãos, a formação de estruturas 

do cinetocoro e a segregação dos cromossomas (Alexandrov et al., 2001). Recentemente, o 

projeto ENCODE (―Encyclopedia of DNA elements‖) tem evidenciado ainda que a 

maioria dessas sequências de DNA representam regiões onde se ligam proteínas e 

moléculas de RNA, que cooperam para regular a função e os níveis de expressão de genes 

codificantes (Ecker et al., 2012). 

Em diversos trabalhos tem vindo ainda a ser sugerido que a dinâmica evolutiva, 

característica da maioria das sequências de satDNA, promove a ocorrência de rearranjos 

cromossómicos através de alterações do seu número de cópias e da aquisição de novas 

localizações no genoma (Schluter et al., 1997). Vários estudos colocam em evidência a co-

localização de sequências satDNA com ―breakpoints‖ evolutivos, sugerindo o 

envolvimento destas sequências nos rearranjos evolutivos (e.g. Chaves et al., 2004; Adega 

et al., 2009).  

Tradicionalmente, a heterocromatina constitutiva era considerada um domínio 

transcricionalmente inativo do cromossoma. Contudo, nas últimas décadas têm surgido 

inúmeras evidências de que as sequências de satDNA podem ser transcritas, originando 

RNAs não codificantes (ncRNAs). A transcrição alargada dessas regiões de DNA 

repetitivo, tem sido extensamente reportada e parece funcionar como um reservatório para 

a criação de novas moléculas funcionais, como RNAs reguladores (Ecker et al., 2012). Nas 

secções seguintes, serão relatadas algumas das evidências e contextos biológicos em que a 

transcrição de satDNA foi já detetada, bem como potenciais mecanismos de síntese, 

processamento e possíveis funções desses transcritos.  

 

I.1.1 Transcrição de sequências de DNA satélite – Evidências experimentais 

 

Como referido anteriormente, as sequências de satDNA localizam-se em regiões da 

cromatina, tradicionalmente, inativas. Contudo, a atividade transcricional destas sequências 
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tem vindo a ser demonstrada num número crescente de estudos, tendo sido verificada em 

vertebrados, incluindo o Homem (e.g. Valgardsdottir et al., 2008; Eymery et al., 2010; 

Ecker et al., 2012; Enukashvily e Ponomartsev, 2013) e o rato (Bouzinba-Segard et al., 

2006); invertebrados como os insetos (Palomeque e Lorite, 2008); e em plantas, 

nomeadamente em arroz (Lee et al., 2006). 

Uma das primeiras evidências de que sequências de DNA repetitivo poderiam ser 

transcritas foi relatada por Jamrich e colaboradores, em 1983, ao analisarem cromossomas 

de Xenopus laevis (Jamrich et al., 1983). Desde então, muitos outros trabalhos têm 

reportado vários contextos biológicos em que se verifica a transcrição de sequências de 

satDNA em células de mamíferos. A atividade transcricional dessas sequências foi já 

detetada em diferentes estadios de desenvolvimento e durante a diferenciação celular, 

proliferação, transformação e resposta celular ao stress. Ainda, a sobre-expressão destas 

sequências tem sido associada com instabilidade genómica (Bouzinba-Segard et al., 2006) 

e, mais recentemente, com cancro (Ting et al., 2011). Na levedura Schizosaccharomyces 

pombe, pequenos dsRNAs (―double strand RNAs‖), codificados por regiões PCT e 

provenientes de mecanismos RNAi (RNA interferência) -dependentes, estão envolvidos no 

estabelecimento e manutenção de regiões heterocromáticas (Grewal e Elgin, 2007).  

Apesar da função exata da maioria destes transcritos não ser conhecida, evidências 

sugerem que as repetições CT e PCT transcrevem RNAs não codificantes (Slamovits e 

Rossi, 2002; Bouzinba-Segard et al., 2006; Lu e Gilbert, 2007), os quais desempenham um 

papel importante na formação da heterocromatina constitutiva, regulação génica, 

manutenção da integridade cromossómica e silenciamento génico (Ting et al., 2011; 

Enukashvily e Ponomartsev, 2013). A existência de características conservadas na 

organização geral das regiões CT e PCT, em levedura, rato e homem, sugerem uma função 

conservada dos transcritos originados a partir dessas regiões, entre estas espécies e outros 

mamíferos (Eymery et al., 2009). 

 

I.1.1.1 Resposta Celular ao Stress 

 

Na última década, vários grupos de investigadores demonstraram a acumulação de 

transcritos de satDNA centromérico e pericentromérico em condições de stress. A 

transcrição dessas sequências satélite foi descrita em células de rato e homem sujeitas a 

diferentes stresses, nomeadamente choque térmico, exposição a agentes que causam 

http://en.wikipedia.org/wiki/Schizosaccharomyces_pombe
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mutações no DNA e stress oxidativo e osmótico, sendo que os níveis de transcrição 

mostram variar de acordo com a natureza do stress (Valgardsdottir et al., 2008; Eymery et 

al., 2009; Enukashvily e Ponomartsev, 2013). Ao stress oxidativo e agentes genotóxicos 

(como a etoposida, afidicolina) estão associados a diminuição da transcrição da 

heterocromatina PCT, enquanto que o stress hiperosmótico e radiação UV induzem a 

ativação da transcrição (Valgardsdottir et al., 2008; Enukashvily e Ponomartsev, 2013).  

O choque térmico, em particular, constitui um dos ativadores mais geral da 

transcrição de DNA satélite (Valgardsdottir et al., 2008; Eymery et al 2009). Após um 

choque térmico, as regiões heterocromáticas podem adquirir características da 

eucromatina, nomeadamente a metilação da histona H3 na lisina 4 (Rizzi et al., 2004). Em 

consequência dessa alteração, as sequencias de DNA satélite são abundantemente 

transcritas, e os seus transcritos mostram ser necessários para a formação de corpos 

nucleares de stress (Enukashvily e Ponomartsev, 2013).   

Em células humanas sujeitas a choque térmico, transcritos do Sat III (satélite III 

humano) permanecem no núcleo durante várias horas após a sua síntese, associados a um 

locus de DNA específico juntamente com determinados fatores de ―splicing‖ (Metz et al., 

2004). Neste contexto, podem ser propostas duas hipóteses acerca da função das 

sequências de satDNA centroméricas e pericentroméricas: regulação de atividades de 

―splicing‖, durante e após o choque térmico, e intervenção ao nível da estrutura e função 

da cromatina (Jolly e Lakhotia, 2006; Eymery et al., 2009). Recentemente, foi ainda 

descrito que a transcrição destas sequências CT e PCT, ativada por choque térmico, ocorre 

de uma forma dependente da associação a proteínas HSF (―Heat Shock transcription 

Fator‖) e parece ser específica de cromossoma (Eymery et al., 2010; Enukashvily e 

Ponomartsev, 2013). Até agora, foram identificados três fatores de transcrição no controlo 

da expressão de sequências de DNA satélite PCT em resposta a este tipo de stress - HSF1 

(―Heat Shock transcription Fator 1‖), HSF2 (―Heat Shock transcription Fator 2‖) e tonEBP 

(―tonicity Enhancer-Binding Protein‖) (Vourc'h e Biamonti, 2011; Enukashvily e 

Ponomartsev, 2013). 

Para além do choque térmico, uma gama de outros fatores de stress celular podem 

despoletar a sobre-expressão de sequências satélite. Em diversas condições de stress, 

verificou-se a acumulação de transcritos de satélite ―minor‖ no rato e de Sat III no Homem, 

o que resultou no funcionamento anormal do centrómero (e.g. Bouzinba-Segard et al., 

2006; Valgardsdottir et al., 2008). A acumulação desses transcritos conduziu a defeitos na 
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segregação cromossómica e na coesão dos cromatídeos-irmãos, alterações epigenéticas ao 

nível do centrómero, bem como alterações na localização de proteínas essenciais para o 

funcionamento do centrómero. Estas evidências sugerem que estes RNAs centroméricos 

representam uma de muitas vias de regulação da organização da heterocromatina em 

mamíferos, possivelmente através do sequestro de proteínas associadas ao cinetocoro e à 

heterocromatina (Bouzinba-Segard et al., 2006; Fukagawa et al., 2004). 

 

I.1.1.2 Desenvolvimento e Diferenciação Celular 

 

A transcrição de sequências satDNA tem também sido implicada no 

desenvolvimento e diferenciação celular. Vários estudos têm descrito a acumulação de 

transcritos CT e PCT ao longo do desenvolvimento embrionário do rato (e.g. Rudert et al., 

1995; Terranova et al., 2005; Bouzinba-Segard et al., 2006; Vourc’h e Biamonti, 2011). 

Em 1995, Rudert e seus colaboradores verificaram, em embriões de rato, que RNAs de 

regiões PCT (transcritos de γ satélite) exibiam um complexo padrão de expressão. Nas 

células do Sistema Nervoso Central de embriões, a acumulação de transcritos antisense 

precedia a acumulação desses mesmos transcritos na orientação sense, já em tecidos 

adultos apenas a expressão de transcritos sense foi detetada em tecidos como o fígado e 

testículos. Esta expressão diferencial constitui um forte indicador de que a atividade 

transcricional dessas regiões cromossómicas é diferentemente regulada dependendo do tipo 

celular e do nível de diferenciação (Vourc’h e Biamonti, 2011). De facto, vários estudos 

corroboram a hipótese de que os níveis de transcritos CT e PCT são modulados durante a 

diferenciação celular (Terranova et al., 2005; Bouzinba-Segard et al., 2006). 

De forma similar, no Homem, transcritos de DNA satélite III foram já encontrados 

nos ovários e testículos, órgãos caracterizados por uma elevada atividade proliferativa 

(Jehan et al., 2007; Eymery et al., 2009). Recentemente, Ting e colaboradores (2011) 

descreveram também que o DNA satélite alfóide é transcrito no pâncreas humano.  

Todas estas evidências sugerem, assim, o envolvimento dos transcritos satélites na 

proliferação celular, estando invariavelmente presentes quando é necessária uma intensa 

atividade proliferativa. 
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I.1.1.3 Ciclo Celular 

 

Em 2007, Lu e Gilbert demonstraram que, pelo menos duas populações diferentes 

de moléculas de RNA, eram expressas a partir da heterocromatina PCT de rato. A 

transcrição das sequências repetitivas de ―major‖ PCT era mediada pela RNA polimerase 

II (RNA Pol II), e ocorria em fases diferentes do ciclo celular. Um tipo de pequenos RNAs 

era sintetizado exclusivamente durante a fase M, sendo rapidamente eliminado aquando da 

saída dessa fase do ciclo celular. Uma população mais abundante de transcritos maiores, e 

mais heterogéneos, era produzida na fase G1 tardia, sendo que a sua síntese diminuía 

durante a fase S, evidenciando que a transcrição da heterocromatina PCT nos mamíferos, 

está de alguma forma relacionada com a proliferação celular. A transcrição revelou ser 

dependente de CDK (―Ciclin-dependent kinase‖), indicando que as células não sintetizam 

estes transcritos até se comprometerem para a proliferação (Lu e Gilbert, 2007). 

Ainda nesse trabalho, Lu e Gilbert (2007) apresentaram várias hipóteses para a 

origem e função destes transcritos PCT. A transcrição diferencial destes RNAs pode ser 

explicada por alterações na estrutura da cromatina nas diferentes fases do ciclo, embora a 

existência de promotores específicos nas repetições de satélite ―major‖ possa ser uma 

explicação alternativa. Estas descobertas salientaram a importância da identificação de 

elementos promotores envolvidos na regulação da transcrição dos transcritos da fase S e da 

fase M, bem como a análise das consequências da perturbação dessa regulação (Lu e 

Gilbert, 2007).  

Outra associação entre a transcrição de satDNA e o ciclo celular foi descrita em 

2009, por Ferri e seus colaboradores. Neste estudo os autores detetaram que moléculas de 

ncRNAs, transcritas a partir de satélite CT ―minor‖, estão implicadas na formação de 

complexos centroméricos específicos, durante a transição G2/M. Este trabalho descreveu, 

assim, a primeira evidência experimental de que um RNA não codificante favorece a 

interação Aurora B, Survivina e CENP-A (―Centromere Protein A‖), evidenciando uma 

função desses transcritos CT na estabilização e organização de complexos associados ao 

centrómero (Ferri et al., 2009). Esta descoberta constituiu a primeira prova experimental 

clara de que os transcritos de satDNA possuem função. 

A importância da transcrição de sequências de satDNA CT ao nível do 

funcionamento do centrómero, tem sido também demonstrada através da interação entre os 

transcritos e a acumulação da CENP-A. Tem sido sugerido que a transcrição da região do 
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cinetocoro pode estar diretamente relacionada com a acumulação da CENP-A ou pode ser 

indiretamente responsável pela manutenção de um ambiente favorável na cromatina para a 

acumulação da CENP-A (Ferri et al., 2009; Bergman et al., 2011). 

Recentemente, o trabalho desenvolvido por Almouzni e Probst (2011) veio reforçar 

a existência de um mecanismo de regulação da transcrição de sequências de satDNA 

dependente do ciclo celular, contribuindo assim para o crescente número de evidências da 

existência de uma relação entre a transcrição de satDNA e a proliferação celular. 

 

I.1.1.4 Instabilidade genómica e Processo Tumoral 

 

Nos últimos anos, vários trabalhos, têm evidenciado a sobre-expressão de 

sequências de satDNA em células tumorais, levantando suspeitas relativamente à 

existência de uma associação entre a transcrição destas sequências e a instabilidade 

genómica (Ting et al., 2011; Zhu et al., 2011; Venkitaraman, 2011). 

Em 2006, Santos e colaboradores analisando preparações cromossómicas de um 

fibrosarcoma em Felis catus (gato doméstico), detetaram amplificação do satDNA da 

família FA-SAT (o satDNA ―major‖ desta espécie). Em contraste com o tecido normal, as 

preparações cromossómicas tumorais revelaram vários cromossomas derivativos com uma 

clara amplificação de sequências de DNA FA-SAT, principalmente localizadas nas regiões 

de ―breakpoint‖. Estes cromossomas constituem uma evidência óbvia do envolvimento 

destas sequências nos rearranjos cromossómicos ocorridos e/ou da transposição destas 

regiões repetitivas (Santos et al., 2006). A amplificação destas sequências de satDNA, 

observada nos cromossomas deste tumor mamário de gato, pode estar relacionada com 

instabilidade cromossómica, explicando assim os complexos padrões de anomalias 

mitóticas e cromossómicas detetadas. 

Em 2011, Ting e seus colaboradores conseguiram associar a sobre-expressão de 

sequências repetitivas com diversos tipos de cancro epiteliais. O aumento de transcritos 

satDNA revelou estar associado com a instabilidade genómica, podendo ser o reflexo de 

alterações globais no estado de repressão da heterocromatina (Ting et al., 2011).  

Mutações no gene supressor tumoral BRCA1 são encontradas frequentemente nos 

cancros de mama e ovário. Recentemente, Zhu et al. (2011) demonstraram que a perda do 

BRCA1, no rato, resulta na inibição da repressão transcricional de satDNA. A perda de 

BRAC1 altera a estrutura da heterocromatina, ativando assim a transcrição de sequências 
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de satDNA que normalmente se encontram silenciadas (Zhu et al., 2011). Por sua vez, a 

transcrição dessas sequências mostrou estar envolvida na ocorrência de quebras 

espontâneas no DNA e falhas nos mecanismos de reparação do DNA, sugerindo que a 

perda da repressão transcricional dessas sequências de satDNA pode ser a causa de várias 

irregularidades celulares que conduzem à instabilidade genómica destes genomas tumorais 

(Venkitaraman, 2011). Este fenómeno foi verificado em tumores mamários de rato e de 

homem (Zhu et al., 2011), e independentemente das incertezas que ainda permanecem, é 

possível admitir a existência de uma associação entre a transcrição de satDNA, a perda de 

BRCA1 e a instabilidade genómica. 

Recentemente, o estudo de sequências repetitivas em genomas de cancro tem sido 

ainda indicado como um caminho provável para a descoberta de biomarcadores do cancro 

(Ting et al., 2011).  

No futuro, mais estudos serão necessários para explorar os mecanismos e as 

consequências da expressão anormal de satDNA em células tumorais. Considerando os 

vários trabalhos mencionados, parece que a sobre-expressão destas sequências se deve à 

perda da função de fatores responsáveis pela manutenção da repressão transcricional 

dessas sequências. Contudo, quais são esses fatores e como são desregulados são questões 

ainda por esclarecer, nos diversos tipos de cancro. 

 

 

I.1.2 Mecanismo de Transcrição de DNA satélite 

 

Uma vez detetada a transcrição das sequências de satDNA, tornou-se inevitável o 

estudo dos mecanismos subjacentes à produção e ao processamento desses transcritos. 

Em leveduras, foi demonstrado que a transcrição de repetições da heterocromatina 

PCT é essencial para a formação e manutenção da heterocromatina e para a coesão dos 

cromatídeos-irmãos (Grewal e Elgin, 2007). Os transcritos destas sequências, produzidos 

pela RNA polimerase II, são processados em siRNAs, que são por sua vez reconhecidos 

por um complexo de silenciamento transcricional, o qual é necessário para a organização 

da heterocromatina e silenciamento génico (Figura I.1.2). A via do RNAi é, também, 

necessária para a formação da heterocromatina e para o silenciamento de sequências 

repetitivas em Drosophila melanogaster (Grewal e Elgin, 2007). No entanto, nos 
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mamíferos, o mecanismo e a função da transcrição da heterocromatina não estão ainda bem 

definidos. 

De acordo com a maioria dos casos que aparecem descritos na literatura, a 

acumulação de transcritos de regiões CT e PCT ocorre por intervenção da RNA Pol II, 

nomeadamente, em células sujeitas a choque térmico (Jolly et al., 2004; Rizzi et al., 2004), 

em células senescentes (Enuskashvily et al., 2007) e durante o ciclo celular (Lu e Gilbert, 

2007). Em 2011, Chan e seus colaboradores reportaram uma associação entre a presença 

da RNA Pol II ativa e dos seus fatores de transcrição, e a produção de transcritos satélite 

CT no cinetocoro mitótico. A inibição específica da atividade da RNA Pol II durante a 

mitose conduzia ao decréscimo da transcrição de α satélite CT e ao consequente aumento 

de anomalias na separação dos cromossomas na anafase, evidenciando a função da RNA 

Pol II na transcrição do DNA α satélite (Chan et al., 2011). 

Similarmente ao que acontece em S. pombe (Nicolas et al., 2007), a transcrição de 

sequências de satDNA parece ser conduzida por mecanismos reguladores específicos da 

transcrição, como a remodelação da cromatina. Contudo, ainda não se sabe se este é o sinal 

primário responsável pelo aumento da transcrição de sequências satDNA (Eymery et al., 

2009). A acumulação de transcritos de sequências CT e PCT mostrou ser dependente de 

uma série de fatores. De acordo com os trabalhos mais recentes nesta área, pode-se 

considerar que a transcrição de sequências satDNA é sujeita a regulação transcricional, 

envolvendo fatores de transcrição específicos, modificações epigenéticas e regulação pós-

transcricional (Eymery et al., 2009; Vourc'h e Biamonti, 2011; Enukashvily e 

Ponomartsev, 2013). Os mecanismos moleculares envolvidos na acumulação de transcritos 

de regiões CT e PCT estão sumariados na Figura I.1.2.  
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Figura I.1.2 - Mecanismos moleculares envolvidos na acumulação de transcritos 

específicos de regiões centroméricas e pericentroméricas.  

A acumulação de transcritos CT (a verde) e PCT (a rosa) é controlada por mecanismos 

transcricionais, envolvendo fatores de transcrição (a violeta) e remodelações epigenéticas (a 

amarelo). Ainda não é claro se a ativação de fatores de transcrição específicos em células sujeitas a 

stress é o evento inicial principal pela remodelação da cromatina e transcrição de sequências PCT, 

ou se a remodelação da cromatina constitui um pré-requisito para a ligação de fatores de 

transcrição. A inibição de mecanismos pós-transcricionais, como a maquinaria RNAi (a azul), 

poderá contribuir para a acumulação de moléculas de RNA longas [Adaptado de Eymery et al., 

2009]. 

 

 

I.1.2.1 Regulação Transcricional 

 

Os mecanismos envolvidos na regulação transcricional de sequências satDNA CT e 

PCT começam agora a ser estudados em maior detalhe. Em rato e Homem, foram até agora 

formalmente descritos quatro fatores de transcrição como estando envolvidos na ativação 



Capítulo I - Introdução 

 

   13 

 

da transcrição de sequências PCT em resposta ao choque térmico, pressão osmótica, e 

tratamentos com esteroides. A existência de promotores específicos que controlam a 

expressão destas sequências tem sido também sugerida (Vourc’h e Biamonti, 2011). 

O primeiro fator de transcrição que mostrou controlar a transcrição de sequências 

PCT foi o Recetor do Ácido Retinóico (RAR), o qual está envolvido na diferenciação 

celular (Rudert e Gronemeyer, 1993; Rudert et al., 1995; Martens et al., 2005). Os outros 

três fatores de transcrição, já mencionados anteriormente, intervêm na transcrição de 

sequências Sat III em resposta a situações de stress, sendo que dois deles fazem parte da 

família dos fatores de choque térmico, nomeadamente HSF1 e HSF2 (Jolly et al., 2004). O 

terceiro fator de transcrição, tonEBP é ativado em resposta a elevadas concentrações de 

osmólitos (Valgardsdottir et al., 2008). Tal como o HSF1, também o tonEBP se acumula 

no locus 9q12, levando à ativação transcricional de sequências Sat III, mas em resposta a 

um choque hiperosmótico. No entanto, o mecanismo pelo qual a ligação destes fatores leva 

à transcrição destas sequências permanece por esclarecer (Vourc’h e Biamonti, 2011). 

Em diferentes organismos, distintas combinações de marcas histónicas caracterizam 

a heterocromatina ao nível molecular. Essas marcas epigenéticas incluem a metilação do 

DNA, variantes histónicas específicas, hipoacetilação e outras modificações repressoras da 

cromatina. De forma combinada, essas marcas limitam a ação da RNA Pol II, garantindo a 

repressão da transcrição da heterocromatina (Almouzni e Probst, 2011). Nesse contexto, o 

aumento da expressão de sequências CT e PCT (que pode ocorrer nos contextos biológicos 

referidos na secção I.1.2) é uma consequência de alterações da cromatina, ao nível da 

metilação do DNA e de modificações histónicas (Almouzni e Probst, 2011).  

Com recurso a inibidores da metilação do DNA, foi possível verificar o aumento da 

expressão de sequências CT, em células de rato com leucemia mielóide aguda (Bouzimba-

Segard et al., 2006). Também Ting e seus colaboradores (2011) verificaram a transcrição 

do satélite major na presença de 5’-azacitidina (azacitidina, AZA), indicando a metilação 

do DNA como um potencial mecanismo para o silenciamento transcricional deste satDNA. 

A existência de um mecanismo regulador epigenético da transcrição das sequências 

satélite, em que a desmetilação facilita a transcrição de sequências repetitivas, foi ainda 

corroborada por Mosh e colaboradores (2011). 

O conhecimento acerca dos mecanismos epigenéticos que governam estas regiões e 

que são responsáveis pela regulação transcricional destas sequências, está ainda 

incompleto. Estudos mais detalhados são, portanto, imprescindíveis para melhor 
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compreender os mecanismos subjacentes à modelação da transcrição destas sequências.  

 

I.1.2.2 Regulação Pós-transcricional 

 

Na última década vários estudos têm defendido a existência de um mecanismo de 

regulação pós-transcricional das sequências de satDNA (Fukagawa et al., 2004; 

Kanellopoulou et al., 2005; Hsieh et al., 2011). Esses estudos, efetuados em rato e homem, 

apontam os longos transcritos de dsRNA como precursores de pequenos RNAs, que 

deverão ser processados a partir da maquinaria de RNAi (Dicer, RITS, RDRC), tal como 

se observa na levedura. Nesse organismo modelo, pequenos RNAs de 22-25 nucleótidos 

(nt) são transcritos a partir de repetições PCT e participam no estabelecimento da 

heterocromatina PCT, através da associação com o complexo de silenciamento 

transcricional (Figura I.1.2). A deleção de fatores de processamento dos transcritos, como a 

Dicer, resultam na perda de função do centrómero (Figura I.1.2) (Carone et al., 2009).   

Vários estudos têm apoiado um mecanismo regulador pós-transcricional semelhante 

para a transcrição de sequências satDNA em células de mamíferos. Em 2005, 

Kanellopoulou et al., através da remoção da Dicer em células embrionárias de rato, 

verificaram anomalias na diferenciação celular, sendo que o silenciamento epigenético de 

sequências CT e a expressão de pequenos dsRNAs homólogos estavam significativamente 

diminuídos. Além disso, o restabelecimento da Dicer levou à restauração do fenótipo 

(Kanellopoulou et al., 2005). Recentemente, também Hsieh et al. (2011) demonstraram 

que em células eucariotas, o processamento de transcritos CT e PCT depende de um 

mecanismo RNAi, Dicer-dependente (Hsieh et al., 2011). 

A sequenciação de transcritos satélite confirmou que esses RNAs surgem a partir de 

sequências de satDNA, são poliadenilados e apresentam maioritariamente uma localização 

intranuclear (Rizzi et al., 2004; Enukashvily et al., 2007; Enukashvily et al., 2009). O 

tamanho dos transcritos satDNA em mamíferos pode variar de entre 20 bp até 5 Kb 

(Enukashvily et al., 2007; Lu e Gilbert, 2007; Carone et al., 2009; Ting et al., 2011), 

revelando provavelmente diferenças ao nível do processamento desses transcritos. 

Em face a estes dados, é possível admitir que as sequências repetitivas, na forma de 

pequenos dsRNAs, poderão ter uma função ao nível da manutenção da estrutura da 

cromatina centromérica e silenciamento génico, sendo esta manutenção essencial para a 

sobrevivência celular e para processos biológicos específicos. É ainda de referir, que todos 
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estes resultados sugerem a existência de processamento dos transcritos de satDNA, tanto 

na levedura, como em mamíferos. Análises mais pormenorizadas dos mecanismos 

moleculares de transcrição e processamento de sequências satDNA em mamíferos, assim 

como da sua função, tornam-se cada vez mais necessárias. 

 

 

I.2 A Sequência de DNA Satélite Major do Genoma do Gato – FA-SAT 

 

 

Em 1987, Fanning descreveu a origem e evolução de uma família de DNA satélite 

representativa do genoma dos felinos (FA-SAT). Um ano mais tarde (1988), Modi e 

colaboradores detetaram essas sequências de satDNA nos telómeros dos cromossomas do 

cariótipo, sendo também encontradas em alguns centrómeros nas várias espécies de felinos 

analisadas. No gato doméstico (Felis catus, FCA) estas sequências foram detetadas, 

principalmente nos cromossomas pertencentes aos grupos D, E e F e no cromossoma X 

(Modi et al., 1988; Santos et al., 2004). 

O gato doméstico é um animal modelo utilizado em estudos de diversas doenças 

humanas, nomeadamente em vários tipos de tumores (Cho et al., 1997). Em 1952, Makino 

e Tateishi descreveram, pela primeira vez, os cromossomas da espécie Felis catus, 

revelando um cariótipo com um número diploide de 38 cromossomas (Makino e Tateishi, 

1952). Segundo vários autores, o cariótipo de Felis catus apresenta-se altamente 

conservado, sendo bastante semelhante ao cariótipo ancestral dos Carnivora e mesmo dos 

mamíferos placentários (e.g. O’Brien et al., 1997; Tian et al., 2004). 

Em 2004, Santos e colaboradores isolaram e clonaram essa família de satDNA 

representativa do genoma de Felis catus. Um dos clones foi sequenciado, mostrando 

similaridade com a família FA-SAT. Essas sequências repetitivas foram mapeadas com 

precisão nos cromossomas do gato, recorrendo pela primeira vez à técnica de FISH 

(―Fluorescence In Situ Hybridization‖). A utilização combinada de sondas de FA-SAT, 

sondas teloméricas e bandeamento-C permitiram uma localização mais precisa da família 

FA-SAT nas regiões cromossómicas, em comparação com aquela realizada por Modi, em 

1988 (Santos et al., 2004). Este trabalho permitiu localizar especificamente este satDNA 

maioritariamente nas regiões teloméricas, uma localização peculiar para este tipo de 



Capítulo I - Introdução 

16 

 

sequências. A família FA-SAT mostrou não estar presente em todos os cromossomas, não 

tendo sido detetada em sete pares. Nos restantes pares cromossómicos foram detetados 

diferentes padrões de hibridação desta sequência repetitiva, sendo que em alguns 

cromossomas a sequência está presente nas regiões teloméricas em ambos os braços, 

enquanto que noutros localiza-se apenas numa das regiões teloméricas ou, 

alternativamente, em ambas as regiões, teloméricas e centroméricas (Santos et al., 2004). 

Esta sequência de satDNA tem sido, desde então, analisada em linhas celulares 

normais e tumorais de gato pelo grupo de investigação do laboratório de acolhimento 

(IBB/CGB-UTAD), tendo sido o seu envolvimento no cancro já descrito por Santos et al. 

(2006). De acordo com o anteriormente referido (secção I.1.1), esses autores analisando 

preparações cromossómicas de um fibrosarcoma, detetaram a amplificação de FA-SAT nos 

cromossomas desse genoma, revelando o envolvimento desta sequência de satDNA nos 

rearranjos cromossómicos e/ou na transposição de regiões repetitivas (Santos et al., 2006). 

O estabelecimento de uma associação entre o processo tumoral e a amplificação desta 

sequência de satDNA foi um dos primeiros indícios de que esta sequência pode ter um 

elevado impacto no genoma de Felis catus. Desde então, esta sequência tem sido 

exaustivamente caracterizada pelo grupo de investigação do IBB-CGB, tendo revelado 

particularidades interessantes. 

 

I.2.1 A mesma sequência, noutro local cromossómico, numa outra espécie – 

Genetta genetta 

 

A presença da sequência de satDNA FA-SAT, inicialmente descoberta no genoma 

de Felis catus, em outros genomas do grupo Carnivora, nomeadamente no cão, foi 

inicialmente reportada por Fanning (1987). Recentemente, o grupo do IBB/CGB-UTAD 

descobriu  que uma outra espécie, filogeneticamente relacionada com Felis catus – Genetta 

genetta , partilha uma família de satDNA ortóloga com o gato.  

O género Genetta (Linnaeus, 1758), pertencente à família Viverridae, pertence à 

ordem Carnivora, tal como o gato doméstico Felis catus (Felidae). Ambas as famílias 

pertencem à subordem Feliformia (Eizirik et al., 2010). Os genomas da ordem Carnivora 

caracterizam-se por apresentarem uma dinâmica de evolução cromossómica mais lenta que 

a maioria dos mamíferos, sendo por isso altamente conservados (Murphy et al., 2001). De 
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facto, o grupo Feliformia é o mais conservado ao nível cariotípico, apresentando poucos 

rearranjos cromossómicos comparativamente ao cariótipo ancestral dos Carnivora (Nie et 

al., 2012). Apesar das diferenças no número de cromossomas e morfologia, a porção 

eucromática do genoma mostra uma elevada homologia entre as diferentes espécies do 

grupo, tendo sido essa conservação mantida durante a evolução. As diferenças no número 

diplóide e organização cariotípica residem na organização diferencial do genoma, onde 

blocos sinténicos podem ser reunidos de forma diferente em várias espécies, dependendo 

dos rearranjos cromossómicos que ocorreram durante a evolução de cada grupo (Nie et al., 

2012; Perelman et al., 2012). O género Genetta apresenta, contudo, alguns dos cariótipos 

menos conservados do grupo Feliformia (Perelman et al., 2012).  

Este género é originário do continente africano e distribui-se principalmente na 

região subsariana. Apenas uma espécie – Genetta genetta – tem uma distribuição mais 

ampla, sendo encontrada também no sudoeste europeu, mais especificamente em Portugal, 

Espanha, França e parte de Itália (Oom et al., 2010). As genetas são pequenos mamíferos 

com um crânio oval e corpo longo e esbelto com uma crista dorsal que se estende desde a 

base do crânio até à longa cauda anelada. Outra característica deste género é o padrão de 

pelagem manchado, que varia entre espécies, podendo ser usado como uma característica 

discriminatória entre grupos. Estes animais são essencialmente carnívoros noturnos, que se 

alimentam preferencialmente de pequenos roedores e pássaros, mas também de répteis e 

insetos (Rosevear, 1974). 

A taxonomia deste género ainda não se encontra totalmente esclarecida, uma vez 

que a classificação inicial das espécies foi feita apenas com base em características 

morfológicas que não permitiam definir o limite entre espécies. No entanto, mais 

recentemente foram feitos estudos de craniometria e de genética molecular (com recurso a 

análise de sequências de genes nucleares e mitocondriais), que permitiram esclarecer 

algumas incertezas recorrentes, de forma a definir mais consistentemente o número de 

espécies e subespécies existentes (Oom et al., 2010). De forma geral, podem ser 

considerados dois grandes grupos de genetas: ―small-spotted‖ e ―large-spotted‖, que se 

diferenciam por características morfológicas. A espécie estudada neste trabalho, Genetta 

genetta pertence ao grupo ―small-spotted‖.  

A determinação do número de subespécies da espécie Genetta genetta tem sido 

alvo de revisão em estudos recentes. Nesta espécie descrevem-se, atualmente, cinco 

subespécies, distribuídas por todo o continente africano (subespécies genetta, hintoni, 
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pulchra, rhodanica e terraesanctae), na Península da Arábia (subespécie grantii) e na 

Europa (subespécie genetta), sendo o cariótipo constituído por 50-54 cromossomas nas 

diferentes espécies (Oom et al., 2010). Recentemente, através da análise citogenética de 

indivíduos de Portugal e da Arábia, foi possível descrever a existência de dois citotipos 

diferentes. A principal diferença encontrada nos cariótipos das duas subespécies deve-se à 

falta de um par de cromossomas acrocêntricos em G. g. grantii, relativamente a G. g. 

genetta, resultando num número diploide de 2n=52 (Matoso, 2012). 

O estudo e caraterização citogenética das espécies do género Genetta revelam-se 

complicados na medida em que é muito difícil obter um grande número de amostras, já que 

a maioria das espécies não está disponível, tendo que ser capturadas no seu habitat natural 

(Matoso, 2012). Para algumas espécies não existem, ainda, informações precisas da sua 

distribuição geográfica. 

Matoso (2012) através da construção de mapas comparativos entre duas espécies de 

Genetta e o genoma de Felis catus, revelou a presença de várias associações sinténicas e 

cromossomas totalmente conservados entre essas espécies de geneta e o gato doméstico. 

No total, as 17 sondas de ―paint‖ autossómicas do gato utilizadas, revelaram entre 37 a 41 

segmentos autossómicos conservados nas duas subespécies de Genetta genetta analisadas 

(G. g. genetta e G. g. grantii). Estes resultados confirmam, assim, que o genoma da geneta 

é um dos mais rearranjados de entre as espécies Feliformia já analisadas por ―painting‖ 

cromossómico, uma vez que o cariótipo do gato é considerado como sendo muito 

conservado relativamente ao cariótipo ancestral dos Carnivora (Matoso, 2012).  

O genoma do género Genetta foi cenário de vários rearranjos cromossómicos, 

nomeadamente fusões robertsonianas, durante a sua evolução (Matoso, 2012). A utilização 

de sondas teloméricas revelou a presença de sequências deste tipo nos centrómeros e 

intersticialmente em alguns cromossomas de Genetta genetta, para além da usual 

localização telomérica. A presença de sequências teloméricas em regiões centroméricas e 

intersticiais dos cromossomas parece ter resultado dos rearranjos cromossómicos ocorridos 

durante a evolução cariotípica destas espécies (Matoso, 2012). 

A Genetta revela-se neste trabalho importante, pois constitui um genoma 

Carnivora, com algum nível de conservação com o genoma de Felis catus, que partilha 

uma sequência de DNA satélite ortóloga. Esta particularidade, realça a possibilidade de 

estudar uma sequência similar num contexto genómico diferente. A utilização dos genomas 

de Felis catus e Genetta genetta para o estudo da sequência de DNA satélite FA-SAT 
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representa um modelo celular, cuja grande vantagem é a possibilidade de analisar o mesmo 

satDNA, naturalmente localizado em diferentes regiões cromossómicas (telómeros e 

centrómeros, respetivamente) (dados não publicados do grupo IBB/CGB-UTAD). Esta 

abordagem mostra-se assim inovadora e extremamente informativa, na medida em que 

permitirá averiguar a importância do contexto cromossómico no comportamento 

transcricional e funcional de uma sequência de DNA satélite. 

 

 

I.3 Organização da Cromatina e Estabelecimento da Arquitetura 

Genómica 

 

 

O núcleo das células apresenta uma organização dinâmica e complexa, que integra 

duas funções contraditórias. Por um lado, o genoma tem que ser protegido de modificações 

não controladas, que poderiam comprometer a sua função, a replicação e segregação 

cromossómica durante a divisão celular; por outro lado, o genoma nuclear tem que ter 

plasticidade e versatilidade de forma a permitir a ―leitura‖, o processamento, a manutenção 

e a transferência da informação expressa e/ou codificada na sequência de DNA (Caudron-

Herger e Rippe, 2012). 

A relação entre a estrutura e a função da cromatina tem sido investigada com o 

objetivo de clarificar os mecanismos que controlam a expressão génica (Németh e Langst, 

2011). A troca de programas celulares está estreitamente relacionada com a regulação da 

expressão, a qual por sua vez requer alterações correspondentes na organização da 

cromatina. De acordo com trabalhos recentes, mais de metade do genoma pode ser 

transcrito, apesar de apenas 1-2% do genoma codificar proteínas. Assim, o núcleo tem que 

providenciar o ambiente para promover ou reprimir a transcrição ao longo do genoma 

(Caudron-Herger e Rippe, 2012). 

A cromatina ocupa a maior parte do espaço nuclear e requer, portanto, um elevado 

nível de organização. Nos núcleos de células eucariotas, são encontrados diferentes níveis 

de compactação do DNA. De forma geral, regiões transcricionalmente inativas do genoma 

encontram-se na forma de cromatina altamente condensada, enquanto que os genes 

transcricionalmente ativos correspondem a regiões da cromatina com uma configuração 
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mais aberta e descondensada (Derenzini et al., 2006). Para além disso, os cromossomas 

encontram-se em locais preferenciais no núcleo, designados de territórios cromossómicos 

(CTs), que parecem estar relacionados com a densidade em genes e tamanho dos 

cromossomas. Cromossomas com baixa densidade génica tendem a localizar-se na 

periferia nuclear, enquanto que cromossomas com elevada densidade génica se tendem a 

localizar no centro do núcleo (Koningsbruggen et al., 2010; Fedoriw et al., 2012). Este 

modelo de arquitetura nuclear explica como o genoma consegue alcançar a sua função 

dupla de repressão e expressão, que é refletida pela existência de domínios da cromatina 

inativos e ativos no núcleo interfásico (Németh e Langst, 2011). 

A organização do DNA dentro do núcleo dos mamíferos é portanto considerada não 

aleatória, obedecendo a parâmetros específicos como a densidade em genes e a atividade 

transcricional. Contudo, estes parâmetros e potencialmente outros, que determinam a 

organização nuclear das regiões cromossómicas, são provavelmente muito complexos 

estando ainda pouco caracterizados (Fedoriw et al., 2012). 

 

I.3.1 Importância do RNA na Arquitetura Genómica 

 

Apesar da localização preferencial dos cromossomas em territórios específicos, 

estes podem entrecruzar-se e as regiões cromossómicas podem formarr ―loops‖ e interagir 

com outros ―loci‖, proteínas, RNAs ou corpos nucleares (Koningsbruggen et al., 2010). 

A organização dinâmica do núcleo celular em subcompartimentos com atividades 

biológicas distintas é determinante para a função celular. Estudos recentes têm indicado 

uma função crucial do RNA como fator arquitetónico determinante para a organização do 

genoma e do seu ambiente nuclear (Caudron-Herger e Rippe, 2012). Tem-se tornado cada 

vez mais evidente que muitos dos aspetos que definem a dinâmica da arquitetura nuclear 

envolvem o RNA como molécula efetora com funções estruturais. Esse RNA opera tanto 

ao interagir diretamente ou indiretamente com a cromatina, como ao participar no 

estabelecimento de subcompartimentos nucleares livres de DNA, os quais estão envolvidos 

na regulação de domínios específicos da cromatina (Caudron-Herger e Rippe, 2012). 

Os primeiros estudos sobre a associação RNA/cromatina datam dos anos 60. Nessa 

altura, Huang e Bonner (1965) e seus colaboradores reportaram que o RNA representava 

uma fração significativa da cromatina (Huang e Bonner, 1965). Estudos subsequentes 
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propuseram um conjunto de diversas funções arquitetónicas para o RNA no núcleo, 

evidenciando o papel dos RNAs associados à cromatina como um componente estrutural 

da heterocromatina (Nickerson et al., 1989; Belgrader et al., 1991). Desde então 

progressos significativos têm sido feitos em estudos recentes que providenciam o aumento 

do conhecimento acerca dos princípios e mecanismos subjacentes à regulação e 

organização genómicas mediadas por moléculas de RNA (Caudron-Herger et al., 2011; 

Caudron-Herger e Rippe, 2012). 

As funções estruturais dos RNAs têm sido tradicionalmente atribuídas a RNAs não 

codificantes que são tipicamente classificados em pequenos ncRNAs (menores que 30 nt) 

ou ncRNAs longos (maiores do que 200 nt). Contudo, esta classificação não é 

particularmente instrutiva, na medida em que ambos os RNAs, pequenos e longos, 

compreendem muitas classes heterogéneas com funções diversas e parcialmente 

sobrepostas. A classificação dos RNAs em codificantes e não codificantes ignora, portanto, 

a multifuncionalidade dos diversos transcritos, na medida em que: (i) Alguns RNAs não 

codificantes apresentam ORFs (―open reading frames‖), sendo difícil excluir se esses 

RNAs são traduzidos em certas fases do desenvolvimento ou em tecidos específicos; (ii) 

RNAs codificantes contêm quantidades significativas de sequências não codificantes nos 

seus intrões e regiões UTRs (―untranslated regions‖) que possuem funções reguladoras (iii) 

Os transcritos primários iniciais podem ser longos, contudo, um evento de processamento 

pode revelar que a parte funcional é significativamente pequena (Caudron-Herger e Rippe, 

2012). 

Dependendo das suas potenciais funções na célula, os RNAs não codificantes 

podem ser classificados em dois grupos: ―housekeeping‖ e reguladores. Os RNAs não 

codificantes housekeeping, os quais incluem ―transfer‖ RNAs (tRNAs), ―ribossomal‖ 

RNAs (rRNAs), ―small nuclear‖ RNAs (snRNAs) e ―small nucleolar‖ RNAs (snoRNAs), 

apresentam uma gama de funções que são necessárias para a viabilidade celular; enquanto 

que os RNAs não codificantes reguladores têm sido implicados em fenómenos com 

impacto na diferenciação e desenvolvimento celular. Estes incluem microRNAs 

(miRNAs), ―small interfering‖ RNAs (siRNAs) e ―piwi-interacting small‖ RNAs 

(piRNAs), os quais estão envolvidos no silenciamento génico ao nível transcricional ou 

pós-transcricional (Mohammad et al., 2008). 

Outra classificação pode ainda ser aplicada aos RNAs não codificantes, tendo como 

base o seu envolvimento na arquitetura nuclear. A primeira distinção é feita entre os RNAs 
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que são instantaneamente exportados para o citoplasma e aqueles que permanecem, pelo 

menos transientemente, no núcleo de forma a exercer uma função estrutural. Esses RNAs 

nucleares podem constituir componentes de estruturas subnucleares, ou associar-se com a 

cromatina para estabelecer domínios com atividades específicas. Estes RNAs são ainda 

classificados de acordo com o seu estado de expressão, em compartimentos de cromatina 

ativa e repressiva. Assim, Caudron-Herger e Rippe (2012) definiram três subclasses de 

RNAs, que determinam estados da cromatina em células de mamíferos: (i) RNAs que 

formam compartimentos repressivos de cromatina; (ii) RNAs que organizam elementos 

fronteira entre regiões que diferem no estado de expressão génica e; (iii) RNAs que 

estabilizam regiões ativamente transcritas (Figura I.3.1). 

 

 

 

 

Figura I.3.1 - Esquema da arquitetura nuclear com subcompartimentos, nos quais o 

RNA é essencial para a integridade estrutural. 

 Os subcompartimentos compreendem corpos nucleares móveis, desprovidos de DNA, (a azul) e 

compartimentos de cromatina. Estes últimos são divididos em regiões de cromatina 

transcricionalmente ativas (a vermelho), inativas (a verde), e regiões fronteira entre ambas 

[Adaptada de Caudron-Herger e Rippe, 2012]. 
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I.3.2 RNAs no estabelecimento de Domínios da Cromatina Ativos/Reprimidos 

 

A heterocromatina é crítica para a integridade genómica, e estudos recentes têm 

sugerido a importância da transcrição da heterocromatina para a manutenção do seu estado 

de silenciamento. Utani e Shimizu (2009) desenvolveram um método para gerar uma 

região extensa e homogénea de heterocromatina artificial e analisaram a transcrição nessa 

mesma região. As suas análises revelaram uma situação aparentemente contraditória, na 

qual a transcrição de sequências heterocromáticas é necessária para o seu silenciamento 

(Utani e Shimizu, 2009). 

Recentemente, vários estudos têm reforçado o papel do RNA na formação e 

manutenção de domínios da cromatina transcricionalmente inativos (Caudron-Herger et 

al., 2011; Caudron-Herger e Rippe, 2012). O envolvimento de moléculas de ncRNAs na 

organização de domínios específicos da cromatina tem sido reportado para as regiões 

pericentroméricas, centroméricas e teloméricas (Vourc’h e Biamonti, 2011). A proteína 

HP1 (―heterochromatin protein 1‖), um fator conhecido como estando envolvido no 

estabelecimento e manutenção do estado transcricionalmente repressivo da 

heterocromatina PCT, é guiada para essas regiões heterocromáticas por transcritos de 

repetições satélite major. Similarmente, também a ligação da proteína centromérica C 

(CENP-C), uma proteína necessária para a formação do centrómero funcional, é 

estabilizada por RNAs de cadeia simples (Du et al., 2010). A interação entre a HP1, o fator 

telomérico TRF2 (―telomere repeat factor 2‖) e a proteína do complexo de reconhecimento 

de origem (ORC) com um RNA telomérico (TERRA – ―telomere-repeat-enconding‖ RNA) 

é igualmente necessária para estabilizar a estrutura dos telómeros e manter o silenciamento 

da heterocromatina (Deng et al., 2009).  

Em todos estes casos, a interação RNA-Proteína envolve um ou mais domínios 

específicos de ligação ao RNA na proteína que reconhecem sequências de RNA e motivos 

de estrutura secundária. Contudo, ainda permanece por estabelecer como é que o complexo 

RNA-Proteína interage com o seu alvo genómico específico (Caudron-Herger e Rippe, 

2012). 

Evidências contraditórias têm também surgido, reportando o envolvimento de 

ncRNAs na organização da eucromatina. Caudron-Herger e seus colaboradores 
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demonstraram em 2011, que o RNA desempenha uma função importante na manutenção 

de uma conformação da cromatina descondensada e biologicamente ativa durante a 

interfase, em células de rato e Homem. Nesse trabalho, foi identificada uma classe de 

transcritos de RNAs codificantes responsáveis por esta atividade, tendo sido por isso 

designados por ―chromatin-interlinking‖ RNAs (ciRNAs). Os ciRNAs originam-se a partir 

de transcritos longos, produzidos pela RNA Pol II, que são sujeitos a ―splicing‖, 

apresentando reduzida poliadenilação, o que impede a exportação nuclear. Esses RNAs 

estritamente nucleares parecem atuar como fatores de organização da arquitetura genómica 

dos compartimentos da cromatina com atividade transcricional (Caudron-Herger et al., 

2011), tendo mostrado ser essenciais para prevenir a condensação da eucromatina 

interfásica e para a manutenção de um estado da cromatina transcricionalmente ativo 

(Caudron-Herger et al., 2011). Uma evidência forte que relaciona os ciRNAs com locais de 

transcrição ativa consiste na disrupção e restabelecimento das maquinarias de transcrição 

pela RNA Pol II, após a depleção de RNA com um tratamento de RNase A e subsequente 

readição de ciRNAs. 

É portanto notório que as interações do RNA com proteínas e com DNA podem 

resultar numa grande variabilidade estrutural. O envolvimento do RNA na regulação da 

expressão génica pode ser explicado pela ocorrência de interações diretas entre moléculas 

de RNA e sequências de DNA, RNA ou proteínas cromossómicas, ou de forma indireta 

através do ―targetting‖ de modificações pós-transcricionais nas histonas e no DNA em 

locais específicos do genoma (Caudron-Herger e Rippe, 2012). 

A flexibilidade conformacional do RNA é notável e torna-o numa macromolécula 

ideal para estruturar subcompartimentos nucleares. RNAs de cadeia simples podem 

reconhecer uma sequência de DNA específica através da formação de híbridos DNA-RNA, 

e dessa forma variações na sua sequência ou estrutura secundária providenciam um número 

ilimitado de possibilidades na formação de locais para a interação específica com 

proteínas. Portanto, não é surpreendente que moléculas de RNA possam alterar a 

arquitetura nuclear numa variedade de formas. O RNA, como um fator essencial para o 

estabelecimento de compartimentos da cromatina transcricionalmente ativos/reprimidos, 

constitui portanto um mecanismo estrutural adicional de regulação da expressão génica. 

Ainda, sendo a expressão desses RNAs dependente do tipo celular é esperado que essas 

moléculas estejam envolvidas no estabelecimento de funções específicas de cada tipo 

celular durante a diferenciação (Caudron-Herger e Rippe, 2012). 
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Recentemente, vários trabalhos têm descrito a associação entre regiões da 

heterocromatina e moléculas de RNA com corpos subnucleares, nomeadamente com o 

nucléolo, ―speckles‖, ―paraspeckles‖ e corpos de Cajal (Utani e Shimizu, 2009). A 

associação de domínios da cromatina específicos ao interior ou à periferia do nucléolo têm 

sido recentemente alvo de intenso estudo (Utani e Shimizu, 2009; Németh e Langst, 2011), 

e apesar de ser reconhecida a existência de uma ligação entre a localização nucleolar e a 

transcrição de sequências de DNA, os contornos desta relação ainda não são claros 

(Németh e Langst, 2011). 

Apesar das descobertas que têm sido feitas, ainda pouco se sabe acerca da dinâmica 

dos domínios da cromatina e dos corpos nucleares, e acerca da interação entre ambos. A 

combinação de análises genómicas e proteómicas da arquitetura genómica ao nível dos 

compartimentos nucleares tem providenciado uma nova ferramenta para o estudo dessa 

interação (Németh e Langst, 2011). 

 

I.3.3 O Nucléolo e outros corpos nucleares, como organizadores da arquitetura 

genómica  

 

O núcleo é uma estrutura complexa e altamente organizada que é responsável por 

muitas funções celulares essenciais, nomeadamente o alojamento e replicação do DNA, 

transcrição do DNA em RNA, processamento e ―splicing‖ do RNA, tráfego 

macromolecular entre o núcleo e o citoplasma, e regulação da expressão génica (Pollock e 

Huang, 2010). Inúmeras evidências mostraram que essas funções não se encontram 

aleatoriamente distribuídas no núcleo, estando sim altamente compartimentalizadas numa 

organização tridimensional complexa. Essa organização é representada por domínios 

nucleares não membranares e corpos nucleares, os quais podem ser identificados e 

visualizados por microscopia (Zimber et al., 2004). A compartimentalização dentro do 

núcleo parece representar a organização espacial e temporal, altamente eficiente, de 

complexos moleculares essenciais para funções específicas (Pollock e Huang, 2010). 

Nucléolos, corpos de Cajal, corpos PML (―promyelocytic leukemia bodies‖), 

―nuclear speckles‖ e compartimentos perinucleolares (PNC) são alguns dos principais 

compartimentos subnucleares presentes em células de mamíferos (Figura I.3.3). À medida 

que a estrutura e função destes corpos nucleares foram sendo investigadas, a sua 
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importância funcional foi sendo revelada. De uma forma geral, o nucléolo está envolvido 

na biogénese de ribossomas, e os ―nuclear speckles‖ parecem estar envolvidos no 

processamento do pré-mRNA e metabolismo celular. Por sua vez, os corpos de cajal 

intervêm na montagem e tráfego de snRNP (―small nuclear ribonucleoprotein‖) e snoRNP 

(―small nucleolar ribonucleoprotein‖), enquanto que os PML, bem como os PNC, têm sido 

associados à malignidade (Pollock e Huang, 2010). 

 

 

 

Figura I.3.3 – Esquema das estruturas subnucleares que compõe o núcleo celular dos 

mamíferos [Adaptado de Spector, 2001]. 

 

 

O maior e mais denso compartimento nuclear é o nucléolo, o qual se forma em 

redor de ―clusters‖ de genes de rRNA nos cromossomas acrocêntricos (Koningsbruggen et 

al., 2010). Um corpo ovoide visível no núcleo foi provavelmente a primeira observação 

deste organelo, há mais de dois séculos atrás. Os citologistas descreveram-no, pela 

primeira vez em 1898, como o local da biogénese de ribossomas em célula eucariotas 

(Montgomery, 1898). Desde essa altura, o nucléolo tem sido objeto de intensa investigação 
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e o nosso conhecimento a cerca deste compartimento subnuclear tem evoluído desde então 

com os progressos técnicos na área da microscopia, genómica e proteómica (Sirri et al., 

2008). Durante as últimas décadas, a complexidade do nucléolo tem sido evidenciada por 

múltiplas abordagens desenvolvidas para a localização in situ de proteínas, moléculas de 

RNA e sequências de DNA (Hernandez-Verdum, 2011). Atualmente é possível isolar o 

nucléolo, analisar a sua mobilidade em células vivas e determinar a dinâmica do proteoma 

e interatoma do nucléolo (Hernandez-Verdum, 2011). 

O nucléolo constitui um especial alvo do estudo da atividade genómica, uma vez 

que todas as três RNA polimerases (RNA Pol I, II e III) estão envolvidas no processo 

altamente dinâmico e estreitamente regulado da biogénese dos ribossomas (Németh et al., 

2010). Sabe-se, ainda, que o dinamismo da cromatina é coordenado pelo nucléolo e 

periferia nuclear, sendo que a disrupção do nucléolo aumenta a mobilidade dos domínios 

da cromatina, o que indica a sua função na organização da cromatina no interior do núcleo. 

Atendendo a todas estas características, o nucléolo é atualmente considerado um sistema 

modelo para investigar as consequências da organização do genoma (Németh et al., 2010). 

 

 

I.4 O Nucléolo – Organização e Estrutura 

 

 

O nucléolo é o maior compartimento do núcleo celular e é o local onde os RNAs 

ribossomais são sintetizados, processados e associados a proteínas. Os três principais 

eventos que ocorrem no nucléolo - transcrição de pré-rRNA, processamento e reunião de 

RNPs ribossomais- estão refletidos na sua estrutura interna tripartida. Esses eventos, ou 

pelo menos as moléculas que os medeiam, estão concentradas em três compartimentos 

subnucleolares distintos: o centro fibrilar (FC), o componente fibrilar denso (DFC) e o 

componente granular (GC) (Boulon et al., 2010) (Figura I.4). 
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Figura I.4 - Organização estrutural do nucléolo de mamíferos, observada por 

microscopia eletrónica. 

Em células HeLa são visíveis os três principais componentes nucleolares. O Centro Fibrilar (FC) é 

rodeado pelo Componente Fibrilar Denso (DFC), sendo que ambos estão embebidos no 

Componente Granular (GC). Na periferia do nucléolo é possível detetar cromatina condensada (C) 

[Adaptado de Sirri et al., 2008]. 

 

 

O FC é caracterizado por uma topologia específica em microscopia eletrónica. É 

ainda caracterizado pelos seus componentes, nomeadamente a presença de rDNA, 

subunidades da Pol I, DNA topoisomerase I e fator de transcrição UBF (―transcription 

upstream binding factor‖). Os transcritos nascentes de rDNA podem ser detetados na 

periferia do FC e no DFC (Hernandez-Verdum, 2011). O DFC é caracterizado por fibrilas 

densamente empacotadas e para além de ser o local onde os rRNAs nascentes são 

maioritariamente encontrados, parece ser também o local onde têm lugar os eventos 

iniciais do processamento do rRNA (Casafont et al., 2007), sendo que as proteínas 

nucleolares que participam nas etapas iniciais desse processamento localizam-se no DFC, 

nomeadamente a fibrilarina e Nopp140, juntamente com snoRNPs (Qiu et al., 2008). O FC 

e o DFC são englobados pelo GC, onde ocorre a reunião/montagem das subunidades pré-

ribossómicas (Hernandez-Verdum, 2011). A nucleofosmina é um marcador deste 

componente do nucléolo, onde são encontradas também proteínas como a Bop1, Nop52 e 

RRP1B (Chamousset et al., 2010; Hernandez-Verdum, 2011).  
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A morfologia e o tamanho do nucléolo mostram estar relacionados com a atividade 

nucleolar, a qual por sua vez depende do metabolismo e crescimento celular (Boulon et al., 

2010). Cada célula possui pelo menos um nucléolo que reflete o seu estado de atividade ou 

diferenciação (Hernandez-Verdum, 2011). 

O nucléolo não está presente na célula de forma contínua no tempo. A 

organização/desorganização do nucléolo acompanha o ciclo celular, na medida em que a 

dissociação nucleolar ocorre durante a profase e a reorganização tem início na telofase 

(Sirri et al. 2008; Hernandez-Verdum, 2011). A dissociação e a reorganização do nucléolo 

coincidem com a paragem da transcrição de rDNA e com o restauro da mesma, 

respetivamente. As maquinarias de processamento derivadas da dissociação nucleolar 

transitam ao longo da mitose e são usadas para a organização do novo nucléolo. Esta 

dinâmica do nucléolo é também dependente de proteínas e snoRNAs dos complexos de 

processamento do rRNA (Hernandez-Verdum, 2011). 

Nas células de mamíferos, é ainda de notar a existência de uma camada de 

heterocromatina na periferia do nucléolo (Figura I.4). Este corpo subnuclear está rodeado 

por cromatina, o qual consiste maioritariamente em DNA heterocromático altamente 

condensado. Essa heterocromatina é visível em microscopia de fluorescência através da 

marcação com DAPI, demonstrando o elevado conteúdo de DNA na periferia, quando 

comparado com o interior do nucléolo (Hernandez-Verdun et al., 2010). A cromatina 

condensada é observada na periferia nucleolar e dentro do nucléolo no GC, sendo que no 

FC/DFC se encontra cromatina não condensada (Derenzini et al., 2006). Esta cromatina 

tem a capacidade de afetar a organização do próprio nucléolo (Németh e Langst, 2011). 

Apesar das estruturas altamente organizadas dos genes de rRNA e da cromatina 

associada ao nucléolo estarem sob estudo desde há décadas, conhecimentos moleculares 

detalhados acerca dos constituintes e organização do genoma nucleolar só agora 

começaram a surgir (Németh e Langst, 2011). 

 

I.4.1 A Multifuncionalidade do Nucléolo 

 

O envolvimento do nucléolo na biogénese de ribossomas foi a primeira função 

atribuída a este organelo, a qual tem sido extensamente caracterizada. Contudo, 

recentemente, uma nova área de investigação ao nível do nucléolo surgiu, quando 
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moléculas que não estão envolvidas na biogénese de ribossomas foram detetadas no 

nucléolo (Carmo-Fonseca et al., 2000; Politz et al., 2002). A área da multifuncionalidade 

do nucléolo surgiu desde então (Sirri et al., 2008; Koningsbruggen et al., 2010).  

O nucléolo parece estar, assim envolvido em funções celulares adicionais, que 

podem não estar diretamente relacionadas com a biogénese de subunidades ribossómicas 

(Pederson e Tsai, 2009). As diversas funções de mais de 4500 proteínas associadas ao 

nucléolo, identificadas através de estudos proteómicos, são consistentes com a existência 

de outras funções (Ahmad et al., 2009). A classificação das funções moleculares dessas 

proteínas nucleolares revelou que apenas 30% apresentam uma função claramente 

relacionada com a produção de subunidades ribossómicas. A deteção de proteínas em 

associação com o nucléolo, especificamente em determinadas fases do ciclo celular, tem 

sugerido a importância do nucléolo na regulação de aspetos específicos na progressão do 

ciclo celular (Boisvert et al., 2007). As outras funções incluem a biogénese de múltiplas 

RNPs, apoptose, senescência, infeção viral, replicação e reparação do DNA e sensibilidade 

ao stress (Koningsbruggen et al., 2010).  

Esta multifuncionalidade do nucléolo sugere, assim, a importância deste organelo 

no estabelecimento de uma ligação entre a biossíntese ribossómica, progressão no ciclo 

celular e resposta ao stress (Boulon et al., 2010). 

A RNA polimerase II não tem atividade no nucléolo, o que o torna um domínio de 

retenção/sequestro temporal de moléculas que se encontram normalmente ativas fora do 

nucléolo (Sirri et al., 2008). Essas moléculas incluem muitos fatores de processamento do 

pré-mRNA e proteínas que estão envolvidas no controlo do ciclo celular, bem como na 

replicação e reparação do DNA (Boisvert et al., 2007; Rebollo et al., 2012).  

O nucléolo tem revelado estar também envolvido na regulação de aspetos da 

resposta ao stress e paragem do ciclo celular (Boisvert et al., 2007; Boulon et al., 2010). 

Estudos de proteómica têm analisado a dinâmica do proteoma nucleolar em resposta a 

estímulos de stress, incluindo infeções virais, danos no DNA e inibição da transcrição, 

tendo reportado a ocorrência de uma complexa reorganização do nucléolo durante a 

resposta ao stress (Boulon et al., 2010). Vias de sinalização de stress mostram depender da 

dinâmica de sequestro e/ou libertação nucleolar de proteínas em resposta a estímulos de 

stress (Boulon et al., 2010). O nucléolo tem sido, ainda, relacionado com a estabilização e 

ativação da proteína supressora tumoral p53, evidências que apontam o nucléolo como o 

pólo central da coordenação da resposta celular ao stress (Boulon et al., 2010). 
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O facto do nucléolo estar envolvido em múltiplas funções essenciais, torna a sua 

atividade intimamente relacionada com a homeostasia celular e saúde humana. No 

contexto da multifuncionalidade deste organelo, a disfunção nucleolar pode apresentar 

consequências severas (Hernandez-Verdun et al., 2010). Apesar das alterações no nucléolo 

que podem contribuir para doenças humanas ainda não estarem devidamente 

caracterizadas, múltiplas desordens genéticas têm sido relacionadas com genes que 

codificam proteínas localizadas no nucléolo em condições biológicas específicas. Essas 

desordens incluem síndromes como de Werner, X frágil, Trecher Collins, Bloom, 

Rothmund-Thomson e anemia Diamond-Blackfan (Németh et al., 2010). Para além disso, 

a função ribossomal insuficiente e a acumulação de ribossomas quimicamente modificados 

foram recentemente associadas com a progressão de doenças neurodegenerativas, tal como 

Alzheimer e Parkinson (Hernandez-Verdun et al., 2010). 

Também no cancro a atividade nucleolar sofre alterações. A ligação entre a 

proliferação celular, o cancro e a atividade nucleolar tem vindo a ser estabelecida há várias 

décadas (Lindstrom et al., 2007). Evidências têm indicado que as alterações morfológicas e 

funcionais no nucléolo, largamente observadas em tecidos cancerosos, são uma 

consequência da necessidade de aumentar a biogénese de ribossomas e alterar os 

mecanismos que controlam a proliferação celular (Montanaro et al., 2008). Tanto a sobre-

regulação da produção de ribossomas, como as alterações na sua estrutura, podem 

contribuir para a transformação neoplásica, alterando a síntese de proteínas que 

desempenham um papel importante na génese do cancro (Montanaro et al., 2008).  

Para além disso, a localização nucleolar de proteínas supressoras tumorais, tal como 

a p53, MDM2 e p14ARF e da oncoproteina c-Myc, sugere o envolvimento do nucléolo na 

carcinogénese. Todas estas evidências revelam o potencial do nucléolo como alvo para 

terapias oncogénicas (Németh e Langst, 2011). 

 

I.4.2 Associação entre DNA satélite e Nucléolo  

 

Como referido anteriormente, o nucléolo contém porções de cromatina que se 

encontram altamente condensadas na periferia, e descondensadas nos compartimentos FC e 

DFC. No interior do nucléolo, a cromatina encontra-se organizada em três níveis: 

aglomerados de nucleossomas, fibras de cromatina e filamentos de DNA. Foi inicialmente 
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proposto que os filamentos de DNA, encontrados no FC, correspondiam a rDNA transcrito 

ou silenciado (Derenzini et al., 2006). Contudo, recentemente, foi descrito que para além 

do rDNA, outras sequências de cromatina rodeiam a superfície do nucléolo, podendo até 

formar ―loops‖ para o interior do mesmo (Koningsbruggen et al., 2010; Németh et al., 

2010). 

Em virtude de melhor compreender a complexidade das interações entre o nucléolo 

e o núcleo, a comunidade científica tem-se debruçado sobre a caracterização de genes e 

sequências localizadas na camada de cromatina que envolve o nucléolo. Recentemente, os 

domínios de cromatina associados ao nucléolo (NADs – ―nucleolar-associated domains‖) 

foram isolados, sequenciados e caracterizados (Németh et al., 2010), tendo sido 

identificadas diferentes famílias de genes e certas repetições satélite como sendo os 

principais constituintes dos NADs. Todos juntos esses domínios correspondem a cerca de 

4% do genoma total (Hernadez-Verdun et al., 2010). 

Em 2010, Koningsbruggen e colaboradores revelaram uma correlação 

estatisticamente significativa entre regiões da cromatina associadas ao nucléolo e 

sequências ricas em AT, com baixa densidade génica e genes transcricionalmente 

reprimidos. Vários loci cromossómicos podem encontrar-se em associação com o nucléolo, 

incluindo regiões de rDNA, telómeros, centrómeros e regiões intersticiais 

(Koningsbruggen et al., 2010; Németh et al., 2010) (Figura I.4.2). 
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Figura I.4.2 - Esquema das Regiões da cromatina associadas ao nucléolo. 

Vários loci cromossómicos podem ser vistos em associação com o nucléolo, incluindo regiões 

rDNA, telómeros, centrómeros e regiões intersticiais. A localização desses loci no nucléolo pode 

ser altamente dinâmica, na medida que essas regiões são encontradas em associação tanto com o 

nucléolo como com a periferia nuclear [Adaptado de Koningsbruggen et al., 2010]. 

 

 

As sequências mais abundantes no DNA nucleolar são os genes de rRNA e 

sequências de DNA satélite, o que pode ser explicado pelo facto dos NORs (Regiões 

Organizadoras do Nucléolo) se agruparem nos braços curtos dos cromossomas 

acrocêntricos, os quais contêm repetições em tandem de rDNA e satDNA 

(Koningsbruggen et al., 2010). Existem já evidências de que sequências de satDNA 

centroméricas migram para o nucléolo juntamente com proteínas centroméricas, sendo 

posteriormente libertadas aquando a organização do cinetocoro (Wong et al., 2007; 

Koningsbruggen et al., 2010; Németh et al., 2010; Hernadez-Verdun et al., 2010). Para 
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além disso, o cromossoma Y e a região codificante do rDNA 5S (humano) foram também 

encontradas associadas com o nucléolo, bem como alguns telómeros em raízes de Pisum 

sativum e Vicia faba (Utani e Shimizu, 2009). Foi, ainda, reportado que o cromossoma X 

inativo pode também associar-se com o nucléolo na fase S para manter o seu estado de 

cromatina inativa. Em Saccharomyces cerevisiae, verificou-se que os genes de tRNA se 

agrupam em ―clusters‖ também no nucléolo (Koningsbruggen et al., 2010).  

A maioria, se não a totalidade, dos cromossomas humanos contêm regiões que se 

associam com o nucléolo, incluindo loci de cromossomas não acrocêntricos, distintos dos 

centrómeros e telómeros. Outras regiões cromossómicas intersticiais, nomeadamente certas 

famílias de genes encontram-se também frequentemente associadas com o nucléolo, tendo-

se observado um enriquecimento em genes Zinc-finger, genes do recetor olfativo, genes de 

recetores de células T e ―clusters‖ de genes de imunoglobulina nos NADs (Németh et al., 

2010). Para além da defesa imunológica e da perceção do odor, processos biológicos e 

funções moleculares adicionais encontram-se especificamente associados com genes 

localizados na proximidade do nucléolo, incluindo processos do desenvolvimento tecidular 

e implantação embrionária (Németh et al., 2010). Todas estas famílias de genes 

apresentam características específicas, nomeadamente o facto dos seus genes se 

encontrarem em grandes ―clusters‖ e da sua expressão ser tecido-específica (Németh et al., 

2010). 

Interessantemente, um mesmo locus pode alternar entre uma associação com o 

nucléolo e uma associação com a periferia nuclear, em tipos celulares diferentes ou em 

diferentes contextos celulares (Koningsbruggen et al., 2010), sugerindo que essas regiões 

cromossómicas podem alterar a sua posição subnuclear, atendendo à sua atividade 

transcricional (Németh et al., 2010).  

De forma a determinar os padrões de alterações epigenéticas específicos da 

cromatina associada ao nucléolo, Némth e colaboradores (2010) mapearam as 

modificações histónicas e encontraram múltiplas marcas histónicas repressoras e uma 

concordante redução global de expressão génica nos NADs (Németh et al., 2010). A 

correlação encontrada entre a repressão transcricional e os NADs suporta a hipótese de que 

loci específicos podem permanecer, ou ser recrutados para o nucléolo, de forma a serem 

silenciados. E assim, a localização transitória de um mesmo loci entre a periferia nuclear e 

o nucléolo pode refletir um mecanismo altamente complexo de regulação génica 

(Koningsbruggen et al., 2010; Németh et al., 2010). 
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Na sua maioria, estas descobertas evidenciam que os NADs tendem a formar 

domínios de cromatina inativa em núcleos interfásicos. Contudo, a presença de classes de 

genes altamente expressos, como os genes de rRNA 5S e tRNA, no nucléolo indica que as 

regiões perinucleolares podem não se tratar exclusivamente de regiões silenciadoras 

(Németh et al., 2010). Na realidade, já anteriormente Utani e Shimizu (2009) tinham 

reportado que algumas regiões da heterocromatina se deslocavam para a superfície do 

nucléolo, ou mesmo para o seu interior, sendo nesses locais que essas regiões pareciam ser 

ativamente transcritas. Estas evidências sugeriram que as implicações da localização da 

heterocromatina no interior do nucléolo podem ser diferentes das implicações da 

localização na superfície nucleolar (Utani e Shimizu, 2009). Contudo, a relação entre a 

localização nucleolar e a transcrição não é ainda clara (Utani e Shimizu, 2009; Németh et 

al., 2010). 

 

I.4.3 O Compartimento Perinucleolar – outra possível associação com RNAs  

 

O Compartimento Perinucleolar é uma estrutura de forma irregular, com um 

comprimento de 0.25 a 4 µm, que se encontra fisicamente associada à periferia do 

nucléolo, embora preserve uma identidade estrutural distinta (Huang et al., 1997). Estudos 

que usaram a marcação da proteína PTB (―plypyrimidine tract-binding protein‖), que está 

localizada na região perinucleolar, mostraram que o PNC é uma estrutura dinâmica que se 

move ao longo da periferia nucleolar. A estrutura do PNC é mantida durante a interfase, 

desmantelada durante a mitose e reorganizada na telofase tardia, acompanhando a 

dissociação e reorganização do nucléolo (Mohammad et al., 2008; Pollock e Huang, 2010). 

Apesar da composição do PNC não estar totalmente caracterizada, sabe-se que este 

compartimento é rico em várias proteínas e RNAs. Até à data, todas as proteínas 

encontradas em associação com PNC são proteínas de ligação ao RNA (―RNA-binding 

proteins‖) que estão implicadas no metabolismo da RNA polimerase II. Essas proteínas 

incluem as proteínas de ligação ―CUG binding protein‖ (CUG-BP), ―Polypyrimidine tract-

binding protein‖ (PTB), fatores de ―splicing‖ ―KH-type splicing regulatory protein‖ 

(KSRP), Raver1, Rod1 e a nucleolina (Pollock e Huang, 2010). Curiosamente, os RNAs 

até agora identificados no PNC são RNAs pequenos não codificantes transcritos pela RNA 

polimerase III, o que é surpreendente, pois RNAs originados pela RNA pol II interagem 
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comummente com as proteínas encontradas no PNC. Os RNAs presentes no PNC incluem 

o RNA ―RNase mitochondrial processing‖ (MRP), ―RNA ribonuclease P‖ (RNase P), 

RNA hY, e RNA ―signal recognition particle‖ (SRP) (Pollock e Huang, 2010). 

Apesar da função específica do compartimento perinucleolar permanecer por 

identificar, o enriquecimento em RNAs pol III recém sintetizados e proteínas de ligação ao 

RNA, sugerem o envolvimento desta estrutura no metabolismo do RNA (Pollock e Huang, 

2010). A possibilidade do PNC ser o local de transcrição de RNAs pol III foi posta de lado 

quando se verificou que a hibridação in situ dos genes que codificavam esses RNAs não 

apresentava qualquer proximidade espacial com o PNC (Kopp e Huang, 2005). 

Várias potenciais funções para o PNC têm sido, então, propostas: (i) O PNC pode 

representar um local de transição entre os transcritos pol III recém-sintetizados e a 

montagem de um complexo funcional final; (ii) Pode ser um local de processamento do 

RNA; (iii) Pode representar o local onde ocorre a degradação do excesso de RNAs pol III 

que são produzidos devido à desregulação da RNA pol III, muitas vezes observada em 

células cancerosas. Estudos em células vivas demonstraram que a associação dos RNAs 

com o PNC é altamente dinâmica, não se tratando de um armazenamento de longo prazo, 

nem de uma simples agregação (Pollock e Huang, 2010). 

Estudos recentes evidenciaram, ainda, que a estabilidade do PNC é dependente 

tanto da integridade do RNA, como do DNA, tendo revelado que esta estrutura se encontra 

associada a regiões de DNA (Norton et al., 2008). Contudo, apesar dos estudos sugerirem 

uma associação PNC-DNA, as regiões exatas que interagem com o PNC ainda não foram 

identificadas. Algumas hipóteses têm sido sugeridas, nomeadamente o facto da localização 

dessas regiões representarem o local de transcrição de RNAs associados ao PNC, ou 

alternativamente o PNC pode nuclear sequências de DNA específicas e regular a sua 

expressão (Pollock e Huang, 2010). 

O PNC tem sido ainda associado com o cancro, nomeadamente com a capacidade 

de metastização das células tumorais. A prevalência de PNC (% de células que contêm um 

ou mais PNC) é consistentemente mais elevada em linhas celulares tumorais (15% até 

perto de 100%), quando comparada com a prevalência em linhas celulares normais de 

cerca de 5%. Este aumento parece estar correlacionado com a aquisição da vantagem 

metastática das células tumorais (Norton et al., 2008). Na sequência do conhecimento 

desta correlação, estudos recentes têm proposto o uso do PNC como um marcador para o 
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cancro, bem como para o desenvolvimento de terapias oncogénicas (Pollock e Huang, 

2010). 

 

 

I.5 Epigenética – uma ferramenta de Regulação dos Genomas 

 

 

As células de um organismo multicelular são geneticamente homogéneas, mas 

estrutural- e funcionalmente heterogéneas devido à expressão génica diferencial. Muitas 

dessas diferenças na expressão génica surgem durante o desenvolvimento e são 

subsequentemente mantidas ao longo das divisões mitóticas. Alterações estáveis desse tipo 

são consideradas de natureza epigenética, na medida em que são hereditárias e não 

envolvem mutações ao nível da sequência de DNA (Jaenish e Bird, 2003). Nos mamíferos, 

o genoma nuclear está organizado em cromossomas, que por sua vez estão organizados 

numa estrutura de ordem inferior, a cromatina, que permite que diferentes programas de 

transcrição, específicos de cada tipo celular e fases do desenvolvimento, sejam executados 

num mesmo genoma. Estes programas de transcrição são mediados por modificações 

epigenéticas (Beck e Rakyan, 2008; Cedar e Bergman, 2012).  

O termo epigenética, o qual literalmente significa "fora da genética convencional", 

é usado para descrever o estudo de alterações na expressão génica que surgem durante o 

desenvolvimento e proliferação celular. Os processos epigenéticos são essenciais para o 

desenvolvimento e diferenciação, ocorrendo também em mamíferos adultos, tanto por 

alterações aleatórias, como sob a influência do ambiente (Jaenish e Bird, 2003; Cedar e 

Bergman, 2012). Os mecanismos epigenéticos apresentam ainda uma função de defesa do 

genoma contra infeções virais (Zemach et al., 2010).  

As alterações epigenéticas implicam a adição ou remoção de grupos químicos, 

resultando nomeadamente na metilação ou desmetilação do DNA ou em alterações 

reversíveis semelhantes ao nível das histonas, incluindo metilação, acetilação, fosforilação 

e outras modificações (Beck e Rakyan, 2008).  

Com o crescente aumento dos dados de sequenciação dos genomas, os 

investigadores tendem agora a debruçar-se sobre os mecanismos envolvidos na regulação 

dos genomas. O estudo das alterações epigenéticas tem ganho por isso ênfase, 
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nomeadamente a análise das alterações epigenéticas que determinam como a informação 

genética se manifesta numa variedade de contextos biológicos, como estadios de 

desenvolvimento, tipos de tecido e estados de doença (Bradley et al., 2007; He et al., 2011; 

Cedar e Bergman, 2012). Atualmente, é reconhecido que a sequência primária é apenas a 

base para compreender como a informação genética é lida. À sequência de DNA sobrepõe-

se a informação epigenética, que começou recentemente a ser analisada com maior detalhe. 

Nos últimos anos, a investigação tem-se focado particularmente em dois mecanismos 

moleculares que medeiam o fenómeno da epigenética: A Metilação do DNA e as 

Modificações Histónicas (Bradley et al., 2007). 

 

I.5.1 Metilação do DNA – a mais estável marca epigenética dos genomas? 

 

A metilação do DNA baseia-se na adição de um grupo metilo no carbono da 

posição 5 da citosina, catalisada por DNA metiltransferases (DNMTs). Esta é considerada 

a modificação epigenética mais estável, tendo sido descoberta pela primeira vez em 1948. 

Mais tarde, em 1975 foi proposto que a metilação do DNA poderia ser responsável pela 

manutenção estável do padrão de expressão de um determinado gene ao longo da divisão 

celular mitótica. Desde então, amplas evidências têm vindo a suportar este conceito, e a 

metilação do DNA passou a ser reconhecida como sendo o maior contribuidor para os 

estados estáveis de expressão génica (revisto em Beck e Rakyan, 2008; Jones, 2012).  

A metilação do DNA, em mamíferos, tem sido implicada numa diversidade de 

funções celulares, incluindo a expressão génica específica de tecido, diferenciação celular, 

imprinting genómico, inativação do cromossoma X, regulação da estrutura da cromatina, 

silenciamento de elementos transponíveis, carcinogénese e envelhecimento (Law e 

Jacobsen, 2010). Este fenómeno mostra ser essencial para o normal desenvolvimento, 

sendo indispensável para a sobrevivência de células diferenciadas (Bradley et al., 2007; He 

et al., 2011; Cedar e Bergman, 2012), estando também envolvido na etiologia de diversas 

doenças (Beck e Rakyan, 2008; He et al., 2011; Jones, 2012).  

Citosinas metiladas na posição 5 do anel pirimidínico são encontradas em muitos 

genomas eucariotas. Nos animais, a quantidade e localização de 5-metil-citosinas (5-mC) 

são altamente variáveis, representando os vertebrados o grupo de animais com o nível de 

metilação do DNA genómico mais elevado até hoje estudado, estando as 5-mC distribuídas 
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por todo o genoma. Devido ao facto das citosinas serem frequentemente seguidas por 

guaninas, a metilação é regularmente referida em termos de dinucleótidos CpG metilados e 

não metilados (Antequera, 2007; Cedar e Bergman, 2012). 

Nos mamíferos, a metilação do DNA ocorre principalmente em dinucleótidos CpG, 

estando a maioria dos locais CpGs, do genoma, metilados (Cedar e Bergman, 2012). A 

metilação em locais não CpG também se verifica nos mamíferos (Bradley et al., 2007), 

mas as implicações e funções desse fenómeno só agora começam a ser abordados (Jones, 

2012).  

Desde cedo, a metilação de dinucleótidos CpG tem sido associada com a repressão 

transcricional e uma conformação da cromatina inativa nos mamíferos (Antequera, 2007). 

A descoberta de genes específicos de tecido altamente metilados em muitos tecidos, mas 

hipometilados nos seus tecidos de expressão, e o facto de genes ―housekeeping‖ se 

encontrarem constitutivamente não metilados em todas as células do organismo, 

contribuíram para confirmar a função da metilação do DNA na repressão transcricional 

(Antequera, 2007; Weber et al., 2007). 

Esta modificação epigenética pode afetar todas as classes de sequências de DNA, 

nomeadamente exões, intrões, transposões e DNA repetitivo (Suzuki e Bird, 2008; Bollati 

et al., 2011), sendo que a grande maioria dos dinucleótidos CpG metilados é encontrada 

em elementos transponíveis (como elementos L1, sequências Alu e retrovírus endógenos), 

e sequências de DNA satélite centroméricas. A metilação do DNA representa um 

mecanismo essencial para a supressão de sequências exógenas e sequências repetitivas 

(Zemach et al., 2011). 

Recentemente, a correlação entre a metilação do DNA e a repressão transcricional 

tem-se revelado mais complexa, do que inicialmente descrito (Cedar e Bergman, 2012). A 

função da metilação do DNA tem-se revelado mais ampla e controversa, na medida em que 

parece variar dependendo do contexto em que ocorre. Estudos de larga escala do metiloma 

têm reforçado a ideia de que a posição da metilação numa unidade transcricional influencia 

a sua relação com o controlo génico. A metilação na proximidade de locais de iniciação da 

transcrição bloqueia a iniciação, já a metilação em regiões intersticiais dos genes não só 

não bloqueia a transcrição, como até estimula o alongamento (Jones, 2012). Estas 

observações levantam um paradoxo aparente no qual a metilação dos promotores está 

inversamente correlacionada com a expressão, enquanto que a metilação nos corpos dos 

genes está positivamente relacionada com a expressão. Isto sugere que nos mamíferos, é a 
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iniciação da transcrição e não o alongamento que parece ser sensível ao silenciamento por 

metilação do DNA. Com estas evidências recentes, torna-se claro que não é a simples 

presença da marca 5_mC em si que governa as consequências ao nível da transcrição, mas 

sim a interpretação da marca num contexto genómico e celular particular (Cedar e 

Bergman, 2012; Jones, 2012). 

Não estando a metilação dos corpos dos genes associada ao silenciamento génico 

desses genes, funções adicionais têm sido sugeridas para este fenómeno, nomeadamente o 

envolvimento no ―splicing‖. Os exões encontram-se normalmente mais metilados do que 

os intrões e as transições do grau de metilação ocorrem entre as fronteiras exão-intrão, 

sugerindo a função da metilação na regulação do ―splicing‖. Estas observações revelam um 

papel inicialmente não reconhecido da metilação do DNA ao nível transcricional, tornando 

claro que a metilação do DNA nos corpos dos genes extravasa as funções reconhecidas no 

silenciamento intragénico de sequências de DNA repetitivas (Jones, 2012). 

Interessantemente, também o projeto ENCODE tem revelado mais conhecimentos 

na área da epigenética, demonstrando que a correlação entre a metilação do DNA e o 

silenciamento génico é mais complexa e intrincada do que previamente estabelecido 

(Ecker et al., 2012). Recentemente, Thurman e colaboradores (2012) descobriram que os 

locais de ligação a fatores de transcrição encontram-se em média menos metilados em 

tipos celulares que expressam os respetivos fatores de transcrição, sugerindo que a 

metilação de locais de ligação normalmente resulta de um mecanismo passivo que leva à 

metilação dos locais aos quais não estão ligados fatores de transcrição (Ecker et al., 2012¸ 

Thurman et al., 2012). A ligação de fatores de transcrição parece de alguma forma 

bloquear a metilação dos locais de ligação no DNA, revelando uma relação bidirecional e 

complementar entre a transcrição e o bloqueio da metilação do DNA. A hipometilação de 

locais de ligação a fatores de transcrição propicia um ambiente favorável à ligação desses 

fatores e consequente expressão da sequência, e de forma redundante a ligação dos fatores 

de transcrição contribui para a manutenção da atividade transcricional da sequência, 

através do bloqueio da metilação do DNA (Ecker et al., 2012; Thurman et al., 2012). 
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I.5.2 Ilhas CpG – regiões mais suscetíveis a regulação por metilação 

 

Aproximadamente metade de todos os locais CpG não metilados encontram-se 

agrupados em regiões com características próprias, designados por Ilhas CpG (CpGIs). 

CpGIs são regiões de 0.4-3 Kb, que representam cerca de 1% do genoma e são 

particularmente ricas em G+C (≥55%) e enriquecidas em dinucleótidos CpG, relativamente 

ao resto do genoma (Antequera, 2007). Estas ilhas localizam-se na região dos promotores 

de cerca de 76% dos genes humanos, e a sua metilação é fortemente e hereditariamente 

reprimida. Podem estar associadas, tanto a genes específicos de tecidos, como genes 

―housekeeping‖ e encontram-se normalmente não metiladas, ou pouco metiladas em todos 

os tecidos (Goll e Bestor, 2005; Weber et al., 2007; Meissner et al., 2008; Mohn et al., 

2008; Lister et al., 2009). A descoberta dessas regiões, ricas em CpG e associadas a 

promotores, evidenciou a existência de regiões no genoma mais suscetíveis de serem 

reguladas por metilação (Antequera, 2007). 

Contrastando com o genoma altamente metilado (cerca de 80%), as ilhas CpG são 

protegidas e permanecem não metiladas. Aquando a implantação do blastocisto, o genoma 

inteiro sofre metilação, sendo apenas protegidas as ilhas CpG. Este fenómeno garante que 

genes ―housekeeping‖ que contêm promotores CpGIs se mantenham não metilados, e por 

isso transcricionalmente ativos em todas as células. Apesar do mecanismo preciso 

subjacente à proteção das CpGIs não ser conhecido, é claro que esse mecanismo é mediado 

por motivos de sequência comuns presentes nessas ilhas (Cedar e Bergman, 2012).  

Inúmeros estudos têm revelado que a organização da cromatina das ilhas CpG 

apresenta propriedades distintas relativamente ao resto do genoma, em termos de 

acessibilidade a nucleases e a enzimas modificadoras de histonas (Antequera, 2007). A 

frequente ausência de metilação nas CpGIs deve-se, muito provavelmente, a um estado da 

cromatina que impede a ligação de DNMTs, nomeadamente a presença de modificações 

histónicas específicas (Antequera, 2007; Cedar e Brgman, 2012). Weber e colaboradores 

(2007) reportaram que promotores ricos em CpGs, protegidos da metilação do DNA, se 

encontravam associados a níveis elevados de dimetilação da histona H3 na lisina 4 

(H3K4), evidenciando que a estrutura da cromatina está funcionalmente envolvida na 

proteção da metilação do DNA nas ilhas (Cedar e Bergman, 2012; Weber et al., 2007). A 
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histona H3 presente nas CpGIs apresenta, ainda, níveis elevados de acetilação das lisinas 9 

e 14 (Weber et al., 2007). 

A presença de marcas histónicas específicas não parece ser, contudo, o único 

mecanismo responsável pela não metilação destas regiões do genoma. Willams et al. 

(2012) propuseram que proteínas TET (―ten-eleven translocation‖) estão envolvidas na 

desmetilação ativa dessas regiões, contribuindo para a restauração rápida do estado 

hipometilado das ilhas CpG (Williams et al., 2012). Na realidade, tem sido sugerido que as 

TET são o principal interveniente na manutenção do estado de não metilação das ilhas 

CpGs (Williams et al., 2011; Guo et al., 2011; Williams et al., 2012). 

Apesar de acontecer de forma rara, a metilação excecional das ilhas CpG foi já 

reportada e relacionada com o silenciamento transcricional (revisto em Jones, 2012; 

Williams et al., 2012). A metilação de CpGIs em locais de iniciação da transcrição está 

associada com o silenciamento a longo prazo da expressão génica, e foi reportada em 

genes imprintados, genes do cromossoma X inativo, genes exclusivamente expressos em 

células germinativas e alguns genes específicos de tecido (Suzuki e Bird, 2008; Jones, 

2012). Shen e seus colaboradores (2007) descobriram um grupo de promotores com ilhas 

CpG que se encontram densamente metilados em tecidos somáticos e para os quais a 

metilação do DNA é o mecanismo primário para o silenciamento génico específico de 

tecido (Shen et al., 2007).  

É, ainda de notar, que apesar de muitas CpGIs estarem localizadas nos promotores 

dos genes, existem também CpGIs nas sequências intersticiais dos genes e em desertos de 

genes. Ao contrário da metilação nos promotores dos genes e em sequências repetitivas, a 

metilação nas regiões não reguladoras dos genes (corpos dos genes) é considerada uma 

característica dos genes transcritos. Correlações positivas entre a transcrição ativa e a 

metilação dos corpos dos genes foi recentemente confirmada no cromossoma X ativo, por 

sequenciação bissulfito em genomas de animais e plantas (Cokus et al., 2008; Lister et al., 

2009; Feng et al., 2010). A  maioria dos corpos de genes não contêm CpGIs, e quando 

estas ilhas se situam em regiões intragénicas, encontram-se normalmente não metiladas. 

Contudo o status de metilação das CpGIs nos corpos dos genes mostra variar entre tecidos 

diferentes (Jones, 2012). 

A controvérsia em redor do status de metilação das CpGIs reflete a complexidade 

da regulação epigenética dos genomas, e o pouco que ainda se sabe acerca desta área. 
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I.5.3 Mecanismos do Silenciamento Epigenético 

 

Nos mamíferos, os padrões de metilação do DNA são estabelecidos pela de novo 

DNA metiltransferase DNMT3 e são mantidos pela DNMT de manutenção, a DNMT1 

(Law e Jacobsen, 2010; He et al., 2011). As DNMTs são enzimas responsáveis pela 

transferência de grupos metilo para as citosinas do DNA, e nos mamíferos, agrupam-se em 

duas classes gerais distintas baseando-se na sua preferência pelo substrato de DNA. As 

DNMT3a e DNMT3b são maioritariamente responsáveis por metilar as citosinas em locais 

CpG previamente não metilados, já a DNMT1 reproduz os padrões de metilação na nova 

cadeia de DNA durante a replicação. A DNMT3L, uma proteína que se associa fisicamente 

com a DNMT3a e DNMT3b, parece não apresentar qualquer atividade de metiltransferase, 

tendo sido associada com a modulação da atividade catalítica das outras duas DNMT3 

(Klose e Bird, 2006; He et al., 2011). Uma outra metiltransferase, a DNMT2, ao contrário 

das enzimas referidas anteriormente, revela uma atuação não ao nível do DNA, mas sim ao 

nível do RNA (Schaefer et al., 2009; He et al., 2011).  

As vias que controlam o estabelecimento e manutenção da metilação do DNA, bem 

como as vias envolvidas na remoção da metilação do DNA, encontram-se ainda pouco 

caracterizadas (Law e Jacobsen, 2010; Cedar e Bergman, 2012). A ideia de que os padrões 

de metilação do DNA são estabelecidos numa fase inicial do desenvolvimento pelas 

DNMT3a e DNMT3b, sendo posteriormente copiadas para as células somáticas e mantidas 

pela ação da DNA metiltransferase DNMT1, é uma ideia simples e elegante, no entanto os 

mecanismos pelos quais ocorre e é mantida a metilação do DNA são muitas vezes mais 

complexos, envolvendo outros intervenientes e variáveis (Bird, 2002; Law e Jacobsen, 

2010; Jones, 2012). 

Várias evidências foram surgindo numa fase inicial do estudo da metilação do 

DNA, que revelaram que fatores acessórios às DNMTs eram necessários para a apropriada 

metilação e silenciamento das sequências de DNA. Uma metilação global eficiente do 

genoma requer a perturbação da estrutura da cromatina por proteínas de remodelação da 

cromatina, por forma a que as DNMTs possam ter acesso ao DNA (Bird, 2002; Cedar e 

Bergman, 2012). Desde cedo tem-se verificado uma ligação íntima entre modificações 

histónicas e a metilação do DNA (Banister et al., 2001; Nakayama et al., 2001).  

Existem principalmente dois mecanismos pelos quais a metilação do DNA reprime 

a expressão génica. Por um lado, a modificação das citosinas pode inibir a associação de 
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alguns fatores de ligação ao DNA, nomeadamente fatores de transcrição, impedindo 

diretamente a transcrição das sequências metiladas (Klose e Bird, 2006). Por outro lado, e 

apesar da metilação do DNA ser claramente repulsiva para algumas proteínas de ligação ao 

DNA, é singularmente atrativa para outras. Estudos iniciais reportaram a existência de 

proteínas com um domínio de ligação a locais CpG, indicando-as como mediadores da 

repressão transcricional (Jaenisch e Bird, 2003). Estas proteínas de ligação a CpG 

metiladas (MBDs: ―Methyl-CpG-binding domain proteins‖) interagem com repressores 

transcricionais e com desacetilases histónicas (HDACs), sugerindo um mecanismo de 

interação entre a repressão transcricional, a metilação do DNA e a desacetilação histónica 

(Antequera, 2007; Cedar e Bergman, 2012) (Figura I.5.3). 

Progressos no conhecimento destes mecanismos de repressão surgiram com a 

caracterização de várias MBDs, nomeadamente da MeCP2 (―methylcytosine-binding 

protein 2‖), MBD1, MBD2, MBD3, MBD4 e Kaiso. Nestas proteínas foi identificado um 

domínio que permite a ligação a CpG metiladas, in vitro e in vivo, e estudos de 

imunoprecipitação da cromatina revelaram que estas proteínas (com exceção da MBD3) se 

associam com o DNA de uma forma estritamente dependente da metilação do DNA e 

recrutam diretamente HDACs (Goll e Bestor, 2005; Antequera, 2007). A desacetilação 

histónica reforça assim o silenciamento epigenético transcricional, suprimindo a expressão 

génica através da remoção de grupos acetilo das histonas, o que resulta numa estrutura da 

cromatina mais fechada, que é consequentemente transcricionalmente inativa (Verma, 

2012) (Figura I.5.3). 
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Figura I.5.3 - Interação entre a metilação do DNA, modificações histónicas e 

recrutamento de MBDs no silenciamento epigenético da expressão génica. 

A metilação de dinucleótidos CpG direciona o recrutamento de MBDs e HDACs para o DNA 

metilado, o que resulta na desacetilação histónica e condensação da cromatina. Esta alteração de 

conformação da cromatina leva à perda de ligação de fatores de transcrição e subsequente repressão 

da transcrição [Adaptado de Li, 2002]. 
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Para além da atividade de metiltransferase, as DNMTs também se associam 

fisicamente a HDACs e a metiltransferases de histonas (HMTs) (Klose e Bird, 2006). E 

existem ainda evidências do recrutamento de DNMTs por histonas modificadas, de forma a 

metilar especificamente determinadas regiões (Antequera, 2007; Jones, 2012; Cedar e 

Bergman, 2012). Esta cooperação entre modificações epigenéticas revela uma relação 

firme entre a metilação do DNA e as modificações histónicas em mamíferos, e os efeitos 

sinergéticos destas associações na regulação dos genomas. À luz da existência destas 

interações, alguns autores defendem que a metilação do DNA surge como um mecanismo 

secundário, programado para garantir e estabilizar o silenciamento a longo prazo (Cedar e 

Bergman, 2012). Alguns trabalhos revelam que a metilação funciona como um cadeado 

para reforçar um estado de silenciamento já estabelecido (He et al., 2011; Jones, 2012; 

Williams et al., 2012; Cedar e Bergman, 2012). Até á data, parece provável que a 

metilação confere um nível adicional de estabilidade aos estados epigenéticos, não sendo 

por norma usado como um mecanismo de silenciamento inicial, mas sim como um reforço 

do silenciamento já estabelecido (Jones, 2012). Todas estas evidências tornam assim clara 

a complexidade, redundância e sinergia que existe entre as diferentes marcas epigenéticas 

no controlo da expressão génica.  

A metilação do DNA, sendo uma modificação epigenética, apesar de estável é 

regulada de forma dinâmica, podendo ser facilmente reversível (Law e Jacobsen, 2010; 

Cedar e Bergman, 2012; Jones, 2012). Nesse sentido, fenómenos de desmetilação ocorrem 

frequentemente nos genomas dos mamíferos, através da remoção ativa ou passiva das 

5mC, de forma a estabelecer um estado permissivo para a expressão génica. Os 

conhecimentos acerca dos mecanismos subjacentes a esta desmetilação são controversos, e 

só atualmente começa a ser aceite a existência de desmetilases (Jones, 2012; Williams et 

al., 2012). A desmetilação ativa pode ser conseguida através da remoção direta do grupo 

metilo da citosina, ou através de mecanismos que envolvem a divisão celular ou reparação 

do DNA e a excisão de uma base. Por outro lado, a desmetilação pode ocorrer de forma 

passiva, através da replicação na ausência das vias de manutenção da metilação funcionais 

(Law e Jacobsen, 2010). O envolvimento de enzimas como as TET, AID (―activation-

induced cytidine deaminase‖) e TDG (―thymine DNA glycosylase‖) na desmetilação ativa 

e passiva, e na ativação génica começa agora a ser elucidado. A identificação de genes 

TET e a localização de proteínas TET em regiões reguladoras sugere um fenómeno de 
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turnover de 5mC, que é consistente com a função da metilação no controlo dinâmico da 

expressão génica (Jones, 2012; Williams et al., 2012). 

 

I.5.4 Técnicas de análise dos perfis de metilação dos genomas 

 

A metilação do DNA é vital durante o desenvolvimento, e a metilação do DNA 

aberrante, tanto a hipermetilação como a hipometilação, têm sido associadas com o 

envelhecimento, cancro e outras doenças. Para além disso, inibidores da metilação do 

DNA podem ser usados no tratamento do cancro. Por tudo isto, na última década 

numerosas abordagens têm sido desenvolvidas para a análise da metilação do DNA nos 

genomas, tendo constituído importantes ferramentas na investigação biológica e biomédica 

(Yang et al., 2004; Verma, 2012). Na área de investigação do cancro, a análise dos perfis 

de metilação é essencial para a deteção do cancro em estágios iniciais, para o prognóstico e 

tratamento, para desenvolver novas terapias epigenéticas, para distinguir tipos e subtipos 

de tumores usando biomarcadores moleculares e para analisar a resposta à quimioterapia 

(Ferreira et al., 2013). 

O perfil global de metilação do DNA e a análise do metiloma têm-se tornado 

ferramentas cada vez mais importantes para explorar e melhor compreender o 

comportamento dos genomas na saúde e na doença. Até à data, muitos estudos têm 

providenciado um primeiro vislumbre em relação ao cenário altamente dinâmico do 

metiloma e epigenoma de várias espécies e em diferentes contextos biológicos (Beck e 

Rakyan, 2008). O objetivo da maioria dos estudos de metilação do DNA é comparar os 

padrões de metilação entre tipos celulares diferentes (Bibikova et al., 2006; Rollins et al., 

2006) ou entre amostras normais e amostras tumorais (Weber et al., 2005; Hu et al., 2005; 

Weisenberg et al., 2006). 

Atualmente, existem múltiplos métodos para o estudo da metilação do DNA. As 

três principais técnicas para a análise da metilação englobam a conversão com bissulfito de 

sódio, restrição enzimática e imunoprecipitação com enzimas/anticorpos sensíveis à 

metilação (Beck e Rakyan, 2008; Huang et al., 2011).  

Uma das primeiras técnicas a ser desenvolvida para a análise do estado de 

metilação de sequências específicas foi a sequenciação bissulfito (Bradley et al. 2007). O 

tratamento com bissulfito de sódio (NaHSO3) assenta no facto de na presença deste 
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composto as citosinas não metiladas (mas não as citosinas metiladas) serem convertidas 

seletivamente em uracilo. Isto resulta numa alteração primária na sequência do DNA, que 

irá permitir distinguir as citosinas das 5-metilcitosinas (Bradley et al. 2007; Beck e 

Rakyan, 2008). Após a conversão do DNA, as diferenças de sequência entre citosinas 

metiladas e não metiladas podem ser exploradas por sequenciação direta, restrição 

enzimática, ensaios de extensão nucleotídica e/ou PCR com primers de metilação 

(―Methylation-Specific PCR‖ - MSP e ―Bisulfite Sequencing Primers‖ - BSP) (Yang et al., 

2004). O rácio de citosinas/timinas no DNA convertido é diretamente proporcional ao 

nível de metilação numa determinada posição (Beck e Rakyan, 2008). 

A restrição do DNA com enzimas sensíveis à metilação é usada para cortar o DNA 

genómico em segmentos, consoante o seu status de metilação. Um fracionamento 

semelhante é conseguido por imunoprecipitação de fragmentos metilados, a partir de DNA 

genómico fragmentado, com um anticorpo para citosinas metiladas (Beck e Rakyan, 2008).  

Estes métodos são valiosos na medida em que não são laboriosos e requerem 

pequenas quantidades de DNA. Contudo, estas abordagens são normalmente limitadas ao 

estudo de um único gene ou locus de cada vez (Yang et al., 2004). Recentemente, as 

técnicas para o estudo da metilação de citosinas em loci específicos têm visto a sua 

aplicação alargada a análises de larga escala (Bradley et al., 2007), e para tal, todas estas 

técnicas têm sido recentemente adaptadas a ―microarrays‖ (Beck e Rakyan, 2008). 

Atualmente, estas abordagens baseadas em ―arrays‖ estão a liderar a área do estudo da 

metilação, contudo abordagens baseadas em ―next-generation sequencing‖ (NGS) estão 

também em rápido desenvolvimento (Beck e Rakyan, 2008).  

As recentes tecnologias de ―next-generation sequencing‖ são responsáveis pelo 

recente aumento de estudos epigenéticos, tendo aumentado significativamente a resolução 

da caracterização epigenética e permitido a construção do primeiro mapa do metiloma 

humano (Ku et al., 2011). O perfil da metilação do DNA ao nível de todo o genoma pode 

ser determinado por tecnologias NGS combinadas com a conversão bissulfito ou 

imunoprecipitação do DNA metilado (MeDIP) (Hurd e Nelson, 2009; Huang et al., 2011). 

A resolução de um único nucleótido conseguida com estas plataformas permite conhecer o 

perfil de metilação de cada citosina, o que é um dado extremamente importante na 

carcinogénese (Ku et al., 2011). Um exemplo do uso destas tecnologias para determinar o 

perfil do metiloma em linhas celulares tumorais é o recente trabalho de Ruike e 

colaboradores (2010). Estes investigadores detetaram que estas linhas se encontram 
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globalmente hipometiladas apresentando porém numerosos genes hipermetilados (Ruike et 

al., 2010). 

Para o estudo epigenético dos genomas em larga escala têm sido também utilizadas 

tecnologias que combinam a imunoprecipitação da cromatina (ChIP) e tecnologias NGS. A 

combinação ChIP-Seq é usada para analisar modificações e o estado de metilação das 

histonas (Ferreira et al., 2013).  

 

I.5.5 Envolvimento de alterações epigenéticas em patologias 

 

Que a metilação do DNA é essencial para os mamíferos é uma certeza, ilustrada 

pelos fenótipos letais causados pela disrupção dos genes que codificam as DNMTs. 

Contudo, apesar das vantagens, há ―um preço a pagar‖ pela posse de um genoma altamente 

metilado. Cerca de um terço das doenças genéticas devidas a mutações pontuais são 

causadas pela substituição de citosinas por timinas devido à desaminação das 5mCs. Para 

além disso, fenómenos de hipermetilação e hipometilação são frequentemente descritos em 

tumores (Antequera, 2007; Cedar e Bergman, 2012). A metilação das citosinas representa, 

assim, um forte contribuidor para a geração de mutações na linha germinativa causadoras 

de doenças, e de mutações somáticas envolvidas na iniciação e desenvolvimento do cancro 

(Jones e Takai, 2001; Antequera, 2007; He et al., 2011; Jones, 2012; Cedar e Bergman, 

2012). 

Com o conhecimento de um número crescente de proteínas envolvidas no processo 

da metilação, não é de surpreender que um número de desordens genéticas tenha vindo a 

ser associado a deficiências congénitas em algumas dessas proteínas. As anomalias no 

desenvolvimento são uma característica proeminente da maioria dessas desordens 

(Attwooda et al., 2002; He et al., 2011; Cedar e Bergman, 2012). O síndrome ICF 

(―Immunodeficiency, centromere instability and facial anormalies‖) é uma desordem que 

se sabe estar associada com mutações no gene da DNMT3B, que levam à sub-expressão da 

metiltransferase com a consequente diminuição da metilação de sequências de DNA 

satélite e descondensação cromossómica na região do centrómero (Jones e Takai, 2001). 

Outra condição patológica é a Síndrome de Rett, uma das causas mais frequentes de atraso 

metal em mulheres. Os pacientes com Síndrome de Rett apresentam mutações na MeCP2, 

podendo perder a capacidade de interpretar corretamente os sinais de metilação (Jones e 
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Takai, 2001; Attwooda et al., 2002). Alterações na regulação epigenética, que levam a 

defeitos no processo de imprinting, ocorrem ainda num vasto número de síndromes 

genéticos, nomeadamente Síndrome de Prader-Willi, Síndrome de Angelmans e Síndrome 

de Beckwith-Wiedemann. Também as desordens provocadas pela expansão de repetições 

de trinucleótidos têm sido associadas a alterações ocorridas na metilação do DNA, 

nomeadamente o Síndrome do X frágil (Attwooda et al., 2002; He et al., 2011; Cedar e 

Bergman, 2012). 

Nos últimos anos, tornou-se evidente que as múltiplas alterações nas células 

cancerosas, incluindo instabilidade cromossómica, ativação de oncogenes, silenciamento 

de genes supressores tumorais e inativação dos sistemas de reparação do DNA são 

causados não apenas por alterações genéticas, mas também epigenéticas (Verma, 2012). A 

função da metilação do DNA no cancro tem sido um importante assunto de pesquisa, pois 

atualmente é aceite que a disrupção do metiloma é um importante ―hallmark‖ do processo 

carcinogénico, tanto na sua iniciação, como progressão (Cedar e Bergman, 2012; Ferreira 

et al., 2013). Os mecanismos de controlo epigenético tornam-se desregulados nas células 

cancerosas, podendo afetar uma variedade de categorias de genes, que dependendo do 

padrão de modificação, podem culminar na sobre-expressão ou silenciamento dos mesmos, 

predispondo as células para o desenvolvimento do cancro (Mund et al., 2006; Verma, 

2012; Ferreira et al., 2013). Durante a carcinogénese, o genoma sofre simultaneamente 

hipometilação global e hipermetilação regional nas ilhas CpG, alterações que se refletem 

no silenciamento de genes supressores tumorais por hipermetilação, perda do imprinting, e 

ativação de oncogenes por hipometilação (Verma,2012).  

A metilação aberrante pode começar cedo na carcinogénese e pode induzir grande 

parte das modificações de vias observadas no cancro, como a perda do controlo do ciclo 

celular e sinalização da apoptose, alteração da função de fatores de transcrição, disrupção 

das interações célula-célula ou célula-substrato, entre outros (Verma, 2012). A metilação 

do DNA tem, portanto, um papel essencial em todos os três mecanismos pelos quais as 

células cancerosas eliminam a função supressora tumoral: mutação génica, silenciamento 

por hipermetilação e deleção por perda de heterozigocidade (Jaenisch e Bird, 2003; Cedar 

e Bergman, 2012; Verma, 2012). 
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I.5.6 Manipulação Epigenética como Terapia – Terapia Epigenética 

 

O campo da metilação do DNA tem sido alvo de intensa investigação, tendo as 

ligações entre estados estáveis epigenéticos, estrutura da cromatina e heterocromatinização 

começado a ser reportados e fundamentados. A disrupção dessas associações conduz a 

alterações da integridade cromossómica, que podem resultar em estados de doença graves, 

nomeadamente atraso mental e cancro. Compreender como os estados epigenéticos são 

estabelecidos e mantidos, e desenvolver estratégias para modificar terapeuticamente esses 

estados, tem sido o principal foco de interesse da pesquisa na área da epigenética (Jones e 

Takai, 2001; Ellis et al., 2009; Boumber e Issa, 2011). 

Ao contrário das mutações genéticas, a maioria das modificações epigenéticas 

podem ser reversíveis e controladas. O anular de estados epigenéticos aberrantes em 

células neoplásicas é uma abordagem terapêutica em expansão para tratar e prevenir o 

cancro. A manipulação farmacológica da metilação do DNA e da acetilação e metilação 

histónica é agora possível, constituindo uma abordagem terapêutica promissora (Ellis et 

al., 2009; Yang et al., 2010; Boumber e Issa, 2011). 

O desenvolvimento de terapias epigenéticas para o tratamento do cancro teve um 

início controverso. Os primeiros trabalhos acerca das alterações na metilação do DNA no 

cancro descreveram uma perda de metilação global, tendo sido sugerido que a 

carcinogénese ocorria através da ativação de proteínas oncogénicas e indução de 

instabilidade cromossómica. Neste contexto, a redução dos níveis de metilação do DNA 

eram vistos como um evento promotor da carcinogénese e não como uma terapia anti-

cancro promissora (Feinberg e Vogelstein., 1983; Ehrlich, 2002; Gaudet et al., 2003). A 

ideia de terapeuticamente inibir a metilação do DNA surgiu a partir de estudos 

subsequentes que mostraram que, em paralelo com a diminuição global da metilação, 

vários genes apresentavam ganhos de metilação nos seus promotores durante a 

carcinogénese, um processo associado com o silenciamento epigenético da expressão e 

perda da função proteica, nomeadamente de supressores tumorais. Esta descoberta levou à 

renovação do interesse em compostos, descobertos há décadas atrás, que poderiam 

funcionar como inibidores potentes das DNMTs. Surgiu assim uma nova abordagem para o 

tratamento do cancro - a Terapia Epigenética (Issa, 2007). 
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I.5.6.1 Inibidores de DNMTs como agentes terapêuticos 

 

A ideia atrativa de que os genes podem ser transcricionalmente ativados através da 

remoção da metilação do DNA tem sido confirmada ao longo dos anos e tem relançado o 

interesse na epigenética e na sua capacidade em regular a expressão génica e os fenótipos. 

Muitas correlações entre a expressão e a perda de metilação do DNA têm sido reportadas, 

tendo sido estabelecida uma associação clara entre a desmetilação do DNA e a ativação 

transcricional (Jaenisch e Bird, 2003; Yang et al., 2010). 

O processo da metilação das citosinas é reversível e pode ser alterado por 

manipulação biológica e bioquímica, o que o torna um alvo atrativo para intervenção 

terapêutica (Palli et al., 2008; Yang et al., 2010). O fundamento por detrás das terapias de 

desmetilação é a capacidade de inibidores de DNMTS (DNMTIs) reverterem o 

silenciamento génico induzido pela hipermetilação, e assim restaurar o controlo da 

proliferação celular e sensibilidade à apoptose (Palli et al., 2008).  

Os inibidores das DNMTs atuam ao impedir a re-metilação (manutenção dos níveis 

de metilação) após cada ronda de replicação do DNA, o que resulta na progressiva 

desmetilação do genoma e consequente reativação generalizada da expressão génica (Palli 

et al., 2008). Este efeito na expressão génica pode então apresentar efeitos pleiotrópicos na 

biologia celular do cancro, incluindo a indução (ou facilitação) da diferenciação, apoptose, 

senescência e resposta imunitária (Issa, 2007). 

Os inibidores da metilação do DNA podem ser agrupados em três classes: (a) 

inibidores análogos de nucleósidos; (b) inibidores não análogos de nucleósidos; e (c) 

oligonucleótidos antisense. Os DNMTIs análogos de nucleósidos mais conhecidos são a 

azacitidina, decitabine e zebularina, os quais serão abordados em pormenor mais à frente. 

Dentro da classe dos DNMTIs não análogos de nucleósidos encontram-se a hidralazina, 

procainamida, procaina, EGCG e RG108. Estes primeiros três compostos atuam como 

agentes terapêuticos ao ligarem-se às ilhas CpG e impedirem a ação das DNMTs. Por sua 

vez, o EGCG e o RG108 ligam-se às DNMTs no centro ativo, impedindo que elas atuem 

no DNA (Figura I.5.6.1). A última classe de DNMTIs consiste em oligonucleótidos 

antisense que se ligam às DNMTs por complementaridade, inativando-as (Issa, 2007). Um 

exemplo recente é o inibidor antisense da DNMT1, que cliva o mRNA desta 

metiltransferase, impedindo a sua ação (Ferreira et al., 2013). 
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Figura I.5.6.1 - Inibidores de DNMTs e os seus mecanismos inibitórios. 

 Os inibidores análogos de nucleósidos 5’-azacitidina, 5’-aza-2’-deoxicitidina e zebularina são 

extensivamente metabolizados antes de serem incorporados no DNA. Após a incorporação, esses 

compostos funcionam como substratos suicidas para as DNMTs. Os inibidores não análogos de 

nucleósidos Procaina, EGCG e o RG108 inibem as DNMTs através do bloqueio do local ativo da 

enzima (EGCG e RG 108), ou impedindo o reconhecimento pela enzima da sequência alvo no 

DNA (Procaina) [Adaptado de Lyko e Brown, 2005]. 

 

 

Os inibidores das DNMTs (DNMTIs) atualmente disponíveis, como a 5’-

azacitidina (azacitidina, AZA) e a 5-aza-2'-deoxycitidine (decitabine) são análogos de 

citosinas, denominados por azanucleósidos, que apresentam um mecanismo de inibição 

similar (Palli et al., 2008).  

Após a entrada na célula, os azanucleósidos têm de ser ativados e metabolicamente 

convertidos no nucleótido ativo para a inibição da metilação do DNA, 5’-aza-

2´deoxicitidine-5'-trifosfato. E uma vez ativos no interior da célula, eles tornam-se 

substratos para a maquinaria da replicação do DNA, sendo posteriormente incorporados no 
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DNA, onde a citosina é substituída pela azacitosina. Os dinucleótidos azacitosina-guanina 

são então reconhecidos pelas DNMTs como naturais substratos e as enzimas iniciam a 

reação de metilação. É assim estabelecida uma ligação covalente entre o DNA e a enzima, 

que devido à azacitosina é impossível de ser desfeita, ficando a enzima permanentemente 

ligada ao DNA, sendo a sua função de DNA metiltransferase bloqueada. Para além disso, a 

ligação covalente da proteína compromete ainda a funcionalidade do DNA, sendo detetada 

como um dano no DNA, que resulta posteriormente na degradação da DNMT aprisionada. 

Como consequência direta da depleção dos níveis de DNMTs, as marcas de metilação vão 

sendo perdidas durante a replicação do DNA, levando à desmetilação progressiva do 

genoma (Stresemann e Lyko, 2008; Palli et al., 2008). 

Estudos recentes têm descrito, ainda, o efeito do tratamento com estes compostos 

na indução de danos no DNA (Stresemann e Lyko, 2008; Maslov et al., 2012). Foi 

reportado em particular que o decitabine causa, em linhas celulares tumorais humanas, a 

formação de quebras de cadeia dupla no DNA, as quais não são reparadas devido à 

inibição da mediação da resposta a danos celulares pela DNMT1. A indução de danos no 

DNA por estes azanucleósidos, combinada com o não envolvimento da DNMT1 na 

reparação do DNA, indica que os padrões de desmetilação induzidos pelos compostos 

podem ser influenciados por mecanismos de reparação do DNA (Stresemann e Lyko, 

2008). 

A abundância de genes e vias afetadas pela metilação do DNA torna este alvo 

terapêutico altamente não específico nos seus efeitos. A exposição das células à azacitina 

resulta invariavelmente na desmetilação global do genoma, em vez de levar apenas à 

desmetilação de genes específicos. Assim, diferentes genes podem ser reativados, 

nomeadamente genes estimuladores da proliferação celular (que estariam normalmente 

silenciados), existindo também o risco da ativação de vias de resistência ao fármaco (Issa, 

2007). Outra consequência bem documentada da deficiência na desmetilação do DNA é a 

ativação de elementos transponíveis. Tal como grande parte do genoma dos mamíferos, as 

sequências relacionadas com elementos transponíveis encontram-se altamente metiladas e 

transcricionalmente silenciadas em células somáticas. A ativação dos promotores de 

elementos transponíveis como LINEs e SINEs, ocorre como consequência de 

hipometilação, conduzindo à instabilidade cromossómica (Bird, 2002). 

Apesar de todos estes efeitos inespecíficos do tratamento com DNMTIs, a eficácia 

terapêutica da terapia de hipometilação é uma realidade e está relacionada com o facto das 
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células tumorais dependerem muito mais do silenciamento epigenético (p.ex. 

silenciamento de genes supressores tumorais) para o seu fenótipo, do que células normais 

(Issa, 2007; Yang et al., 2010). Estes inibidores apresentam uma ação preferencial sobre as 

células cancerosas, na medida em que são incorporados mais rapidamente nessas células, 

devido à elevada taxa de divisão celular (Ellis et al., 2009). 

Na realidade, tanto a azacitidina, como o decitabine, têm sido estabelecidos como 

inibidores potentes da metilação do DNA, em modelos pré-clínicos e em pacientes com 

cancro. Ambos os compostos têm mostrado benefícios clínicos significativos numa 

variedade de ensaios clínicos, tendo recebido aprovação da FDA (―Food and Drug 

Administration‖) para o tratamento da Síndrome Mielodisplástico (Issa et al., 2005; Ellis et 

al., 2009).  

Apesar de vários estudos terem já demonstrado que ambos os compostos são 

eficazes na inibição da metilação do DNA, tem-se tornado também claro que o seu modo 

de ação não se limita à desmetilação do DNA (Schaefer et al., 2009). Devido ao facto da 

azacitidina ser um ribonucleósido, o seu alvo primário é o RNA celular, em vez do DNA 

(Glover e Leyland-Jones, 1987; Issa et al., 2005). Nesse sentido, assume-se que a 5’-

azacitidina apresenta um mecanismo de ação dupla: em doses reduzidas, leva à 

hipometilação do DNA; em doses elevadas, provoca toxicidade, devido à incorporação no 

RNA e interação com a biossíntese de proteínas (Gronbaek et al., 2007). Ao incorporar-se 

no RNA, este composto pode inibir o processamento do RNA ribossomal de elevado peso 

molecular e separar os polirribossomas, levando à inibição da síntese proteica (Oki et al, 

2007). Num estudo mais recente, Schaefer e colaboradores (2009) descobriram ainda que a 

azacitidina inibe a ação da RNA metiltransferase DNMT2, levando à desmetilação do 

RNA (Schaefer et al., 2009). Contudo, os efeitos da incorporação deste agente 

desmetilante ao nível do RNA ainda são em grande parte desconhecidos (Issa et al., 2005; 

Schaefer et al., 2009). 

Por outro lado, a 5’-azacitidina pode acelerar o tempo de replicação da 

heterocromatina e alterar o padrão de replicação de bandas cromossómicas individuais, 

podendo também provocar diferenciação celular, o que pode conduzir ao aparecimento de 

novos fenótipos (Haaf, 1995). Estudos iniciais descrevem, ainda, que a 5’-azacitidina pode 

provocar amplificação de genes específicos (Perry et al, 1992; Haaf, 1995). 

I.5.6.2 Terapias combinadas 
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Outra abordagem terapêutica epigenética que tem sido explorada é o uso de 

inibidores de desacetilases e de metiltransferases histónicas. Muitos dos inibidores das 

HDACs, em desenvolvimento clínico, têm como alvo múltiplas HDACs. A inibição de 

HDACs específicas pode afetar diferentes processos moleculares, incluindo alterações da 

expressão génica, como resultado direto da hiperacetilação histónica de loci específicos 

(Ellis et al., 2009). Estão, também, sob investigação inibidores de HMTs e inibidores de 

desmetilases histónicas, que parecem também funcionar como agentes terapêuticos, na 

manipulação do epigenoma de células tumorais (Ellis et al., 2009). 

Tanto os agentes de inibição de HDACs, como os agentes de desmetilação do 

DNA, têm-se mostrado clinicamente eficazes como agentes individuais, contudo a 

combinação destas duas terapias tem demonstrado ter efeitos sinergéticos na reativação de 

genes silenciados e efeitos anti-proliferativos e citotóxicos em células tumorais (Kim e 

Bae, 2011). Tais combinações estão atualmente a ser investigadas em ensaios clínicos 

(Boumber e Issa, 2011; Kim e Bae, 2011). 

Apesar dos agentes desmetilantes terem mostrado eficácia clínica num conjunto de 

tumores hematológicos, existem evidências de que este tratamento não reverte totalmente 

os estados epigenéticos aberrantes, podendo não proteger contra a recorrência do 

silenciamento génico aberrante direcionado por modificações da cromatina (Ellis et al., 

2009). No entanto, está comprovado que tais tratamentos direcionados para processos 

epigenéticos podem potenciar os efeitos de outros tratamentos anti-neoplásicos, incluindo a 

quimioterapia e radiação (Ellis et al., 2009). Desta forma, a investigação tem agora como 

objetivo otimizar os resultados obtidos com a terapia epigenética, muito provavelmente 

através da combinação de terapias epigenéticas com as terapias oncológicas mais clássicas 

(Ellis et al., 2009; Boumber e Issa, 2011; Kim e Bae, 2011). 

 

I.5.6.3 Linhas Celulares como modelos para Estudos Epigenéticos 

 

Como referido anteriormente, a epigenética é um dos campos de investigação mais 

promissores e em expansão atualmente na área da investigação biomédica. Desde a origem 

da epigenética nos anos 40, as descobertas relativamente às suas implicações em contextos 

biológicos normais e em situações de doença não têm parado de surgir, tendo sido 

compilada numerosa e valiosa informação na última década. A área de investigação mudou 

de apenas uma marca conhecida, a metilação do DNA, para uma variedade de outras 
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alterações, incluindo um largo espectro de modificações histónicas (Paredes e Esteller, 

2011). 

A identificação dos genes/sequências hipermetiladas, que se tornam desmetiladas e 

reativadas pelo tratamento com fármacos epigenéticos, e o estabelecimento de associações 

estatisticamente robustas entre eventos de reativação epigenética e as respostas clínicas dos 

pacientes constituem uma área de investigação importante que tem aumentado de interesse 

(Palli et al., 2008; Boumber e Issa, 2011; Paredes e Esteller, 2011). 

Ao contrário das modificações genéticas, as alterações epigenéticas são reversíveis, 

o que torna estes eventos excelentes para a análise em linhas celulares tumorais, e um alvo 

promissor para terapia oncogénica. O estudo da metilação do DNA em linhas celulares tem 

sido conseguido através do uso de agentes desmetilantes, como a azacitidina e o seu 

derivativo deoxi, o decitabine (Louzada et al., 2012; Lacroix e Leclercq, 2004; Leone et 

al., 2003; Wozniak et al., 2007). Estes agentes desmetilantes são usados na terapia 

epigenética, restaurando o estado de hipometilação através da inversão do silenciamento 

génico induzido pela hipermetilação (Ferreira et al., 2013). A análise dos tratamentos com 

estes fármacos em linhas celulares constitui, assim, um excelente modelo para a análise 

dos perfis de metilação e deteção dos seus efeitos, ao nível de sequências de DNA 

específicas. O perfil de metilação do DNA é geralmente difícil de determinar, mas em 

linhas celulares a sua análise torna-se mais simples, o que demonstra o seu valor como 

modelo celular para o estudo do metiloma e para melhor compreender a relação entre os 

perfis genéticos e epigenéticos no contexto de terapias epigenéticas (Ferreira et al., 2013). 

Como referido anteriormente, estes fármacos podem ser usados para detetar 

alterações na expressão génica reguladas por metilação, funcionando como uma ferramenta 

para a indução da desmetilação do DNA em linhas celulares (Mund et al., 2006), 

resultando nomeadamente na reativação epigenética de genes supressores tumorais 

silenciados em linhas celulares cancerosas (Ferreira et al., 2013). Estes fármacos 

epigenéticos têm sido, ainda, usados em vários trabalhos de investigação para a análise do 

perfil de transcrição, antes e depois do tratamento das células, permitindo a identificação 

dos genes epigeneticamente alterados no processo da carcinogénese (Ferreira et al., 2013). 

Em 2006, o perfil transcricional de uma linha celular de carcinoma do esófago 

(ESCC - cell squamous esophageal), tratada com 5’-azacitidina, permitiu a identificação de 

vários genes supressores tumorais que se encontravam hipermetilados nessas células 

(Mund et al., 2006). E em 2009, Fang e colaboradores provaram que a perda de expressão 
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de um gene relacionado com a progressão metastática estava associada com a metilação de 

ilhas CpG detetadas na região promotora desse gene. Estes autores confirmaram ainda que 

o processo era reversível através do uso de agentes desmetilantes (Fang et al., 2009). 

Em 2010, Ruike e colaboradores analisaram o perfil de metilação em linhas 

celulares tumorais, usando MeDIP-seq (―Methylated DNA immunoprecipitation-

sequencing‖). Neste trabalho, foram reveladas importantes descobertas acerca dos padrões 

de metilação aberrante do DNA nessas linhas celulares, permitindo um estudo mais 

extenso do metiloma durante a carcinogénese, e a correlação entre as alterações 

morfológicas observadas e as alterações do metiloma (Ruike et al., 2010). 

Recentemente, Louzada e colaboradores (2012) analisaram o perfil de expressão de 

dois oncogenes, e a influência da desmetilação global na expressão desses genes em duas 

linhas celulares tumorais de rato. Ao analisar o efeito da decitabine na expressão génica 

verificaram uma diminuição na expressão do gene Erbb2 numa das linhas celulares 

tumorais, mostrando assim que este gene é regulado epigeneticamente por metilação do 

DNA (Louzada et al., 2012). 

Ainda, o uso de linhas celulares como modelos para a análise do metiloma foi 

realçado num trabalho que comparou o perfil de transcrição depois do tratamento com 

decitabine in vitro e in vivo revelando resultados similares, o que valida o uso destes 

modelos celulares (Ferreira et al., 2013). 
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Capítulo II – Objetivos 

 

 

No presente trabalho, pretendeu-se avaliar a atividade transcricional da sequência 

de DNA satélite FA-SAT e desvendar os mecanismos moleculares subjacentes à sua 

expressão, utilizando-se, para tal, um modelo celular (Carnivora, Felidae, Felinae) que 

engloba duas espécies, Felis catus (FCA, gato doméstico) e Genetta genetta (GGE, 

geneta). Apesar de partilhada por ambas as espécies, esta família de satDNA apresenta 

localizações cromossómicas diferentes nos dois genomas; localizando-se nos telómeros no 

gato, e nos centrómeros na geneta. A análise transcricional da sequência FA-SAT, em 

paralelo, em linhas celulares normais de Felis catus e Genetta genetta, teve, assim, como 

intuito detetar semelhanças e diferenças no comportamento desta família de satDNA, no 

sentido de averiguar a existência ou não de uma relação entre a localização cromossómica 

de uma sequência satélite e a sua atividade transcricional. 

De forma geral, nesta dissertação, duas linhas de investigação fundamentais foram 

seguidas, em paralelo nas duas espécies: Definição dos perfis de transcrição da sequência 

FA-SAT (dependência de ciclo celular/localização temporal no ciclo celular/sensibilidade 

a diferentes condições de stresses celulares) e análise de como a transcrição FA-SAT é 

modelada (eventos de metilação/desmetilação).  

 

Assim, os objetivos deste trabalho podem ser sumariados da seguinte forma: 

 

I. Caraterização molecular e citogenética da sequência de DNA satélite FA-SAT em Felis 

catus e Genetta genetta; 

II. Quantificação dos transcritos FA-SAT nos genomas de Felis catus e Genetta genetta, 

em condições padrão; 

III. Definição do perfil de transcrição da família de satDNA FA-SAT nos genomas de 

Felis catus e Genetta genetta, englobando a análise da localização temporal dos transcritos 

no ciclo celular e da sua localização espacial nas células;  

IV. Modelação e análise da expressão da sequência FA-SAT, através da desmetilação 

global do genoma, nos dois genomas em estudo; 
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V. Análise do status de metilação da sequência FA-SAT nas duas linhas celulares em 

estudo; 

VI. Análise da variação dos níveis de expressão da sequência FA-SAT em diferentes 

condições de stress: choque térmico, confluência e privação de soro. 
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Capítulo III - Material e Métodos  

 

 
Neste capítulo serão descritas, de forma pormenorizada, as metodologias utilizadas 

ao longo deste trabalho. O procedimento referente a cada uma das técnicas aqui 

apresentadas será antecedida por uma breve introdução, que tem por objetivo 

contextualizar o material e métodos com os objetivos deste trabalho, e dessa forma facilitar 

a posterior análise dos resultados. 

 

 

III.1 Cultura de Células 

 

 

A cultura in vitro de células é uma técnica especialmente laboriosa, preciosista e 

dispendiosa. Esta metodologia é extremamente útil em laboratório, na medida em que 

permite a obtenção, proliferação, manutenção e análise de células vivas. Linhas celulares 

são estipuladas a partir de biópsias, tecidos ou órgãos, e mantidas em ambientes 

controlados.  

A cultura in vitro de células animais exige alguns requisitos básicos que a 

distinguem de todas as outras técnicas utilizadas em laboratório. A sua maior exigência é, 

provavelmente, a necessidade de um ambiente continuamente asséptico (Freshney, 2005), 

recorrendo-se para tal à utilização de câmaras de fluxo laminar. Em cultura de células 

animais, o equipamento mais aconselhável são as câmaras de fluxo verticais de classe II, 

que se caracterizam pela sua ação protetora dupla. Estas câmaras protegem o material 

biológico de contaminações pelo ambiente exterior, e evitam que eventuais contaminantes, 

das amostras a processar, estejam em contato direto com o operador (Chaves, 2002). O 

material e equipamento utilizados em cultura de células apresentam também características 

específicas, constituindo um requisito importante para se conseguir a proliferação de 

células com êxito (Borges, 2009). O material (caixas, tubos, pipetas, etc) pode ser de vidro 

ou de plástico, sendo o último o mais utilizado. O material de plástico está disponível no 

mercado, sob a forma descartável, o que evita a necessidade de procedimentos laboriosos 
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de lavagem e esterilização, reduzindo substancialmente o risco de contaminações, quer dos 

meios de cultura, quer dos espaços inerentes a estes procedimentos. Este tipo de material é 

esterilizado por radiação gama (Chaves, 2002). Do equipamento exigido para a cultura de 

células animais fazem parte as incubadoras de CO2, que proporcionam um ambiente com 

temperatura, conteúdo de CO2 e nível de humidade controlável. Normalmente as células 

animais crescem a 37ºC, com 5% de CO2 e 97% de humidade. Este tipo de incubadoras é 

especialmente indicado para sistemas abertos, de forma a permitir trocas gasosas entre a 

caixa de cultura e a atmosfera circundante (Borges, 2009).  

Neste trabalho, a metodologia de cultura de células foi aplicada para a proliferação 

de células de Felis catus (FCA) e Genetta genetta (GGE). Estas linhas foram mantidas em 

crescimento em sistema aberto utilizando-se caixas de cultura com filtro (Orange 

Scientific), numa atmosfera controlada de 5% de CO2 e 37ºC, proporcionada por uma 

incubadora NU-2500E, Nuaire. Todos os procedimentos inerentes a esta metodologia 

foram realizados numa câmara de fluxo laminar vertical de classe II, Telstar, modelo Bio-

II-A. 

As duas linhas celulares utilizadas neste trabalho tinham sido já estipuladas a partir 

de tecidos sólidos pelo grupo de investigação do IBB-CGB, encontrando-se neste 

momento, criopreservadas. 

 

Protocolo 1. Cultura in vitro de células a partir de culturas criopreservadas 

 

Neste trabalho foram utilizadas duas linhas celulares normais, uma de gato 

doméstico (FCA) e outra de geneta (GGE). A linha de FCA cresce idealmente em DMEM 

(―Dulbecco’s Modified Eagle Medium‖), já a linha de GGE cresce melhor em IMDM 

(―Iscove’s Modified Dulbecco’s Medium‖), ambos os meios suplementados com: 13% de 

meio basal Amniomax-C100; 2% de suplemento Amniomax-C100; 10% de soro bovino 

fetal (FBS); 1% L-glutamina (29,2 mg/ml) e 1% antibiótico (penincilina 10000 U e 

estreptomicina 10000 µg/ml). Todos os reagentes utilizados são comercializados pela 

Gibco, Invitrogen Life Technologies. Os dois meios de cultura foram preparados em 

frascos de cultura, e mantidos a 37ºC. 
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1. As culturas criopreservadas foram retiradas do contentor de criopreservação, e foram 

imediatamente colocadas num banho a 37ºC (com água limpa). 

2. Quando as células descongelaram e adquiriram uma temperatura próximo dos 37ºC, 

foram imediatamente transferidas para uma caixa de cultura com filtro (T25, 25 cm
2
, 

Orange Scientific), que continha 4 ml de meio. 

3. As caixas foram, então, colocadas numa incubadora a 37ºC, com 5% de CO2. 

4. Após adesão das células à caixa de cultura, procedeu-se a uma lavagem com HBSS, 

colocando-se de seguida meio novo. 

 

Protocolo 2. Manutenção de linhas celulares em proliferação - Subcultura 

 

As células foram mantidas em cultura durante o tempo necessário para a execução 

do plano de trabalhos, uma vez que em todas as experiências foram usadas células vivas 

(RNA-FISH, DNA-FISH e imunofluorescência), ou material biológico isolado de novo 

(preparações cromossómicas, DNA e RNA). É de notar, que estas linhas celulares, sendo 

normais, têm um tempo limite de vida, e nesse sentido foi necessária a utilização de várias 

alíquotas de células, que se encontravam já anteriormente criopreservadas.  

Ao longo do trabalho, foram feitas várias subculturas de forma a manter células em 

crescimento em caixas de cultura T25 (25 cm2). É de notar, que as células normais não 

devem atingir a confluência na caixa, sob risco de entrarem em senescência ou adquirirem 

alterações.  

 

1. As linhas celulares foram subcultivadas, para a obtenção de uma maior quantidade de 

células em crescimento, e simultaneamente impedir que as células atingissem a 

confluência. Para a realização da subcultura, a linha celular tem de se encontrar em fase de 

proliferação ativa (fase log de crescimento celular). 

2. Quando a caixa de cultura (T25, 25 cm
2
, Orange Scientific), atingiu o valor de 70-80% 

de confluência, retirou-se na totalidade o meio de cultura e lavaram-se as células com uma 

solução de HBSS (Gibco, Invitrogen Life Technologies), de forma a remover os resíduos 

de soro (uma vez que a tripsina é inibida por este). 

3. Em seguida, procedeu-se à tripsinização das células. Adicionou-se 1 ml de tripsina-

EDTA (Gibco, Invitrogen Life Technologies), e colocou-se a caixa de cultura na 
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incubadora a 37ºC, observando-se ao microscópio invertido 2 min após, de forma a 

confirmar que as células se libertaram da caixa. 

4. Após todas as células se terem soltado, adicionou-se 1 ml de meio completo à caixa de 

cultura, para que o soro do meio inibisse a ação da tripsina. As células foram 

ressuspendidas e parte foi transferida para uma nova caixa de cultura T25, a qual já 

continha 4 ml de meio completo, a 37ºC. 

5. Colocaram-se as caixas de cultura novamente na incubadora, de forma a permitir a 

adesão das células. Após adesão de todas as células, procedeu-se à mudança de meio, para 

eliminar, por completo, resíduos de tripsina. 

 

Protocolo 3. Obtenção de preparações cromossómicas 

 

Quando as caixas atingiram cerca de 60% de confluência, e observando-se uma 

elevada taxa de divisão celular, procedeu-se à colheita de células para obtenção de culturas 

fixadas de cromossomas metafásicos e núcleos interfásicos. Estas preparações foram 

posteriormente utilizadas em experiências de DNA-FISH. 

 

1. Adicionaram-se às caixas de cultura 10 µl de colcemide por cada 1 ml de meio, e 

vigiaram-se as células por observação ao microscópio invertido, até a caixa apresentar um 

elevado número de células em mitose (aproximadamente 1 h). 

2. Aspirou-se toda a suspensão celular, com o auxílio de uma pipeta serológica, para um 

tubo de cultura e reservou-se. As células que se encontravam aderidas à caixa de cultura 

foram lavadas com HBSS, sendo em seguida tripsinizadas. 

3. Após todas as células se encontrarem em suspensão, a ação da tripsina foi inibida com 

meio, e parte da suspensão celular (cerca de ¾) foi aspirada para o tubo de cultura 

previamente reservado (passo 2). Adicionou-se meio completo à caixa de cultura, que foi 

novamente colocada na incubadora. 

4. O tubo com as células em suspensão foi então centrifugado a 1800 rpm, durante 10 min, 

de forma a coletar todas as células. 

5. Rejeitou-se o sobrenadante e resuspendeu-se o ―pellet‖ em soluto hipotónico (solução de 

cloreto de potássio a 0,075M e citrato de sódio a 0,9% na proporção de 1:1), previamente 

aquecido a 37ºC. As culturas foram, então, incubadas num banho a 37ºC, durante 30 min. 
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O soluto hipotónico e o tempo durante o qual este atua têm de ser otimizados com base na 

qualidade das metafases obtidas, e dependendo da espécie e tipo celular com que se está a 

trabalhar. Neste caso, utilizamos este mesmo protocolo para ambas as espécies em análise 

(FCA e GGE). 

6. Os tubos foram então centrifugados a 1800 rpm, durante 10 min. O sobrenadante foi 

rejeitado, e ressuspendeu-se o ―pellet‖ em fixador fresco (3:1 Metanol: Ácido Acético 

glacial). 

7. Os tubos foram novamente centrifugados, e as células foram lavadas com novo fixador. 

Este passo foi repetido até a cultura estar suficientemente limpa para ser guardada a -20ºC. 

 

Protocolo 4. Recolha de células para a extração de DNA e RNA 

 

Para além da obtenção de preparações cromossómicas das linhas celulares em 

cultura, procedeu-se ainda à recolha de células para extração de DNA e RNA. Assim 

sendo, deixou-se que as caixas atingissem cerca de 80% de confluência, procedendo-se 

então à recolha de células para as extrações. 

 

1.Retirou-se a totalidade do meio da caixa de cultura, lavando-se em seguida as células 

com HBSS. As células foram de imediato tripsinizadas, e após terem levantado adicionou-

se meio para inibir a ação da tripsina. 

2. Ressuspendeu-se muito bem a suspensão celular resultante e recolheu-se cerca de ¾ para 

um tubo de cultura, seguindo-se posteriormente com a execução dos diferentes protocolos 

de extração (descritos mais à frente). Às caixas de cultura adicionou-se mais meio, 

prosseguindo-se com a subcultura (passagens).  

 

Protocolo 5. Criopreservação de células em cultura 

 

 Quando se trabalha com cultura de células é necessário assegurar a sua preservação, 

uma vez que as linhas celulares são um investimento considerável, tanto a nível monetário, 

como de recursos humanos. A perda de uma cultura que não esteja criopreservada é 

irrecuperável, e por isso são várias as razões que justificam a criopreservação de ―stock‖ de 

células (Borges, 2009), tais como: 
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 As alterações genotípicas devido a instabilidade; 

 A senescência e a consequente extinção da linha celular; 

 A transformação ao nível das características de crescimento e aquisição de 

propriedades associadas a malignidade; 

 A instabilidade fenotípica que pode conduzir a seleção e diferenciação; 

 Contaminações por microrganismos; 

 Contaminações cruzadas com outras culturas de células; 

 Falhas ao nível do material; 

 ―Back up‖ de linhas celulares que não se encontram a uso. 

 

1. O meio de criopreservação foi preparado num tubo de 15 ml. Ao longo deste trabalho 

foram criopreservadas várias alíquotas, tendo-se utilizado diferentes meios de 

criopreservação consoante a espécie em causa. As células de FCA foram criopreservadas 

em meio DMEM com 20% de soro e 10% de glicerol, enquanto que as células de GGE 

foram criopreservadas em meio IMDM suplementado com 10% de soro e 10% de DMSO 

(Dimetilsulfóxido) ou em biofrezee. As diferentes células reagem de forma diferente ao 

processo de congelamento e descongelamento, sendo que o meio de criopreservação é um 

dos fatores chave para o sucesso da criopreservação celular. 

2. Numa caixa de cultura com cerca de 80% de confluência, na qual a cultura se encontrava 

em fase de proliferação ativa, retirou-se o meio de cultura e lavaram-se as células com 

HBSS, tripsinizando-se de seguida. 

3. Adicionou-se imediatamente 1 ml de meio completo e transferiu-se a totalidade da 

suspensão celular para um tubo de colheita. 

4. O tubo foi centrifugado a 800 rpm, durante 10 min. Retirou-se o sobrenadante sem 

perturbar o ―pellet‖ e ressuspendeu-se com 1 ml de meio de criopreservação. 

5. Homogeneizou-se a mistura cuidadosamente e transferiu-se a suspensão celular para um 

microtubo de criopreservação devidamente identificado. 

6. O microtubo foi, então, colocado a 4ºC, durante cerca de 4-6h, sendo em seguida 

transferido para -20ºC, onde permaneceu durante a noite. 

7. No dia seguinte, o tubo foi transferido para -80ºC, e posteriormente para o contentor de 

criopreservação de azoto líquido (-196ºC). 
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Protocolo 6. Contagem de células 

  

Ao longo do trabalho, por vezes, recorreu-se à contagem das células em 

crescimento em determinadas caixas e/ou condições. A contagem das células é feita 

recorrendo a uma Câmara de Neubauer (hemocitómetro). Para tal, misturam-se iguais 

volumes de suspensão celular e solução de azul de tripano (Trypan Blue, corante vital que 

cora seletivamente células mortas de azul). Esta mistura é colocada na referida câmara e 

procede-se à contagem do nº de células vivas (incolores) e mortas (azuis). Após esta 

contagem utiliza-se a seguinte fórmula para calcular o número de células por ml: 

Células/ml = (nº células viáveis/nº de quadrantes contados) x 10
4
 x Fator de diluição) 

O conhecimento do número de células em cada ml, permite-nos recolher e deixar na caixa 

um número de células preciso, e dessa forma controlar de forma mais expedita o ritmo de 

crescimento das células. 

A taxa de viabilidade, indicativa do estado da cultura, obtém-se dividindo o nº de 

células vivas pelo nº total de células contadas. 

 

 

III.2 Exposição das células em cultura a diferentes compostos e 

condições de stress 

 

III.2.1 Tratamento das células com 5’-azacitidina 

 

 

As células de Felis catus e Genetta genetta foram submetidas ao tratamento com o 

agente desmetilante 5´-azacitidina (azacitidina, AZA), com o objetivo de analisar como a 

sequência de DNA satélite FA-SAT é regulada epigeneticamente através da metilação da 

sua sequência de DNA.  

A experiência AZA foi realizada em três etapas, tendo sido em todas as etapas 

recolhidas células para a extração de DNA, RNA, cromossomas e para os protocolos de 

DNA-FISH, RNA-FISH e Imunofluorescência. As recolhas e análises foram efetuadas 

antes da exposição à 5’-azacitidina (sem_AZA), depois da exposição à 5’-azacitidina 

(AZA), e após a remoção deste composto das linhas celulares previamente expostas 

(AZA_STOP).  
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A recolha das amostras correspondentes ao período de exposição à 5’-azacitidina, 

foi efetuada 72 h após o tratamento da linha celular FCA com o agente desmetilante. Na 

linha celular GGE o período de exposição ao composto foi mais prolongado, 8 dias. Esta 

diferença deveu-se à necessidade de intensificar o tratamento desmetilante, na medida em 

que o objetivo neste caso era provocar a desmetilação de uma sequência localizada nos 

centrómeros, região cromossómica que naturalmente se encontra menos acessível, devido 

ao elevado nível de compactação. 

A concentração de 5’-azacitidina utilizada para o ensaio nas duas linhas celulares, 

foi de 3 µM, tendo sido renovada a cada 24 h. Para a obtenção das amostras 

correspondentes à etapa AZA_STOP, o material biológico foi recolhido 10 dias após a 

remoção da 5´-azacitidina do meio de cultura. 

 

III.2.2 Tratamento das células com o inibidor da transcrição DRB 

 

O DRB (5,6-dichloro-1-β-d-ribofuranosylbenzimidazole) é um composto que inibe, 

de forma reversível, a síntese dos transcritos nascentes, através da inibição da ação da 

RNA polimerase II (Noaillac-Depeyre et al., 1989; Lu e Gilbert, 2007; Hernandez-

Verdum, 2011). O DRB inibe especificamente o alongamento pela RNA polimerase II (Pol 

II), através da inibição de cinases que fosforilam a serina 2 do domínio C-terminal da 

subunidade grande da Pol II (Fraser et al., 1978, Marshall e Price, 1995; Gribnau et al., 

1998). Foi já reportado também, que em elevada concentração, o DRB pode inibir a síntese 

de rRNA (Noaillac-Depeyre et al., 1989), podendo por isso atuar também como inibidor da 

RNA polimerase I (Hernandez-Verdum, 2011). Em nucléolos ativos, o tratamento com 

DRB induz ainda a dissociação reversível entre o FC/DFC e CG, o FC/DFC desenrola e 

forma uma estrutura em colar de pérolas (Granick, 1975, Haaf e Ward, 1996; Louvet et 

al., 2006). 

Com a finalidade de distinguir os transcritos nascentes, dos transcritos maduros, 

recorreu-se, neste trabalho, ao uso deste inibidor de transcritos nascentes, tendo-se 

escolhido a concentração de 40µg/ml. O composto foi adicionado ao meio cultura, atuando 

nas células durante 1 h, a 37ºC. Após esse tratamento, as células foram imediatamente 

fixadas e submetidas ao procedimento de RNA-FISH- Imunofluorescência (descrito na 

secção III.10). 
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III.2.3 Exposição das células a stresses – Choque térmico, Confluência e 

Privação de soro 

 

A transcrição de sequências de DNA repetitivo tem sido reportada, em vários 

trabalhos, como um evento que ocorre particularmente em situações de stress celular. A 

acumulação de transcritos de satDNA tem sido observada no Homem e no rato em células 

sujeitas a choque térmico, stress oxidativo, exposição a agentes que causam danos no DNA 

e diferenciação (Bouzinba-Segard et al., 2006; Valgardsdottir et al., 2008; Eymery et al., 

2009). Atendendo a estas evidências crescentes, tornou-se relevante analisar se e como a 

transcrição da sequência FA-SAT é alterada em situações de stress celular. Para tal, as 

células de gato e geneta foram submetidas a três situações de stress distintas: choque 

térmico, privação de soro e confluência. 

 O choque térmico foi realizado expondo as células à temperatura de 42ºC, durante 

3 h. Este stress foi realizado em células aderidas em lâmina e em caixa. O meio adicionado 

às lâminas e às caixas foi previamente aquecido num banho a 42ºC, e logo após a adição 

do meio quente, as caixas e ―quadriperms‖ foram colocados numa incubadora a 42ºC. 

Após as 3 h, as lâminas foram imediatamente submetidas ao procedimento de RNA-FISH e 

as células das caixas foram utilizadas para extração de DNA e RNA. Essas amostras foram 

posteriormente analisadas por Real time RT- qPCR (secção III.7). 

As células de gato e geneta foram também privadas de soro. Esse stress foi 

também realizado em células aderidas em lâmina e em caixa, à semelhança do stress 

anterior. As células foram colocadas em meio sem soro (DMEM / IMDM 0% FBS), o qual 

era mudado de dois em dois dias. Durante o stress, as células foram observadas 

diariamente, e após se observar a ausência de crescimento foram contabilizados 3 dias. O 

período de três dias foi escolhido tendo em atenção o comportamento das células e de 

formar a garantir que durante três ciclos, no mínimo, as células estiveram sob o stress. 

Após o período estabelecido em privação de soro, as lâminas foram submetidas ao 

procedimento de RNA-FISH – Imunofluorescência, tendo-se igualmente procedido à 

extração de DNA e RNA.  

Para analisar o efeito da confluência ao nível da transcrição FA-SAT, deixaram-se 

as células crescer em lâmina e em caixa até atingirem a confluência. Uma vez confluentes, 

as células permaneceram assim durante 5 dias. O efeito deste stress foi analisado, à 
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semelhança dos outros stresses, por RNA-FISH – Imunofluorescência, e análise do DNA e 

RNA extraído a partir das células em stress. 

 

 

III.3 Extração de DNA Genómico a partir de células em cultura 

 

 

Atualmente, existem diversos protocolos para o isolamento de DNA de células em 

cultura. O objetivo de todos esses protocolos é a separação do DNA dos demais 

constituintes macro-moleculares, preservando-se a integridade do mesmo. 

Neste trabalho, o DNA foi extraído recorrendo ao ―Genomic DNA Isolation from 

Human Cultured Cell Lines‖ [Quickgene DNA Tissue Kit S (Fujifilm Life Science)], kit 

que permite extrações rápidas (oito amostras/15 min), e de elevada qualidade (pureza e 

concentração). 

Este protocolo foi utilizado para extrair DNA genómico das amostras FCA e GGE 

expostas aos compostos referidos anteriormente e submetidas às várias condições de stress. 

O DNA extraído foi posteriormente analisado por Real Time-qPCR, tendo as amostras 

referentes à experiência AZA sido ainda submetidas a sequenciação bissulfito. 

 

Protocolo 7. Extração de DNA a partir de células em cultura 

[―Genomic DNA Isolation from Human Cultured Cell Lines‖, Quickgene DNA Tissue Kit 

S (Fujifilm Life Science)] 

 
1. Adicionaram-se 20 μl de proteinase K (EDT) a uma suspensão de células (~1x10

6
 

células em 180 μl de 1x PBS), e agitou-se gentilmente o microtubo. 

2. Logo de seguida, adicionaram-se 180 μl de tampão de lise (LDT), misturou-se com um 

―vortex‖ a solução durante 15 seg e fez-se um ―flash spin down‖. Incubou-se 10 min num 

banho-maria a 70ºC. 

3. Após a incubação fez-se novo ―flash spin down‖, adicionando-se posteriormente 240 μl 

de etanol absoluto. Novamente, misturou-se com um ―vortex‖ a solução durante 15 seg e 

fez-se um ―flash spin down‖. 

4. O lisado foi, então, transferido para o sistema automático de isolamento de ácidos 
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nucleicos QuickGene-800 (Fujifilm Life Science), para lavagem e eluição do DNA 

(volume de eluição = 50 μl). 

 

 

III.4 PCR quantitativo em tempo real (Real Time – qPCR) 

 

 

A técnica de PCR (―Polymerase Chain Reaction‖) tem-se revelado extremamente 

versátil, tendo vindo a ser adaptada de acordo com numerosas aplicações da biologia 

molecular. 

O PCR quantitativo (qPCR) em tempo real é uma técnica extremamente útil e 

expedita para a quantificação da expressão génica e medição do número de cópias de DNA 

(Fraga et al, 2008). Esta metodologia foi introduzida em 1992 por Higuchi e seus 

colaboradores, sendo que só em 1996, a Applied Biosystems disponibilizou 

comercialmente um equipamento com essa finalidade (Heid et al, 1996). O Real Time-

qPCR combina a deteção ―endpointing‖ tradicional do PCR com as tecnologias de deteção 

fluorescente para registar a acumulação de amplicões, sendo que a reação pode ser 

monitorizada em tempo real depois de cada ciclo de amplificação através de um ―software‖ 

apropriado (Smith e Osborn, 2008).  

Ao longo da reação, a fluorescência emitida durante a amplificação do DNA é 

correlacionada em função do número de ciclos de PCR, num gráfico. Para isso, é utilizado 

um valor limiar que representa o ponto em que a fluorescência da molécula repórter é 

maior que o nível de deteção mínimo e que permite identificar a fase exponencial da 

reação e determinar o ciclo em que a sequência alvo começa a ser amplificada. O número 

do ciclo a que este limiar de fluorescência é atingido é designado ―cycle threshold‖ - CT 

(Armstrong et al, 2012). Assim, a quantificação baseia-se no número de ciclos necessários 

para alcançar o limiar, quanto menor o número de ciclos necessários para o atingir, maior 

será a amplificação ao nível do número de cópias de DNA.  

Os métodos de análise quantitativos através de PCR em tempo real podem ser 

classificados em absolutos ou relativos. A quantificação absoluta envolve a construção de 

uma curva standard com um ―template‖ baseada em valores de número de cópias 

conhecidos, enquanto que a quantificação relativa envolve a determinação da alteração no 
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nível de amplificação relativamente a uma amostra considerada controlo (o método 2
-ΔΔCT

 

permite de forma conveniente analisar as alterações relativas no nível de amplificação) 

(Peirson et al, 2003).  

Nesta fase do trabalho, optou-se pela quantificação absoluta, na medida em que o 

objetivo era determinar a quantidade absoluta da sequência alvo nas amostras em análise. 

Com este método amplifica-se a sequência alvo na amostra teste, e numa amostra 

―template‖ (ou padrão) correspondente a uma série de diluições de concentrações 

conhecidas, às quais corresponde um número de cópias conhecido. Os dados da série de 

diluições são, assim, usados para a construção da curva standard. Para este tipo de 

quantificação, pode-se utilizar como padrões, plasmídeos com a sequência alvo clonada 

(Applied Biosystems, 2010 a, b). Para utilizar este método, as eficiências de PCR de todas 

as sequências têm de ser similares e de preferência estarem entre os valores 90%-110%. 

Para isso, realiza-se uma diluição de 10 vezes em série e num gráfico colocam-se os CT em 

função do log10 (concentração do padrão). O declive da reta resultante reflete a eficiência 

do PCR, correspondendo um declive de -3,3 a uma reação de PCR com 100% de eficiência 

(Ginzinger, 2002). 

Para a quantificação, recorreu-se à técnica de PCR em tempo real quantitativo 

utilizando a química do ―MeltDoctor HRM‖ (i.e. SYTO 9). Nesta experiência utilizou-se a 

Master Mix MeltDoctor HRM (Applied Biosystems, Invitrogen Life Technologies), a qual 

contem todos os componentes necessários para HRM-PCR, excluindo a amostra e os 

primers. A composição da Mix engloba Cloreto de Magnésio, d’NTPS, AmpliTaq Gold 

360 DNA Polimerase e MeltDoctor HRM SYTO 9. A AmpliTaq Gold 360 DNA 

Polimerase é uma DNA polimerase altamente purificada que providencia uma boa 

performance, minimizando a formação de produtos não específicos e permitindo que as 

reações ocorram à temperatura ambiente. A MeltDoctor HRM Dye constitui uma forma 

estável de marcação fluorescente de ácidos nucleicos de cadeia dupla. O fluorocromo 

usado possui propriedades óticas e químicas importantes para uma elevada performance de 

HRM, nomeadamente o baixo ―background‖, estabilidade térmica e não inibição da 

atividade de DNA polimerase, resultando numa elevada eficiência do PCR. O uso desta 

―master mix‖ elimina a necessidade de otimizar a concentração de Mg
2+

, fluorocromo, ou 

outros componentes, e a elevada especificidade deste ―kit‖ resulta na amplificação mínima 

de dímeros de primers e produtos não específicos.  

No decorrer do trabalho, realizaram-se duas experiências de quantificação absoluta 
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com o programa ―StepOne Software‖ versão 2.2 da Applied Biosystems (Invitrogen, Life 

Technologies), para a sequência repetitiva FA-SAT em Felis catus e em Genetta genetta 

(curva standard de 10
9
 – 10

5
), com o objetivo de avaliar o número de cópias desta 

sequência nos genomas das duas espécies, em condições padrão e nas etapas da 

experiência AZA. Para isso, utilizou-se DNA genómico (obtido pelo protocolo 7) de três 

amostras de cada uma das espécies: FCA (sem_AZA, AZA e AZA_STOP) e GGE 

(sem_AZA, AZA e AZA_STOP). 

 

Protocolo 8. Quantificação absoluta do número de cópias da sequência FA-

SAT nos genomas de FCA e GGE [Técnica adaptada do guia de Applied Biosystems 

Invitrogen Life Technologies, 2010a] 

 

Obtenção das diluições para a curva standard 

1.Para construir a curva standard foram utilizados 5 pontos de uma série de diluições de 

DNA plasmídico com o inserto de interesse, com o número de cópias conhecido da 

sequência FA-SAT de 10
9
 e 10

5
. A concentração do DNA plasmídico contendo a sequência 

FA-SAT (inserto) foi determinada por espetrofotometria e o número de cópias da sequência 

FA-SAT foi calculado usando a fórmula: 

 

Nº de cópias da sequência FA-SAT = [6,02310
23

 (nº de cópias/mol)  Concentração 

de DNA plasmídico (g)] / [tamanho do DNA plasmídico (bp)  660 (g/mol/bp)],  

Onde o número de Avogadro é 6,02310
23

 (nº de cópias) / 1mol e a média da massa 

molecular de uma molécula de DNA de cadeia dupla é 660 g/mol. Na fórmula, o tamanho 

do DNA plasmídico é de 3101 bp, e compreende o tamanho do vetor (2686 bp) e o 

tamanho do inserto (415 bp). 

 

Obtenção das concentrações desejadas das amostras 

2. Quantificaram-se as amostras de FCA (sem_AZA, AZA e AZA_STOP) e GGE 

(sem_AZA, AZA e AZA_STOP) por espectrofotometria. 

3. Calculou-se o volume de amostra a retirar do ‖stock‖ e o volume de solvente, para se 

obter uma concentração de 1 ng. 

4. Como o objetivo é fazer triplicados, das soluções preparadas no ponto anterior 

pipetaram-se para um tubo 3 μl de cada amostra e adicionaram-se 12 µl de água ultrapura 
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(Gibco, Invitrogen Life Technologies) a cada uma delas. O volume de amostra a utilizar 

em cada triplicado é de 5 µl. 

 

Preparação da Master mix 

5. Para a quantificação do número de cópias da sequência FA-SAT, preparou-se a seguinte 

mistura de reação em gelo.  

 

Reagentes Quantidade (µl) 

MeltDoctor HRM Master Mix (Applied 

Biosystems, Invitrogen Life 

Technologies) 

 

10 

Primer Forward (0,3 µM) 1,2 

Primer Reverse (0,3 µM) 1,2 

DNA (1 ng/µl) 5,0 

H20 DEPC 2,6 

Volume Total 20 

 

6. Após distribuição das amostras numa placa ―48-well optical plate‖, esta foi submetida, 

num equipamento "StepOne Real-Time PCR System" da Applied Biosystems (Invitrogen, 

Life Technologies), ao seguinte programa de PCR:  

 

Fase Etapa Temperatura Tempo “Ramp Rate” 

―Holding‖ 
Ativação da Enzima e 

desnaturação inicial da 

amostra 

95ºC 10 min 100% 

―Cycling‖ 

 (40 ciclos) 

Desnaturação 95ºC 15 seg 100% 

Extensão 59ºC 1 min 100% 

Curva de 

―Melting‖/Dissociação 

Desnaturação 95ºC 15 seg 100% 

Extensão 59ºC 1 min 100% 

―High Resolution Melting‖ 95ºC 15 seg 
0,3% 

(contínuo) 

Extensão 60ºC 15 seg 100% 
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III.5 Extração de RNA a partir de células em cultura e Purificação das 

amostras 

 

 

A extração de RNA das linhas celulares, FCA e GGE, foi realizada várias vezes ao 

longo deste trabalho. O RNA foi extraído e analisado de forma a compreender o efeito dos 

variados tratamentos e stresses a que as células foram sendo submetidas, ao nível da 

expressão da sequência FA-SAT. A extração de RNA, neste trabalho, foi efetuada 

utilizando o ―mirVana miRNA Isolation Kit‖ da Ambion (Invitrogen Life Technologies), 

tendo sido o protocolo aplicado às três amostras da experiência AZA (Sem_AZA, AZA e 

AZA_STOP) e às amostras submetidas aos stresses do choque térmico, privação de soro e 

confluência, em cada uma das espécies em estudo. 

 

Protocolo 9. Extração de RNA a partir de células em cultura  

[―mirVana™ miRNA Isolation Kit‖ da ―ambion® by life technologies‖] 

 

1. Centrifugou-se a 4000 rpm durante 10 min, a suspensão celular. Removeu-se o 

sobrenadante e ressuspendeu-se o pellet em 1×PBS.  

2. Centrifugou-se novamente a 4000 rpm durante 10 min e removeu-se o sobrenadante. 

3. Adicionaram-se 600 µL de tampão de lise, e homogeneizou-se bem a solução. 

4. Adicionou-se 60 µL de reagente ―homogenate additive‖ (quantidade equivalente a um 

décimo do volume adicionado de tampão de lise) e homogeneizou-se com o auxílio de um 

―vortex‖. 

5. Incubou-se a solução em gelo durante 10 min. 

6. Colocaram-se 600 µL de Fenol-Clorofórmio (pH=4,5) (volume igual ao colocado de 

tampão de lise) e misturou-se com um ―vortex‖ durante 60 segundos. (Este passo deverá 

ser realizado na ―hotte‖). 

7. Centrifugou-se a solução a 10000 rpm, durante 5 min, e transferiu-se a fase aquosa 

(superior) para um novo tubo. 

8. Adicionou-se à solução, 1,25 volumes de etanol absoluto à temperatura ambiente.  

9. Colocaram-se as colunas fornecidas pelo ―kit‖ em tubos coletores e transferiu-se toda a 

solução para a coluna. 
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10. As colunas foram centrifugadas a 10000 rpm durante 15 seg. Nas membranas das 

colunas ficou retido o RNA total e no sobrenadante está isolado o RNA small. 

11. Transferiu-se o sobrenadante para uma nova coluna e centrifugou-se a 10000 rpm 

durante 15 seg. O RNA small ficou retido nas membranas das colunas. 

 

Lavagem do RNA total e RNA small 

12. Adicionaram-se 700 µL da solução de lavagem 1 às colunas. Centrifugou-se a 10000 

rpm durante 15 segundos e rejeitou-se o sobrenadante. 

13. Juntaram-se 500 µL da solução de lavagem 2/3 às colunas e centrifugaram-se as 

colunas a 10000 rpm durante 15 seg. O sobrenadante foi novamente rejeitado. (Este passo 

foi repetido mais uma vez). 

14. Após rejeitar o sobrenadante, recolocaram-se as colunas nos tubos coletores e 

centrifugaram-se a 10000 rpm durante 1 min. 

 

Eluição do RNA  

15. Transferiram-se as colunas para novos tubos coletores. 

16. Adicionou-se, no centro da coluna, 100 µL de solução de eluição, previamente 

aquecida a 95ºC num termociclador. 

17. Centrifugaram-se as colunas a 12000 rpm durante 30 segundos, de forma a recolher o 

RNA no tubo coletor. 

18. O RNA total e RNA small foi armazenado a -20ºC até ser utilizado posteriormente. 

 

 

Após a extração do RNA das amostras, estas foram quantificadas num NanoDrop 

ND-1000 (NanoDrop Technologies), tendo sido registadas as respetivas absorvâncias. 

Para garantir a pureza do RNA, as amostras foram tratadas com DNase (―TURBO 

DNA-free Kit‖, Ambion Invitrogen Life Technologies). Esta etapa de purificação serve 

para eliminar eventual DNA genómico residual, que possa interferir durante a realização 

das técnicas posteriores, nomeadamente RT-qPCR. Após este procedimento, as amostras 

de RNA tratadas voltaram a ser quantificadas. 
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Protocolo 10. Purificação das amostras de RNA (digestão do DNA)  

["TURBO DNA-free Kit‖ da Ambion (Invitrogen Life Technologies)]  

 

1. De forma a digerir o DNA nas amostras de RNA, foi preparada a seguinte mistura de 

digestão:  

Reagentes RNA 
Tampão 

Turbo DNase 

10× 

Turbo 

DNase 
2 U/µl 

H2O DEPC 
Volume 

Final 

Quantidades 
Volume 

para [5 ng] 
5 µl 1,5 µl 

Volume para 

perfazer 50 µl 
50 µl 

 

Os volumes de RNA e de H2O utilizados variaram nas diferentes amostras dependendo da 

concentração inicial do RNA extraído. Para este protocolo de digestão são utilizados 5 ng 

de RNA. 

 

2. Incubou-se a mistura de digestão durante 1 h, a 37ºC, num termociclador.  

3. Após esse tempo, adicionou-se novamente 1,5 μl da enzima Turbo DNAse e incubou-se 

por mais 2 h no termociclador.  

4. De seguida, adicionou-se 10 μl de "DNase Inactivating Reagent", para inativar a DNase. 

Homogeneizou-se com o auxílio de um ―vortex‖ e deixou-se 5 min à temperatura 

ambiente;  

5. Centrifugaram-se os produtos de digestão a 10000 rpm durante 1 min e 30 seg, para 

precipitar o reagente de inativação e a enzima;  

6. Transferiu-se o sobrenadante para um novo tubo e o RNA foi avaliado em termos 

quantitativos e qualitativos, num NanoDrop ND-1000. 

 

 

III.6 Eletroforese em Gel de Agarose 

 

 

Na eletroforese em gel de agarose, o DNA migra em direção a um pólo positivo, 

passando através da matriz formada pelo gel de agarose. Uma vez que as razões 

carga/massa das moléculas de dupla cadeia de DNA são idênticas, os fragmentos de DNA 

podem ser separados de acordo com o seu tamanho. A capacidade de resolução do gel 
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depende do diâmetro dos poros, que por sua vez está relacionado com a concentração de 

agarose. Deste modo, fragmentos de DNA menores são melhor resolvidos em elevadas 

concentrações de agarose, enquanto que para fragmentos de DNA maiores se utilizam 

baixas concentrações de agarose (Chaves, 2002). 

O DNA pode ser visualizado no gel através da incorporação de brometo de etídeo 

(EtBr) na hélice do DNA. O EtBr reforça, também, o efeito de crivo da agarose, e por isso 

para a obtenção de melhores resultados é aconselhável o uso de géis com EtBr incorporado 

(a cerca de 0,5 µg/ml). Este ao ser iluminado com luz ultravioleta (UV), num comprimento 

de onda entre 260 e 320 nm, fluoresce no espectro do visível, permitindo a visualização do 

DNA (Chaves, 2002). 

Este protocolo foi executado várias vezes ao longo do trabalho.  

 

Protocolo 11. 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×TBE, 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 20 µl de EtBr a uma 

concentração ―stock‖ de 0,6 mg/ml. Homogeneizou-se e colocou-se a agarose no tabuleiro 

de montagem, que foi previamente preparado. 

5. Depois de gelificado, retirou-se o pente do gel de agarose 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×TBE. 

7. Depositaram-se, então, as amostras de DNA e o marcador molecular nos vários poços. 

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

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

Biometra). 

9. Para uma quantificação absoluta do DNA das amostras utilizou-se um 

espectrofotómetro.  
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III.7 “Real-Time reverse transcription quantitative PCR” (RT-qPCR) 

 

 
Como referido anteriormente, o PCR, ao longo das últimas décadas, tem-se tornado 

uma técnica altamente versátil. A análise da expressão génica por ―Reverse-transcription 

quantitative PCR‖ (RT-qPCR) tem-se revelado uma tecnologia essencial na era pós-

genómica, tornando-se uma abordagem quase rotineira, mas muito robusta. O RT-qPCR 

foi inicialmente desenvolvido como uma técnica que permitia amplificar sequências de 

ácidos nucleicos, possibilitando a deteção e quantificação relativa dos RNAs alvo (Wang et 

al., 1989). Atualmente, as aplicações desta técnica são imensas, incluindo a medição da 

expressão de genes de interesse, validação de experiências de ―micro-arrays‖ e 

monitorização de biomarcadores (VanGuilder et al., 2008). 

O RT-qPCR em tempo real pode ser efetuado por dois processos: num só passo ou 

em dois passos distintos. De forma sucinta, no ―one step RT-qPCR‖, num único tubo de 

reação tem lugar a transcrição reversa do RNA em cDNA pela enzima transcriptase 

reversa, seguida da amplificação dos fragmentos de cDNA obtidos na primeira parte da 

reação, por PCR. A reação ocorre, assim, sem a adição de novos reagentes entre as etapas 

de RT e qPCR. No ―two step RT-qPCR‖, ocorrem duas reações separadas, uma para RT e 

outra para qPCR. Este processo é particularmente útil na deteção de transcritos múltiplos 

(Applied Biosystems, 2010b). 

À semelhança do Real time qPCR, também na análise de dados de expressão, a 

quantificação pode ser relativa ou absoluta. A quantificação absoluta determina o número 

de cópias existentes num genoma a partir de uma curva padrão, enquanto que a 

quantificação relativa quantifica a diferença ao nível da expressão génica (ou de outras 

sequências) de uma amostra em estudo, relativamente a uma amostra controlo (Livak e 

Schmittgen, 2001).  

No presente trabalho, os níveis de expressão da sequência FA-SAT foram 

quantificados de forma absoluta, recorrendo-se mais uma vez a uma curva standard 

construída com amostras de quantidades conhecidas (concentração e número de cópias). A 

curva standard utilizada para a quantificação dos níveis de transcrição foi obtida do mesmo 

modo que a utilizada para quantificação do número de cópias de DNA. 

A quantificação absoluta da expressão da sequência FA-SAT nas linhas celulares 

de FCA e GGE (nos vários contextos biológicos analisados), foi realizada por Real time 



Capítulo III - Material e Métodos 

84 

 

RT-qPCR, utilizando o ―kit‖ verso one-step RT-PCR (Thermo Fisher Scientific). Este ―kit‖ 

inclui vários componentes: A Verso Enzyme Mix, 2x one-step PCR Master Mix e RT-

Enhancer. A Verso Enzyme Mix contem um inibidor de RNases, que protege as amostras 

de RNA da degradação, e a transcritase reversa Verso, a qual é altamente sensível e ativa a 

elevadas temperaturas. A one-step Master Mix é um tampão de reação otimizado para 

permitir que a transcrição reversa e a amplificação ocorram na mesma reação num largo 

espectro de amostras. O RT-Enhancer é incluído neste ―kit‖ para remover DNA 

contaminante, eliminado assim a necessidade do tratamento com DNase (embora e como já 

referido, todas as amostras utilizadas no presente trabalho foram também sujeitas a 

tratamento com DNase). Este componente degrada o DNA de cadeia dupla durante a 

transcrição do RNA e é inativado 2 min depois, a 95ºC. 

 

Protocolo 12. Quantificação absoluta dos transcritos da sequência FA-SAT nos 

genomas de FCA e GGE [Técnica adaptada do guia de Applied Biosystems Invitrogen Life 

Technologies, 2010a] 

 

Obtenção das concentrações desejadas das amostras 

1.Quantificaram-se as amostras de RNA digeridas, num NanoDrop ND-1000. 

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

de 10 ng/µl, tendo-se feito para tal diluições com H2O DEPC. De cada amostra a 10 ng/µl 

vão ser utilizados 8 µl, para que a quantidade de RNA utilizada seja de 80 ng. 

 

Preparação da Master mix 

3. Para a reação de quantificação dos transcritos FA-SAT preparou-se a mistura de reação 

descrita abaixo. Para todas as amostras foram feitos triplicados.  

 

Reagentes Quantidade (µl) 

Verso Enzyme Mix (Thermo Fisher Scientific) 0,25 

2× 1-Step PCR Master Mix  

(Thermo Fisher Scientific) 
12,5 

RT-Enhancer (Thermo Fisher Scientific) 1,25 

Primer ―forward‖ 1,5 

Primer ―Reverse‖ 1,5 

RNA (10 ng) 8 

Volume Final 25 
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4. Após distribuição das amostras numa placa, esta foi submetida, num equipamento 

"StepOne Real-Time PCR System" da Applied Biosystems (Invitrogen Life Technologies) 

ao seguinte programa de PCR:  

 

Fase Etapas Temperatura Tempo “Ramp Rate” 

―Holding‖ 

Síntese de cDNA 50ºC 15 min 100% 

Inativação da 

Verso 
95ºC 15 min 100% 

―Cycling‖ 

(40 ciclos) 

Desnaturação 95ºC 15 seg 100% 

―Annealing‖ 59ºC 45 seg 100% 

Extensão 72ºC 30 seg 100% 

Curva de 

―Melting‖/Dissociação 

Desnaturação 95ºC 15 seg 100% 

Extensão 59ºC 1 min 100% 

Desnaturação 95ºC 15 seg 
0,3 ºC 

(―step and hold‖) 

Extensão 60ºC 15 seg 100% 

 

 

III.8 Hibridação In Situ Fluorescente de DNA (DNA-FISH) 

 

 

A hibridação in situ fluorescente é uma técnica que permite a deteção de sequências 

de ácidos nucleicos, DNA ou RNA, em preparações citológicas (Verna e Babu, 1995; 

Borges, 2009). É uma técnica extremamente sensível, que implica a formação de híbridos 

DNA/DNA ou DNA/RNA, os quais são detetados através de métodos de fluorescência. 

(Morais, 2004; Borges, 2009). 

Quando são utilizados fluorocromos para marcar a sonda, esta pode ser marcada 

diretamente por incorporação de nucleótidos fluorescentes, ou marcada indiretamente 

através da incorporação de haptens, sendo posteriormente detetada por anticorpos ou 

outras moléculas com afinidade marcadas com um fluorocromo. Sondas e alvos são, 

então, visualizados por microscopia (Volpi e Bridger, 2008). 
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O procedimento de FISH é realizado através de várias etapas, e a qualidade do 

resultado final depende do sucesso individual de cada uma (Borges, 2009). Esta técnica 

compreende oito passos essenciais: marcação da sonda, preparação do material alvo 

(preparações cromossómicas), pré-tratamentos dos alvos cromossómicos, desnaturação 

das sondas e cromossomas, hibridação da sonda aos alvos cromossómicos, deteção dos 

locais de hibridação (no caso de marcação indireta da sonda), coloração ou contrastação e 

montagem das lâminas (Chaves, 2002). 

No presente trabalho, utilizou-se como sonda a sequência FA-SAT, obtida a partir 

de DNA genómico de gato (como descrito por Santos et al. 2004 ou 2006). Através da 

hibridação in situ, pretendeu-se analisar a localização e distribuição dessa sequência em 

cromossomas metafásicos e núcleos interfásicos nas duas linhas celulares normais em 

estudo, Felis catus e Genetta genetta. 

   

Protocolo 13. Hibridação In Situ Fluorescente de DNA (DNA-FISH) 

 

 I. Preparação da sonda (obtenção e marcação) 

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

da sequência FA-SAT, a partir de DNA genómico de Felis catus. 

Preparou-se a seguinte mistura de reação para PCR, em gelo: 

Reagentes 
Quantidade                                                     

(µl) 

DNA genómico (200-300 ng/ µl) 

Tampão PCR 10x [com (NH4) 2SO 4] (Fermentas, Thermo Fisher Scientific) 

Mistura de d’NTPs (de marcação) (Gibco, Invitrogen Life Technologies) 

MgCl2  a 25 mM (Fermentas, Thermo Fisher Scientific) 

CAFCA ―forward‖* (1 µg/µl) 

CAFCA ―reverse‖* (1 µg/µl) 

Água ultrapura 

Biotina-16-dUTP (Roche, Life Science) 

5 

5 

5 

3 

1 

1 

27,5 

1,5 

Homogeneizou-se a solução com um “vortex” e centrifugou-se 

Taq DNA polimerase (Fermentas, Thermo Fisher Scientific) 1 

Volume Final 50 

(*) CAFCA ―forward‖: GTCCATTGTGCCCTCAACTC   

     CAFCA ―reverse‖: GAGGCCTCTGCAATCCTCTC 
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A reação foi colocada no termociclador (UNOII, Biometra) onde foi sujeita ao seguinte 

programa de temperaturas: 

 

Temperatura Tempo Processo 

94ºC 5 min  Desnaturação inicial 

94ºC 30 seg  Desnaturação 

54ºC 30 seg  ―Annealing‖  

72ºC 1 min, 30 seg  Síntese de DNA 

72ºC 5 min  Síntese final de DNA 

4ºC Pausa 

 

2. A 1,5 µl de sonda, obtida por PCR, adicionaram-se 7 µl de solução de hibridação 

3. Homogeneizou-se a sonda com o auxílio de um ―vortex‖, e colocou-se em agitação a 

37ºC, até dissolver.  

 

II. Desnaturação da sonda 

4. As sondas foram, de seguida, desnaturadas no termociclador a 80ºC, durante 15 min. 

5. Imediatamente após o tempo de desnaturação acabar no termociclador, as sondas foram 

mergulhadas em gelo, durante 5 min, a fim de impedir a sua renaturação. 

 

III. Desidratação e Desnaturação das lâminas 

6. As lâminas foram desidratadas em etanol a 100% a -20ºC, durante 5 min. 

7. Em seguida, as lâminas foram deixadas a secar, ao ar. 

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

70%/2×SSC, a 65ºC, durante, precisamente, 1min e 30 seg. 

9. As lâminas foram, de imediato, transferidas para uma solução de etanol a 70%, a -20ºC, 

onde permaneceram 5 min. 

10. De seguida, as lâminas foram submetidas a mais dois banhos sequenciais de etanol a 

90% e 100%, ambos a -20ºC, durante 5 min. 

11. As lâminas foram deixadas a secar ao ar. 

 

IV. Hibridação In Situ 

12. Colocaram-se 7 µl de sonda em cada ―drop‖ das lâminas, aplicando-se de seguida uma 

lamela de vidro (2222) por cima da sonda. Teve-se o cuidado de deixar cair lentamente a 

lamela, de forma a que a sonda ficasse bem espalhada, evitando fazer bolhas. 

×29 Ciclos 
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13. Colocou-se cola (―Rubber cement‖) em volta das lamelas. 

14. As lâminas foram, então, incubadas a 37ºC numa câmara húmida, durante 24 h. 

(A câmara húmida foi, previamente, colocada a 37ºC). 

 

V. Lavagens Pós-Hibridação 

15. Após a hibridação, retirou-se a cola e as lamelas das lâminas. 

16. As lâminas foram submetidas a 4 banhos sequenciais (5 min cada) a 42ºC: 1º banho: 

2×SSC; 2º e 3º banhos: Formamida a 50%/2×SSC; e 4º banho: 2×SSC.  

17. Após os 4 banhos, as lâminas foram transferidas para uma solução de 4×T, onde 

permaneceram até serem utilizadas no passo seguinte. 

 

VI. Deteção dos locais de Hibridação 

As sondas foram marcadas de forma indireta, através da marcação com nucleótidos 

modificados com ―haptens‖, que irão permitir a ligação de fluorocromos (Santos, 2006). 

Neste trabalho, as sondas foram marcadas com a biotina-16-dUTP, e detetadas com 

fluoresceína anti-avidina D (Vector Laboratories). A anti-avidina encontra-se ligada à 

Fluoresceina isotiocianato (FITC), a qual quando excitada no comprimento de onda de 495 

nm, emite perto dos 515 nm (verde). 

 

18. Em seguida, removeu-se o excesso de solução das lâminas e adicionaram-se às lâminas 

90 µl de solução BSA (―Bovine Serum Albumin‖), colocando-se uma lamela por cima. 

(Ter em atenção que as lâminas nunca devem secar). 

19. Preparou-se a solução de deteção, com 0,5 µl de FITC (Vector Laboratories) em 100 µl 

de 4×SSC (1:200). Devido à fluorescência, esta solução deve ser preparada e manuseada 

no escuro. 

20. A solução foi centrifugada a 13000 rpm, durante 10 min. 

21. Dois minutos antes da centrifugação terminar, foram retiradas as lamelas das lâminas, e 

estas foram colocadas numa solução de 4×T. 

22. No final da centrifugação, removeu-se o excesso de 4×T e em cada lâmina foram 

adicionados 100 µl de solução de deteção, sendo colocada uma lamela por cima (com 

cuidado para não fazer bolhas). 

23. As lâminas foram, então, incubadas a 37ºC numa câmara húmida, durante 1 h. 

24. Após uma hora, as lâminas foram lavadas três vezes em 4×T, 5 min cada lavagem. 
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(Manusear as lâminas sempre protegidas da luz) 

 

VII. Montagem das Lâminas e Visualização ao microscópio 

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

26. Por fim, contrastaram-se os cromossomas e montaram-se as lâminas com meio de 

montagem DAPI (―Mounting Medium with DAPI‖ – Vectashield, Vector laboratories). 

27. As lâminas foram de seguidas observadas e analisadas ao microscópio de 

fluorescência. 

 

 

III.9 Hibridação In situ Fluorescente de RNA (RNA-FISH) 

 

 

A técnica de FISH é muito expedita e tem sido adaptada para análise global de 

genomas, quantificações em ―microarrays‖, análise citogenética do cancro e estudos de 

expressão e localização de RNAs (Karen e Wutz, 2007). A diversificação do protocolo de 

FISH original para o impressionante número de procedimentos disponíveis atualmente, 

tem sido promovida ao longo dos anos por vários fatores como, a melhoria da 

sensibilidade, especificidade e resolução, avanços no campo da microscopia de 

fluorescência e análise e captação de imagem (Volpi e Bridger, 2008). Devido a estes 

avanços, têm surgido diversas variantes da técnica de FISH, as quais têm sido 

denominadas combinando um prefixo com o acrónimo -FISH. O RNA-FISH é uma 

dessas especificidades da técnica de FISH, que permite a deteção e localização de 

sequências de RNA específicas, em tecidos ou células individualizadas morfologicamente 

preservadas. 

Esta técnica foi pela primeira vez descrita, em 1969, como um método para a 

localização de híbridos DNA-RNA. Subsequentemente, mais trabalhos surgiram em que 

esta técnica era usada na localização de vários de mRNAs. Um dos maiores avanços desta 

técnica teve lugar em 1984, com a utilização de sondas de RNA de cadeia simples (revisto 

em Wilcox, 2000). Desde então, muitos estudos têm surgido, descrevendo modificações 

para aplicações específicas.  

O RNA-FISH é uma ferramenta inestimável para a análise da expressão génica, 
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pois permite o estudo da expressão e localização do RNA em células individualizadas, e é 

aplicável virtualmente a todos os tipos de células eucarióticas, desde a levedura a células 

humanas, sendo também bem sucedida na análise de secções de tecidos (Thomsen et al., 

2005). Contudo, esta técnica tem merecido menor atenção por parte da comunidade 

científica, principalmente devido aos problemas técnicos que lhe estão associados. O seu 

sucesso depende da resolução de um conjunto de problemas, nomeadamente a baixa 

concentração do alvo na célula, o facto de esse alvo poder estar mascarado por proteínas 

que se encontram a ele associadas, ou a dificuldade em ultrapassar a estrutura celular. 

Assim, o procedimento deve ser otimizado para cada experiência, dependendo do material 

alvo em análise, do tipo de questão a responder, dos equipamentos à disposição e da 

forma como se pretende analisar os resultados (Gene Detect.com In situ Hybridization). 

Apesar do procedimento geral ser muito semelhante, o material alvo utilizado, a 

preparação do mesmo, e os tipos de sondas diferem entre a técnica de RNA-FISH e a 

técnica mais rotineira de DNA-FISH. No procedimento de RNA-FISH, o material alvo 

não é desnaturado para que apenas o RNA permaneça em cadeia simples, estando dessa 

forma disponível para hibridar com a sonda, seja ela de DNA, RNA ou oligonucleótidos 

sintéticos. Ao longo de todo o procedimento, todo o ambiente (materiais e soluções) deve 

estar livre de RNases.  

 

Protocolo 14. Hibridação In Situ fluorescente de RNA (RNA-FISH) 

 

I. Preparação do Material Alvo 

O material alvo utilizado neste protocolo são células aderidas em lâmina. As células são 

colocadas em lâmina, e assim permanecem durante 24 h com meio, a 37ºC, num 

―quadriperm‖. 

 

1. Retirou-se o meio do ―quadriperm‖ e efetuou-se, de imediato, duas lavagens com 1×PBS 

RNase ―free‖. Este passo necessita de ser rápido para que as células não sequem. 

2. As células são imediatamente fixadas em paraformaldeído 2%, durante 20 min. 

O paraformaldeído (PFA) deve ser preparado sempre de fresco, e em condições RNase 

―free‖. Esta etapa é crucial para a preservação da morfologia celular. 
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3. Após a fixação, são feitas 3 lavagens em 1×PBS RNase ―free‖, de 5 min cada. Antes do 

passo seguinte, observam-se as células ao microscópio, para analisar o seu estado na 

lâmina.  

4. As células são de seguida permeabilizadas com triton X-100, a 0,5% (RNase ―free‖). O 

permeabilizador pode atuar entre 7 a 15 min, dependendo da espécie em causa, tipo e 

estado das células.  

 Esta é potencialmente a etapa mais importante da RNA-FISH, na medida em que dela 

depende o sucesso de todo o procedimento. As células têm de ser permeabilizadas até ao 

ponto em que a sonda seja capaz de aceder o núcleo, mas sem afetar a morfologia e a 

capacidade de adesão das células ao substrato. Durante toda esta etapa as células são 

continuamente observadas ao microscópio, de forma a controlar o decorrer da 

permeabilização. 

5. Logo de seguida, foram feitas 3 lavagens em 1×PBS com 0,05% de tween 20 (PBST) 

RNase ―free‖, de 5 min cada. 

6. As células foram então desidratadas, numa série de banhos de etanol. 3 min em etanol 

70%, 3 min em etanol 90% e, por fim, 3 min em etanol 100%. 

7. As lâminas foram deixadas a secar. 

 

II. Preparação da Sonda e Desnaturação da sonda 

Para o protocolo de RNA-FISH foi usada a mesma sonda, que foi utilizada em DNA-FISH. 

Tratando-se de uma sonda de DNA, após a desnaturação adquire cadeia simples, e dessa 

forma por complementaridade hibrida, no material alvo (não desnaturado), com o RNA, a 

única molécula de cadeia simples presente. Neste protocolo, a sonda foi contudo marcada 

com um fluorocromo diferente, para que os híbridos DNA-RNA ficassem marcados com 

uma cor diferente dos híbridos DNA-DNA. Assim, a sonda utilizada em RNA-FISH foi 

marcada com digoxigenina-11-dUTP, e detetada com anti-digoxigenina-rodamina fab 

fragments (Roche, Life Science).  

 

8. A 8µl de produto PCR marcado, adicionaram-se 22µl de solução de hibridação. Neste 

protocolo utiliza-se uma maior quantidade de sonda, uma vez que as células se encontram 

dispersas por toda a área da lâmina. 

9. A mistura anterior é colocada a 37ºC, com agitação, até estar totalmente homogénea. 

10. A sonda foi, de seguida, desnaturada no termociclador a 80ºC, durante 15 min. 
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11. Imediatamente após a reação no termociclador a sonda foi mergulhada em gelo. Este 

passo tem como função impedir a renaturação da sonda. 

 

III. Hibridação In Situ 

12. Colocaram-se 30 µl de sonda em cada lamela (24x50 mm), em duas gotas, deixando-se 

cair a lâmina por cima lentamente. 

13. Colocou-se cola em volta das lamelas. 

14. As lâminas foram, então, incubadas a 37ºC numa câmara húmida, durante a noite. 

 

IV. Lavagens Pós-Hibridação 

15. Após a hibridação, retirou-se as lamelas das lâminas. 

16. As lâminas foram submetidas a 4 banhos sequenciais, de 5 min cada, a 42ºC 

1º banho: 2×SSC; 2º e 3º banho: 0,1×SSC; 4º banho: 2×SSC 

As lavagens pós-hibridação do procedimento de RNA-FISH diferem das lavagens do 

procedimento de DNA-FISH. Nesta técnica optou-se por substituir os banhos em 

Formamida 50% por banhos em 0,1×SSC, pois a utilização de formamida interferia com a 

deteção dos híbridos RNA-DNA. Para manter uma restringência elevada, aumentou-se a 

temperatura em que as lavagens foram feitas, de 37ºC para 42ºC. 

17. Após os 4 banhos, as lâminas foram transferidas para uma solução de 4×T, seguidas de 

uma passagem em PBST 0,05%, até serem utilizadas no passo seguinte. 

 

VI. Deteção dos locais de Hibridação 

 Encontrando-se a sonda marcada com digoxigenina-11-dUTP, esta vai ser detetada com 

anti-digoxigenina-rodamina (Roche, Life Science). A anti-digoxigenina encontra-se ligada 

à 5-carboxi-tetrametilrodamina (5-TAMRA), a qual quando excitada no comprimento de 

onda de 542 nm, emite perto dos 568 nm (vermelha). 

 

18. Em seguida, procedeu-se ao bloqueio dos locais de ligação inespecífica, através adição 

de 100 µl de solução FBS (―Fetal Serum Albumin‖) 10%. Colocou-se uma lamela por 

cima, e incubaram-se as lâminas numa câmara húmida a 37ºC, durante 30 min. 

19. Preparou-se a solução de deteção, com 0,5 µl de Rodamina em 100 µl de FBS 5% 

(1:200) (quantidade para uma lâmina). Esta solução deve ser preparada e manuseada 

protegida da luz. 
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20. Após os 30 min de bloqueio, adicionou-se 100 µl da solução de deteção na lâmina, 

sendo colocada uma lamela por cima.  

21. As lâminas foram, então, incubadas a 37ºC numa câmara húmida, durante 1 h. 

22. Após uma hora, foram feitas duas lavagens em PBST 0,05% e uma última lavagem em 

1×PBS. Todas as lavagens foram de 5 min. (As lâminas devem ser sempre manuseadas 

protegidas da luz). 

 

VII. Montagem das Lâminas e Visualização ao microscópio 

Esta etapa foi realizada como no procedimento de DNA-FISH, descrito no protocolo 12 

(passos 25-27). 

 

 

III.10 Imunofluorescência 

 

 

A Imunofluorescência (IF) é uma técnica usada em diversos tipos de estudos na 

biologia que permite detetar a presença e localização de proteínas específicas em células 

ou tecidos, podendo ser aplicada em amostras frescas ou fixadas (Robinson et al., 2009). 

Esta técnica, baseada nos trabalhos pioneiros de Coons e Kaplan (Coons e Kaplan, 1950) e 

mais tarde por Mary Osborne (Weber et al., 1975), tem sido altamente usada como 

ferramenta para trabalhos de investigação e diagnóstico clínico (Robinson et al., 2009). 

De um modo geral, a IF baseia-se na utilização de anticorpos específicos marcados 

com fluorescência, para detetar antigénios específicos numa determinada amostra celular. 

Nesta abordagem, os anticorpos são quimicamente conjugados com moléculas 

fluorescentes, tal como o FITC (―fluorescein isothiocyanate‖) ou TRITC (―tetramethyl 

rhodamine isothiocyanate‖). Esses anticorpos marcados ligam-se (direta ou indiretamente) 

ao antigénio de interesse, o que permite a deteção do mesmo através de técnicas de 

microscopia fluorescente. O método menos usado é a imunofluorescência direta, onde o 

anticorpo que reconhece o antigénio de interesse já se encontra conjugado quimicamente 

com uma molécula fluorescente. No método indireto, o anticorpo específico para a 

molécula de interesse (chamado anticorpo primário) não está marcado, e é portanto 

necessária uma segunda reação de deteção usando um segundo anticorpo que reconhece o 
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anticorpo primário, e que está conjugado com uma molécula fluorescente (chamado 

anticorpo secundário) (Robinson et al., 2009). Este último método é o mais utilizado, 

uma vez que apresenta maior sensibilidade do que o método direto. O facto de mais do que 

um anticorpo secundário se poder ligar a cada anticorpo primário, permite a amplificação 

do sinal, útil para detetar proteínas que se encontrem em baixa concentração nas células. O 

método direto é contudo menos demorado, na medida em que engloba menos etapas. Este 

tipo de marcação é particularmente útil quando são utilizados múltiplos anticorpos com 

origem na mesma espécie (Robinson et al., 2009). 

Neste trabalho, foram utilizados vários anticorpos com propósitos distintos. 

Anticorpos anti-―rabbit‖-ciclina A (Upstate, Millipore) e anti-―mouse‖-ciclina D1 

(Millipore) foram utilizados para identificar fases específicas do ciclo celular, o anticorpo 

anti-―mouse‖-PCNA (Calbiochem, Millipore) foi utilizado como um marcador de 

proliferação celular, e o anticorpo anti-―mouse‖-fibrilarina (Thermo Fisher Scientific) 

permitiu marcar o nucléolo. O protocolo IF geral compreende 6 etapas principais: a fixação 

das células, permeabilização, bloqueio dos locais de ligação inespecíficos, incubação do 

anticorpo primário e secundário, e contrastação e montagem das lâminas com meio de 

montagem. 

 

Protocolo 15. Imunofluorescência 

 

O material alvo utilizado neste protocolo são células vivas aderidas em lâmina. As 

células são colocadas em lâmina, e assim permanecem durante 24h com meio, a 37ºC, num 

―quadriperm‖. O procedimento IF teve de ser otimizado para cada um dos anticorpos 

utilizados. Dependendo do anticorpo, a etapa da permeabilização, a concentração de 

anticorpo primário utilizada e o tempo de incubação varia. Os anticorpos anti-―rabbit‖-

ciclina A, anti-―mouse‖-ciclina D1 e anti-―mouse‖-PCNA são submetidos a um período de 

incubação de 16 h, a 4ºC. Para o anticorpo anti-―mouse‖-PCNA foram utilizados dois 

reagentes de permeabilização diferentes, um reagente de permeabilização iónico (tween 20 

0,5%) e um reagente não iónico (triton X-100 0,5%). Este último foi utilizado com os 

restantes anticorpos. 

 

1. Retirou-se o meio do ―quadriperm‖ e efetuou-se, de imediato, duas lavagens com 1× 

PBS. Este passo necessita de ser rápido para que as células não sequem. 
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2. As células são imediatamente fixadas em PFA 2%, durante 20 min. 

O PFA deve ser preparado sempre de fresco. Esta etapa é crucial para a obtenção de uma 

morfologia celular bem preservada. 

3. Após a fixação, são feitas 3 lavagens em 1×PBS, de 5 minutos cada. Antes do passo 

seguinte, observam-se as células ao microscópio, para analisar o seu estado na lâmina.  

4. As células são de seguida permeabilizadas com uma solução de triton X-100, a 0,5% ou 

uma solução de tween 20 a 0,5%. O permeabilizador pode atuar entre 7 a 15 min, 

dependendo da espécie em causa e do estado das células. Durante toda esta etapa as células 

são continuamente observadas ao microscópio, de forma a controlar o decorrer da 

permeabilização. 

5. Logo de seguida, foram feitas 3 lavagens em PBST 0,05%, de 5 min cada. 

6. Os locais de ligação inespecífica foram, então bloqueados através adição de 100µl de 

solução FBS 10%. Colocou-se uma lamela por cima, e incubou-se as lâminas numa câmara 

húmida a 37ºC, durante 30 min. 

7. Preparou-se a solução do anticorpo primário, diluindo os anticorpos em 100 µl de FBS 

5%. Os diferentes anticorpos são usados a diferentes concentrações. 

 

Anticorpo Hospedeiro 
Período de 

incubação (h) 

Concentração 

(Anticorpo diluído 

em FBS 5%) 

anti-fibrilarina ―mouse‖ 1 h 1:100 

anti-ciclina A ―rabbit‖ 16 h 1:75 

anti-ciclina D1 ―mouse‖ 16 h 1:50 

anti-PCNA ―mouse‖ 16 h 1:100 

 

8. Após os 30 min de bloqueio, adicionou-se 100 µl da solução do anticorpo primário a 

cada lâmina, sendo colocada uma lamela por cima. 

9. As lâminas foram, então, incubadas com o anticorpo primário a 37ºC numa câmara 

húmida. Os anticorpos anti-ciclinas A e D1 e anti-PCNA são incubados durante 16 h, a 

4ºC, e o anticorpo anti-fibrilarina é incubado 1h, a 37ºC (tabela acima). 

10. Após uma hora, foram feitas três lavagens em PBST 0,05%, de 5 min cada.  

11. Preparou-se a solução do anticorpo secundário. O anticorpo secundário ―mouse‖ FITC 

(Millipore) ou ―rabbit‖ FITC (Millipore) foi diluído em FBS 5%, numa razão de 1:200. 

(Estes anticorpos devem ser sempre manuseadas protegidos da luz, uma vez que já estão 

marcados com fluorocromos). 
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12. As lâminas foram, então, incubadas com o anticorpo secundário a 37ºC, numa câmara 

húmida durante 1 h. 

13. Após uma hora, foram feitas duas lavagens em PBST 0,05% e uma última lavagem em 

PBS 1x. Todas as lavagens foram de 5 min. (As lâminas devem ser sempre manuseadas 

protegidas da luz). 

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

15. Por fim, o material foi contrastado e as lâminas foram montadas com meio de 

montagem DAPI (―Mounting Medium with DAPI‖ – Vectashield, Vector laboratories).  

16. As lâminas foram de seguidas observadas e analisadas ao microscópio de 

fluorescência. 

 

 

NOTA – Combinação de Técnicas 

 

Ao longo do trabalho, mostrou-se necessário combinar as técnicas de DNA-FISH, 

RNA-FISH e IF. 

A técnica RNA-FISH e IF foram feitas de forma sequencial nas mesmas lâminas, 

sempre que o nosso objetivo era analisar a localização dos transcritos na célula e na fase do 

ciclo celular. A combinação destas duas técnicas tornou-se possível após algumas 

otimizações. O procedimento combinado é em tudo semelhante ao procedimento de 

RNA-FISH, apenas envolve uma etapa de deteção adicional. Na primeira reação de 

deteção é adicionado apenas o anticorpo primário (Anti-―mouse‖-ciclina D1, anti-―rabbit‖-

ciclina A, anti-―mouse‖-fibrilarina ou anti-―mouse‖-PCNA). Após três lavagens em PBST 

0.05%, tem lugar uma segunda reação de deteção com o anticorpo secundário (―mouse‖-

FITC ou ―rabbit‖-FITC) e o anticorpo para detetar a sonda (tetrametilrodamina). No final, 

os transcritos e as proteínas são visualizados simultaneamente com cores diferentes. 

Numa etapa mais avançada do trabalho, revelou-se necessário fazer DNA-FISH em 

lâminas já submetidas a RNA-FISH. O objetivo foi diferenciar transcritos nascentes de 

transcritos maduros. O procedimento sequencial RNA-FISH – DNA-FISH incluiu no 

intervalo entre as duas técnicas, lavagens das lâminas em 4×T e 2×SSC. Após a eliminação 

do meio de montagem DAPI com as lavagens, as lâminas foram equilibradas em 

Formamida 50%, durante 2 dias. O procedimento de DNA-FISH foi executado de seguida, 

consoante o protocolo 12. Neste contexto, foi importante que a sonda utilizada no 
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protocolo de DNA-FISH estivesse marcada com um fluorocromo diferente da sonda 

utilizada no protocolo de RNA-FISH, de forma a que os sinais de DNA surjam com uma 

cor diferente, dos sinais de RNA.  

   

 

III.11 Microscopia e Análise de Imagem 

 

 

 As preparações cromossómicas, submetidas aos diferentes métodos experimentais 

apresentados neste trabalho, foram observadas e analisadas num microscópio de 

epifluorescência Axio Imager Z2 (Carls Zeiss), equipado com uma fonte de iluminação 

HXP 120C (Kubler), uma câmara digital de alta resolução a cores (IHI) e o programa de 

aquisição de imagens Genus (Genetix), que permitiu a captação das imagens apresentadas 

no capítulo seguinte (Capítulo IV). 

O processamento de todas as imagens apresentadas nesta dissertação, foi realizado 

com recurso ao software Adobe Photoshop 7.0. Este software permitiu harmonizar e 

equilibrar as cores, efetuar ajustes do brilho e contraste e sobrepor imagens para posterior 

análise, sendo que todos os tratamentos foram efetuados com funções que afetam toda a 

imagem igualmente. 

 

 

III.12 Conversão de DNA com Bissulfito 

 

 

Neste método, o DNA alvo é tratado com bissulfito, o qual desamina as citosinas 

não metiladas, convertendo-as em uracilos. A posterior análise da sequência de DNA 

convertido revela quais os resíduos de citosina que se encontram metilados e os que não se 

encontram metilados (Warnecke et al., 1998). 

No DNA convertido apenas surgem como citosinas, aquelas que se encontravam 

metiladas. Este procedimento é, por isso, útil para analisar o estado de metilação de uma 

sequência de DNA e de ―loci‖ genéticos específicos. No presente trabalho, este protocolo 

foi utilizado para a análise da sequência de DNA satélite FA-SAT, nas linhas celulares 
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normais de FCA e GGE, em amostras controlo e amostras submetidas ao tratamento com 

5’-azacitidina (Amostras FCA e GGE sem_AZA, AZA e AZA_STOP). 

 

Protocolo 16. Conversão do DNA com Bissulfito [Cells-to-CpG 
TM

 Bisulfite 

Conversion Kit (Applied Biosystems, Invitrogen Life Technologies)]  

 

1. Foram preparados previamente todos os reagentes necessários para a execução do 

protocolo, bem como o reagente de conversão. 

2. As diferentes amostras de DNA foram diluídas (para uma concentração de 2 µg) e 

colocadas em tubos de PCR, de forma a perfazer um volume de 45 μl. 

 

3. Desnaturação do DNA 

3.1. Adicionaram-se 5 μl de reagente de desnaturação aos 45 μl de cada amostra de DNA. 

Com a pipeta, misturaram-se gentilmente as soluções. 

3.2. As soluções foram, de seguida, colocadas a 50ºC, durante 10 min. 

4. Conversão do DNA desnaturado 

4.1. Adicionaram-se 100 μl do reagente de conversão às amostras, perfazendo, assim um 

volume total de reação de 150 μl. O reagente foi bem misturado com as amostras. 

4.2. De seguida, as amostras foram submetidas ao programa de conversão, no 

termociclador. 

Temperatura Tempo 

65ºC 30 min 

95ºC 1 min 30 seg 

65ºC 30 min 

95ºC 1 min 30 seg 

65ºC 30 min 

4ºC Pausa 

 

5. Dessalinização e Dessulfonação das amostras - Purificação do DNA convertido 

através da remoção de sais e sulfonatos 

5.1. Centrifugaram-se as colunas fornecidas pelo ―kit‖, a 10000 rpm durante 1 min. 

5.2. À coluna foram adicionados 600 μl de tampão de ligação, e em seguida as amostras de 

DNA convertido foram transferidas para as colunas. Os tubos foram invertidos gentilmente 

várias vezes, e centrifugados a 10000 rpm, durante 1 min. 

O tampão foi, posteriormente, rejeitado. 
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5.3. Adicionaram-se então 600 μl de tampão de lavagem à coluna, para remover sais das 

amostras. Os tubos foram, em seguida, centrifugados a 10000 rpm, durante 1 min, e o 

tampão foi de novo rejeitado. 

5.4. Em seguida, adicionaram-se 200 μl de reagente de dessulfonação. Os tubos foram 

tapados, e permaneceram à temperatura ambiente durante 15 min. 

5.5. Os tubos foram novamente centrifugados a 10000 rpm, durante 1 min, tendo sido o 

líquido novamente rejeitado. 

 

6. Lavagem e Eluição do DNA das amostras 

6.1. Em seguida, procedeu-se à lavagem do DNA, adicionando-se 400 μl de tampão de 

lavagem. Os tubos foram centrifugados a 10000 rpm, durante 2 min. No final, o tampão foi 

descartado. 

6.2. Para assegurar que todo o tampão de lavagem era eliminado, foi feita nova 

centrifugação a 10000 rpm, durante 1 min.  

6.3. Colocou-se a coluna num novo tubo e adicionaram-se 40 μl de tampão de eluição, 

diretamente no centro da coluna. As colunas foram deixadas à temperatura ambiente 

durante 30 min, e em seguida foram centrifugadas a 10000 rpm, durante 1 min. 

6.4. O DNA convertido foi guardado a 4ºC ou a -20ªC. 

 

Protocolo 17. Reação em Cadeia da Polimerase (PCR) 

 

Como ponto de partida para a análise do estado de metilação da sequência FA-SAT, foi 

feita a amplificação por PCR utilizando primers de metilação BSP (―Bisulfite sequencing 

primers‖) no DNA genómico convertido. Para tal, foram desenhados primers BSP com a 

ajuda do software ―MethPrimer‖ (Li e Dahiya 2002), tendo-se escolhido o seguinte 

conjunto: 

 

BSP-F: TGGTATGGGTTTTTATTTTAGTTTT      Tm = 58ºC 

BSP-R: AAAAAACCTCTACAATCCTCTCC                Fragmento resultante: 253 bp 
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2. Preparou-se, então, a seguinte mistura de reação para PCR, em gelo: 

 

Reagentes 
Quantidade 

(µl) 

DNA convertido (200-300 ng/ µl) 

Tampão PCR 10x [com (NH4) 2SO 4] (Fermentas, Thermo Fisher 

Scientific) 

Mistura de d’NTPs (2.5 mM) (Invitrogen, Life Technologies) 

MgCl2 a 25 mM (Fermentas, Thermo Fisher Scientific) 

Primer ―forward‖ (1 µg/µl) 

Primer ―reverse‖ (1 µg/µl) 

Água ultrapura 

        2 

        2,5 

        2 

        1,5 

        0,5 

        0,5 

       15,5 

Homogeneizou-se a solução com um “vortex” e centrifugou-se 

Taq DNA polimerase (Fermentas, Thermo Fisher Scientific) 0,5 

Volume Final 25 

 

3. O termociclador usado foi o UNO II (Biometra).  

 

Temperatura Tempo Processo 

94ºC 3 min  Desnaturação inicial 

94ºC 1 min  Desnaturação 

60ºC 45seg  ―Annealing‖  

72ºC 45 seg  Síntese de DNA 

72ºC 10 min  Síntese final de DNA 

10ºC Pausa 

 

4. No final da amplificação por PCR foi feita uma eletroforese em gel de agarose a 1,5% 

(cf. protocolo 4), para confirmar o sucesso da amplificação.  

 

 

III.13 Isolamento e purificação de sequências BSP de FA-SAT 

 

 

A partir do gel de agarose, extraíram-se as bandas de interesse e procedeu-se à sua 

purificação, usando o ―QI Aquick PCR Purification Kit‖ (Qiagen). O método subjacente a 

este ―kit‖ simplifica o processo de purificação, e permite extrair DNA que fica 

imediatamente disponível para uma variedade de aplicações, nomeadamente a 

×29 ciclos 
×29 ciclos 
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sequenciação bissulfito. O DNA purificado foi analisado em gel de agarose. E numa etapa 

seguinte, os produtos BSP-PCR foram clonados. 

 

Protocolo 18. Purificação de fragmentos de DNA a partir de geís de agarose 

[―QI Aquick PCR Purification kit‖ (Qiagen)] 

 

1. Excisaram-se as bandas do gel de agarose e colocaram-se imediatamente em colunas de 

extração (―DNA gel extraction columns‖, da GRiSP, Research solutions).  

2. As colunas foram centrifugadas 10 min, a 6200 rcf.  

3. Em seguida, procedeu-se à purificação de DNA (das bandas), de forma a remover 

resíduos de agarose e outros constituintes do gel. 

4. Adicionou-se 5 volumes de tampão PBI, a cada volume de amostra, e inverteu-se várias 

vezes. 

5. Colocaram-se colunas novas em tubos coletores de 2 ml e transferiu-se toda a solução 

para a coluna. 

6. Por forma a ligar o DNA à membrana, centrifugou-se a 13000 rpm, durante 1 min. 

7. O sobrenadante foi rejeitado, e reutilizaram-se as colunas, onde está o DNA. 

8. Para lavar adicionaram-se 750 µl de tampão PE. Deixou-se atuar 5 min e centrifugou-se 

a 13000 rpm, durante 1 min. 

9. Colocaram-se as colunas num ―eppendorf‖ de 1,5 ml. Adicionou-se 50µl de tampão de 

eluição EB no centro da membrana, e deixou-se atuar durante 30 min.  

10. Centrifugou-se a 13000 rpm, durante 1 min. 

11. Analisaram-se os fragmentos purificados em gel de agarose a 1%. Consoante a 

intensidade das bandas no gel, é feita a seriação das bandas que seguem para clonagem. 

 

 

III.14 Clonagem dos produtos de BSP-PCR com o vetor 

pUC19DNA/SmaI 

 

 

O princípio da clonagem de fragmentos de DNA em vetores plasmídicos é bastante 

direto. O fragmento de DNA que se quer clonar é ligado in vitro ao DNA plasmídico, 
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seguindo-se uma transformação em bactérias competentes com os plasmídeos 

recombinantes resultantes da ligação (Chaves, 2002). No presente trabalho, clonaram-se 

os produtos BSP-PCR das amostras FCA e GGE da experiência AZA (sem_AZA, AZA, e 

AZA_STOP). O plasmídeo utilizado para a clonagem foi o pUC19DNA/SmaI (Figura 

A.1). 

No vetor estão presentes os gene LacZ e o gene de resistência à ampicilina (AMP
R
), 

e é através da deteção da disrupção/expressão destes genes que são identificadas as 

bactérias recombinantes. 

 

Protocolo 19. Clonagem dos produtos de BSP-PCR purificados a partir de gel 

de agarose, no plasmídeo pUC19DNA/SmaI  

 

Preparação das placas 

1. Foi preparada uma placa LB/ampicilina/IPTG/X-Gal, por cada reação de ligação. 

2. Prepararam-se 500 ml de meio LB Agar: A 500 ml de H2O destilada adicionaram-se 

15g/l de Agar e 25 g/l de LB. 

3. Dissolveu-se bem a mistura e foi a autoclavar a 121ºC, durante 15 min. 

4. O meio foi, em seguida, colocado num banho a 50ºC, para arrefecer.  

5. Posteriormente, na câmara de fluxo vertical, foram adicionados ao meio LB 500 µl de 

ampicilina, a uma concentração de 100 µg/ml. 

6. Homogeneizou-se o meio, e verteu-se para as placas. 

7. Estas foram deixadas a arrefecer, tendo sido depois seladas e guardadas a 4ºC, até 

serem utilizadas. 

 

“FAST DNA End Repair” 

Antes de se proceder à ligação dos produtos de PCR ao vetor, é necessário tornar as 

extremidades dos produtos de PCR cegas, tendo-se utilizando-se para isso o ―FAST DNA 

End Repair Kit‖, cuja enzima ―End Repair‖ completa as extremidades dos produtos de 

PCR, tornando o inserto compatível com o vetor pUC19DNA/SmaI (que integra apenas 

sequências com extremidades cegas).  

 

1. Misturaram-se os seguintes componentes num tubo, em gelo: 
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Reagentes Quantidade 

Fragmentos de DNA (inserto) 0.5-5 µg 

10x End Repair Reaction Mix  5 µl 

End Repair Enzyme Mix 2.5 µl 

H2O ultrapura Até perfazer 50 µl 

Volume Total 50 µl 

 

2. A reação foi incubada num termociclador a 20ºC, durante 12 min. 

3. As amostras de DNA com as extremidades reparadas foram, posteriormente, purificadas 

utilizando o ―kit‖ ―PCR purification‖ da Qiagen (QIAquick). 

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

 

Ligação do inserto (produto BSP-PCR) ao vetor pUC19DNA/SmaI 

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

ligation‖), como se descreve de seguida: 

 

Reação de 

ligação 

FCA 

S/AZA 

(BSP) 

FCA 

AZA 

(BSP) 

FCA 

AZA 

STOP 

(BSP) 

GGE 

s/AZA 

(BSP) 

GGE 

AZA 

(BSP) 

GGE 

AZA 

STOP 

(BSP) 

Produto PCR (*) 

Vetor (50 ng/µl) 

10× T4 DNA Ligase Buffer 

50% PEG 4000 Solution 

T4 DNA Ligase 

H2O ultrapura 

10 µl 

1 µl 

2 µl 

2 µl 

1 µl 

4 µl 

14µl 

1 µl 

2 µl 

2 µl 

1µl 

- 

14µl 

1 µl 

2 µl 

2 µl 

1 µl 

- 

14µl 

1 µl 

2 µl 

2 µl 

1 µl 

- 

14µl 

1µl 

2µl 

2µl 

1µl 

- 

14µl 

1µl 

2µl 

2µl 

1µl 

- 

Volume total 20 µl 20 µl 20 µl 20 µl 20 µl 20 µl 
 

2. Misturou-se a reação por pipetagem e incubou-se no termociclador durante 1 h, a 22ºC. 

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

 

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

inserto 

1. As placas previamente preparadas, foram colocadas à temperatura ambiente um pouco 

antes da sua utilização. 

2. Os tubos de bactérias competentes DH5α foram retirados do congelador a -80ºC e 
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colocados em gelo, durante cerca de 5 min. Misturaram-se as células batendo gentilmente 

no tubo. É importante evitar uma pipetagem violenta, já que estas bactérias são muito 

sensíveis.   

3. Adicionaram 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, para homogeneizar a solução. Os tubos foram 

colocados no gelo durante 30 min. 

6. A transformação fez-se por choque térmico, colocando os tubos num banho sem agitação 

a 42ºC, durante 20 seg. 

7. Após os 20 seg, os tubos foram imediatamente colocados em gelo durante 2 min. 

8. Posteriormente, adicionaram-se 950 µl de SOC, à temperatura ambiente, aos tubos 

contendo as células transformadas. Este meio é altamente nutritivo, e por isso vai 

impulsionar a divisão das bactérias. 

9. As células foram então incubadas num agitador orbital a 37ºC com agitação (~225 rpm), 

durante 1h. 

10. Entretanto, em cada placa foram espalhados 100 µl de IPTG a 100mM e 20 µl de X-

Gal a 50 mg/ml. O IPTG adicionado ao meio potencia a ação da β-galactosidase, enzima 

que hidrolisa o X-Gal. 

11. As placas foram deixadas a secar, durante pelo menos 30 min. 

12. Em seguida, colocaram-se 200 µl de cada transformação por placa 

LB/ampicilina/IPTG/X-Gal. Foi feita 1 placa para cada uma das amostras FCA e GGE, 

sem_AZA, AZA e AZA_STOP.  

13. As placas foram incubadas a 37ºC durante a noite (16 a 24 h). 

 

Análise por PCR das bactérias recombinantes 

1. As colónias positivas foram inoculadas em meio LB-Ampicilina líquido (10 ml). Foram 

repicadas 10 colónias por amostra e incubadas a 37ºC durante a noite, a 225 rpm. 

2. A partir das suspensões celulares (de cada clone) fez-se um PCR de ―screening‖. Foram 

utilizados primers M13F e M13R, que se ligam ao vetor de clonagem perto do local de 

inserção, permitindo confirmar se esses clones contêm de facto o plasmídeo com o inserto. 

Preparou-se, então, a seguinte mistura de reação para PCR, em gelo: 
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Reagentes 
Quantidade  

(µl) 

Suspensão celular 

Tampão PCR 10x [com (NH4) 2SO 4] (Fermentas, Thermo Fisher Scientific) 

Mistura de d’NTPs (2.5 mM) (Invitrogen, Life Technologies) 

MgCl2 a 25 mM (Fermentas, Thermo Fisher Scientific) 

M13F (1 µg/µl) 

M13R (1 µg/µl) 

Água ultrapura 

1,6 

2 

1,2 

1,2 

0,2 

0,2 

13,4 

Homogeneizou-se a solução com um “vortex” e centrifugou-se 

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

Volume Final 20 

 

A reação foi colocada no termociclador onde foi sujeita ao seguinte programa de 

temperaturas: 

 

Temperatura Tempo Processo 

94ºC 5 min  Desnaturação inicial 

94ºC 30 seg  Desnaturação 

54ºC 30 seg  ―Annealing‖  

72ºC 1 min, 30 seg  Síntese de DNA 

72ºC 5 min  Síntese final de DNA 

4ºC Pausa 

 

6. Os produtos do PCR foram analisados em gel de agarose (cf. protocolo 4). 

A análise do gel permitiu detetar a presença ou ausência de uma banda do tamanho de 

interesse (cerca de 357 bp), indicando a presença do inserto. 

7. Foram feitos ―stocks‖ das suspensões celulares com os prováveis fragmentos clonados, e 

congelaram-se a -80ºC. 

8. Posteriormente, foi feita a extração de DNA plasmídico de 10 clones positivos de cada 

amostra (FCA Sem_AZA, FCA AZA e FCA AZA_STOP; GGE Sem_AZA, GGE AZA e 

GGE AZA_STOP).  

 

 

 ×29 ciclos 
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III.15 Extração de DNA plasmídico 

 

 

A extração de DNA plasmídico baseia-se na separação do DNA plasmídico do DNA 

cromossómico da bactéria e dos restantes componentes celulares, de forma a que o DNA 

plasmídico seja isolado. 

Neste trabalho, a extração de DNA plasmídico foi realizada utilizando o ―Plasmid 

DNA Isolation from E. coli‖, QuickGene Plasmid Kit S (Fujifilm Life Science), tendo-se 

utilizado ainda o sistema automático de isolamento de ácidos nucleicos ―QuickGene-800‖ 

(Fujifilm Life Science). O DNA extraído desta forma apresenta uma concentração de sais 

ótima, compatível com a fase posterior de sequenciação. 

Após extração do DNA plasmídico, as sequências clonadas foram novamente 

amplificadas por PCR com os primers universais específicos (M13), para confirmação dos 

insertos clonados. O DNA plasmídico extraído foi quantificado por espetofotometria. 

 

Protocolo 20. Purificação do DNA plasmídico [“Plasmid DNA Isolation from E. 

coli‖, QuickGene Plasmid Kit S (Fujifilm Life Science)] 

 

1. Transferiram-se 2 ml de cada cultura bacteriana transformada para um tubo ―eppendorf‖ 

de 2 ml. Centrifugou-se a 6000 rpm durante 10 min, e rejeitou-se o sobrenadante.  

2. Adicionaram-se 100 µl de RDP mix (800 µl de RDP-01 e 24 µl de EDP-01), preparado 

antes de usar. Misturou-se utilizando um ―vortex‖ à máxima velocidade e fez-se um ―spin 

down‖ (após este passo não se devem ver aglomerados de células). 

3. De seguida, foram adicionados 100 µl de solução alcalina (ADP). Inverteram-se os 

tubos gentilmente cerca de 5 vezes, sem agitar. Fez-se um ―spin down‖ (este passo não 

deve demorar mais de 5 min). 

4. Adicionaram-se 140 µl de tampão de neutralização (NDP). Inverteram-se os tubos 

gentilmente cerca de 5 vezes, sem agitar. Centrifugou-se a 13200 rpm, durante 10 min. 

5. Em seguida, transferiu-se o sobrenadante para um novo tubo com 320 µl de tampão de 

lise (LDP). 

6. Homogeneizou-se com o auxílio de um ―vortex‖ e fez-se novo ―spin down‖. O lisado foi 

então transferido para o sistema automático de isolamento de ácidos nucleicos 
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―QuickGene-800‖ (Fujifilm Life Science), para a lavagem e eluição do DNA. 

7. Antes de enviar o DNA plasmídico extraído para sequenciar, as amostras foram 

submetidas a uma eletroforese em gel de agarose, de forma a confirmar se a extração foi 

bem sucedida e a um PCR para confirmar os insertos clonados. 

 

 

III.16 Sequenciação Bissulfito  

 

 

O DNA plasmídico dos clones foi sequenciado em apenas um sentido pela empresa 

Stabvida. Os resultados da sequenciação foram tratados, recorrendo ao software ―Vector 

NTI‖, de forma a isolar a sequência de interesse das sequências residuais do vetor. O 

isolamento do inserto foi possível através da localização dos primers M13.  

O status de metilação da sequência FA-SAT nas várias amostras foi, posteriormente 

analisado, utilizando o software ―Methyl viewer‖ (Pardo et al., 2011), o qual permitiu 

avaliar o estado de metilação dos locais CG em cada clone.  
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Capítulo IV – Resultados 

 
 

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

várias metodologias descritas no capítulo anterior. Para uma melhor compreensão deste 

capítulo, os resultados vão ser apresentados em vários subcapítulos. 

Inicialmente, vão ser apresentados os resultados referentes à caracterização molecular 

e citogenética da sequência FA-SAT nos genomas das duas espécies em estudo, Felis catus 

(FCA, gato doméstico, Felidae) e Genetta genetta (GGE, geneta, Viverridae). E tendo essa 

caracterização inicial como ponto de partida, serão apresentados todos os resultados relativos 

à análise da transcrição dessa sequência que engloba a determinação dos perfis de transcrição 

e localização dos transcritos, bem como a modelação da expressão da sequência em diferentes 

condições biológicas.  

  

 

IV.1 Caracterização molecular da sequência FA-SAT dos genomas de Felis 

catus e Genetta genetta 

 

 

A sequência de DNA satélite FA-SAT tem sido exaustivamente caracterizada pelo 

grupo de investigação do IBB-CGB, tendo revelado particularidades interessantes. A 

caracterização molecular desta sequência revelou que esta se apresenta altamente repetida no 

genoma de Felis catus, com uma organização em tandem (Santos et al., 2004), representando 

cerca de 2% do genoma do gato (Pontius e O’Brien, 2009). O monómero de 477 bp foi 

isolado por Santos et al. (2004), no laboratório de acolhimento, tendo sido inserido na base de 

dados NCBI, com o número de acesso AY425348.1.  

Dados de sequenciação revelaram que esta sequência é um potencial alvo de regulação 

epigenética por metilação do DNA, uma vez que apresenta um conteúdo muito elevado em 

GC (cerca de 84%) e contém uma elevada percentagem de dinucleótidos CpG, nomeadamente 

26 locais CpG distribuidos por todo o monómero e uma ilha costituida por 8 locais CpG 

(Figura IV.1.1). 



Capítulo IV - Resultados 

112 

 

 

Figura IV.1.1 – Esquema da Ilha CpG do monómero da sequência FA-SAT, com cerca de 

140 bp e 8 locais CpG. O programa utilizado para a deteção da ilha CpG e desenho dos primers F1 

e R1 (utilizados numa fase posterior deste trabalho) foi o ―MethPrimer― (Li e Dahiya, 2002). No 

esquema, cada traço vertical representa um local CpG, e a referência do NCBI, no canto superior 

direito, corresponde ao número de acesso da sequência FA-SAT isolada por Santos et al. (2004), e 

utilizada para esta análise. 

 

 

Mais recentemente, surgiram evidências de que esta sequência é transcrita em RNAs 

não codificantes (ncRNAs) em Felis catus, o que suscitou o interesse no estudo da função que 

estes ncRNAs poderão desempenhar (dados não publicados do grupo). 

 A descoberta de uma sequência de DNA satélite ortóloga noutro genoma Carnivora, 

suscitou o interesse no estudo paralelo desta sequência e do seu comportamento transcricional 

em ambos os genomas, nos quais a sequência FA-SAT apresenta localizações cromossómicas 

distintas. A sequência FA-SAT torna-se assim particularmente interessante devido à elevada 

similaridade que apresenta nos dois genomas distintos, apresentando no entanto diferenças ao 

nível da localização e abundância no genoma. O alinhamento das sequências consenso da 

sequência FA-SAT para FCA e GGE revelou uma similaridade de 97% (Figura IV.1.2). 
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Figura IV.1.2 – Alinhamento das sequências consenso de sete clones da sequência FA-

SAT de Felis catus e de Genetta genetta. O alinhamento de sete clones da sequência FA-SAT de 

Felis catus (Anexo A.2) e de Genetta genetta (Anexo A.3), em separado, permitiu obter a sequência 

consenso para cada uma das espécies. O alinhamento das duas sequências consenso revelou uma 

similaridade de 97%. Alinhamentos feitos recorrendo ao software ―Vector NTI Advance 11‖. 

 

 

A variabilidade da sequência FA-SAT dentro de cada uma das espécies em estudo foi 

também analisada através do alinhamento de 7 clones de FCA e 7 clones de GGE. Os 

resultados desses alinhamentos revelaram uma similaridade de 86,3% para FCA (Anexo A.2) 

e uma similaridade de 94% para GGE (Anexo A.3), evidenciando que a variabilidade 

intraespécie da sequência FA-SAT é maior no gato do que na geneta. O alinhamento dos 7 

clones de FCA com a sequência consenso da geneta apresenta uma similaridade de 86,1% 

(Anexo A.4), revelando que a sequência FA-SAT de geneta é tão similar à sequência FA-SAT 

de gato como os 7 clones de gato entre si. 
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IV.2 Mapeamento físico da sequência FA-SAT em cromossomas 

metafásicos e núcleos interfásicos de Felis catus e Genetta genetta 

 

 

O mapeamento da sequência de DNA satélite FA-SAT foi realizado paralelamente em 

cromossomas metafásicos e núcleos interfásicos dos genomas de Felis catus e de Genetta 

genetta, através da técnica de DNA-FISH (Hibridação In Situ Fluorescente de DNA). Esta 

tecnologia possibilitou analisar, numa primeira fase, a localização e abundância desta 

sequência repetitiva nos genomas das duas espécies em estudo. 

Analisando os cromossomas metafásicos das duas espécies em estudo é evidente a 

diferente localização cromossómica da sequência FA-SAT (Figura IV.2 a, c). Em FCA, a 

sequência apresenta uma localização maioritariamente telomérica, conforme descrito por 

Santos et al., (2004). Já em GGE, a sequência encontra-se maioritariamente na região 

(peri)centromérica. Em ambas as espécies, aparentemente, a sequência não está presente em 

todos os cromossomas.  

Observando os núcleos interfásicos e comparando a quantidade de sinal de 

fluorescência (área do sinal e número de sinais) entre a linha celular de FCA e de GGE, esta é 

aparentemente menor em GGE, indicando que a sequência FA-SAT é possivelmente menos 

abundante (menor número de cópias) nesta espécie (Figura IV.2 b, d). No entanto, o 

procedimento de DNA-FISH não permite quantificar o número de cópias da sequência, e 

dessa forma outra metodologia foi utilizada numa fase posterior do trabalho para quantificar 

com precisão o número de cópias de FA-SAT nos genomas das duas espécies em estudo. 
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Figura IV.2 – Mapeamento da sequência FA-SAT em cromossomas metafásicos e 

núcleos interfásicos de Felis catus e Genetta genetta. a. Cromossomas metafásicos (a azul) de 

Felis catus, evidenciando a localização maioritariamente telomérica da sequência FA-SAT (a verde); 

b. Núcleos interfásicos (a azul) de Felis catus com sinal de DNA de FA-SAT abundante e em 

―cluster‖; c. Cromossomas metafásicos de Genetta genetta, evidenciando a localização 

maioritariamente (peri)centromérica da sequência FA-SAT; d. Núcleos interfásicos de Genetta genetta 

com sinal de DNA FA-SAT, também em ―cluster‖. A organização em ―clusters‖ dos sinas de DNA de 

FA-SAT, observada nas duas espécies, é típica de uma sequência repetida em tandem. 
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IV.3 Análise quantitativa do número de cópias da sequência FA-SAT por 

Real Time PCR quantitativo “Copy number” em Felis catus e Genetta 

genetta 

 

 

Para avaliar de forma precisa a abundância da sequência de DNA satélite FA-SAT nos 

genomas de Felis catus e Genetta genetta, optou-se pela quantificação absoluta do número de 

cópias. A análise quantitativa foi realizada por Real Time PCR quantitativo (Real Time-

qPCR), como descrito no protocolo 8 (Secção III.4).  

A curva standard construída e utilizada nesta análise (Gráfico IV.3.1) foi 

posteriormente utilizada em todas as quantificações do número de cópias da sequência FA-

SAT, realizadas ao longo deste trabalho. Assim, e para uma melhor organização dos dados, a 

curva será apresentada apenas na primeira experiência de Real time-qPCR. 

 

 

 

Gráfico IV.3.1 – Curva standard 10
9
 – 10

5
 para a quantificação do número de cópias da 

sequência FA-SAT, em Felis catus e Genetta genetta. Declive: -3,434; R
2
: 0,9988; Interseção 

no eixo dos YY: 40.721; Eficiência: 95.523%. Pontos a azul correspondem às diluições seriais de 

concentrações conhecidas utilizadas para a construção da curva standard. 



Capítulo IV - Resultados 

   117 

 

A análise quantitativa revelou que no gato, a sequência FA-SAT é altamente 

abundante, apresentando 3x10
7
 cópias da sequência em 1 ng de amostra, enquanto que na 

geneta, o número de cópias de FA-SAT é muito menor, revelando apenas 4x10
3
 cópias da 

sequência em 1 ng de amostra (Tabela IV.3). 

Para uma melhor comparação da abundância da sequência FA-SAT no gato e na 

geneta, calculou-se a percentagem de DNA que a sequência representa em ambos os genomas, 

tendo em consideração o tamanho e a massa do genoma de ambas as espécies.  

O tamanho do genoma de Felis catus foi obtido através da base de dados DOGS 

(―Database of Genomes Size‖), tendo-se assumido que a massa do genoma haploide (―C-

value‖) desta espécie é 3.45 pg (valor obtido por análise bioquímica). Utilizando a fórmula, 

m= (n) x (1.096 x 10 
-21

 g/bp), pode-se concluir que o tamanho total do genoma haplóide 

desta espécie é 3.2×10 
9 

bp. Atendendo à ausência de dados relativos ao tamanho do genoma 

de Genetta genetta, e qualquer outro género da família Viverridade, e tendo-se verificado que 

os genomas de várias espécies da subordem Feliformia apresentam tamanhos similares ao do 

genoma de Felis catus, considerou-se o tamanho do genoma da Genetta genetta igual ao de 

Felis catus.  

Assim, considerando estes dados, e calculando o número de genomas haploides de 

cada espécie presente em 1 ng de amostra e sabendo o número de cópias da sequência FA-

SAT presente em cada amostra (3x10
7
 no gato e 4x10

3
 na geneta), bem como o tamanho do 

monómero (bp), foi possível calcular a percentagem que esta sequência de satDNA representa 

nos genomas de cada uma das espécies analisadas. Esta análise revelou que a sequência FA-

SAT representa 1.3% do genoma total de Felis catus e 0.00018% do genoma total de Genetta 

genetta (Tabela IV.3; Gráfico IV.3.2). 
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Tabela IV.3 – Quantificação absoluta do número de cópias da sequência FA-SAT por 

Real time-qPCR e determinação da representatividade da sequência em cada um dos 

genomas analisados. 

 

Amostra Número de Cópias da 

sequência FA-SAT 

Comparação do número de 

cópias (FCA/GGE) 

% de FA-SAT no 

genoma haploide 

FCA 3x10
7 

 
- 1.3% 

GGE 4x10
3 

 
-7332 × 0.00018% 

 

Número de cópias da sequência FA-SAT nas amostras de Felis catus (FCA) e Genetta genetta 

(GGE), quantificado por Real Time-qPCR. A comparação do número de cópias da sequência 

revelou que na geneta a sequência FA-SAT é menos abundante 7332 vezes. A percentagem 

que esta sequência de satDNA representa nos genomas haploides das duas espécies em estudo 

está também indicada na tabela, evidenciando as diferenças substanciais na abundância desta 

sequência em FCA e GGE. 

 

 

 

 

Gráfico IV.3.2 – Comparação do número de cópias da sequência FA-SAT em Felis catus 

e Genetta genetta. A diferente abundância desta sequência de satDNA nas duas espécies é evidente, 

atendendo à diferença substancial do número de cópias de DNA FA-SAT detetado nas duas espécies 

(3x10
7
 no gato e 4x10

3
 na geneta), por Real Time-qPCR.  
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IV.4 Transcrição da sequência FA-SAT em Felis catus e Genetta Genetta 

  

 

 Na última década, o estudo das sequências repetitivas tem ganho um novo impacto ao 

nível da sua investigação, em parte devido ao surgimento de inúmeras evidências da sua 

transcrição. Neste cenário, pretendeu-se no âmbito desta dissertação analisar a sequência de 

DNA satélite FA-SAT relativamente à sua atividade transcricional, nos genomas de Felis 

catus e Genetta genetta.  

 A análise da transcrição da sequência FA-SAT nos genomas de Felis catus e Genetta 

genetta foi realizada recorrendo em paralelo a duas tecnologias complementares: Hibridação 

In Situ fluorescente de RNA (RNA-FISH) e ―Real-Time reverse transcription quantitative 

PCR‖ (RT-qPCR). A complementaridade destas duas técnicas permitiu validar os resultados. 

 

IV.4.1 Análise da expressão da sequência FA-SAT por RNA-FISH 

 

 Uma das tecnologias utilizadas para analisar a expressão da sequência FA-SAT foi o 

procedimento de RNA-FISH. Esta técnica permitiu detetar a presença ou não de transcritos da 

sequência FA-SAT, bem como a localização intracelular dos mesmos. Foi possível ainda 

comparar a quantidade de sinais de transcritos FA-SAT entre células da mesma espécie e 

entre células das duas espécies em estudo. 

Em Felis catus, a quantidade de sinais de RNA de FA-SAT observada em grande 

parte das células é muito elevada, evidenciando que a sequência FA-SAT é abundantemente 

transcrita no genoma do gato (Figura IV4.1 a, b, c). Observam-se sinais em ―cluster‖, sendo 

de notar que nem todas as células apresentam a mesma quantidade de sinal de transcrito FA-

SAT, apresentando algumas células um nível de transcrição extremamente elevado, enquanto 

outras apresentam notoriamente menos transcritos. Finalmente há ainda células que não 

apresentam sinal de transcrição FA-SAT (pelo menos ao nível da resolução do RNA-FISH). 

Em Genetta genetta, a sequência FA-SAT é transcrita, provavelmente, a um nível 

mais baixo (Figura IV.4.1 d, e, f). Nas células de GGE observam-se menos transcritos de FA-

SAT, os quais apresentam uma distribuição mais dispersa no núcleo, não se agrupando em 

―clusters‖. À semelhança do que se verifica no gato, também na geneta existem células com e 
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sem sinais de transcritos, refletindo possivelmente a transcrição variável desta sequência ao 

longo do ciclo celular em ambas as espécies. 

 

 

Figura IV.4.1 - Análise da transcrição da sequência FA-SAT por RNA-FISH, em células 

de Felis catus e Genetta genetta. Os sinais de RNA de FA-SAT estão representados a vermelho e 

os núcleos encontra-se contrastados com DAPI (a azul). a, b, c. Células de Felis catus com diferentes 

níveis de transcrição FA-SAT e diferentes padrões de distribuição dos transcritos; d, e, f. Células de 
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Genetta genetta apresentando menor quantidade de transcritos de FA-SAT, comparativamente com as 

células de Felis catus.  

 

IV.4.2. Análise Quantitativa da expressão da sequência FA-SAT por Real time 

RT-qPCR 

 

 Uma vez observados os transcritos FA-SAT na célula, recorreu-se ao Real time RT-

qPCR para quantificar estes mesmos transcritos nos dois genomas em estudo. 

 No gráfico IV.4.2.1 apresenta-se a curva standard obtida por Real time RT-qPCR (c.f 

protocolo 8, secção III.4) que foi utilizada para quantificar o número de transcritos da 

sequência FA-SAT nos dois genomas em análise, em várias etapas deste trabalho. À 

semelhança das análises por Real time-qPCR, também nas análises de Real time RT-qPCR, a 

curva standard apenas será apresentada uma vez, aquando da primeira experiência. 

 

 

 

Gráfico IV4.2.1 – Curva standard 10
9
 – 10

5
 para a quantificação de transcritos da 

sequência FA-SAT, em Felis catus e Genetta genetta. Declive: -3,365; R
2
: 0,9984; Interseção 

no eixo dos YY: 38,163; Eficiência: 98,23%. Pontos a azul correspondem às diluições seriais de 

concentrações conhecidas utilizadas para a construção da curva standard. 
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Nesta experiência foram ainda analisadas as frações de RNA total e ―small‖ nas duas 

espécies em estudo. Os resultados revelaram que a transcrição FA-SAT na fração small é mais 

abundante do que na fração total em ambos os genomas (Tabela IV.4.2; Gráfico IV.4.2.2), 

sendo que no gato é aproximadamente 15 vezes superior à transcrição FA-SAT na fração total 

(Tabela IV.4.2; Gráfico IV.4.2.2 a). 

Através dos dados de Real time RT-qPCR, torna-se evidente que em Felis catus a 

sequência FA-SAT é transcrita de forma abundante (em média cerca de 27300 cópias na 

fração de RNA total e 414550 cópias na de RNA ―small‖) (Tabela IV.4.2; Gráfico IV.4.2.2 a). 

Na Genetta genetta o número de cópias detetado é bastante mais baixo (2624 cópias na fração 

de RNA total e 4367 cópias na de RNA ―small‖) (Tabela IV.4.2; Gráfico IV.4.2.2 b). No que 

diz respeito à fração total, o número de transcritos FA-SAT detetados no gato é 11 vezes 

superior ao número de transcritos encontrados na geneta. Já na fração de RNA ―small‖, essa 

diferença entre gato e geneta acentua-se significativamente, sendo os níveis de transcrição no 

gato 95 vezes superiores aos detetados na geneta (Gráfico IV.4.2.2 c). 

 

Tabela IV.4.2 – Quantificação absoluta do número de transcritos FA-SAT por Real time 

RT-qPCR e análise da variação dos níveis de expressão nas frações de RNA total e 

“small” em Felis catus e Genetta genetta. 

 

Amostras 

Número de 

transcritos 

de FA-SAT 

Variação do nível de 

expressão 

(relativamente ao 

total) 

 

t-Test  

(p 0,05) 
Significância 

estatística 

Significância 

biológica (*) 

(“cut-off”  3) 

 

FCA 

Total 

27300,37 

 
- - - - 

FCA 

“Small” 

414549,74 

 
+ 15,2 x 0,00307 Significativo Significativo 

GGE 

Total 

2624,84 

 
- - - - 

GGE 

“Small” 

4366,83 

 
+ 1,7 x 0,00509 Significativo 

Não 

significativo 

 

Número de cópias de transcritos da sequência FA-SAT na fração de RNA total e ―small‖, nas 

amostras de Felis catus (FCA) e Genetta genetta (GGE), quantificado por Real Time RT-

qPCR. Na tabela estão apresentados, ainda, os resultados da comparação entre o número de 

transcritos detetados na fração de RNA total e ―small‖ em cada um dos genomas analisados. 

Estas análises comparativas foram sujeitas ao teste estatístico t-Test, de forma a avaliar a 

significância estatística das variações detetadas. O significado biológico das mesmas 
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variações está também definido na tabela, tendo em consideração o valor de ―cut-off‖ (  3) 

definido neste trabalho. 

 
 

(*) O valor de ―cut-off‖ para a significância biológica da variação dos níveis de transcrição de 

sequências repetitivas foi definido, neste trabalho, como sendo ≥ 3. Este valor foi determinado 

após análise em paralelo dos dados de RT-qPCR e RNA-FISH, de forma a avaliar a partir de que 

valor de variação essa alteração se tornava efetivamente evidente por RNA-FISH, sendo neste 

caso considerada biologicamente significativa. A definição do valor de ―cut-off‖ para a 

significância biológica da variação de níveis de transcrição está já definido para alguns genes, 

nomeadamente alguns genes de cancro, como o Erbb2. No caso dos genes, a determinação deste 

valor torna-se mais fácil, na medida em que os genes têm uma proteína e um fenótipo associado, o 

que facilita a determinação das alterações que são de facto biologicamente significativas. E 

mesmo no caso dos genes, os valores de ―cut-off‖ podem variar, dependendo do gene em 

particular e da sua implicação funcional no genoma. Definir o ―cut-off‖ para sequências 

repetitivas torna-se, por sua vez, uma tarefa difícil por diversas razões, nomeadamente: a elevada 

abundância natural destes transcritos nos genomas; a natureza repetitiva destas sequências; o 

desconhecimento da(s) função(ões) destes transcritos não permite fazer uma associação a 

determinado(s) fenótipo(s); e a ausência de dados similares já publicados para uma avaliação 

comparativa.  

 

 

 

 a 
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 b 

 

 c 

 

Gráficos IV.4.2.2 – Comparação dos níveis de transcrição FA-SAT na fração RNA total 

e “small” em Felis catus e Genetta genetta. a. A comparação dos níveis de transcrição FA-SAT 

nas frações total e ―small‖ em Felis catus evidencia que a transcrição na fração ―small‖ é 15 vezes 

superior à transcrição na fração total; b. As diferenças detetadas nos níveis de transcrição FA-SAT 

entre as frações total e ―small‖ em Genetta genetta não são biologicamente significativas; c. A 

comparação dos níveis de transcrição FA-SAT entre as quatro amostras revela que o número de 

transcritos FA-SAT no gato é 11 vezes superior na fração de RNA total, e 95 vezes superior na fração 

de RNA ―small‖, comparativamente às mesmas frações de RNA na geneta. Nos três gráficos 

encontram-se assinalados, em forma de barra, os desvios padrão associados às análises estatísticas. 
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Integrando os dados relativos à transcrição (Tabela IV.4.2; Gráfico IV.4.2.2) e ao 

número de cópias da sequência FA-SAT (Tabela IV.3; Gráfico IV.3.2) nos genomas das duas 

espécies em estudo, foi possível ainda avaliar a eficiência da transcrição (% transcrição FA-

SAT = nº de transcritos FA-SAT/nº de cópias da sequência FA-SAT). E nesse sentido, o 

genoma de GGE revela-se mais eficiente em transcrever a sequência FA-SAT, do que o de 

FCA. Esta espécie tem um menor número de cópias da sequência, mas transcreve entre 66% a 

100% dessas mesmas sequências. O genoma de FCA, por sua vez, é menos eficiente no que 

diz respeito à transcrição FA-SAT, pois tem um maior número de cópias, mas apenas 0.25% a 

1.4% das cópias são transcritas.  

 

 

IV.5 Determinação da localização celular dos transcritos FA-SAT em FCA 

e GGE 

  

 

A análise da transcrição da sequência FA-SAT por RNA-FISH tornou claro que esta 

sequência é transcrita em ambas as espécies (secção IV.4.1), e possibilitou ainda avaliar a 

distribuição dos sinais de RNA de FA-SAT nas células. A observação das células de ambas as 

espécies revelou uma localização intracelular dos transcritos estritamente nuclear, uma vez 

que nunca foram encontrados no citoplasma (Figura IV.5.1 e IV.5.2). Dentro do núcleo foi 

notória uma distribuição particular dos transcritos, observando-se a sua acumulação na 

periferia do nucléolo (Figura IV.5.1 a, c e d e IV.5.2). Em alguns casos, foram ainda detetados 

sinais de RNA de FA-SAT no interior do nucléolo (Figura IV.5.1 a e d; IV.5.2). Tanto em 

FCA, como em GGE, é possível detetar em algumas células sinais mais dispersos por todo o 

nucléolo (Figura IV.5.1 a e d; IV.5.2). Considerando estas observações e de forma a 

possibilitar uma melhor exposição e posterior discussão dos resultados, é importante fazer 

uma distinção clara entre localização nuclear e localização nucleolar, sendo que o termo 

localização nuclear se refere, neste caso e de uma forma simplista, a toda a área nuclear extra-

nucleolar. 
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Em virtude destas observações, revelou-se importante identificar o nucléolo, tendo-se 

utilizado para tal o anticorpo anti-fibrilarina. A fibrilarina é um componente da parte fibrilar 

do nucléolo, sendo frequentemente utilizado para marcar a estrutura nucleolar (Hernandez-

Verdum, 2011). A análise da co-localização dos transcritos com a estrutura nucleolar foi 

realizada por RNA-FISH-Imunofluorescência (RNA-FISH-IF). 

 

 

Assim, em Felis catus, os transcritos são encontrados na forma de ―clusters‖ em três 

localizações diferentes: distribuídos pelo núcleo, na periferia do nucléolo e no interior do 

nucléolo (Figura IV.5.1 d.). Os transcritos no interior do nucléolo são os menos abundantes, 

não sendo encontrados em todas as células, as quais se encontram provavelmente em 

diferentes fases do ciclo celular (Figura IV.5.1 b e c). 
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Figura IV.5.1 – Análise da localização dos transcritos FA-SAT, por RNA-FISH-IF, em 

células de Felis catus. Os transcritos de FA-SAT encontram-se marcados a vermelho e a fibrilarina 

a verde. Os núcleos encontra-se contrastados com DAPI (a azul). a e c. Núcleos com sinal RNA de 

FA-SAT maioritariamente localizado na periferia do nucléolo, sendo notório o sinal disperso a marcar 

o nucléolo; b. Células com menor quantidade de sinal de RNA de FA-SAT, evidenciando a existência 

de células com diferentes níveis de transcrição FA-SAT; d. Células com maior quantidade de sinal de 

transcrito FA-SAT, o qual é visível em três localizações celulares distintas: núcleo, nucléolo e 

periferia do nucléolo. 

 

 

Em Genetta genetta, como já foi referido, a quantidade de transcritos FA-SAT é muito 

menor do que no gato, e esses sinais são encontrados maioritariamente na periferia e/ou 

interior do nucléolo, embora também se observem sinais de RNA de FA-SAT distribuídos 

pelo núcleo (Figura IV.5.2). A localização mais frequente dos transcritos é o interior do 

nucléolo, onde o sinal de RNA de FA-SAT surge de forma dispersa, sendo visível em 

praticamente todas as células de geneta (Figura IV.5.2 b e c). 
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Figura IV.5.2 – Análise da localização dos transcritos FA-SAT, por RNA-FISH-IF, em 

células de Genetta genetta. Na imagem a, os transcritos FA-SAT encontram-se marcados a 

vermelho e a fibrilarina está apresentada a verde. Nas imagens b e c, apenas estão identificados os 

transcritos FA-SAT, com o intuito de facilitar a sua análise. Em todas as imagens, os núcleos 

encontram-se contrastados com DAPI (a azul). a. Células com diferentes níveis de transcrição FA-

SAT; b e c. Núcleos que apresentam os transcritos FA-SAT maioritariamente localizados na periferia 

e/ou interior do nucléolo, embora seja possível observar nas três imagens, que os transcritos FA-SAT 

podem ser encontrados no núcleo, nucléolo e sua periferia. 
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A localização simultânea dos transcritos FA-SAT em diferentes compartimentos 

nucleares suscitou o interesse na identificação de quais os transcritos nascentes e os maduros. 

Tal informação pode revelar-se muito útil na determinação do local onde a sequência FA-SAT 

está a ser transcrita, possibilitando posteriormente inferir sobre que RNA Polimerase está 

envolvida na expressão desta sequência de satDNA. 

 

 

IV.6 Análise dos transcritos nascentes FA-SAT em Felis catus e Genetta 

genetta  

 

 

A análise dos transcritos da sequência FA-SAT nascentes foi realizada, neste trabalho, 

recorrendo a duas estratégias distintas. Numa primeira fase, a distinção entre transcritos FA-

SAT nascentes e maduros foi conseguida através da análise da co-localização de sinais de 

RNA e de DNA da sequência FA-SAT, em células de Felis catus e Genetta genetta. O 

tratamento com o inibidor da transcrição, DRB (5,6-dichloro-1-β-d-

ribofuranosylbenzimidazole), foi realizado em seguida para confirmar esta distinção, 

contribuindo também para a determinação provável do local onde a sequência FA-SAT é 

transcrita. Em Genetta genetta, a análise dos transcritos FA-SAT nascentes usando este 

inibidor da transcrição não foi realizada, uma vez que a quantidade de transcritos detetáveis 

em microscopia não permitiu esta discriminação de forma explícita. 

 

IV.6.1 Análise da co-localização de sinais de RNA e de DNA da sequência FA-

SAT em células de Felis catus e Genetta genetta 

 

Após captação de imagens de células de FCA e GGE submetidas a RNA-FISH, estas 

foram de seguida lavadas e equilibradas em Formamida, para serem posteriormente 

submetidas a DNA-FISH, o que permitiu analisar nas mesmas células a localização dos sinais 

de RNA e DNA da sequência FA-SAT. A sobreposição de sinais de DNA e RNA, é 

indicadora de que esses transcritos são nascentes. Em oposição, todos os outros serão, em 

princípio, transcritos maduros. Neste caso utilizou-se a sonda específica para a sequência FA-

SAT, marcada com biotina, e portanto nas imagens correspondentes sobrepostas, os sinais de 
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RNA de FA-SAT surgem a vermelho (detetados com rodamina) e os sinais de DNA de FA-

SAT surgem a verde (detetados com FITC).  

 

IV.6.1.1 Análise da co-localização de sinais de RNA e de DNA de FA-SAT em 

Felis catus 

 

Como era de esperar, ao analisar as imagens correspondentes de RNA- e DNA-FISH, 

observaram-se sinais de DNA de FA-SAT e de RNA de FA-SAT que se sobreponham e 

outros que não, refletindo a existência de transcritos nascentes e maduros (Figura IV.6.1.1). 

Surpreendentemente, observaram-se células com DNA de FA-SAT dentro do nucléolo 

e na sua periferia, sendo que alguns desses sinais se co-localizavam com sinais de RNA de 

FA-SAT (Figura IV.6.1.1 a, b e c), o que sugere que a sequência FA-SAT poderá estar a ser 

transcrita nessas estruturas subnucleares (transcritos nascentes a amarelo). Analisando várias 

células foi possível detetar uma correlação interessante: sempre que é visível o sinal RNA de 

FA-SAT disperso no nucléolo, a sequência FA-SAT (DNA) está localizada no interior ou na 

periferia do nucléolo (Figura IV.6.1.1 a, b e c); no entanto o DNA de FA-SAT pode estar no 

interior ou na periferia do nucléolo, sem que o sinal RNA de FA-SAT disperso esteja presente 

(Figura IV.6.1.1 a e c).  

Analisando células com diferentes padrões de distribuição do sinal DNA de FA-SAT, 

é ainda possível sugerir que as células que exibem a sequência de DNA FA-SAT localizada 

no núcleo são as que têm menos transcritos, ao contrário das células com a sequência na 

periferia ou no interior do nucléolo, que apresentam maior quantidade de transcritos (Figura 

IV.6.1.1 a, b). É também de notar que a sequência FA-SAT localizada no interior e na 

periferia do nucléolo, parece apresentar uma conformação mais distendida, mais relaxada, a 

qual é um requisito para que ocorra a transcrição (Figura IV.6.1.1 b e c). Analisando, de 

forma global, a localização dos sinais de RNA e de DNA de FA-SAT co-localizados, verifica-

se que a sobreposição é mais frequente no interior e periferia do nucléolo, embora também 

seja encontrada no núcleo. 
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Figura IV.6.1.1 – Imagem representativa da sobreposição dos sinais de DNA e RNA da 

sequência FA-SAT, em células de Felis catus. A primeira coluna representa a primeira fase 

deste procedimento sequencial, que se baseou na identificação dos transcritos FA-SAT por RNA-FISH 

(a vermelho). A segunda coluna mostra o mapeamento nuclear sequencial por DNA-FISH da 

sequência de DNA de FA-SAT (a verde). A última coluna consiste na sobreposição dos sinais de RNA 

de FA-SAT e dos sinais de DNA de FA-SAT nos mesmos núcleos. Em todas as colunas, os núcleos 
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encontram-se contrastados com DAPI (a azul). Os sinais a amarelo representam potencialmente os 

transcritos nascentes. 

 

 

IV.6.1.2 Análise da co-localização de sinais de RNA e de DNA de FA-SAT em 

Genetta genetta 

 

À semelhança do que se observou em Felis catus, também nas células de Genetta 

genetta existiam sinais de RNA que se co-localizavam com sinais de DNA de FA-SAT e 

sinais em que isso não se observava. A análise cuidada destas células revelou a presença da 

sequência FA-SAT na periferia e/ou interior do nucléolo (Figura IV.6.1.2 a, b e c), 

praticamente em todas as células de geneta, embora não fosse essa a sua localização 

exclusiva. Sinais de DNA de FA-SAT foram também encontrados distribuídos pelo núcleo, 

em ―clusters‖ (Figura IV.6.1.2 b e c). Analisando a sobreposição das imagens de RNA-FISH e 

DNA-FISH, é de notar que é no interior e na periferia do nucléolo que a co-localização entre 

sinais de RNA e de DNA de FA-SAT parece ser mais evidente (Figura IV.6.1.2 a e c). 

Relacionando a conformação do sinal de DNA com o padrão de distribuição na célula 

é visível uma correlação, na medida em que no nucléolo e na sua periferia é recorrentemente 

encontrado sinal de DNA de FA-SAT distendido (Figura IV.6.1.2 a e c), ao contrário do sinal 

nuclear. Os sinais de DNA de FA-SAT no núcleo surgem em ―clusters‖, conformação que 

aparentemente não permitirá que ocorra a transcrição (Figura IV.6.1.2 b e c).  
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Figura IV.6.1.2 – Imagem representativa da sobreposição dos sinais de DNA e RNA da 

sequência FA-SAT, em células de Genetta genetta. A primeira coluna representa a primeira fase 

deste procedimento sequencial, que se baseou na identificação dos transcritos FA-SAT por RNA-FISH 

(a vermelho). A segunda coluna mostra o mapeamento nuclear sequencial por DNA-FISH da 

sequência de DNA de FA-SAT (a verde). A última coluna consiste na sobreposição dos sinais de RNA 
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de FA-SAT e dos sinais de DNA de FA-SAT nos mesmos núcleos. Em todas as colunas, os núcleos 

encontram-se contrastados com DAPI (a azul). Os sinais a amarelo representam potencialmente os 

transcritos nascentes. 

 

 

IV.6.2 Análise dos transcritos nascentes FA-SAT em Felis catus através do uso de 

um inibidor da transcrição 

 

Como referido, de forma a diferenciar, de forma mais precisa, transcritos nascentes de 

maduros recorreu-se ao uso do inibidor de transcritos nascentes, DRB. Com este tratamento a 

transcrição pela RNA polimerase II, e possivelmente pela RNA polimerase I é inibida (Lu e 

Gilbert, 2007; Hernandez-Verdum, 2011), e portanto caso a sequência em estudo seja 

transcrita por alguma dessas polimerases, a sua transcrição será bloqueada e dessa forma 

apenas se mantêm nas células os transcritos maduros.  

A ação do DRB foi analisada tendo em paralelo células submetidas ao tratamento com 

este composto e células controlo. O tratamento com DRB teve a duração de 1 hora, e logo de 

seguida as células foram submetidas a RNA-FISH-IF (usando o anticorpo anti-fibrilarina para 

marcação do nucléolo). 

Observando as imagens da experiência controlo e tratamento com DRB é de notar a 

diferença ao nível das estruturas nucleolares (Figura IV.6.2). O tratamento DRB provocou a 

dissociação dos nucléolos, através da separação da parte fibrilar da parte granular, 

observando-se por isso nucléolos mais pequenos e menos definidos. O sinal do anticorpo anti-

fibrilarina surge nitidamente mais distendido (Figura IV.6.2 d, e, f).  

Analisando o sinal de RNA de FA-SAT em células tratadas com DRB e células 

controlo é possível detetar que com o tratamento a quantidade de transcritos diminuiu 

substancialmente (Figura IV.6.2), o que corrobora a ação do DRB na inibição da transcrição. 

Ao comparar a localização e distribuição dos transcritos nas duas situações (DRB e Controlo) 

verifica-se que os transcritos que nitidamente desaparecem com o tratamento DRB são os 

transcritos dispersos no nucléolo (Figura IV.6.2 d, e, f), sugerindo que serão esses os 

transcritos nascentes. Os sinais de transcritos FA-SAT localizados na periferia do nucléolo 

também são menos abundantes nas células tratadas, sugerindo que se podem tratar também de 

transcritos nascentes. Contudo, nas células tratadas com DRB são ainda visíveis por vezes 
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sinais de RNA de FA-SAT na periferia do nucléolo (Figura IV.6.2 d), indicando que nesse 

compartimento perinucleolar poderão estar presentes, tanto transcritos maduros, como 

nascentes. Em adição a isto, os transcritos que frequentemente estão presentes, tanto nas 

células tratadas, como no controlo, são os transcritos que se encontram no núcleo, embora a 

sua quantidade tenha também diminuido nas células tratadas, relativamente à situação 

controlo (Figura IV.6.2). Estas observações sugerem, assim, que os transcritos maduros são 

provavelmente os transcritos nucleares, sendo que a sequência FA-SAT poderá ser transcrita 

no nucléolo ou na sua periferia.  

 

 

Figura IV.6.2 – Imagem representativa dos efeitos do tratamento com DRB ao nível da 

transcrição da sequência FA-SAT, nas células de Felis catus. A vermelho estão apresentados 

os sinais de RNA de FA-SAT, e a verde está a fibrilarina. Os núcleos encontram-se contrastados com 

DAPI (a azul). a, b, c. Células de Felis catus que não foram expostas ao DRB, representam a situação 
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controlo; d, e, f. Células de Felis catus sujeitas ao tratamento com DRB, nas quais é notória uma 

diminuição da quantidade de transcritos nas células.  

 

 

IV.7 Determinação do Perfil de transcrição da sequência FA-SAT em Felis 

catus 

 

 

A observação, numa mesma população (lâmina), de células com sinal de RNA de FA-

SAT e células sem sinal, sugeriu a hipótese de que a transcrição da sequência FA-SAT 

poderia ser dependente do ciclo celular. No sentido de estudar esta possibilidade pretendeu-se, 

nesta fase do trabalho, determinar o perfil de transcrição desta sequência de satDNA ao nível 

do ciclo celular, identificando a(s) fase(s) do ciclo em que os transcritos FA-SAT estão 

presentes nas células. 

A análise do perfil de transcrição da sequência FA-SAT, em Felis catus, foi realizada 

recorrendo a RNA-FISH-IF, utilizando anticorpos que permitem discriminar fases específicas 

do ciclo celular. Os marcadores de ciclo utilizados foram os anticorpos anti-ciclina A e anti-

ciclina D1 (Figura IV.7.1) (Murray, 2004). A anti-ciclina D1 é considerada um marcador da 

fase G1. A ciclina D1 (ciclina à qual se liga o anticorpo) acumula-se na fase G1, e não está 

presente na fase S. Na fase G2 volta a surgir, e mantém-se na fase M (Sherr, 1995; Fu et al., 

2004). Os níveis de ciclina D1 na fase G2/M são, contudo, menores do que na fase G1 (Sherr e 

Roberts, 2004; Yang et al., 2006). A anti-ciclina A, por sua vez, é utilizada como um 

marcador de fase S. A ciclina A é necessária para a transição G1/S e G2/M, atingido os níveis 

de concentração mais elevados na fase S (Girard et al., 1991; Zhao et al., 2004). Esta ciclina 

não está presente na célula na fase G1 e marca as fase G2 e M (Geley et al., 2001; Zhao et al., 

2004). A utilização em paralelo destes dois marcadores de ciclo, permitiu a identificação das 

fases e transições do ciclo celular G0/G1, G1, G1/S, S, G2 e G2/M. 
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Figura IV.7 - Esquema do perfil de expressão das ciclina D1 e A ao longo do ciclo 

celular. 

 

 

Para além dos dois marcadores de ciclo referidos, foi utilizado ainda um marcador de 

proliferação celular, o anti-PCNA. Este anticorpo possibilita a distinção das células que estão 

em ciclo, das células que estão fora de ciclo (Bravo e Macdonald-Bravo, 1987). A sua 

utilização, neste trabalho, foi particularmente útil, não só para a análise do perfil de 

transcrição da sequência FA-SAT, como também para analisar como as células reagiram aos 

diferentes stresses a que foram submetidas, numa fase posterior. 

Existem duas famílias de PCNA nas células de mamíferos, sendo que uma está 

presente apenas na fase S, e não é degradada por detergentes não iónicos (por exemplo: triton 

X-100) (Bravo e Macdonald-Bravo, 1987; Lu e Gilbert, 2007). A outra família está presente 

em todo o ciclo e é degradada facilmente por detergentes não iónicos (Bravo e Macdonald-

Bravo, 1987). Assim sendo, o anticorpo anti-PCNA pode ser usado em duas vertentes: (i) 

como marcador de fase S, em protocolos que utilizam detergentes não iónicos, como o triton; 

(ii) ou como marcador de proliferação celular, quando são usados detergentes iónicos, como o 

tween. Neste trabalho, foram utilizadas as duas vertentes, rentabilizando assim a utilidade do 

anticorpo anti-PCNA. 

Esta análise do perfil de transcrição apenas foi realizada no gato. Em geneta, a 

quantidade de transcritos detetáveis por RNA-FISH não permitiu este tipo de análise. 
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IV.7.1 Análise da marcação com Anti-ciclina D1 

 

Para a análise da marcação do anticorpo anti-ciclina D1, foram considerados três tipos 

de marcação: Células D1 positivas, Células D1 negativas e Células D1 semi-positivas. Esta 

última designação representa as células que apresentam algum sinal de anti-ciclina D1, 

embora menos intenso do que as células consideradas D1 positivas. Assim sendo, e tendo em 

consideração as fases do ciclo em que a ciclina D1 está presente, é possível concluir que as 

células D1 positivas são células em fase G1. A fase em que se encontram as células D1 semi-

positivas e D1 negativas, não é tão fácil de definir, na medida em que podem representar 

diferentes fases do ciclo celular. As células D1 semi-positivas podem representar células em 

fase G1/S ou G2/M e as células D1 negativas podem tratar-se de células em fase S ou em G0 

(fora de ciclo).  

Ao analisar os resultados do procedimento RNA-FISH-IF, é possível observar a 

presença de transcritos FA-SAT em células D1 positivas, semi-positivas e negativas (Figura 

IV.7.1 a, b, c), sendo que a quantidade de transcritos nas células D1 negativas é notoriamente 

maior, organizada em grandes e numerosos ―clusters‖ (Figura IV.7.1 a). Estas células são 

também notoriamente maiores, apresentando por vezes uma morfologia atípica, propriedades 

características de células quiescentes ou senescentes. Sinais de RNA de FA-SAT menos 

intensos são observados em células D1 positivas e em algumas células D1 semi-positivas 

(Figura IV.7.1 b, c), revelando a presença dos transcritos em fase G1 e provavelmente numa 

ou em ambas as transições G1/S e G2/M. 

Tendo em especial atenção os transcritos FA-SAT dispersos no nucléolo, verifica-se 

que estes estão particularmente presentes em células D1 semi-positivas (Figura IV.7.1 c). Essa 

marcação do nucléolo não é visível em células D1 positivas, evidenciando que esses 

transcritos poderão ser específicos de uma determinada etapa do ciclo celular, provavelmente 

transições G1/S ou G2/M. Nas células D1 negativas com a transcrição FA-SAT aumentada é 

também por vezes visível RNA de FA-SAT disperso no nucléolo.  

  



Capítulo IV - Resultados 

   139 

 

 

Figura IV.7.1 – Imagem representativa de RNA-FISH-IF com o anticorpo anti-ciclina 

D1, em células de Felis catus. Os transcritos de FA-SAT encontram-se marcados a vermelho e a 

ciclina D1 a verde. Os núcleos encontram-se contrastados com DAPI (a azul). a. Célula D1 negativa 

(sem marcação verde) que pode estar em fase S ou fora de ciclo, embora neste caso as suas 

características morfológicas sugiram que se trata de um estado fora de ciclo (G0). Nesta célula a 

transcrição FA-SAT está visivelmente aumentada; b. Célula com marcação D1 positiva, em fase G1, e 

onde se observam transcritos FA-SAT; c. Célula D1 semi-positiva que pode corresponder às transições 

G1/S ou G2/M, e onde se observam sinais de RNA de FA-SAT dispersos no nucléolo.  

 

 

A análise paralela com outro marcador de ciclo, a anti-ciclina A, permitiu determinar 

com maior certeza as fases que as células D1 semi-positivas e D1 negativas representam, e 

assim confirmar em que fases do ciclo celular os transcritos FA-SAT estão efetivamente 

presentes. 

 

IV.7.2 Análise da marcação com Anti-ciclina A 

 

Na análise da marcação do anticorpo anti-ciclina A, foram também considerados três 

tipos de marcação: células A positivas, células A negativas e células A semi-positivas. 

Atendendo às fases do ciclo em que a ciclina A está presente (Figura IV.7), considera-se que 

as células A mais positivas são células em fase S, tendo contudo em atenção que células na 

fase G2 e G2/M apresentam também marcação positiva deste anticorpo. As células A semi-

positivas são células em G1/S e as células A negativas podem representar células na fase G1 

ou fora de ciclo (G0). 



Capítulo IV - Resultados 

140 

 

Ao analisar os sinais de RNA de FA-SAT e a marcação da anti-ciclina A, observa-se 

que as células A positivas não apresentam, aparentemente, transcritos FA-SAT (Figura IV.7.2 

c), indicando que a transcrição não deverá ocorrer na fase S, G2 e/ou G2/M. Os sinais de RNA 

são encontrados maioritariamente em células A negativas (Figura IV.7.2 a), sugerindo que a 

transcrição ocorre na fase G1 e/ou G0. É ainda de notar a existência de células A semi-

positivas que exibem alguns transcritos FA-SAT (Figura IV.7.2 b), o que reforça a evidência 

de que estes estão presentes não só na fase G1 e fora de ciclo, como também na transição 

G1/S. Analisando ainda em particular o sinal de RNA de FA-SAT disperso no nucléolo, 

verifica-se que este é encontrado maioritariamente em células A semi-positivas (G1/S).  

Integrando os resultados da marcação com os dois anticorpos (anti-ciclina D1 e anti-

ciclina A) é possível concluir que as células D1 semi-positivas detetadas com transcritos FA-

SAT (Figura IV.7.1) são muito provavelmente células em G1/S, sendo excluida a presença dos 

transcritos em G2/M. 

 

Figura IV.7.2 – Imagem representativa de RNA-FISH-IF com o anticorpo anti-ciclina A, 

em células de Felis catus. Os transcritos FA-SAT encontram-se marcados a vermelho, a ciclina A a 

verde e os núcleos encontram-se contrastados com DAPI (a azul). a. Célula A negativa com sinal de 

RNA de FA-SAT, que pode estar em fase G1 ou fora de ciclo; b. Célula A semi-positiva, que 

representa a transição G1/S, e onde se observam transcritos dispersos no interior do nucléolo; c. Célula 

A positiva sem sinal de RNA de FA-SAT, indicando a ausência de transcrição da sequência FA-SAT 

nas fases S, G2 e/ou G2/M. 
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IV.7.3 Análise com um marcador de proliferação celular – Anti-PCNA 

 

Como referido anteriormente, nesta fase do trabalho, foram utilizadas as duas 

vertentes do anticorpo anti-PCNA, tendo sido realizados dois protocolos distintos para esta 

análise.  

No protocolo que usa o detergente tween, o PCNA foi utilizado como um marcador de 

proliferação celular, uma vez que marca especificamente ciclinas, as quais apenas estão 

presentes nas células em ciclo. Assim, todas as células sem sinal de PCNA, são células sem 

ciclinas, e que portanto não estão em ciclo. Para além destas, observam-se também células 

PCNA positivas (células em ciclo) e semi-positivas (células que provavelmente estão a entrar 

em ciclo, apresentando níveis de ciclinas baixos).  

Tendo em conta as designações acima atribuídas, e analisando as imagens observa-se 

claramente que as células PCNA negativas são aquelas que apresentam maior nível de 

transcrição FA-SAT (Figura IV.7.3.1), evidenciando claramente o aumento da expressão da 

sequência FA-SAT fora de ciclo. Grande parte das células PCNA negativas observadas, para 

além da ausência de ciclinas, apresentam outras características particulares, nomeadamente o 

tamanho do núcleo excessivamente grande, e uma morfologia atípica (Figura IV.7.3.1). Estas 

células PCNA negativas podem estar em G0/G1, antes de entrar novamente em ciclo, ou 

podem tratar-se de células que saíram de ciclo de forma mais ou menos permanente. As 

células fora de ciclo podem estar em quiescência, senescência ou diferenciação 

(Blagosklonny, 2003; Campisi e Fagagna, 2007). 

É ainda de referir a exibição de alguns transcritos FA-SAT nas células a entrar em 

ciclo celular (células PCNA semi-positivas). 
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Figura IV.7.3.1 – Imagem representativa de RNA-FISH-IF, com o anticorpo anti-PCNA, 

na vertente de marcador de proliferação celular, em células de Felis catus. Os sinais de 

RNA de FA-SAT encontram-se a vermelho e o marcador de proliferação celular a verde. Os núcleos 

encontram-se contrastados com DAPI (a azul). Na figura é possível observar células com marcação 

PCNA negativa e positiva. O sinal de PCNA indica atividade proliferativa da célula, enquanto que a 

ausência de marcação revela um estado fora de ciclo, ou uma paragem em G0/G1 antes da entrada em 

ciclo. É de notar o tamanho excessivamente grande da célula PCNA negativa, sugerindo um estado de 

senescência/quiescência. 

 

 

Nas células em que se utilizou como detergente de permeabilização o triton, o PCNA 

permite identificar a fase S, surgindo nessas células com um padrão ―dot-like‖ característico. 

Nesta situação, este anticorpo permite consolidar os resultados obtidos com a marcação da 

ciclina A. A maioria das células PCNA positivas (fase S) à semelhança do que já tinha sido 

sugerido, não apresentam sinal de transcritos FA-SAT (Figura IV.7.3.2 b), o que corrobora a 

ausência de transcrição da sequência FA-SAT em fase S. Contudo, por vezes são visíveis 

células PCNA positivas com algum sinal de RNA de FA-SAT (Figura IV.7.3.2 b). Nessas 

células, os sinais de transcritos FA-SAT apresentam porém com um padrão de distribuição 
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nuclear diferente. Esses sinais não apresentam uma associação nucleolar, apresentando-se 

distribuídos pelo núcleo.  

Analisando as células PCNA negativas (Figura IV.7.3.2 a) confirmam-se os resultados 

propostos até aqui, de que os transcritos FA-SAT estão presentes na fase G1 e em estados fora 

de ciclo. 

 

 

Figura IV.7.3.2 – Imagem representativa de RNA-FISH-IF, com o anticorpo anti-PCNA, 

na vertente de marcador de fase S, em células de Felis catus. Os sinais de RNA de FA-SAT 

estão a vermelho e a marcação do PCNA a verde. Os núcleos encontram-se contrastados com DAPI (a 

azul). a. Células PCNA negativas, que podem representar células em fase G1 ou fora de ciclo, com 

sinal de transcrito FA-SAT; b. Células com a marcação ―dot-like‖ do PCNA, indicadora da fase S, 

podem apresentar diferentes níveis de transcrição da sequência FA-SAT. Apesar da maioria destas 

células não apresentar sinal de RNA de FA-SAT, em algumas é possível observar sinais de transcritos 

pequenos distribuídos pelo núcleo. 
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IV.8. Análise da desmetilação global do genoma na sequência repetitiva 

major FA-SAT em Felis catus e Genetta genetta  

 

 

As características moleculares da sequência FA-SAT (referidas na secção IV.1) 

tornam-na um potencial alvo de metilação do DNA, devido ao alto teor em dinucleótidos CG 

e à presença de uma ilha CpG. Tendo isso em consideração e de forma a analisar se e como a 

expressão da sequência FA-SAT é regulada epigeneticamente por metilação do seu DNA, 

recorreu-se à utilização de um agente de desmetilação global do genoma, a 5’-azacitidina 

(azacitidina, AZA). A experiência AZA foi analisada em três etapas (sem_AZA, AZA e 

AZA_STOP), tendo sido em todas as etapas recolhidas células para extração de DNA, RNA, 

cromossomas e para cultura em lâminas. Esta experiência foi realizada em paralelo nas duas 

espécies em estudo (FCA e GGE), com o intuito de descobrir se a sequência FA-SAT é 

regulada ou não por mecanismos similares em ambos os genomas.  

 

IV.8.1 Análise in situ da desmetilação global do genoma na expressão da 

sequência FA-SAT em Felis catus e Genetta genetta  

 

Nas três etapas da experiência de desmetilação, foram colocadas células a crescer em 

lâmina, as quais foram submetidas a RNA-FISH (protocolo 13, secção III.9), com o objetivo 

de analisar os efeitos da exposição à 5’-azacitidina, ao nível da transcrição da sequência FA-

SAT in situ.  

 

Em Felis catus, ao analisar as células submetidas ao agente desmetilante (AZA), é 

notório um aumento da transcrição da sequência FA-SAT (Figura IV.8.1.1 a, b) em 

comparação com a situação controlo (sem_AZA), apresentando as células uma morfologia 

atípica e aspeto fragilizado (Figura IV.8.1.1 b). Os transcritos FA-SAT nas proximidades e 

interior do nucléolo tornam-se mais evidentes (Figura IV.8.1.1 b). As imagens referentes à 

etapa AZA_STOP revelam um aumento significativo da transcrição FA-SAT (Figura IV.8.1.1 

c) em relação às etapas sem_AZA e AZA, especialmente no interior do nucléolo (sinais em 

―cluster‖) (Figura IV.8.1.1 c), o que pode refletir a deslocação dos transcritos para o nucléolo, 

ou um aumento da transcrição da sequência FA-SAT no nucléolo.  
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Assim, a análise da transcrição FA-SAT ao longo da experiência de desmetilação, por 

RNA-FISH, revelou um aumento progressivo dos níveis de transcrição da sequência FA-SAT 

(Figura IV.8.1.1). 

 

  

Figura IV.8.1.1 – Imagens representativas da transcrição FA-SAT, ao longo da 

experiência de desmetilação global do genoma em Felis catus, por RNA-FISH. Os sinais 

de RNA de FA-SAT encontram-se a vermelho, e de a para c são detetáveis diferenças ao nível da 

quantidade e distribuição dos transcritos. Os núcleos encontram-se contrastados com DAPI (a azul). a. 

Células de FCA antes da exposição à 5’-azacitidina, constituindo o controlo desta experiência; b. 

Células de FCA sujeitas à ação do agente desmetilante, que sugerem um aumento da transcrição da 

sequência FA-SAT, relativamente à situação controlo; c. Células analisadas após a remoção da 5’-

azacitidina, as quais revelam um aumento notório da transcrição da sequência FA-SAT. 

 

 

Nas três etapas da experiência de desmetilação, recorreu-se ainda ao uso dos 

marcadores de ciclo (dados não apresentados), utilizados anteriormente, com o objetivo de 

analisar o perfil de transcrição da sequência FA-SAT no genoma sujeito a desmetilação ao 

longo do ciclo celular. A análise com os anticorpos anti-ciclinas D1, A e PCNA_triton, nas 

três etapas da experiência, revelou resultados similares, não só entre essas etapas, como 
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relativamente à análise realizada anteriormente (situação controlo) (secção IV.7). Utilizando o 

marcador de proliferação celular PCNA_tween, verificou-se que, em todas as etapas da 

experiência, a grande maioria das células se encontrava em ciclo. Concluindo-se, dessa forma, 

que o citostático 5’-azacitidina não altera o perfil transcricional da sequência FA-SAT ao 

longo do ciclo celular. 

 

As células de Genetta genetta parecem ser mais sensíveis à exposição com 

azacitidina, do que as células do gato. Na etapa AZA, as células de geneta apresentam um 

tamanho excessivamente grande, apesar de permanecerem em ciclo (PCNA positivas; dados 

não apresentados) e é de notar a sua morfologia nuclear alterada e fragilizada e a presença de 

micronúcleos. Quanto à transcrição da sequência FA-SAT, em algumas células é visível um 

aparente pequeno aumento da transcrição (Figura IV.8.1.2 a, b), que deverá ser quantificado 

por Real Time RT-qPCR. 

O estado fragilizado das células de geneta em AZA_STOP, revelou-se ainda mais 

evidente (Figura IV.8.1.2 b, c), tendo, no entanto, as células permanecido em ciclo (PCNA 

positivas; dados não apresentados). Observam-se células com morfologia atípica, sendo de 

notar protuberâncias na membrana nuclear e o aspeto fragilizado do conteúdo nuclear (Figura 

IV.8.1.2 c). Quanto à transcrição FA-SAT em AZA_STOP, é possível detetar um aumento da 

quantidade de sinais de RNA de FA-SAT em algumas células, com a particularidade de o 

sinal disperso no nucléolo se tornar mais evidente e intenso (Figura IV.8.1.2 c). No entanto, a 

maioria das células não está a transcrever a sequência FA-SAT. 
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Figura IV.8.1.2 – Imagens representativas da transcrição FA-SAT, ao longo da 

experiência de desmetilação global do genoma em Genetta genetta, por RNA-FISH. Os 

sinais de RNA de FA-SAT encontram-se a vermelho e os núcleos contrastados com DAPI (a azul). a. 

Células de GGE antes da exposição à 5’-azacitidina, constituindo o controlo desta experiência; b. 

Células de GGE sujeitas à ação do agente desmetilante, apresentando a maioria sinais de RNA de FA-

SAT mais fortes, comparativamente à situação controlo; c. Células de GGE dias após a remoção do 

agente desmetilante, com morfologia atípica. É possível observar que algumas células aparentam um 

ligeiro aumento da transcrição da sequência FA-SAT, nomeadamente ao nível do nucléolo. 
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IV.8.2 Análise quantitativa da desmetilação global do genoma na expressão da 

sequência FA-SAT em Felis catus e Genetta genetta  

 

A análise do perfil transcricional in situ da sequência FA-SAT ao longo da experiência 

de desmetilação (secção IV.8.1) foi posteriormente validada por uma tecnologia 

complementar, Real time RT-qPCR. Para além de confirmar os resultados anteriores, esta 

tecnologia permitiu quantificar as alterações detetadas ao nível da expressão da sequência FA-

SAT. 

 

Em Felis catus, a análise por Real time RT-qPCR mostrou que a fração de RNA total 

e ―small‖ de FA-SAT revelaram tendências de variação diferentes ao longo da experiência de 

desmetilação (Tabela IV.8.2.1; Gráfico IV.8.2.1). A variação dos níveis de transcrição da 

fração total coincidiu com os resultados obtidos por RNA-FISH. Desde a etapa sem_AZA até 

à etapa AZA_STOP, os níveis de transcritos aumentam progressivamente (Tabela IV.8.2.1; 

Gráfico IV.8.2.1 a). Na etapa AZA, é detetado um aumento de 9 vezes na quantidade de 

transcritos FA-SAT relativamente à situação controlo (sem_AZA), já em AZA_STOP o 

aumento da transcrição é bastante mais pronunciado, sendo de cerca de 36 vezes. 

Relativamente à variação dos níveis de transcrição da fração ―small‖ ao longo da experiência, 

a análise por RT-qPCR revelou uma tendência de variação diferente da que se verificou na 

fração de RNA total (Tabela IV.8.2.1; Figura IV.8.2.1 b). Na etapa AZA, é detetado um 

aumento de 5 vezes do número de transcritos FA-SAT ―small‖, situação que é restaurada para 

valores iguais ao controlo na etapa AZA_STOP. 
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Tabela IV.8.2.1 – Quantificação absoluta do número de transcritos FA-SAT por Real 

time RT-qPCR e análise estatística da variação dos níveis de expressão ao longo da 

experiência de desmetilação em Felis catus.  

 

Amostras 

Número de 

transcritos 

de FA-SAT 

Variação nível de 

expressão 

(relativamente ao 

sem_AZA) 

t-Test 

(p 0,05) 
Significância 

estatística 

Significância 

biológica 

(“cut-off”  3) 

FCA 

Sem_AZA 

Total 

19582,74 - - - - 

FCA AZA 

Total 
175959,26 +8,9x 0,00158 Significativo Significativo 

FCA 

AZA_STOP 

Total 

708349,14 +36,2x 0,00301 Significativo Significativo 

FCA 

Sem_AZA 

“Small” 

226135,64 - - - - 

FCA AZA 

“Small” 
1027526,88 +4,5x 0,00170 Significativo Significativo 

FCA 

AZA_STOP 

“Small” 

107119,39 
-2,1x 0,00172 Significativo 

Não 

Significativo 

 

Número de transcritos da sequência FA-SAT na fração de RNA total e ―small‖ nas amostras 

de FCA referentes às três etapas da experiência de desmetilação, quantificado por Real Time 

RT-qPCR. Na tabela estão apresentados os resultados da comparação entre o número de 

transcritos detetados nas etapas AZA e AZA_STOP, relativamente ao controlo (sem_AZA), 

em cada uma das frações de RNA. Esta análise comparativa permitiu avaliar (nº de vezes 

superior ou inferior) a variação dos níveis de transcrição ao longo da experiência. O teste 

estatístico, t-Test, permitiu determinar a significância estatística das variações detetadas. O 

significado biológico das mesmas variações está também indicado na tabela, tendo em 

consideração o valor de ―cut-off‖ (  3) definido neste trabalho. 
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Gráfico IV.8.2.1 - Comparação dos níveis de transcrição FA-SAT nas três etapas da 

experiência de desmetilação em Felis catus. a. Comparação dos níveis de transcrição FA-SAT 

da fração total nas etapas Sem_AZA, AZA e AZA_STOP; b. Comparação dos níveis de transcrição 

FA-SAT da fração small nas mesmas etapas. Nos dois gráficos encontram-se assinalados os desvios 

padrão associados às análises estatísticas. 
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Em Genetta genetta, os níveis de transcrição da sequência FA-SAT não variaram de 

forma significativa ao longo da experiência de desmetilação. Os resultados da análise por 

Real Time RT-qPCR revelam que nem a fração de RNA total, nem ―small‖, parece ser afetada 

pela exposição à azacitina, em GGE (Tabela IV.8.2.2; Gráfico IV.8.2.2).  

 

Tabela IV.8.2.2 – Quantificação absoluta do número de transcritos FA-SAT por Real 

time RT-qPCR e análise estatística da variação dos níveis de expressão ao longo da 

experiência de desmetilação em Genetta genetta. 

 

Amostras 

Número de 

transcritos 

de FA-SAT 

Variação nível de 

expressão 

(relativamente 

ao sem_AZA) 

t-Test 

 (p 0,05) 
Significânci

a estatística 

Significância 

biológica 

(“cut-off”  3) 

GGE 

Sem_AZA 

Total 

6662,36 - - - - 

GGE AZA 

Total 
7399,65 +1,1x 0,11097 

Não 
Significativo 

Não 
Significativo 

GGE 

AZA_STO

P Total 

4453,58 -1,5x 0,00429 Significativo 
Não 

Significativo 

GGE 

Sem_AZA 

“Small” 

1282,46 - - - - 

GGE AZA 

“Small” 
1205,76 -1,06x 0,47954 

Não 
Significativo 

Não 
Significativo 

GGE 

AZA_STO

P “Small” 

1222,29 -1,04x 0,65281 
Não 

Significativo 

Não 

Significativo 

 

Número de transcritos da sequência FA-SAT na fração de RNA total e ―small‖ nas amostras 

de GGE referentes às três etapas da experiência de desmetilação, quantificado por Real Time 

RT-qPCR. Na tabela estão apresentados os resultados da comparação entre o número de 

transcritos detetados nas etapas AZA e AZA_STOP, relativamente ao controlo, em cada uma 

das frações de RNA. Esta análise comparativa permitiu avaliar a variação dos níveis de 

transcrição ao longo da experiência. O teste estatístico, t-Test, permitiu determinar a 

significância estatística das variações detetadas. O significado biológico das mesmas 

variações está também indicado na tabela, tendo em consideração o valor de ―cut-off‖ (≥3) 

definido neste trabalho. 
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Gráfico IV.8.2.2 - Comparação dos níveis de transcrição FA-SAT nas três etapas da 

experiência de desmetilação em Genetta genetta. a. Comparação dos níveis de transcrição FA-

SAT da fração total nas etapas Sem_AZA, AZA e AZA_STOP; b. Comparação dos níveis de 

transcrição FA-SAT da fração ―small‖ nas mesmas etapas. Nos dois gráficos encontram-se assinalados 

os desvios padrão associados às análises estatísticas. 

 



Capítulo IV - Resultados 

   153 

 

IV.8.3 Análise in situ da desmetilação global do genoma na sequência de DNA 

FA-SAT em Felis catus e Genetta genetta  

 

 Em paralelo com a análise dos níveis de transcrição, também a sequência de DNA foi 

estudada ao longo da experiência de desmetilação global dos genomas de Felis catus e 

Genetta genetta, permitindo assim corelacionar as alterações detetadas ao nível do RNA com 

o DNA da sequência repetitiva em análise.  

 

 Em Felis catus, o tratamento com azacitidina afetou a morfologia dos núcleos, sendo 

possível observar protuberâncias na membrana nuclear, e a presença de micronúcleos (Figura 

IV.8.3.1 b.). Os micronúcleos observados apresentam, quase invariavelmente, sinal da 

sequência FA-SAT (Figura IV.8.3.1 b). É ainda de notar, que em algumas células, o sinal de 

DNA de FA-SAT se encontra distendido e até difuso, revelando um estado de maior 

descondensação, comparativamente ao que se observa no controlo (Figura IV.8.3.1 a, b). A 

análise dos cromossomas metafásicos não revelou alterações significativas (dados não 

apresentados). 

Na etapa AZA_STOP, a morfologia da maioria das células é aparentemente normal, 

apesar de serem detetadas algumas células com tamanho excessivamente grande (Figura 

IV.8.3.1 c). Também os cromossomas metafásicos não apresentam alterações, à semelhança 

do que se verificava na etapa AZA (dados não apresentados). Contudo, são ainda frequentes 

os micronúcleos com sinal de DNA de FA-SAT (IV.8.3.1 c). No geral, a quantidade de sinal 

da sequência FA-SAT parece aumentada nesta etapa, relativamente à situação controlo, sendo 

possível observar sinais de DNA mais fortes (Figura IV.8.3.1 a, c). A maior particularidade 

desta etapa da experiência de desmetilação é a observação de sinal de DNA de FA-SAT no 

interior ou periferia do nucléolo, praticamente em todas as células (Figura IV.8.3.1 c). Estes 

resultados parecem evidenciar uma acumulação da sequência FA-SAT no interior do 

nucléolo, em AZA_STOP. 
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Figura IV.8.3.1 – Imagens representativas do mapeamento físico da sequência de DNA 

FA-SAT ao longo das três etapas da experiência de desmetilação, em Felis catus, por 

DNA-FISH. Os sinais de DNA de FA-SAT encontram-se a verde, e os núcleos contrastados com 

DAPI (a azul). De a para c são detetáveis diferenças ao nível da quantidade e distribuição do sinal. a. 

Células controlo; b. Células sujeitas à ação do agente desmetilante, nas quais é de realçar a morfologia 

atípica, com protuberâncias nas membranas e presença de micronúcleos; c. Células analisadas após a 

remoção da 5’-azacitidina, com uma visível acumulação de sinal de DNA de FA-SAT no interior e 

periferia do nucléolo.  
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O tratamento AZA em Genetta genetta foi morfologicamente mais notório nestas 

células do que nas células de Felis catus. Nas células expostas à azacitidina, o sinal de DNA 

FA-SAT encontra-se nitidamente distendido, em filamentos (Figura IV.8.3.2 b), sendo a sua 

localização em volta do nucléolo muito evidente (Figura IV.8.3.2 b, c) A morfologia das 

células revela o seu estado fragilizado e a presença de micronúcleos é frequente, bem como a 

presença, quase sem exceção, de sinal de DNA de FA-SAT no interior dos mesmos (Figura 

IV.8.3.2 b). De forma geral, e ao comparar as imagens relativas ao controlo e à etapa AZA 

parece ser detetável um aumento do sinal de DNA de FA-SAT (Figura IV.8.3.2 a, b), contudo 

é difícil definir se se trata realmente de um aumento, ou se se deve ao facto de a sequência 

estar mais descondensada e distendida devido à ação do agente desmetilante. 

As imagens da etapa AZA_STOP revelam células gigantes e com morfologia atípica 

(Figura IV.8.3.2 c). Não estão presentes micronúcleos, facto que era frequente na etapa AZA, 

contudo são visíveis protuberâncias na membrana nuclear. Nestas células, o sinal de DNA de 

FA-SAT é observado frequentemente na periferia e interior do nucléolo, tendência que já se 

verificava na etapa AZA (figura IV.8.3.2 b, c). Em algumas células, continua a ser visível um 

estado de maior descondensação da sequência FA-SAT. Nesta etapa, o aumento da 

quantidade de sinal de DNA de FA-SAT parece ser mais evidente (Figura IV.8.3.2 c), 

sugerindo uma aparente amplificação da sequência FA-SAT desde o controlo até 10 dias após 

remoção do agente desmetilante.  
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Figura IV.8.3.2 Imagens representativas do mapeamento físico da sequência de DNA 

FA-SAT ao longo das três etapas da experiência de desmetilação, em Genetta genetta, 

por DNA-FISH. Os sinais de DNA de FA-SAT encontram-se a verde, e os núcleos contrastados 

com DAPI (a azul). a. Células controlo; b. Células expostas ao agente desmetilante com morfologia 

atípica e presença de micronúcleos, os quais apresentam invariavelmente sinal de DNA de FA-SAT; c. 

Células na etapa final da experiência AZA, nas quais é notório o seu estado fragilizado com 

protuberâncias nas membranas. Em algumas destas células, à semelhança das células da figura b., a 

sequência de DNA FA-SAT surge nitidamente descondensada. 
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IV.8.4 Análise quantitativa da desmetilação global do genoma na sequência de 

DNA FA-SAT em Felis catus e Genetta genetta  

  

Os resultados obtidos anteriormente (secção IV.8.3) sugeriram uma possível alteração 

do número de cópias da sequência FA-SAT ao longo da experiência de desmetilação, nas duas 

espécies em estudo. Nesse seguimento mostrou-se necessário recorrer à tecnologia de Real 

time-qPCR para efetivamente avaliar/confirmar essas alterações. 

A quantificação por Real time-qPCR revelou que, contrariamente ao sugerido 

anteriormente pelos resultados de DNA-FISH (secção IV.8.3), a variação do número de 

cópias da sequência FA-SAT nas três etapas da experiência de desmetilação, não tem 

significado biológico (Tabela IV.8.4), nem em Felis catus, nem em Genetta genetta (Gráficos 

IV.8.4.1 e IV.8.4.2). 

 

Tabela IV.8.4 – Quantificação absoluta do número de cópias da sequência FA-SAT por 

Real time qPCR e análise estatística da sua variação ao longo da experiência de 

desmetilação em Felis catus e Genetta genetta.  

 

Amostras 

Número de 

cópias da 

sequência 

FA-SAT 

Variação número 

de cópias 

(relativamente ao 

Sem_AZA) 

t-Test 

(p 0,05) 
Significância 

estatística 

Significância 

biológica (*) 

(“cut-off”  3) 

FCA 

Sem_AZA 
14950358,78 - - - - 

FCA AZA 20840291,02 +1,39x 0,02592 Significativo 
Não 

Significativo 

FCA 

AZA_STOP 
12978095,64 -1,15x 0,12915 

Não 

Significativo 

Não 

Significativo 

GGE 

Sem_AZA 
19593,72 - - - - 

GGE AZA 26295,17 +1,34x 0,00127 Significativo 
Não 

Significativo 

GGE 

AZA_STOP 
25429,55 +1,29 0,00389 Significativo 

Não 

Significativo 

 

Número de cópias de DNA da sequência FA-SAT nas amostras de FCA e GGE referentes às 

três etapas da experiência de desmetilação (controlo, AZA e AZA_STOP), quantificado por 

Real Time-qPCR. Na tabela estão apresentados os resultados da comparação entre o número 

de cópias de DNA de FA-SAT detetadas nas etapas AZA e AZA_STOP, relativamente à 

situação controlo (sem_AZA), para cada uma das espécies em estudo. Esta análise 

comparativa permitiu avaliar (nº de vezes superior ou inferior) a variação do número de 



Capítulo IV - Resultados 

158 

 

cópias da sequência ao longo da experiência. O teste estatístico, t-Test, permitiu determinar a 

significância estatística das variações detetadas. O significado biológico das mesmas 

variações está também indicado na tabela, tendo em consideração o valor de ―cut-off‖ 

definido neste trabalho. 

 

 

(*) O valor de ―cut-off‖ para a significância biológica da variação do número de cópias da 

sequência de DNA FA-SAT foi definido, neste trabalho, como o valor  3. À semelhança da 

definição do valor de ―cut-off‖ para a variação dos níveis de transcrição, também a determinação 

deste valor para a variação do número de cópias de sequências de DNA repetitivas se revela 

difícil, devido fundamentalmente à ausência de dados já publicados nesta área, e à elevada 

abundância destas sequências nos genomas. No presente trabalho, a definição deste valor não se 

mostrou porém essencial, na medida em que as variações detetadas ao nível do número de cópias 

da sequência FA-SAT nunca atingiram diferenças superiores a 1.4 vezes, valor seguramente sem 

significado biológico. 

 

 

 

 Gráfico IV.8.4.1 - Comparação do número de cópias de DNA da sequência FA-SAT, nas 

três etapas da experiência de desmetilação, em Felis catus. As alterações ao nível do número 

de cópias da sequência FA-SAT, ao longo da experiência não são biologicamente significativas. São 

apresentados os desvios padrão associados à análise estatística. 
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Gráfico IV.8.4.2 - Comparação do número de cópias de DNA da sequência FA-SAT, nas 

três etapas da experiência de desmetilação, em Genetta genetta. As alterações ao nível do 

número de cópias da sequência FA-SAT, ao longo da experiência não são biologicamente 

significativas. São apresentados os desvios padrão associados à análise estatística. 

 

 

IV.8.5 Análise da desmetilação global do genoma no status de metilação da 

sequência FA-SAT  

 

As características moleculares da sequência FA-SAT referidas na secção IV.1, 

nomeadamente o seu elevado conteúdo de dinucleótidos CpG e a presença de uma ilha CpG, 

sugeriram a possibilidade da expressão desta sequência ser regulada epigeneticamente por 

metilação do seu DNA. Neste sentido, e de forma a confirmar este mecanismo epigenético 

regulatório é necessário relacionar os dados de expressão da sequência FA-SAT com o seu 

status de metilação, ao longo da experiência de desmetilação global do genoma. 

Assim, nesta etapa do trabalho, o DNA referente às três etapas da experiência de 

desmetilação foi convertido com bissulfito e sequenciado, de forma a determinar a 

percentagem de metilação da sequência FA-SAT nas três etapas e a avaliar a variação 

subjacente. O sucesso da desmetilação da sequência por ação da 5’-azacitidina pode ser 

avaliado, comparando o status de metilação da sequência FA-SAT na amostra controlo 
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(sem_AZA) e na amostra referente à etapa AZA, e alterações ao nível do status de metilação 

podem ser associadas a variações nos níveis de expressão. 

Os resultados das análises do status de metilação das amostras GGE sem_AZA 

(controlo), FCA sem_AZA (controlo), FCA AZA e FCA AZA_STOP serão apresentados de 

seguida. Nas figuras IV.8.5.1, IV.8.5.2, IV.8.5.3, IV.8.5.4, cada linha representa um clone da 

sequência analisada, tendo sido analisados entre 9 a 10 clones de cada amostra. Nas mesmas 

imagens cada círculo representa um local CpG, sendo que os círculos pretos representam 

citosinas metiladas, enquanto que os círculos brancos representam citosinas que foram 

convertidas em timinas, não se encontrando por isso metiladas. Os círculos amarelos e laranja 

não são contabilizados para esta análise, representando polimorfismos na sequência, e locais 

em que não foi possível um alinhamento, respetivamente. Nas figuras é apresentado, ainda, o 

rendimento da reação de conversão do DNA com bissulfito, para cada um dos clones 

analisados. Esses valores foram elevados em todas as amostras, indicando a alta taxa de 

sucesso da reação de conversão.  

 

A determinação do status de metilação das amostras controlo de FCA e GGE, revelou 

que a sequência FA-SAT em ambas as espécies se encontra metilada (Figuras IV.8.5.1, 

IV.8.5.2; Gráfico IV.8.5.1), sendo porém evidente que na geneta a percentagem de metilação 

da sequência é significativamente superior (cerca de 20%). 
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Figura IV.8.5.1 Status de metilação dos locais CG nos clones de Felis catus. 

Representação esquemática do status de metilação de cada um dos 15 locais CG, em nove clones de 

FCA e cálculos da percentagem de metilação dos 15 locais CpG e da ilha CpG (composta pelos oito 

primeiros locais no esquema). 

 

FCA sem_AZA: 

% Metilação total dos 15 locais CpG = 46,7% 

% Metilação Ilha CpG = 69,5% 
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Figura IV.8.5.2 Status de metilação dos locais CG nos clones de Genetta genetta. 

Representação esquemética do status de metilação de cada um dos 15 locais CG, em dez clones de 

GGE, e cálculos da percentagem de metilação dos 15 locais CpG e da ilha CpG (composta pelos oito 

primeiros locais no esquema). 

 

 

GGE sem_AZA: 

% Metilação total da sequência = 67,5%  

% Metilação Ilha CpG = 79,6% 
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Gráfico IV.8.5.1 – Comparação da percentagem de metilação total da sequência FA-

SAT, em condições biológicas normais, nos genomas de Felis catus e Genetta genetta. O 

gráfico evidencia que a sequência FA-SAT na geneta se encontra aproximadamente 20% mais 

metilada do que no gato. 

 

 

A análise do status de metilação da sequência FA-SAT nas amostras referentes às 

etapas AZA e AZA_STOP apenas foi concretizada no gato. Até ao término do prazo de 

entrega desta dissertação não tinha sido ainda possível concluir esta análise para a geneta. 

Assim sendo, apenas serão apresentados aqui os resultados relativos à linha celular de Felis 

catus, sendo que a mesma análise em geneta será realizada em breve. 

Analisando a percentagem de metilação da sequência FA-SAT nas três etapas da 

experiência de desmetilação no gato, notaram-se alterações significativas no seu status de 

metilação (Figuras IV.8.5.1, IV.8.5.3, IV.8.5.4; Gráfico IV.8.5.2). Na amostra referente à 

etapa AZA, verificou-se uma diminuição de cerca de 29% no status de metilação da 

sequência, comparativamente à amostra controlo (Figuras IV.8.5.1, IV.8.5.3; Gráfico 

IV.8.5.2). Esta situação foi reposta na etapa AZA_STOP, onde os valores de metilação da 

sequência mostraram ser semelhantes aos do controlo (Figuras IV.8.5.1, IV.8.5.4; Gráfico 

IV.8.5.2). Esta análise revelou assim que a desmetilação global do genoma de FCA está 

diretamente associada à diminuição da percentagem de metilação da sequência FA-SAT, 

situação que é totalmente revertida após a remoção do citostático 5’-azacitidina (Gráfico 

IV.8.5.2). 
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Figura IV.8.5.3 Status de metilação dos locais CG nos clones de Felis catus, referentes à 

etapa AZA. Representação esquemática do status de metilação de cada um dos 15 locais CG, em 

nove clones de FCA, e cálculos da percentagem de metilação dos 15 locais CpG e da ilha CpG 

(composta pelos oito primeiros locais no esquema). 

FCA AZA: 

% Metilação total dos 15 locais CpG = 17,8% 

% Metilação Ilha CpG = 16,7% 
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Figura IV.8.5.4 - Status de metilação dos locais CG nos clones de Felis catus, referentes à 

etapa AZA_STOP. Representação esquemática do status de metilação de cada um dos 15 locais 

CG, em nove clones de FCA, e cálculos da percentagem de metilação dos 15 locais CpG e da ilha 

CpG (composta pelos oito primeiros locais no esquema). 

 

FCA AZA_STOP: 

% Metilação total dos 15 locais CpG = 48,9% 

% Metilação Ilha CpG = 55,6% 
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Gráfico IV.8.5.2 – Comparação da percentagem de metilação total da sequência FA-

SAT nas três etapas da experiência de desmetilação, em Felis catus. O gráfico evidencia o 

sucesso da ação desmetilante da 5’-azacitidina, sendo que do controlo para a etapa AZA se verificou 

uma diminuição de cerca de 29% no status de metilação da sequência FA-SAT. Em AZA_STOP, o 

status de metilação é restaurado para valores semelhantes aos do controlo. 

 

 

IV.9 Análise das alterações ao nível da transcrição da sequência FA-SAT 

em células submetidas a stresses celulares 

 

 

A transcrição de sequências de DNA satélite tem sido amplamente reportada em 

condições de stress. O choque térmico tem sido apontado como a principal condição de stress 

em que se verifica a transcrição destas sequências, nomeadamente, centroméricas. Em virtude 

dessas já numerosas evidências, revelou-se pertinente neste trabalho analisar em células de 

Felis catus e de Genetta genetta como e se a expressão da sequência FA-SAT era alterada em 

diferentes condições de stress. A análise da expressão da sequência em diferentes condições 

ambientais poderá fornecer evidências importantes sobre a sua função ou funções. 

IV.9.1 Efeitos do stress de confluência na transcrição da sequência FA-SAT em 

Felis catus e Genetta genetta 
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O stress de confluência foi realizado paralelamente em células a crescer em lâmina e 

em caixa, nas duas espécies em estudo. As células em lâmina, 5 dias após atingirem a 

confluência, foram submetidas a RNA-FISH-IF com o anticorpo anti-PCNA, tendo sido 

isolado o RNA das células em caixa. O RNA total e ―small‖ foi analisado por Real time RT-

qPCR. 

 

 

A análise por RNA-FISH das células de Felis catus confluentes evidenciou um claro 

aumento da transcrição da sequência FA-SAT (Figura IV.9.1.1). De forma geral, nesta 

condição de stress observam-se mais células a transcrever e com maior quantidade de sinal de 

RNA de FA-SAT (Figura IV.9.1.1), comparativamente à situação controlo. Ao contar o 

número de células com sinal de RNA de FA-SAT por campo (análise de 200 células no 

mínimo; 12-15 campos) na lâmina de confluência e na lâmina controlo, calculou-se a 

percentagem de células com sinal que foi de 31,4% no controlo e 44% em confluência. 

Verificou-se ainda que cerca de 80% das células estão fora de ciclo (PCNA negativas), 

evidenciando que em FCA a confluência provoca a saída de ciclo das células e o aumento da 

transcrição da sequência FA-SAT.  
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Figura IV.9.1.1 – Imagens representativas da transcrição FA-SAT em células de Felis 

catus submetidas ao stress de confluência, por RNA-FISH-IF. Os sinais de RNA de FA-SAT 

encontram-se a vermelho e os núcleos estão contrastados com DAPI (a azul). Todas as células eram 

PCNA negativas. a. e b. A proximidade entre os núcleos é vísivel, demonstrando a confluência 

atingida entre as células na lâmina. Nestas células é também notório o aumento da quantidade de 

sinais de RNA de FA-SAT, comparativamente à condição controlo (apresentada já várias vezes ao 

longo deste capítulo).  

 

 

A análise dos níveis de transcrição FA-SAT em confluência, por Real time RT-qPCR, 

veio reforçar os resultados obtidos pela análise ―single-cell‖ conseguida por RNA-FISH. 

Nesta situação de stress foi detetado um aumento da transcrição da fração total de 4,2 vezes, 

comparativamente à situação controlo (Tabela IV.9.1.1; Gráfico IV.9.1.1). Neste caso, por 

motivos técnicos, não foi possível analisar a fração de RNA ―small‖. 
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Tabela IV.9.1.1 – Quantificação absoluta dos transcritos da sequência FA-SAT, por Real 

time RT-qPCR, em células de Felis catus sujeitas ao stress de confluência e análise 

estatística da variação dos níveis de expressão relativamente à situação controlo. 

 

Amostras 

Número de 

transcritos de 

 FA-SAT 

Variação nível 

de expressão 
(relativamente ao 

CTR) 

t-Test 

(p 0,05) 
Significância 

estatística 

Significância 

biológica 

(“cut-off”  3) 

FCA 

CTR  
220190,66 - - - - 

FCA 

CONF  
926153,31 +4,20x 0,00969 Significativo Significativo 

 

Número de transcritos da sequência FA-SAT na fração de RNA total nas amostras de FCA do 

controlo (CTR) e da situação de confluência (CONF), quantificado por Real Time RT-qPCR. 

Na tabela estão apresentados os resultados da comparação do número de transcritos de FA-

SAT na situação controlo e de confluência. Esta análise comparativa permitiu avaliar se esta 

condição de stress afetava a expressão da sequência FA-SAT. O teste estatístico, t-Test, foi 

realizado de forma a determinar a significância estatística da alteração detetada. O significado 

biológico dessa variação está também indicado na tabela, tendo em consideração o valor de 

―cut-off‖ (  3) definido neste trabalho. 

 

 

Gráfico IV.9.1.1 - Comparação dos níveis de transcrição FA-SAT na amostra controlo e 

na amostra sujeita a confluência, em Felis catus. A análise por Real time RT-qPCR evidenciou 

um aumento da transcrição da sequência FA-SAT de cerca de 4 vezes em condições de confluência 

(CONF), comparativamente à situação controlo (CTR). A barra apresentada no gráfico representa o 

desvio padrão associado a esta análise estatística. 
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Em Genetta genetta, este stress provoca um efeito diferente ao que se verifica no gato. 

Na geneta, a expressão da sequência FA-SAT parece ser reprimida na situação de confluência 

(Figura IV.9.1.2). Analisando a experiência de RNA-FISH, apenas cerca de 25% das células 

por campo apresentam sinal do transcrito FA-SAT, contrastando com os 34% que são 

encontrados no controlo. Através da marcação do PCNA, observou-se ainda que a maioria das 

células de geneta está em ciclo (PCNA positivas) (Figura IV.9.1.2). 

 

Figura IV.9.1.2 – Imagens representativas da transcrição FA-SAT em células de Genetta 

genetta submetidas ao stress de confluência, por RNA-FISH-IF. Os sinais de RNA de FA-

SAT encontram-se a vermelho, e o marcador de proliferação celular anti-PCNA a verde. Os núcleos 

estão contrastados com DAPI (a azul). a. e b. É visível a proximidade entre os núcleos, demonstrando 

a condição de confluência. Nestas células a transcrição da sequência FA-SAT parece de forma geral 
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diminuída, comparativamente com a situação controlo. É de notar, ainda, que todas as células 

apresentadas na figura estão em ciclo celular (marcação positiva do PCNA). 

 

 

A quantificação da transcrição da sequência FA-SAT nas células de geneta 

confluentes foi determinada de forma precisa por Real time RT-qPCR, tendo revelado que os 

níveis de transcrição nesta condição de stress não foram significativamente alterados 

relativamente à situação controlo (Tabela IV.9.1.2, Gráfico IV.9.1.2). Atendendo a estes 

resultados conclui-se que o stress de confluência não provoca alterações significativas ao 

nível da expressão da sequência FA-SAT, nas células de Genetta genetta. 

  

Tabela IV.9.1.2 – Quantificação absoluta dos transcritos da sequência FA-SAT por Real 

time RT-qPCR em células de Genetta genetta sujeitas ao stress de confluência, e análise 

estatística da variação dos níveis de expressão FA-SAT relativamente à situação 

controlo. 

 

Amostras 

Número de 

transcritos 

de FA-SAT 

Variação nível de 

expressão 
(relativamente ao 

controlo) 

t-Test 

(p 0,05) 
Significância 

estatística 

Significância 

biológica 

(“cut-off”  3) 

GGE CTR 

Total 
938,80 - - - - 

GGE CONF 

Total 
751,20 -1,25x 0,10844 

Não 

Significativo 

Não 

Significativo 

GGE CTR 

“Small” 
2469,73 - - - - 

GGE CONF 

“Small” 
2176,46 -1,13x 0,04343 Significativo 

Não 
Significativo 

 

Número de transcritos da sequência FA-SAT nas frações de RNA total e ―small‖ nas amostras 

de GGE do controlo (CTR) e da situação de confluência (CONF), quantificado por Real Time 

RT-qPCR. Na tabela estão apresentados os resultados da comparação do número de 

transcritos de FA-SAT entre a situação controlo e de confluência, para cada uma das frações 

de RNA. Esta análise comparativa permitiu avaliar se e como esta condição de stress afetava a 

expressão da sequência FA-SAT. O teste estatístico, t-Test, foi realizado de forma a 

determinar a significância estatística das alterações detetadas. O significado biológico dessas 

variações está também indicado na tabela, tendo em consideração o valor de ―cut-off‖ (≥ 3) 

definido neste trabalho. 
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 a 

 

 b 

 

Gráfico IV.9.1.2 - Comparação dos níveis de transcrição FA-SAT na amostra controlo e 

na amostra sujeita a confluência, em Genetta genetta. A quantificação por RT-qPCR na geneta 

englobou a análise da fração de RNA total (a) e ―small‖ (b). Em nenhuma das frações foram detetadas 

alterações biologicamente significativas entre a situação controlo (CTR) e a condição de confluência 

(CONF). Nos gráficos estão apresentados os desvios padrão subjacentes às análises estatísticas. 



Capítulo IV - Resultados 

   173 

 

IV.9.2 Análise da transcrição da sequência FA-SAT em Felis catus e Genetta 

genetta em condições de choque térmico 

 

À semelhança do stress de confluência, também o choque térmico foi realizado 

paralelamente em células a crescer em lâmina e em caixa, nas duas espécies em estudo. Este 

stress consistiu em incubar as células a 42ºC durante 3 horas, tendo sido avaliada 

seguidamente a expressão da sequência repetitiva FA-SAT por RNA-FISH e Real time RT-

qPCR. 

 

A análise in situ por RNA-FISH das células de Felis catus sujeitas a choque térmico 

mostrou um aparente pequeno aumento da transcrição da sequência FA-SAT, em relação ao 

controlo (Figura IV.9.2.1).  

 

Figura IV.9.2.1 – Imagens representativas da transcrição FA-SAT em células de Felis 

catus referentes à situação controlo e de choque térmico, por RNA-FISH. Os sinais de 

RNA de FA-SAT encontram-se representados a vermelho e os núcleos estão contrastados com DAPI 

(a azul). a., b., c. Células de FCA em condições biológicas normais, representando o controlo deste 
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ensaio (CTR). d., e., f. Células de FCA sujeitas a choque térmico (―Heat shock‖ –HSK), onde é 

sugerido um ligeiro aumento da transcrição da sequência FA-SAT (sinais de RNA de FA-SAT mais 

intensos e numerosos). 

 

 

A variação sugerida por RNA-FISH foi posteriormente quantificada por Real time RT-

qPCR, tendo-se verificado que a expressão da sequência FA-SAT não é significativamente 

alterada por choque térmico, como se pode verificar pela análise da tabela IV.9.2.1 e Gráfico 

IV.9.2.1. De facto, os valores de variação do número de transcritos FA-SAT entre a situação 

controlo e de stress não são biologicamente significativos para nenhuma das frações de RNA 

(total e ―small‖) em Felis catus.  

 

Tabela IV.9.2.1 – Quantificação absoluta dos transcritos FA-SAT por Real time RT-

qPCR em células de Felis catus sujeitas a choque térmico, e análise estatística da 

variação dos níveis de expressão FA-SAT relativamente à situação controlo. 

 

Amostras 

Número de 

transcritos de 

FA-SAT 

Variação nível de 

expressão 

(relativamente ao 

controlo) 

t-Test  

(p 0,05) 
Significância 

estatística 

Significância 

biológica 

(“cut-off”  3) 

FCA CTR 

Total 
122283,45 - - - - 

FCA HSK 

Total 
182881,52 + 1,5x 0,02321 Significativo 

Não 

significativo 

FCA CTR 

“Small” 
294905,16 - - - - 

FCA HSK 

“Small” 
223766,31 -1,3x 0,01177 Significativo 

Não 

significativo 

 

Número de transcritos da sequência FA-SAT nas frações de RNA total e ―small‖ nas amostras 

de FCA do controlo (CTR) e do ensaio de choque térmico (HSK), quantificado por Real Time 

RT-qPCR. Na tabela estão apresentados os resultados da comparação do número de 

transcritos de FA-SAT entre a situação controlo e de choque térmico, para cada uma das 

frações de RNA. Esta análise comparativa permitiu avaliar se e como esta condição de stress 

afetava a expressão da sequência FA-SAT. O teste estatístico, t-Test, foi realizado de forma a 

determinar a significância estatística das alterações detetadas. O significado biológico dessas 

variações está também indicado na tabela, tendo em consideração o valor de ―cut-off‖ (≥3) 

definido neste trabalho. 
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Gráfico IV.9.2.1 - Comparação dos níveis de transcrição FA-SAT na amostra controlo e 

na amostra sujeita a choque térmico, em Felis catus. A quantificação por Real time RT-qPCR 

na gato englobou a análise da fração de RNA total (a) e ―small‖ (b). Em nenhuma das frações foram 

detetadas alterações biologicamente significativas entre a situação controlo (CTR) e de choque térmico 

(HSK). Nos gráficos estão apresentados os desvios padrão subjacentes às análises estatísticas. 
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Ao contrário do que tem sido amplamente descrito na bibliografia, em Genetta genetta 

não se verificou o aumento da expressão da sequência de DNA satélite peri(centromérica) em 

estudo. A análise por RNA-FISH evidenciou uma clara diminuição da expressão da sequência 

FA-SAT em células submetidas a choque térmico (Figura IV.9.2.2 d, e, f), relativamente às 

células controlo (Figura IV.9.2.2). São visíveis algumas células com sinais de transcritos FA-

SAT pequenos distribuídos pelo núcleo (Figura IV.9.2.2 e, f), mas a maioria das células não 

apresenta sinal (Figura IV.9.2.2 f) ou apresenta apenas sinais de RNA de FA-SAT residuais 

(Figura IV.9.2.2 d, e). É ainda de notar que nesta situação de stress, o sinal disperso no 

interior do nucléolo é menos frequente. 

 

Figura IV.9.2.2 – Imagens representativas da transcrição FA-SAT em células de Genetta 

genetta referentes à situação controlo e de choque térmico, por RNA-FISH. Os sinais de 

RNA de FA-SAT encontram-se representados a vermelho e os núcleos estão contrastados com DAPI 

(a azul). a., b., c. Células de GGE em condições biológicas normais, representando o controlo deste 

ensaio (CTR). d., e., f. Células de GGE sujeitas a choque térmico (HSK), onde é visível uma 

diminuição dos sinais de RNA de FA-SAT, e a ausência de sinal no interior do nucléolo. 
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A análise por Real time RT-qPCR dos níveis de transcrição da sequência FA-SAT em 

condições de choque térmico revelou que, em geneta, a fração de RNA ―small‖ é afetada por 

este stress, verificando-se uma diminuição de 5 vezes da expressão FA-SAT 

comparativamente à situação controlo (Tabela IV.9.2.2; Gráfico IV.9.2.2). No que diz 

respeito à fração de RNA total, não foram detetadas alterações biologicamente significativas 

ao nível da transcrição da sequência FA-SAT entre a situação controlo e de stress (Tabela 

IV.9.2.2; Gráfico IV.9.2.2). 

 

Tabela IV.9.2.2 – Quantificação absoluta dos transcritos da sequência FA-SAT por Real 

time RT-qPCR em células de Genetta genetta sujeitas a choque térmico, e análise 

estatística da variação dos níveis de expressão FA-SAT relativamente à situação 

controlo.  

 

Amostras 

Número de 

transcritos 

de FA-SAT 

Variação nível de 

expressão 
(relativamente ao 

controlo) 

t-Test  

(p 0,05) 
Significânci

a estatística 

Significância 

biológica 

(“cut-off”  3) 

GGE CTR 

Total 
472,83 - - - - 

GGE HSK 

Total 
318,97 -1,5x 0,00878 Significativo 

Não 
significativo 

GGE CTR 

“Small” 
15035,84 - - - - 

GGE HSK 

“Small” 
3063,76 -5x 0,00028 Significativo Significativo 

  

Número de transcritos da sequência FA-SAT nas frações de RNA total e ―small‖ nas amostras 

de GGE do controlo (CTR) e do ensaio de choque térmico (HSK), quantificado por Real Time 

RT-qPCR. Na tabela estão apresentados os resultados da comparação do número de 

transcritos de FA-SAT entre a situação controlo e de choque térmico, para cada uma das 

frações de RNA. Esta análise comparativa permitiu avaliar se e como esta condição de stress 

afetava a expressão da sequência FA-SAT. O teste estatístico, t-Test, foi realizado de forma a 

determinar a significância estatística das alterações detetadas. O significado biológico dessas 

variações está também indicado na tabela, tendo em consideração o valor de ―cut-off‖ (≥3) 

definido neste trabalho. 
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Gráfico IV.9.2.2 - Comparação dos níveis de transcrição FA-SAT na amostra controlo e 

na amostra sujeita a choque térmico, em Genetta genetta. A quantificação por Real time RT-

qPCR na geneta englobou a análise da fração de RNA total (a) e ―small‖ (b). a. A fração de RNA total 

não revelou alterações biologicamente significativas da transcrição FA-SAT entre a situação controlo 

(CTR) e de choque térmico (HSK); b. Apenas na fração de RNA ―small‖ foi detetada uma alteração 

com significado biológico dos níveis de transcrição da sequência FA-SAT, entre as duas condições em 

análise, tendo se verificado uma diminuição de 5 vezes do número de transcritos de FA-SAT na 

condição de choque térmico. Nos dois gráficos estão apresentados os desvios padrão associados às 

análises estatísticas. 
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IV.9.3 Análise da transcrição da sequência FA-SAT em células de Felis catus e 

Genetta genetta privadas de soro 

 

O efeito da privação de soro na expressão da sequência repetitiva em estudo foi a 

última condição analisada e, à semelhança dos stresses anteriores, foi realizada paralelamente 

em células a crescer em lâmina e em caixa, nas duas espécies em estudo. As células 

permaneceram em privação total de soro durante 5 dias, período após o qual, foi analisada a 

transcrição da sequência FA-SAT por RNA-FISH e Real time RT-qPCR.  

  

Em Felis catus, a privação de soro provocou uma clara alteração ao nível da 

transcrição de FA-SAT detetável por RNA-FISH. Apesar de não se detetar um aumento da 

transcrição de FA-SAT na célula (pelo contrário, verifica-se aparentemente uma diminuição 

da quantidade de transcritos por célula), observou-se um aumento do número de células a 

transcrever a sequência FA-SAT (Figura IV.9.3.1 a, b). É de notar ainda que não se detetam 

células com sinais de transcritos FA-SAT no interior do nucléolo (Figura IV.9.3.1 a, b).  

A contagem do número de células a transcrever após privação de soro revelou um 

aumento significativo (76%), relativamente à situação controlo (31,4%). Analisando a 

marcação PCNA, observa-se que a grande maioria das células está em G0/G1 ou num estado 

fora de ciclo mais permanente (células PCNA negativas) (Figura IV.9.3.1). 
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Figura IV.9.3.1 – Imagens representativas da transcrição FA-SAT em células de Felis 

catus privadas de soro, por RNA-FISH-IF. Os sinais de RNA de FA-SAT encontram-se a 

vermelho e os núcleos estão contrastados com DAPI (a azul). a. e b. Células de FCA com uma menor 

quantidade de sinais de RNA de FA-SAT, comparativamente com a situação biologicamente normal. 

É de notar, ainda, a ausência de transcritos FA-SAT dispersos no nucléolo em todas as células, as 

quais se encontram fora de ciclo (PCNA negativas). 

 

 

A quantificação dos transcritos FA-SAT nas células de Felis catus privadas de soro, 

por Real time RT-qPCR, revelou que apenas a fração de RNA ―small‖ foi significativamente 

afetada pelo stress de privação de soro, verificando-se nesta fração um aumento da expressão 

FA-SAT de 7.5 vezes em comparação ao controlo (Tabela IV.9.3.1; Gráfico IV.9.3.1 b). A 

alteração detetada ao nível da transcrição da sequência FA-SAT na fração de RNA total não 

apresentou significado biológico (Tabela IV.9.3.1; Gráfico IV.9.3.1 a). 
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Tabela IV.9.3.1 – Quantificação absoluta dos transcritos FA-SAT por Real time RT-

qPCR em células de Felis catus privadas de soro, e análise estatística da variação dos 

níveis de expressão FA-SAT relativamente à situação controlo. 

 

Amostras 

Número de 

transcritos de 

FA-SAT 

Variação nível de 

expressão 
(relativamente ao 

controlo) 

t-Test  

(p 0,05) 
Significância 

estatística 

Significância 

biológica 

(“cut-off”  3) 

FCA CTR 

Total 
220190,66 - - - - 

FCA STV 

Total 
119408,52 -1,84x 0,00321 Significativo 

Não 

significativo 

FCA CTR 

“Small” 
226135,64 - - - - 

FCA STV 

“Small” 
1679225,22 +7,43x 0,00233 Significativo Significativo 

 

Número de transcritos da sequência FA-SAT nas frações de RNA total e ―small‖ nas amostras 

de FCA do controlo (CTR) e da condição de privação de soro (―starvation‖- STV), 

quantificado por Real Time RT-qPCR. Na tabela estão apresentados os resultados da 

comparação do número de transcritos de FA-SAT entre a situação controlo e de privação de 

soro, para cada uma das frações de RNA. Esta análise comparativa permitiu avaliar se e como 

esta condição de stress afetava a expressão da sequência FA-SAT. O teste estatístico, t-Test, 

foi realizado de forma a determinar a significância estatística das alterações detetadas. O 

significado biológico dessas variações está também indicado na tabela, tendo em consideração 

o valor de ―cut-off‖ (  3) definido neste trabalho. 

 

 

 a 

 



Capítulo IV - Resultados 

182 

 

 b 

 

Gráfico IV.9.3.1 - Comparação dos níveis de transcrição da sequência FA-SAT na 

amostra controlo e na amostra sujeita a privação de soro em Felis catus. A quantificação 

por Real time RT-qPCR englobou a análise da fração de RNA total (a) e ―small‖ (b). a. A fração de 

RNA total não revelou alterações biologicamente significativas da transcrição FA-SAT entre a 

situação controlo (CTR) e de privação de soro (STV); b. Na fração de RNA ―small‖ foi detetada uma 

alteração com significado biológico dos valores de transcrição da sequência FA-SAT, entre as duas 

condições em análise, tendo se verificado um aumento de 7.5 vezes do número de transcritos FA-SAT. 

São apresentados os desvios padrão associados às análises estatísticas. 

 

 

O mesmo stress em Genetta genetta provoca, mais uma vez, alterações da transcrição 

da sequência FA-SAT diferentes daquelas observadas no gato. Na geneta é evidente um 

aumento da quantidade de transcritos em algumas células, observando-se células com uma 

elevada quantidade de sinal de RNA FA-SAT em ―cluster‖, situação nunca detetada 

anteriormente nesta espécie (Figura IV.9.3.2 b). São ainda detetáveis alterações na 

distribuição dos transcritos FA-SAT, sendo que na maioria das células surgem sinais 

distribuídos tanto no núcleo como no citoplasma (Figura IV.9.3.2 a, b). Pela primeira vez, foi 

detetado sinal de transcrito FA-SAT no citoplasma, e nesta situação de stress verifica-se ainda 

que o sinal nuclear é mais raro do que o sinal no citoplasma, o qual é mais abundante (Figura 

IV.9.3.2 a). 
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A marcação anti-PCNA revelou que grande parte das células está em ciclo (PCNA 

positivas) (Figura IV.9.3.2 a), sendo ainda de referir a presença abundante de células 

apoptóticas (Figura IV.9.3.2 b). A contagem do número de apoptoses por campo (análise de 

200 células no mínimo; 12-15 campos) revelou uma elevada percentagem de células em 

apoptose (64%).  

 

Figura IV.9.3.2 – Imagens representativas da transcrição FA-SAT em células de Genetta 

genetta privadas de soro, por RNA-FISH-IF. a. Células de GGE com sinais de RNA de FA-

SAT no citoplasma (a vermelho), os quais se revelam mais abundantes do que os transcritos de FA-

SAT nucleares. Os núcleos foram contrastados com DAPI (a azul). Nesta imagem pode ainda 

observar-se a marcação PCNA a verde. b. Células de GGE com sinal de RNA de FA-SAT na periferia 
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nuclear e no espaço citoplasmático. É de notar a presença de numerosas células apoptóticas.Nesta 

figura apenas estão apresentados os sinais de RNA de FA-SAT, não tendo sido captado o sinal do 

PCNA, de forma a permitir uma melhor visualização dos transcritos. Os três núcleos apresentados 

encontravam-se em ciclo celular. 

 

 

A análise, por Real time RT-qPCR, da variação da transcrição da sequência FA-SAT 

na condição de privação de soro e na situação controlo evidenciou uma diminuição da 

expressão FA-SAT na fração de RNA total em privação de soro de menos 3,7 vezes em 

relação ao controlo. Em contrapartida, na fração de RNA ―small‖ a sequência FA-SAT é 

expressa de forma mais abundante nesta condição de stress, tendo-se verificado um aumento 

de 5,4 vezes comparativamente ao controlo (Tabela IV.9.3.2; Gráfico IV.9.3.2). 

 

Tabela IV.9.3.2 – Quantificação absoluta dos transcritos FA-SAT por Real time RT-

qPCR em células de Genetta genetta privadas de soro, e análise estatística da variação 

dos níveis de expressão FA-SAT relativamente à situação controlo. 

 

Amostras 

Número de 

transcritos 

de FA-SAT 

Variação nível de 

expressão 
(relativamente ao 

controlo) 

t-Test  

(p 0,05) 
Significância 

estatística 

Significância 

biológica 

(“cut-off”  3) 

GGE CTR 

Total 
938,80 - - - - 

GGE STV 

Total 
253,96 -3,69x 0,00095 Significativo Significativo 

GGE CTR 

“Small” 
2469,73 - - - - 

GGE STV 

“Small” 
13204,56 +5,35x 0,00094 Significativo Significativo 

 

Número de transcritos da sequência FA-SAT nas frações de RNA total e ―small‖ nas amostras 

de GGE do controlo (CTR) e da condição de privação de soro (―starvation‖ - STV), 

quantificado por Real Time RT-qPCR. Na tabela estão apresentados os resultados da 

comparação do número de transcritos de FA-SAT entre a situação controlo e de privação de 

soro, para cada uma das frações de RNA. Esta análise comparativa permitiu avaliar se e como 

esta condição de stress afetava a expressão da sequência FA-SAT. O teste estatístico, t-Test, 

foi realizado de forma a determinar a significância estatística das alterações detetadas. O 

significado biológico dessas variações está também indicado na tabela, tendo em consideração 

o valor de ―cut-off‖ (  3) definido neste trabalho. 
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 a 

 

 b 

 

 

Gráfico IV.9.3.2 - Comparação dos níveis de transcrição FA-SAT na amostra controlo e 

na amostra privada de soro, em Genetta genetta. A quantificação por Real time RT-qPCR 

englobou a análise da fração de RNA total (a) e ―small‖ (b), tendo ambas as frações apresentado 

alterações biologicamente significativas. a. Os níveis de transcrição da sequência FA-SAT na fração 

de RNA total na amostra referente ao stress (STV) encontram-se cerca de 3,7 vezes diminuídos, 

relativamente aos níveis de transcrição FA-SAT detetados na situação controlo (CTR). b. Na fração de 

RNA ―small‖ foi também detetada uma alteração dos níveis de transcrição da sequência FA-SAT, 
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entre as duas condições em análise, tendo se verificado um aumento de cerca de 5,4 vezes do número 

de transcritos de FA-SAT nas células privadas de soro. Nos dois gráficos estão apresentados os 

desvios padrão associados às análises estatísticas. 
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Capítulo V – Discussão dos resultados 

 

 

Neste capítulo serão discutidos os resultados apresentados no capítulo anterior. E 

à semelhança do que ocorreu no capítulo dos resultados, também a discussão será 

dividida em subcapítulos, para uma melhor compreensão. 

Inicialmente, vão ser analisados e discutidos os resultados referentes à 

caracterização molecular e citogenética da sequência FA-SAT nos genomas das duas 

espécies em estudo, Felis catus e Genetta genetta. Tendo essa caracterização inicial 

como ponto de partida, serão discutidos então todos os resultados relativos à análise da 

transcrição dessa sequência, nas diferentes condições biológicas testadas.  

 

 

V.1 Caracterização molecular e citogenética da sequência FA-SAT 

dos genomas de Felis catus e Genetta genetta 

 

 

Abundantemente presente em Felis catus, a sequência de DNA satélite FA-SAT 

está também presente com elevada similaridade no genoma de outro Carnivora, a 

Genetta genetta. O alinhamento de vários clones da sequência FA-SAT de Felis catus e 

de Genetta genetta revelou uma similaridade de 97% (Figura IV.1.2), valor 

extremamente elevado para uma sequência repetitiva, e ainda mais em espécies que 

apenas partilham a Ordem e Subordem. Percentagens tão elevadas de similaridade são 

normalmente encontradas entre genes codificantes e/ou em espécies filogeneticamente 

muito aparentadas. 

A localização e a abundância deste satDNA diferem, contudo, entre as duas 

espécies em estudo. Nestas espécies, a sequência FA-SAT está localizada em regiões 

diferentes do cromossoma, apresentando no gato uma localização maioritariamente 

telomérica, e na geneta uma localização (peri)centromérica (Figura IV.2). Esta diferente 

localização cromossómica de sequências de satDNA ortólogas, com elevada 

similaridade, permite estudar a mesma sequência de DNA satélite num contexto 

regional cromossómico diferente. A análise quantitativa do número de cópias da 
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sequência FA-SAT (Tabela IV.3; Gráfico IV.3.2) permitiu verificar que no gato, a 

sequência é muito abundante, representando pelo menos 1,3% do genoma total de Felis 

catus. No que diz respeito à geneta, o número de cópias da sequência detetado foi muito 

menor, evidenciando a baixa abundância da sequência FA-SAT neste genoma, 

comparativamente com o gato. Segundo um estudo de Pontius e O’Brien (2009) a 

sequência FA-SAT representa cerca de 2% do genoma de Felis catus, o que evidencia 

que os resultados obtidos no presente trabalho podem estar subestimados. Este facto 

pode dever-se à elevada especificidade da técnica utilizada, na medida em que pequenas 

diferenças ao nível dos nucleótidos na sequência dos primers podem conduzir à não 

amplificação da sequência.  

A sequência FA-SAT é ainda caracterizada pelo conteúdo rico em dinucleótidos 

CpG, e pela presença de uma ilha CpG de cerca de 140 bp com 8 locais CpG (Figura 

IV.1.1). Esta característica molecular sugere que a sequência FA-SAT poderá ser 

regulada epigeneticamente por metilação do DNA nos genomas das duas espécies. 

O trabalho desenvolvido ao longo desta dissertação constitui, assim, uma 

oportunidade rara de fazer o conhecimento avançar, pois não é frequente uma sequência 

repetitiva estar tão bem conservada ao nível da sequência de nucleótidos em genomas 

com percursos evolutivos diferentes. Assim sendo, e atendendo à particularidade do 

modelo apresentado, os resultados experimentais obtidos e diferenças observadas ao 

nível do comportamento da sequência FA-SAT nos genomas de Felis catus e Genetta 

genetta poderão ser correlacionadas com a localização cromossómica e abundância 

diferencial da sequência nestes dois genomas. Em suma, é de salientar que tanto quanto 

é do conhecimento atual (cf. bibliografia atualizada) este desenho experimental nunca 

foi utilizado antes, representando uma abordagem conceptual e experimental inovadora, 

uma vez que possibilita analisar uma mesma sequência de satDNA em diferentes 

cenários genómicos.  
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V.2 Evidências da transcrição da sequência FA-SAT em Felis catus e 

Genetta genetta 

 

 

Tradicionalmente, a heterocromatina constitutiva era considerada um domínio 

transcricionalmente inativo do cromossoma e dos genomas. Contudo, nas últimas 

décadas têm surgido inúmeras evidências de que as sequências de satDNA não só 

desempenham uma função nos genomas, como podem ser efetivamente transcritas, 

originando RNAs não codificantes (Bouzinba-Segard et al., 2006; Lu e Gilbert, 2007; 

Valgardsdottir et al., 2008; Eymery et al., 2010; Ting et al., 2011; Enukashvily e 

Ponomartsev, 2013). De facto, o satDNA constitui uma fração do genoma altamente 

dinâmica e os estudos nesta área têm-se tornado cada vez mais abundantes. Ainda 

assim, os dados referentes à transcrição destas repetições e o conhecimento acerca dos 

mecanismos moleculares e celulares subjacentes são escassos. 

Evidências de que a sequência FA-SAT é amplamente transcrita em RNAs não 

codificantes em Felis catus, tinham já surgido recentemente no grupo de investigação 

do IBB/CGB-UTAD (dados não publicados), tendo suscitado o interesse no estudo da 

função que esses ncRNAs poderiam desempenhar. No presente trabalho, pretendeu-se 

analisar se esta sequência de DNA satélite que num genoma (gato) está presente na 

região telomérica, é igualmente transcrita e nas mesmas condições, quando presente na 

região (peri)centromérica (geneta). A análise da expressão da sequência FA-SAT nestas 

duas espécies em paralelo, representa portanto um modelo para estudar como a diferente 

localização cromossómica pode influenciar a sua transcrição e função, ou se estas são 

apenas dependentes da sequência per se. Tendo em conta as diferentes características 

entre regiões centroméricas e teloméricas, relativamente ao nível de empacotamento e 

respetiva acessibilidade da cromatina a determinadas proteínas, e à diferente função 

desempenhada por estas estruturas, era expectável que a sequência FA-SAT 

apresentasse diferenças ao nível da sua atividade transcricional nas duas espécies 

analisadas.  

A análise complementar da transcrição da sequência FA-SAT, por RNA-FISH 

(Figura IV.4.1) e Real time RT-qPCR (Tabela IV.4.2; Gráfico IV.4.2.2), demonstrou 

que a sequência FA-SAT é transcrita em ambas as espécies. Atendendo ao facto de que 

até ao momento, apenas sequências satDNA centroméricas (CT) e pericentroméricas 
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(PCT) estão descritas como sendo transcritas em ncRNAs, a descoberta de transcritos 

FA-SAT (teloméricos) em Felis catus constitui a primeira evidência da transcrição de 

sequências de DNA satélite localizadas nos telómeros. A descoberta de que a sequência 

FA-SAT é também transcrita em geneta, está de acordo com os inúmeros trabalhos que 

têm comprovado que as sequências de satDNA localizadas ao nível da região 

centromérica, são de facto transcritas em muitos genomas eucariotas e em determinadas 

condições biológicas. A transcrição destas sequências repetitivas está maioritariamente 

descrita utilizando linhas celulares modificadas ou de cancro e mostra ser necessária 

para a organização e estabilização do centrómero, bem como para o silenciamento 

génico (Bouzinba-Segard et al., 2006; Pezer e Ugarkovic, 2012; Eymery et al., 2009; 

Enukashvily et al., 2009; Enukashvily e Ponomartsev, 2013). 

A análise da transcrição FA-SAT, nesta etapa do trabalho, revelou ainda 

diferenças substanciais entre as linhas celulares de Felis catus e de Genetta genetta. 

Enquanto que no gato a sequência é abundantemente transcrita, na geneta os níveis de 

transcrição são substancialmente menores (Figura IV.4.1; Tabela IV.4.2; Gráfico 

IV.4.2.2). Contudo, é de notar que apesar dos níveis de transcrição FA-SAT detetados 

na geneta serem menores do que no gato, tendo em conta o número de cópias da 

sequência no genoma da geneta, esta revela-se muito mais eficiente em transcrever a 

sequência FA-SAT. Estes resultados indicam que apesar da diferente localização 

cromossómica, a sequência está disponível para ser transcrita em ambos os genomas, 

sendo que as diferenças detetadas ao nível da quantidade de transcritos FA-SAT se 

podem dever apenas à diferente abundância da sequência nos dois genomas. 

A análise ―single-cell‖, possibilitada pela técnica de RNA-FISH, permitiu ainda 

detetar que nem todas as células de gato, nem de geneta, apresentam a mesma 

quantidade de transcritos FA-SAT, sendo de notar a existência de células sem sinal de 

RNA de FA-SAT nas duas espécies. A presença de células com e sem transcritos FA-

SAT sugere que esta sequência é transcrita possivelmente em condições celulares 

específicas, podendo a sua transcrição ser regulada e dependente do ciclo celular. 

A quantificação por Real time RT-qPCR (Tabela IV.4.2; Gráfico IV.4.2.2), 

permitiu, por sua vez, analisar em paralelo a fração de RNA total e ―small‖, tendo-se 

verificado diferenças nos níveis de transcrição FA-SAT nas duas frações. Em ambas as 

espécies, o número de transcritos FA-SAT na fração de RNA ―small‖ é muito superior 

ao número de transcritos detetados na fração total, indicando que a sequência FA-SAT é 

maioritariamente transcrita em RNAs pequenos (0-200bp).  
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Em resumo, a sequência de satDNA FA-SAT é transcrita em ambos os genomas 

de Felis catus e de Genetta genetta. Contudo, e uma vez que esta sequência não 

apresenta uma estrutura típica das sequências classicamente transcritas (i.e. genes 

codificantes), colocam-se as seguintes questões: o que despoleta a sua transcrição? 

como é transcrita? qual o mecanismo que regula a sua expressão? a sequência primária 

desta sequência é determinante para a sua expressão, ou será antes a sua localização 

cromossómica o fator condicionante?  

As funções e os mecanismos moleculares subjacentes à expressão de sequências 

de DNA satélite permanecem ainda por esclarecer. Assim, torna-se essencial, em 

primeiro lugar, definir as condições subjacentes à expressão dos transcritos de DNA 

satélite em diferentes genomas, e em diferentes situações de stress celular. Segundo, é 

necessário descobrir como a transcrição dessas sequências de satDNA é modelada. 

Após a concretização destes dois pontos, será então possível começar a desvendar a 

função ou funções que estas sequências ncRNAs apresentam nos genomas em análise.  

 

 

V.3 Análise da localização celular dos transcritos de FA-SAT nas 

células de Felis catus e Genetta genetta 

 

 

A técnica de RNA-FISH para além de ter permitido analisar a presença e 

quantidade de sinal de RNA de FA-SAT nas células de gato e geneta, permitiu ainda 

analisar a localização e distribuição dos transcritos nas células. A análise das células das 

duas espécies em estudo revelou uma localização dos transcritos estritamente nuclear, 

observação que parece excluir a possibilidade desses RNAs serem traduzidos em 

proteínas. Esta constitui, assim, mais uma evidência de que a sequência FA-SAT parece 

ser transcrita em RNAs não codificantes.  

No interior do núcleo os transcritos não apresentam uma distribuição aleatória, 

sendo de notar a localização frequente de transcritos FA-SAT na periferia e no interior 

do nucléolo, tanto nas células de gato como de geneta (Figuras IV.5.1; IV.5.2). De 

facto, a análise da distribuição dos sinais de RNA de FA-SAT nos núcleos das células 

de ambas as espécies, evidenciou que a associação nucleolar dos transcritos FA-SAT é 
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transversal às duas espécies em estudo, evidenciando que a transcrição da sequência 

FA-SAT parece estar de alguma forma relacionada com a função do nucléolo. 

A existência de sinal de RNA de FA-SAT disperso a marcar todo o nucléolo 

(Figuras IV.5.1 a, d; Figuras IV.5.2 b, c) parece refletir a ocorrência da transcrição desta 

sequência de satDNA. O aspeto difuso do sinal de RNA de FA-SAT observado no 

núcleolo pode ser explicado pelo estado distendido que a sequência de RNA apresenta 

para ser transcrita. A observação frequente de transcritos FA-SAT na periferia do 

nucléolo, sugere ainda que esses transcritos podem estar localizados em compartimentos 

perinucleolares, locais que têm sido relacionados com o processamento e retenção de 

RNAs recém-sintetizados (Pollock e Huang, 2010). 

Contudo, para além da existência de sinais de RNA de FA-SAT no interior e na 

periferia do nucléolo, é de notar também a presença de transcritos distribuídos pelo 

núcleo, nas células das duas espécies em estudo. Assim, tanto no gato como na geneta, 

os transcritos FA-SAT são encontrados em três localizações distintas: distribuídos pelo 

núcleo, na periferia do nucléolo e no seu interior (Figuras IV.5.1, IV.5.2). A localização 

dos transcritos FA-SAT em estruturas subnucleares específicas pode fornecer 

evidências importantes acerca dos mecanismos de transcrição e regulação desta 

sequência de satDNA, permitindo também inferir sobre a(s) suas potencial(ais) 

função(ões). O padrão similar de distribuição dos transcritos FA-SAT em Felis catus e 

Genetta genetta pode sugerir a existência de mecanismos de transcrição e funções 

comuns dos transcritos FA-SAT nos genomas das duas espécies. 

Estas observações podem, assim, refletir três cenários distintos:  

(i) a sequência FA-SAT é transcrita no nucléolo (presumivelmente pela RNA 

polimerase I) e os transcritos depois de processados em compartimentos 

perinucleolares migram para o núcleo, onde desempenham uma ou mais 

funções específicas; 

(ii) a sequência FA-SAT é transcrita no núcleo (provavelmente pela RNA 

polimerase II) e os transcritos resultantes migram posteriormente para o 

nucléolo e/ou compartimentos perinucleolares, onde sofrem eventos de 

processamento ou são armazenados até serem necessários na célula; 

(iii) a sequência FA-SAT é transcrita no nucléolo e núcleo (i.e. ambos os 

cenários mencionados atrás) por diferentes RNAs polimerases podendo os 

transcritos resultantes desempenhar funções distintas. 
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A posterior análise dos transcritos FA-SAT nascentes permitiu retirar conclusões 

acerca do local onde a sequência FA-SAT poderá ser transcrita, permitindo dessa forma 

elucidar qual das hipóteses acima descritas será a mais provável. 

 

 

V.4. Determinação provável do local de transcrição nuclear da 

sequência FA-SAT em Felis catus e Genetta genetta  

 

 

A análise dos transcritos FA-SAT nascentes foi realizada neste trabalho por duas 

abordagens: através do procedimento sequencial RNA-FISH e DNA-FISH (secção 

IV.6.1) e através do tratamento das linhas celulares com o inibidor de transcritos 

nascentes, DRB, seguido da análise dos transcritos por RNA-FISH (secção IV.6.2). O 

objetivo da primeira estratégia foi detetar o local no núcleo (nucléolo, periferia do 

nucléolo, e núcleo) em que a co-localização entre sinais de RNA e DNA de FA-SAT era 

mais frequente, sugerindo esse local como o mais provável para a transcrição da 

sequência FA-SAT. A segunda abordagem, através da inibição da transcrição, permitiu 

identificar nas células os transcritos FA-SAT maduros, e inferir com mais certeza a 

região nuclear mais provável para a transcrição do FA-SAT. 

A análise da co-localização de sinais de RNA e de DNA de FA-SAT nas células 

de Felis catus e Genetta genetta, revelou que a sequência FA-SAT e os seus transcritos 

são frequentemente encontrados co-localizados no nucléolo e na sua periferia (Figuras 

IV.6.1.1, IV.6.1.2). Análises mais detalhadas evidenciaram uma correlação entre a 

quantidade de transcritos FA-SAT e a localização da sequência FA-SAT, revelando que 

células com a sequência localizada no núcleo parecem apresentar menos transcritos, 

quando comparadas com células nas quais a sequência FA-SAT está nas proximidades 

do nucléolo. É de notar ainda, que células com sinal de RNA de FA-SAT disperso no 

nucléolo, apresentam quase sem exceção sinal de DNA de FA-SAT dentro do nucléolo 

(Figuras IV.6.1.1, IV.6.1.2). A observação da sequência FA-SAT mais distendida 

quando localizada na periferia e interior do nucléolo (Figuras IV.6.1.1 b, c; Figuras 

IV.6.1.2 a, c) sugere ainda, que esta sequência é muito provavelmente transcrita nessas 

regiões. A conformação mais relaxada da sequência de DNA FA-SAT nessas regiões 

pode representar um requisito para que a transcrição ocorra. Em algumas células com 
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maior quantidade de transcritos FA-SAT, a sequência de DNA surge descondensada em 

filamentos que atravessam o nucléolo (Figuras IV.6.1.1 c; Figuras IV.6.1.2 a). Estas 

evidências sugerem, portanto, que há uma deslocalização da sequência de DNA FA-

SAT para o interior do nucléolo de forma a que esta possa ser transcrita. Assim, parece 

evidente a existência de uma associação entre a localização nucleolar da sequência de 

DNA FA-SAT e a sua atividade transcricional; sem que se possa no entanto excluir a 

transcrição nuclear da sequência FA-SAT.  

Em 2009, Utani e Shimizu reportaram que algumas regiões da heterocromatina 

se deslocam para a superfície do nucléolo, ou mesmo para o seu interior, sendo nesses 

locais que essas regiões parecem ser ativamente transcritas. Como consequência da 

descoberta de uma associação entre a localização nucleolar e um elevado nível de 

transcrição, estes investigadores levantaram ainda a hipótese de que a transcrição 

poderia ser necessária para a localização nucleolar de algumas sequências (Utani e 

Shimizu, 2009). Muito recentemente, os fatores que estão envolvidos no recrutamento 

dos domínios de cromatina para o nucléolo começaram a ser investigados em células de 

mamíferos, tendo sido reportado que certos tipos de sequências de DNA satélite 

desempenham uma função no estabelecimento dos NADs (―nucleolar-associated 

domains‖). O RNA centromérico alfa-satélite, o qual se encontra associado com 

proteínas CENP-C e INCENP, tem mostrado ser essencial para o direcionamento dos 

centrómeros para o nucléolo, revelando que os RNAs satélites podem ser essenciais 

para direcionarem a maioria das sequências de DNA identificadas no nucléolo (Németh 

e Langst, 2011).  

A observação de sinais de DNA e RNA de FA-SAT co-localizados, não só no 

nucléolo e na sua periferia, mas também dispersos pelo núcleo (Figuras IV.6.1.1, 

IV.6.1.2), sugere que a sequência FA-SAT poderá ser transcrita em mais do que um 

local nuclear nos genomas das duas espécies em estudo.  

A utilização do inibidor de transcritos nascentes, DRB, em células de Felis catus 

permitiu identificar quais os transcritos nascentes e maduros, sendo que após o 

tratamento apenas os transcritos FA-SAT maduros permanecem nas células. Esta 

segunda estratégia revelou-se extremamente informativa, permitindo validar os 

resultados anteriormente obtidos e confirmar que a sequência FA-SAT é 

maioritariamente transcrita no nucléolo, demonstrando também no entanto a transcrição 

nuclear. Com o tratamento DRB, e na maioria das células, não se detetaram sinais de 

RNA de FA-SAT no interior do nucléolo (Figura IV.6.2 d, e, f), revelando a sua 
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natureza de transcritos nascentes. Simultaneamente, os sinais de RNA de FA-SAT 

localizados na periferia do nucléolo também se tornaram menos abundantes nas células 

tratadas (Figuras IV.6.2 e, f), sugerindo que também estes podem ser transcritos 

nascentes. Contudo, neste ensaio foram ainda detetados, em algumas células, transcritos 

FA-SAT na periferia do nucléolo (Figura IV.6.2 d), demonstrando que nesses 

compartimentos perinucleolares poderão estar presentes tanto transcritos FA-SAT 

maduros como nascentes. Esta observação pode sugerir que os RNAs recém-transcritos 

no interior do nucléolo podem ser rapidamente armazenados em compartimentos 

perinucleolares, para serem processados ou simplesmente retidos. A deteção de uma 

diminuição da quantidade de transcritos FA-SAT no núcleo, com o tratamento DRB 

(Figura IV.6.2), sugere ainda a existência de transcritos nascentes também no núcleo, 

evidenciando que a sequência FA-SAT não é transcrita exclusivamente no nucléolo.  

Em resumo, os resultados discutidos nesta secção, com ambas as estratégias, 

parecem sugerir a existência de dois tipos de transcritos FA-SAT nascentes, nos 

genomas das duas espécies em estudo: um que é provavelmente transcrito no núcleo 

pela RNA Pol II; e outro tipo, transcrito no nucléolo pela RNA Pol I. Estes resultados 

sugerem ainda que o tratamento DRB inibiu ambas as RNAs Polimerases, na medida 

em que tanto a transcrição no núcleo, como no nucléolo foram afetadas.  

Finalmente é de realçar que a descoberta de que a sequência de satDNA FA-

SAT é transcrita no nucléolo, e portanto pela ação da RNA Pol I [i.e. a única RNA 

polimerase descrita com atividade no interior do nucléolo (Santoro, 2011; Voit e 

Grummt, 2011)], não está de acordo com o referido na literatura, já que está descrito 

que as sequências repetitivas, nomeadamente DNA satélite, são apenas transcritas pela 

RNA polimerase II (Chan et al., 2011).  

 

 

V.5 Determinação do perfil de transcrição da sequência FA-SAT no 

ciclo celular em Felis catus 

 

 

A análise por RNA-FISH, discutida anteriormente, evidenciou que nem todas as 

células de gato e de geneta apresentavam sinal de RNA de FA-SAT, indicando que a 

transcrição da sequência FA-SAT não ocorre em todas as células (i.e. linhas celulares 
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proliferativas). Estas observações sugerem que a referida sequência deverá ser transcrita 

apenas em determinadas fases do ciclo celular, isto é, que a transcrição desta sequência 

de satDNA é dependente de ciclo celular. Apesar destas observações se terem verificado 

em ambas as espécies, a análise do perfil de transcrição da sequência FA-SAT foi 

apenas realizada em células de gato, devido à maior abundância de sinais de RNA de 

FA-SAT que estas apresentavam. Esta análise foi realizada por RNA-FISH-IF, 

utilizando em paralelo três anticorpos marcadores de ciclo, anti-ciclina D1, anti-ciclina 

A e anti-PCNA, e permitiu identificar as fases do ciclo celular em que os transcritos 

FA-SAT estão presentes, e distinguir células em ciclo de células fora de ciclo, 

relacionando-as com diferenças ao nível da expressão da sequência FA-SAT. Este tipo 

de análise é extremamente importante pois a localização dos transcritos FA-SAT em 

fases específicas do ciclo celular, assim como a localização em estruturas nucleares 

específicas (discutido na secção anterior), permite definir as linhas de investigação 

futuras que irão decerto esclarecer a função ou funções destes transcritos e da respetiva 

sequência de DNA. 

Analisando em conjunto os resultados obtidos através da marcação com os três 

marcadores de ciclo, tornou-se claro que os transcritos FA-SAT são encontrados em 

fases específicas do ciclo celular. A marcação com a anti-ciclina D1 evidenciou a 

presença de transcritos FA-SAT em células na fase G1 (células D1 positivas), e em 

células D1 semi-positivas (Figura IV.7.1 b, c). A fase em que essas células D1 semi-

positivas se encontravam foi inferida através da análise paralela com a anti-ciclina A 

(cf. Tabela V.5). A marcação com este segundo anticorpo evidenciou que nas células A 

positivas (fases S, G2 e G2/M) não eram aparentemente encontrados transcritos FA-

SAT, os quais estavam presentes em células A semi-positivas e A negativas (Figura 

IV.7.2). Considerando as fases que cada um destes anticorpos marca (Tabela V.5), 

torna-se claro que a fase que é simultaneamente marcada de forma subtil (+/) pela anti-

ciclina D1 e anti-ciclina A é a transição G1/S, etapa do ciclo em que se verifica um 

decréscimo dos níveis de ciclina D1 e início da produção de ciclina A (Figura IV.7). A 

observação de células A negativas com transcrito FA-SAT, reforça ainda a hipótese de 

que a sequência FA-SAT é transcrita na fase G1.  

A análise com o anti-PCNA (na vertente de marcador de fase S) permitiu 

corroborar os resultados obtidos com as análises anteriores, reforçando as evidências de 

que a sequência FA-SAT é transcrita na fase G1 e na transição G1/S (Figura IV.7.3.2). A 

análise com este marcador de fase S sugeriu ainda a existência de sinais de RNA de FA-
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SAT, aparentemente mais pequenos e com um padrão de distribuição disperso pelo 

núcleo, possivelmente exclusivos da fase S (Figura IV.7.3.2 b). Estes transcritos 

parecem não apresentar uma associação nucleolar, e revelam-se diferentes dos 

transcritos anteriormente detetados, sendo quase impercetíveis. Esta observação pode 

sugerir assim a existência de dois tipos de transcritos FA-SAT, produzidos em dois 

momentos diferentes do ciclo celular: (i) RNAs transcritos na fase G1, que apresentam 

uma associação nucleolar e se organizam em ―clusters‖, permanecendo na célula até à 

transição G1/S; (ii) Transcritos específicos da fase S, que se encontram dispersos pelo 

núcleo, na forma de sinais pequenos e menos abundantes. Alternativamente, estes 

resultados podem refletir diferentes etapas de síntese, processamento e/ou degradação 

dos transcritos FA-SAT desde a fase G1 até à fase S. Segundo esta hipótese os 

transcritos FA-SAT podem ser sintetizados apenas na fase G1 e posteriormente 

processados e/ou degradados durante a transição G1/S e fase S.  

 

Tabela V.5 – Esquema que permitiu a identificação das fases do ciclo em que os 

transcritos FA-SAT estão presentes, através da integração dos resultados da 

marcação com os anticorpos anti-ciclina D1, anti-ciclina A e anti-PCNA_triton. 

 

      Anticorpo 

 
Fase do 
 ciclo 

Anti-ciclina D1 Anti-ciclina A Anti-PCNA_Triton 

G1 +   
G1/S +/ +/  

S  + + + 
G2  +  

G2/M +/ +  
 

Cada um dos anticorpos referidos na tabela marca de forma diferente as várias fases do ciclo 

celular. O sinal + representa a marcação positiva do anticorpo, e o sinal  a ausência de 

marcação. O sinal +/ refere-se a um padrão de marcação que embora presente, é bastante 

menos intenso do que a marcação considerada positiva. No caso da anti-ciclina A, foi utilizado 

ainda o sinal + + que destaca a intensidade da marcação visível nas células em fase S. 
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Analisando, ainda, em particular o sinal de RNA de FA-SAT disperso no 

nucléolo, verifica-se que esse tipo de sinal não está presente em todas as células com 

transcrito, sugerindo que esses transcritos ou eventos de síntese e/ou processamento, 

hipoteticamente representados por esse tipo de sinal, podem ser também específicos de 

determinada fase do ciclo celular. Esta hipótese é apoiada pela presença mais frequente 

do nucléolo marcado em células D1 e A semi-positivas (Figuras IV.7.1 c; IV.7.2 b), 

indicando que esses transcritos ou eventos podem ser específicos da transição G1/S 

(Tabela V.5).  

O envolvimento do nucléolo na regulação do ciclo celular tem sido proposto na 

última década, atendendo à observação de que muitas das modificações pós-

traducionais que ocorrem ao longo do ciclo celular, incluindo a ―sumoylation‖ e a 

fosforilação são reguladas pelo nucléolo. Várias evidências têm sugerido que o nucléolo 

tem uma função importante na regulação do estado de fosforilação de fatores chave 

envolvidos na progressão do ciclo celular (Boisvert et al., 2007). O sequestro de 

proteínas e moléculas de RNA específicas no interior do nucléolo tem sido descrito 

como outro mecanismo usado por este compartimento para regular atividades 

específicas do ciclo celular (Wong et al., 2007; Boisvert et al., 2007).  

Os resultados aqui discutidos evidenciam, portanto, que a sequência FA-SAT é 

transcrita de forma dependente do ciclo celular. A possível existência de diferentes tipos 

de transcritos FA-SAT, exclusivamente produzidos em fases específicas do ciclo celular 

sugere uma regulação bem orquestrada da transcrição desta sequência de satDNA e o 

envolvimento desta sequência no controle e regulação de acontecimentos particulares do 

ciclo celular. A associação entre a transcrição de sequências de DNA satélite e ciclo 

celular tinha sido já proposta anteriormente por Lu e Gilbert (2007), para sequências de 

satDNA pericentroméricas. Estes investigadores reportaram que a sequência de satDNA 

γ do rato era transcrita pela RNA polimerase II em dois tipos de RNAs diferentes, em 

diferentes etapas do ciclo celular. Uma espécie de pequenos transcritos era induzida 

especificamente durante a mitose, e um conjunto de transcritos maiores e mais 

heterogéneos eram originados na fase G1 tardia, e início da fase S. Ambos os transcritos 

apresentavam curtos períodos de vida, e a sua transcrição mostrava ser dependente da 

passagem das células pelo ponto de restrição (Lu e Gilbert, 2007). Recentemente, Du e 

colaboradores (2010) sugeriram também o envolvimento de transcritos satélite na 

proliferação celular, tendo evidenciado que a interação entre RNA satélite centromérico 

e a CENP-C é necessária para a formação do cinetocoro e para a proliferação celular. O 
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RNA de cadeia simples é transcrito a partir dos centrómeros, permanecendo ligado à 

região do cinetocoro e é necessário para a ligação da CENP-C ao DNA; evidências que 

reforçam a importância do RNA satélite centromérico na progressão do ciclo celular, 

explicando provavelmente a ocorrência da transcrição de DNA satélite centromérico 

durante o ciclo celular (Du et al., 2010). No entanto, não se encontra descrição 

bibliográfica acerca de sequências de satDNA localizadas primariamente no telómero 

(como é o caso analisado da sequência FA-SAT no gato). 

A análise conjunta da marcação com os três marcadores de ciclo referidos 

anteriormente, não revelou apenas que os transcritos FA-SAT estavam presentes nas 

fases G1, G1/S e S, tendo evidenciado ainda uma outra situação em que a transcrição da 

sequência FA-SAT se encontrava aparentemente aumentada. A observação de células 

D1 e A negativas com o sinal de RNA de FA-SAT notoriamente amplificado (Figuras 

IV.7.1 a; IV.7.2 a), juntamente com os resultados da marcação com o marcador de 

proliferação celular PCNA_tween (Figura IV.7.3.1), sugeriram um aumento da 

transcrição da sequência FA-SAT em células fora de ciclo e/ou em G0/G1. 

Grande parte das células PCNA negativas (PCNA utilizado na vertente de 

marcador de proliferação celular), para além da ausência de marcação das ciclinas, 

apresentam outras características, nomeadamente o tamanho do núcleo excessivamente 

grande e morfologia atípica (Figura IV.7.3.1), as quais sugerem que estas células fora de 

ciclo podem ser células senescentes/quiescentes (Blagosklonny, 2003). A senescência 

celular replicativa é um processo comum em linhas celulares normais, na medida em 

que essas células têm um potencial proliferativo limitado, isto é, as células têm um 

número limite de vezes que se podem dividir, o qual é delineado pela perda dos 

telómeros (Stewart et al., 2003; Campisi e Fagagna, 2007). Atingido esse limite, as 

células saem de ciclo e entram em senescência replicativa (Campisi e Fagagna, 2007). 

Parece assim plausível que as células PCNA negativas observadas na linha celular 

normal de Felis catus, com a transcrição FA-SAT aumentada, sejam células 

senescentes. Contudo, tendo apenas como ferramenta a marcação com o anti-PCNA não 

é possível avaliar de forma cabal o estado em que estas células PCNA negativas se 

encontram. As células fora de ciclo podem encontrar-se em pelo menos três estados 

diferentes: senescência, quiescência ou diferenciação (Blagosklonny, 2003; Campisi e 

Fagagna, 2007). Estes estados, entre outras propriedades, podem ser distinguidos pela 

reversibilidade ou irreversibilidade da saída de ciclo. Enquanto que a quiescência é um 

estado reversível, as outras duas situações são aceites como irreversíveis (Coller et al., 
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2006; Campisi e Fagagna, 2007). Contudo, a reversibilidade da senescência é um tema 

controverso, na medida em que já foram reportados estados de pré-senescência 

reversíveis (Coller et al., 2006). Desta forma, e sem que fosse possível avaliar 

concretamente o estado em que estas células se encontravam, e admitindo como 

hipóteses mais prováveis a senescência/quiescência, este resultado evidencia o aumento 

da transcrição da sequência FA-SAT em condições de inatividade proliferativa. A saída 

das células de ciclo, e potencial entrada em estados de quiescência/senescência parecem 

estar de alguma forma relacionadas com a atividade transcricional desta sequência, 

reforçando o impacto que a sequência FA-SAT e a sua expressão parecem ter nos 

acontecimentos do ciclo celular.  

Conforme descrito na literatura, a transcrição da heterocromatina constitutiva 

não ocorre apenas durante a embriogénese, em células em ciclo e em alguns tecidos 

adultos com células proliferativas. A expressão de transcritos pericentroméricos foi 

também já observada em passagens avançadas de uma linha celular normal de 

fibroblastos, revelando que a transcrição dessas sequências também ocorre em células 

senescentes (Enukashvily et al., 2007). Em culturas humanas de fibroblastos 

senescentes, os níveis de metilação da sequência de DNA satélite 3 decresceram duas 

vezes mais rápido do que o resto do genoma, conduzindo à sua descondensação e 

transcrição (Enukashvily et al., 2007). O aumento da transcrição de DNA satélite PCT e 

a perda de marcas epigenéticas heterocromáticas foram também observados em células 

de pacientes com síndromes de envelhecimento prematuro (Shumaker et al., 2006; 

Enukashvily et al., 2007). Estudos recentes têm revelado que RNAs não codificantes 

desempenham funções importantes no envelhecimento e na resposta a danos no DNA 

(Wang et al., 2011; Wei et al., 2012; Han et al., 2012; Ohsawa et al., 2013). Wang e 

colaboradores, em 2011, demonstraram que durante o envelhecimento se verifica um 

relaxamento global da cromatina que resulta na ativação de regiões normalmente 

silenciadas. A indução da transcrição de ncRNAs a partir de elementos Alu e de 

sequências repetitivas pericentroméricas ocorre durante o envelhecimento de células 

estaminais adultas humanas e parece ativar os checkpoints de danos no DNA e a entrada 

das células em senescência (Wang et al., 2011; Ohsawa et al., 2013).  

Em contrapartida, Lu e Gilbert (2007) detetaram que a transcrição do satélite γ 

no rato não se verificava em células quiescentes, tendo reportado que a transcrição da 

heterocromatina PCT está relacionada com a proliferação celular, sendo dependente da 

atividade Cdk (Lu e Gilbert 2007; Lu e Gilbert, 2008). Estes resultados parecem, assim, 
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sugerir a individualidade de cada sequência de satDNA, na medida em que diferentes 

sequências, dependendo da espécie e do tipo celular podem apresentar comportamentos 

e potencialmente também funções diferentes, não existindo provavelmente um 

mecanismo de regulação e função comuns a todas as sequências desta natureza. 

Considerando o perfil de transcrição da sequência FA-SAT em Felis catus 

parece, portanto claro que os transcritos FA-SAT podem estar envolvidos de alguma 

forma na regulação de acontecimentos específicos do ciclo celular e em mecanismos de 

sinalização e de regulação da entrada das células em senescência/quiescência. De referir 

ainda, que o presente trabalho é o primeiro a estudar uma sequência de DNA satélite 

localizada na região telomérica dos cromossomas. 

 

 

V.6. Modelação da transcrição da sequência FA-SAT por metilação 

nos genomas de Felis catus e de Genetta genetta  

 

 

A caracterização molecular in silico da sequência FA-SAT permitiu conjeturar 

acerca dos mecanismos que podiam regular a sua transcrição. O elevado teor em 

dinucleótidos CpG e a presença de uma ilha CpG no monómero da sequência FA-SAT 

sugerem a existência de mecanismos reguladores epigenéticos, nomeadamente 

acontecimentos de metilação do DNA. A regulação epigenética por metilação do DNA 

de sequências de DNA repetitivo tem sido amplamente sugerida como um mecanismo 

de silenciamento transcricional dessas regiões do genoma (Bouzimba-Segard et al., 

2006; Almouzni e Probst, 2011; Ting et al., 2011; Mosch et al., 2011). De forma a 

averiguar se a sequência FA-SAT é regulada por metilação do seu DNA, recorreu-se ao 

uso de um agente de desmetilação global do genoma, a 5’-azacitidina. A análise dos 

efeitos da desmetilação do genoma, ao nível da sequência FA-SAT e da sua expressão 

foi realizada nas três etapas da experiência de desmetilação (sem_AZA, AZA e 

AZA_STOP), nas duas espécies em estudo, através das técnicas de DNA-FISH, Real 

time-qPCR, RNA-FISH e Real time RT-qPCR. O status de metilação da sequência FA-

SAT ao longo da experiência foi também determinado, permitindo relacionar alterações 

detetadas na sequência de DNA FA-SAT e na sua expressão com o estado mais ou 
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menos metilado da sequência. Esta análise possibilitou dessa forma inferir sobre a 

existência do mecanismo de regulação sugerido. 

 

Em Felis catus, as análises por RNA-FISH e RT-qPCR revelaram que a 

transcrição da sequência FA-SAT foi significativamente alterada durante a experiência 

de desmetilação. A ação desmetilante da 5’-azacitidina refletiu-se de forma direta na 

expressão da sequência FA-SAT, tendo-se verificado um aumento significativo da 

quantidade de transcritos na etapa AZA (Figura IV.8.1.1 b; Tabela IV.8.2.1; Gráfico 

IV.8.2.1). No entanto, a análise por Real time RT-qPCR demonstrou que a variação da 

transcrição FA-SAT não ocorreu da mesma forma para as frações de RNA total e 

―small‖ (Tabela IV.8.2.1; Gráfico IV.8.2.1). Enquanto que na fração de RNA total se 

verifica um aumento progressivo da transcrição FA-SAT, desde a etapa controlo (antes 

AZA) até AZA_STOP, em concordância com o aumento dos sinais de RNA de FA-

SAT observado por RNA-FISH, na fração de RNA ―small‖ é detetado um aumento da 

transcrição FA-SAT na etapa AZA, o qual não é verificado na etapa AZA_STOP. Estes 

resultados parecem evidenciar a identidade singular dos transcritos FA-SAT longos da 

fração total e dos transcritos FA-SAT pequenos da fração ―small‖, os quais parecem 

apresentar mecanismos de regulação transcricional diferentes nas mesmas condições 

biológicas.  

Analisando em primeiro lugar a variação dos níveis de transcrição FA-SAT na 

fração de RNA total (Tabela IV.8.2.1; Gráfico IV.8.2.1 a) e integrando os resultados do 

DNA-FISH (secção IV.8.3), do Real time-qPCR (secção IV.8.4) e da sequenciação 

bissulfito (secção IV.8.5), algumas explicações podem ser elaboradas. O aumento de 

transcrição detetado na etapa AZA sugere que o tratamento com azacitidina foi eficaz 

na desrepressão da sequência FA-SAT. A desmetilação da sequência nessa etapa 

(Figura IV.8.5.3) é acompanhada por um aumento da expressão, evidenciando que a 

sequência FA-SAT poderá ser regulada por metilação do seu DNA. O aumento 

verificado da transcrição na etapa AZA_STOP, sugere porém a existência de outros 

mecanismos reguladores da expressão da sequência FA-SAT, uma vez que nesta etapa o 

estado de metilação da sequência já foi restaurado (Figura IV.8.5.4), igualando-se ao 

controlo. Assim, de forma a tentar explicar este aumento da transcrição em 

AZA_STOP, podem ser propostas algumas hipóteses, as quais serão futuramente 

exploradas em maior detalhe no laboratório de acolhimento IBB/CGB-UTAD.  
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A primeira hipótese proposta, detém-se com o facto da metilação do DNA 

representar apenas um dos muitos mecanismos que podem regular a expressão de 

sequências de DNA repetitivas. Para além dos mecanismos de repressão epigenéticos 

que têm sido mais explorados, também o envolvimento de fatores de transcrição tem 

sido reportado. Recentemente, dois fatores de transcrição, Pax3 e Pax9, mostraram estar 

envolvidos na repressão da transcrição de sequências de DNA satélite ―major‖ e na 

formação da heterocromatina (Bulut-Karslioglu et al., 2012). O facto dos níveis de 

transcrição continuarem a aumentar, apesar da sequência FA-SAT já se encontrar de 

novo metilada, sugere portanto que a metilação do DNA não é o único mecanismo 

responsável pela regulação da expressão desta sequência de satDNA. Outro(s) 

mecanismo(s) deverão ser ativados, explicando o aumento de transcrição na etapa 

AZA_STOP. A questão que se coloca é qual é esse mecanismo? A ativação de fatores 

de transcrição e ―enhancers‖ ou a inativação de fatores de repressão, mediadas pela 

desmetilação global do genoma, são possibilidades que necessitam de ser exploradas, na 

medida em que é aceite que a hipometilação de repetições de DNA em tandem pode 

influenciar indiretamente os perfis de transcrição de todo o genoma (Ehrlich, 2002). O 

argumento em contrário, é o porquê desses fatores serem ativados/inativados por 

desmetilação, mas não restaurarem a sua atividade/inatividade após a remetilação do 

genoma (i.e. em AZA_STOP). Esta primeira hipótese explicativa propõe, portanto, a 

existência de um mecanismo de regulação que é ativado à posteriori em consequência 

da desmetilação da sequência FA-SAT, e/ou de todo o genoma, mantendo-se ativo após 

o restauro do estado de metilação inicial da sequência. 

A segunda hipótese que pode explicar o aumento de transcrição em AZA_STOP 

é suportada pela observação, por DNA-FISH, da deslocação da sequência de DNA FA-

SAT para o interior do nucléolo após a exposição à 5’-azacitidina (Figura IV.8.3.1 b, c). 

A acumulação simultânea da sequência FA-SAT e dos seus transcritos (Figuras IV.8.1.1 

b, c) no nucléolo e na sua periferia nas etapas AZA e AZA_STOP parece evidenciar 

uma relação entre a localização/deslocalização nucleolar da sequência de DNA e a sua 

atividade transcricional. Esta deslocação para o nucléolo pode estar diretamente 

relacionada com o aumento da quantidade de transcritos FA-SAT na etapa AZA, na 

medida em que essa migração pode ser mediada ou potenciada pelos próprios transcritos 

FA-SAT. Trabalhos anteriores, relativos a sequências de DNA satélite CT e PCT, 

descreveram um mecanismo similar, em que a deslocalização dessas sequências para o 

interior ou periferia do nucléolo era mediada pelos próprios RNAs satélites (Utani e 
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Shimizu, 2009; Németh e Langst, 2011). Pode assim ser sugerido que o aumento do 

número de transcritos FA-SAT na etapa AZA, pode contribuir para a deslocalização e 

acumulação da sequência de DNA FA-SAT para o interior do nucléolo, a qual por sua 

vez fica supostamente mais disponível para ser transcrita, podendo explicar assim o 

contínuo aumento da transcrição que se observa na etapa AZA_STOP. 

O aumento dos níveis de transcrição em AZA_STOP pode ainda ser explicado 

por uma terceira hipótese, que parece ser mais simples e parcimónica do que as 

anteriores. O aumento detetado em AZA_STOP pode não se dever a um aumento da 

transcrição da sequência FA-SAT, mas sim à acumulação dos transcritos FA-SAT já 

produzidos. Essa acumulação pode ocorrer por dois processos: (i) inibição do 

processamento dos transcritos FA-SAT recém-sintetizados; (ii) ou diminuição da 

degradação dos transcritos FA-SAT maduros. Os resultados detetados ao nível da 

transcrição da sequência FA-SAT em AZA_STOP podem, assim, ser explicados tendo 

em atenção a ação dupla da 5’-azacitidina, a qual se pode incorporar, tanto ao nível do 

DNA, como do RNA (Glover e Leyland-Jones, 1987; Issa et al., 2005; Oki et al., 2007). 

A incorporação da 5’-azacitidina no RNA pode impedir o seu processamento (Issa et 

al., 2005; Oki et al., 2007), explicando dessa forma a acumulação de transcritos FA-

SAT não editados no nucléolo e em compartimentos perinucleolares durante a etapa 

AZA_STOP. Alternativamente, o aumento da transcrição FA-SAT pode ser explicado 

pela inibição do ―turnover‖ dos transcritos FA-SAT. Na etapa AZA_STOP, a 

sinalização dos transcritos FA-SAT para degradação pode estar deficiente, explicando 

assim a acumulação de transcritos detetada por Real time RT-qPCR. A sequência de 

RNA pode apresentar estruturas secundárias ou outras alterações, possivelmente 

induzidas pela exposição à 5’-azacitidina, que impedem ou dificultam o reconhecimento 

desses RNAs pelas maquinarias de degradação. Os mecanismos e vias de degradação de 

ncRNAs constituem uma área ainda muito inexplorada, na medida que a maioria dos 

estudos tem-se debruçado em particular sobre os mecanismos de degradação de RNAs 

mensageiros. Contudo, algumas vias começam agora a ser estudadas em maior detalhe 

(Chen e Shyu, 2011; Tani et al., 2013).  

Considerando a variação dos valores de expressão FA-SAT na fração de RNA 

total e a variação do status de metilação da sequência FA-SAT, é possível sugerir que 

numa primeira fase a expressão desta sequência possa ser desencadeada pela sua 

desmetilação, evidenciando a metilação do DNA como um dos mecanismos de 

silenciamento da expressão da sequência FA-SAT. Contudo, este não é seguramente o 
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único mecanismo envolvido na regulação da expressão desta sequência, e na etapa 

AZA_STOP outros mecanismos asseguram o contínuo aumento da transcrição da 

sequência, contrariando o silenciamento que seria de esperar dada a remetilação da 

sequência. 

Em contrapartida, a tendência de variação da transcrição FA-SAT na fração de 

RNA ―small‖ (Tabela IV.8.2.1; Gráfico IV.8.2.1 b) é aparentemente explicada de forma 

mais simples através do status de metilação da sequência FA-SAT. Na etapa AZA, por 

Real time RT-qPCR, foi detetado um aumento da transcrição FA-SAT na fração 

―small‖, situação que foi praticamente restaurada na etapa AZA_STOP. Estes resultados 

sugerem assim que a transcrição FA-SAT na fração de RNA ―small‖ é regulada por 

metilação do DNA, uma vez que a desmetilação da sequência está diretamente 

associada a um aumento dos transcritos FA-SAT ―small‖, e a remetilação da sequência 

é imediatamente acompanhada pela diminuição da transcrição. Estas observações 

reforçam, assim, a existência de dois tipos de transcritos FA-SAT: ―small‖ e ―long‖ 

ncRNAs que são diferentemente regulados. 

 

Em Genetta genetta, a experiência de desmetilação evidenciou um 

comportamento transcricional da sequência FA-SAT diferente comparativamente ao 

genoma de Felis catus, refletindo provavelmente o contexto cromossómico distinto. 

Assim e integrando os resultados dos três parâmetros avaliados no decorrer desta 

experiência, é de notar a provável existência de mecanismos de regulação da transcrição 

da sequência FA-SAT diferentes em Felis catus e em Genetta genetta. 

Na geneta, ao contrário do que se verificou no gato, os níveis de transcrição da 

sequência FA-SAT não sofreram alterações biologicamente significativas ao longo de 

toda a experiência de desmetilação (Tabela IV.8.2.2; Gráfico IV.8.2.2). O aparente 

aumento visual da quantidade de transcritos FA-SAT sugerido por RNA-FISH, nas 

células de geneta referentes às etapas AZA e AZA_STOP (Figura IV.8.1.2 b, c), deveu-

se não a um aumento da transcrição FA-SAT, mas sim provavelmente à aquisição de 

uma conformação mais distendida da sequência de RNA. A ação da azacitidina ao nível 

do RNA foi já documentada, tendo sido realçado o efeito deste agente citostático na 

desmetilação e descondensação de sequências de RNA (Schaefer et al., 2009). 

Similarmente à sequência de RNA, também a sequência de DNA FA-SAT adquiriu uma 

conformação mais descondensada após a exposição à 5’-azacitidina (Figura IV.8.3.2 b, 

c). A desmetilação provocada pelo tratamento com este agente citostático está 
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diretamente associada à aquisição de uma conformação da cromatina mais distendida 

(Issa et al., 2005; Issa, 2007; Schaefer et al., 2009), tendo sido já descrito que em 

núcleos humanos a 5’-azacitidina provoca descondensação nas regiões onde se 

encontram sequências de satDNA centroméricas (Fernändez et al, 1994: Haaf, 1995). É 

importante referir que as diferenças detetadas entre a análise por FISH (secções IV.8.1 e 

IV.8.3) e as quantificações por Real time (secções IV.8.2 e IV.8.4) ao longo da 

descrição dos resultados da experiência de desmetilação podem ser explicadas não só 

pelo facto das sequências de RNA e DNA estarem mais descondensadas, ocupando por 

isso visualmente uma área maior, mas também por diferenças ao nível da especificidade 

das técnicas. As técnicas de FISH são, de forma geral, mais subjetivas e de menor 

resolução do que as análises quantitativas. E por outro lado, enquanto que a análise 

molecular consiste numa análise global de todo o conteúdo genómico de um conjunto 

de células, por FISH é conseguida uma análise ―single-cell‖. As particularidades de 

cada uma das técnicas tornam, portanto, a sua utilização conjunta uma abordagem 

extremamente informativa e completa. 

A avaliação da variação do status de metilação da sequência no decorrer da 

experiência de desmetilação não foi realizada. Assim, não existem dados que 

confirmem a ação da 5’-azacitidina na desmetilação da sequência FA-SAT nas células 

de geneta. Contudo, analisando em conjunto os dados da análise do RNA e DNA, e 

sabendo que a sequência na situação controlo se encontra metilada (Figura IV.8.5.2) é 

possível fazer algumas sugestões relativamente aos mecanismos que possam estar 

envolvidos na modelação da expressão da sequência FA-SAT neste genoma. A ausência 

de alterações nos níveis de transcrição com a exposição à 5’-azacitidina evidencia que a 

sequência FA-SAT não foi desreprimida, e sem dados relativos ao status de metilação 

da sequência nessa etapa, pode-se conjeturar acerca da eficácia da ação da 5’-azacitidina 

ao nível da desmetilação desta sequência na geneta. Estando a sequência nesta espécie 

localizada na região (peri)centromérica e atendendo à elevada percentagem de metilação 

que apresenta, é possível que esta seja mais difícil de desmetilar. A ausência de 

alterações ao nível da transcrição FA-SAT poderia ser assim explicada pelo facto da 

sequência não ter sido desmetilada com a exposição à 5’-azacitidina. Porém, a 

observação por DNA-FISH de um estado de maior descondensação da sequência FA-

SAT nas amostras referentes às etapas AZA e AZA_STOP, sugere que a 5’-azacitidina 

atuou, tendo provocado a alteração da conformação da sequência FA-SAT na geneta. A 

deteção deste efeito do tratamento ao nível da sequência de DNA, e atendendo ao estado 
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fragilizado e atípico que as células de geneta apresentavam nestas etapas da experiência, 

é possível sugerir que o mais provável é que a 5’-azacitidina tenha de facto funcionado 

ao nível da desmetilação do genoma, incluindo da sequência FA-SAT. De referir que, 

devido à possibilidade da sequência ser mais difícil de desmetilar nas células de geneta, 

a duração da exposição à 5’-azacitidina foi superior à efetuada no gato. Assim, partindo 

do pressuposto que a sequência FA-SAT foi desmetilada na etapa AZA, a não variação 

dos níveis de transcrição, sugere que esta sequência, neste genoma, não é regulada por 

metilação do DNA, ao contrário do que era sugerido pelas suas características 

moleculares e do que é proposto no gato. A evidência de que o status de metilação não 

afeta a expressão da sequência FA-SAT neste genoma, indica que outro tipo de 

reguladores serão responsáveis pela modelação da expressão da sequência FA-SAT na 

geneta. 

Esta experiência de desmetilação global do genoma evidenciou portanto várias 

diferenças ao nível do comportamento da sequência FA-SAT entre Felis catus e Genetta 

genetta. No entanto, foram também detetadas semelhanças em alguns dos efeitos da 

exposição à 5’-azacitidina, nomeadamente a presença frequente de micronúcleos 

(Figura IV.8.3.1 b, c; IV.8.3.2 b). Efeitos semelhantes foram já descritos em trabalhos 

anteriores, estando reportado que a 5’-azacitidina pode induzir quebras e rearranjos 

cromossómicos, que levam subsequentemente à formação de micronúcleos, podendo 

afetar dessa forma uma grande variedade de funções génicas e celulares (Haaf, 1995; 

Morales-Ramírez et al, 2008). Uma análise mais atenta dos micronúcleos revelou a 

presença, quase sem exceção, de sinal de DNA de FA-SAT no seu interior (Figura 

IV.8.3.1 b, c; IV.8.3.2 b).  

 

Em suma, a análise em paralelo, nas células de Felis catus e Genetta genetta, 

dos efeitos da exposição à 5’-azacitidina ao nível da transcrição FA-SAT evidenciou 

que a expressão da sequência FA-SAT é aparentemente regulada por mecanismos 

distintos nos dois genomas. Enquanto que no gato, a metilação do DNA parece 

representar o mecanismo principal de regulação da expressão da sequência FA-SAT, 

embora não seja muito provavelmente o único, na geneta a sequência não parece ser 

regulada epigeneticamente por metilação do DNA. A descoberta destas diferenças é 

interessante, na medida em que a sequência nas duas espécies é molecularmente similar 

e partilha características que sugerem um mecanismo regulatório idêntico. Desta forma, 

as diferenças ao nível da regulação da expressão da sequência FA-SAT podem ser 
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explicadas pela diferente localização cromossómica da sequência nos dois genomas, o 

que sugere que o mecanismo de regulação da expressão de uma sequência é 

aparentemente determinado não só pelas suas características moleculares, mas também 

pelo contexto cromossómico no qual a sequência está inserida.  

 

 

V.7 Análise das alterações ao nível da transcrição da sequência FA-

SAT em células de Felis catus e Genetta genetta submetidas a 

stresses celulares 

 

 

Na última década, vários grupos de investigadores descreveram a acumulação de 

transcritos de satDNA centroméricos e pericentroméricos em condições de stress. A 

transcrição dessas sequências satélite foi reportada em células de rato e Homem sujeitas 

a diferentes condições de stress, nomeadamente choque térmico, exposição a agentes 

que causam mutações no DNA e stress oxidativo e osmótico, sendo que os níveis de 

transcrição mostraram variar de acordo com a natureza do stress (Valgardsdottir et al., 

2008; Eymery et al., 2009; Enukashvily e Ponomartsev, 2013). Atualmente é assumido 

que o stress celular, que pode ser induzido por vários estímulos ambientais diferentes, é 

acompanhado simultaneamente pela formação de corpos de stress e transcrição de DNA 

CT e PCT (Sengupta et al., 2009; Pezer e Ugarkovic, 2012). Segundo o trabalho de 

Sengupta e colaboradores (2009), nos corpos nucleares de stress, os ncRNAs CT e PCT 

recrutam proteínas envolvidas no processamento de RNA, nomeadamente reguladores 

de ―splicing‖ (Sengupta et al., 2009). Trabalhos recentes têm sugerido, ainda, possíveis 

efeitos protetores dos transcritos de satDNA em células submetidas a stress, como o 

choque térmico (Arutyunyan et al., 2012; Pezer e Ugarkovic, 2012). Contudo, estudos 

mais aprofundados e diversificados são ainda necessários para uma melhor elucidação 

da diversidade de contextos em que a transcrição de satDNA se verifica, e qual a função 

que esses transcritos desempenham especificamente.  

No seguimento destes trabalhos e com o objetivo de estudar se e como a 

expressão da sequência de satDNA FA-SAT pode ser afetada por stresses celulares, as 

células de Felis catus e Genetta genetta foram sujeitas a três condições de stress 

distintas: confluência, choque térmico e privação de soro. A análise da expressão da 
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sequência FA-SAT sob condições de stress teve como principal intuito determinar se a 

transcrição da sequência FA-SAT é induzida por stress, havendo nesse caso uma 

acumulação preferencial dos transcritos. Outro objetivo foi tentar descobrir se a 

expressão da sequência FA-SAT era alterada de forma diferente nos dois genomas em 

estudo. De referir ainda, que a descoberta de um contexto biológico específico, no qual 

a expressão FA-SAT seja substancialmente aumentada ou reprimida pode ser muito 

informativa, permitindo descortinar a função ou funções que a sequência FA-SAT e os 

seus transcritos poderão desempenhar, nos genomas de Felis catus e Genetta genetta.  

 

V.7.1 Efeitos do stress da confluência na transcrição da sequência FA-SAT 

em Felis catus e Genetta genetta 

 

Em Felis catus, os resultados de RNA-FISH e Real time RT-qPCR revelaram-se 

concordantes, tendo ambas as técnicas evidenciado um aumento significativo da 

transcrição FA-SAT em condição de confluência (Figura IV.9.1.1; Tabela IV.9.1.1; 

Gráfico IV.9.1.1). A técnica de RNA-FISH combinada com a marcação do PCNA 

permitiu, ainda, detetar que nesta condição de stress as células de gato estão fora do 

ciclo celular. Assim, é sugerida, mais uma vez, a associação entre a saída do ciclo 

celular e o aumento da transcrição da sequência FA-SAT (cf. Secção V.5). No entanto, 

não é possível determinar, se o stress da confluência por si só provoca o aumento da 

transcrição FA-SAT, sendo nesse caso possível sugerir que os transcritos FA-SAT 

poderão estar envolvidos numa via de resposta a esta condição de stress; ou por outro 

lado, se o aumento da transcrição é devido à saída das células de ciclo (provocado pelo 

stress da confluência), sugerindo dessa forma que os transcritos FA-SAT não estarão 

necessariamente envolvidos na resposta ao stress, mas sim na entrada das células num 

estado fora de ciclo. Em relação ao estado biológico das células fora de ciclo 

permanecem, no entanto, algumas dúvidas: O que caracteriza este estado ao nível 

celular e molecular? Qual o mecanismo subjacente à entrada das células neste estado? 

Uma vez esclarecidas essas questões, será possível relacionar de forma mais concreta o 

aumento da transcrição FA-SAT com este estado de inatividade proliferativa. 

Em Genetta genetta, o stress da confluência não despoletou um aumento da 

transcrição da sequência FA-SAT, nem a saída das células de ciclo (Figura IV.9.1.2), ao 

contrário do que foi reportado no gato. A quantificação dos níveis de transcrição por 
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Real time RT-qPCR evidenciou que as células de GGE sujeitas a confluência não 

apresentaram alterações biologicamente significativas ao nível da expressão FA-SAT, 

comparativamente com a situação controlo (Tabela IV.9.1.2; Gráfico IV.9.1.2), embora 

por RNA-FISH fosse visualmente sugerida a diminuição do número de células a 

transcrever a sequência FA-SAT (Figura IV.9.1.2). Esta ligeira diferença nos resultados 

destas duas técnicas, é explicado mais uma vez pela diferente precisão e abrangência de 

ambos os procedimentos.  

As diferentes respostas da expressão da sequência FA-SAT nesta condição de 

stress, nos genomas de Felis catus e Genetta genetta, revelam mais uma vez diferenças 

comportamentais e potencialmente funcionais da sequência FA-SAT nos dois 

genomas/contextos. 

 

V.7.2 Análise da transcrição da sequência FA-SAT em Felis catus e Genetta 

genetta em condições de choque térmico 

 

Um dos exemplos de ativação transcricional de sequências de DNA satélite CT e 

PCT melhor estudado é a resposta ao choque térmico (Valgardsdottir et al., 2008; 

Eymery et al 2009; Enukashvily e Ponomartsev, 2013). Em consequência desta 

condição de stress, as sequências de satDNA são abundantemente transcritas, e os seus 

transcritos mostram ser necessários para a formação de corpos nucleares de stress 

(Enukashvily e Ponomartsev, 2013).  

Em Felis catus, a análise por Real time RT-qPCR, permitiu clarificar os 

resultados sugeridos por RNA-FISH (Figura IV.9.2.1), revelando que as variações dos 

níveis de expressão FA-SAT entre a situação controlo e a condição de choque térmico 

não são biologicamente significativas (Tabela IV.9.2.1; Gráfico IV.9.2.1). Assim, pode-

se considerar que no gato a expressão da sequência FA-SAT não parece ser afetada por 

este stress. 

Contrariamente ao descrito na literatura, em Genetta genetta não se verificou 

um aumento da expressão da sequência de satDNA (peri)centromérica em estudo. De 

facto, tanto por RNA-FISH como por Real time RT-qPCR, verificou-se a diminuição da 

expressão da sequência FA-SAT nas células sujeitas a choque térmico (Figura IV.9.2.2; 

Tabela IV.9.2.2; Gráfico IV.9.2.2). Os resultados da análise por Real time RT-qPCR 

evidenciaram que a fração de RNA ―small‖ é mais afetada pelo stress de choque térmico 
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do que a fração total, observação que parece reforçar mais uma vez uma identidade 

singular dos transcritos FA-SAT longos e pequenos, os quais apresentam 

comportamentos transcricionais e possivelmente também funcionais diferentes. A 

ausência de sinais de RNA de FA-SAT no nucléolo nas células sujeitas a este stress 

(Figura IV.9.2.2 d, f) pode ser assim explicada pelo decréscimo da transcrição FA-SAT 

na fração de RNA ―small‖ (Tabela IV.9.2.2; Gráfico IV.9.2.2 b). Esta observação 

parece sugerir a hipótese de que o sinal de RNA de FA-SAT disperso no interior do 

nucléolo pode representar uma classe de transcritos FA-SAT pequenos.  

Os resultados discutidos nesta secção, e ao contrário do que tem sido descrito 

para sequências de satDNA CT e PCT (Valgardsdottir et al., 2008; Eymery et al 2009; 

Eymery et al., 2010; Enukashvily e Ponomartsev, 2013), constituem uma evidência de 

que a expressão de sequências de satDNA não é sempre aumentada em condições de 

choque térmico. A diminuição dos níveis de transcrição FA-SAT em geneta nesta 

condição de stress pode representar uma evidência de que a associação estabelecida 

entre a acumulação de transcritos satélite CT e PCT e o stress de choque térmico não é 

geral a este tipo de transcritos. 

 

V.7.3 Análise da transcrição da sequência FA-SAT em células de Felis catus 

e Genetta genetta privadas de soro 

 

Como referido no capítulo dos resultados, em Felis catus, a privação de soro 

provoca uma alteração particular ao nível do sinal do transcrito FA-SAT. Apesar do 

número de células que estão a transcrever a sequência FA-SAT aumentar 

significativamente, a quantidade de transcritos FA-SAT não parece aumentar 

substancialmente, na medida em que surgem transcritos aparentemente mais pequenos e 

menos abundantes em praticamente todas as células (Figura IV.9.3.1). A quantificação 

precisa dos níveis de transcrição da sequência FA-SAT demonstrou que esta alteração, 

visível por RNA-FISH, se deve a um aumento da transcrição FA-SAT na fração de 

RNA ―small‖ (Tabela IV.9.3.1; Gráfico IV.9.3.1 b). Este resultado é interessante, na 

medida em que por RNA-FISH, nas células privadas de soro é notória a ausência de 

transcritos dispersos no interior do nucléolo (Figura IV.9.3.1), os quais tinham sido 

propostos como se tratando de transcritos FA-SAT ―small‖. Assim sendo, integrando os 

resultados de RNA-FISH e Real time RT-qPCR, parece evidente que os transcritos FA-
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SAT ―small‖ podem estar, neste caso, distribuídos pelo núcleo, não se encontrando 

maioritariamente no nucléolo.  

A marcação do PCNA evidenciou que a maioria das células se encontrava fora 

de ciclo, indicando que o stress de privação de soro, à semelhança do stress de 

confluência, provoca a saída das células de gato do ciclo celular. Apesar disso, nesta 

situação a saída do ciclo celular não se refletiu num aumento da expressão da sequência 

FA-SAT na fração de RNA total, mas sim ao nível da fração de RNA ―small‖. Esta 

diferença de resultados entre o stress da confluência e o stress da privação de soro pode 

indicar que o estado fora de ciclo em que as células se encontram nestas duas situações 

pode não ser o mesmo, apresentando por isso implicações diferentes ao nível da 

expressão/função da sequência FA-SAT. Estes resultados podem, ainda, sugerir que os 

transcritos FA-SAT da fração de RNA total podem estar envolvidos na resposta celular 

ao stress da confluência, enquanto que os transcritos da fração de RNA ―small‖ podem 

estar relacionados com a resposta das células à privação de soro. 

Analisando os resultados relativos à Genetta genetta, verificou-se que o stress 

de privação de soro foi a condição testada neste trabalho que provocou o maior aumento 

visual (microscopicamente) da transcrição da sequência FA-SAT nesta espécie. A 

análise por RNA-FISH demonstrou alterações na quantidade e distribuição dos sinais 

dos transcritos FA-SAT. O sinal de RNA de FA-SAT surge aparentemente em maior 

quantidade, localizando-se tanto no citoplasma, como no núcleo (Figura IV.9.3.2). Esta 

condição de stress constituiu, assim, a primeira situação em que transcritos FA-SAT 

foram detetados no citoplasma. A maior abundância de transcritos no citoplasma, 

comparativamente com os transcritos nucleares, sugere que em privação de soro os 

transcritos FA-SAT são aparentemente transportados para o citoplasma, onde poderão 

desempenhar uma função específica, possivelmente relacionada com a condição de 

stress em que as células se encontram. Considerando os resultados obtidos por Real 

time RT-qPCR, é possível perceber que este aumento da expressão da sequência FA-

SAT observado por RNA-FISH é possivelmente explicado pelo aumento do número de 

transcritos FA-SAT na fração de RNA ―small‖ (Tabela IV.9.3.2; Gráfico IV.9.3.2 b), 

resultado que indica que tal como no gato, a transcrição FA-SAT na fração ―small‖ é 

aumentada em condições de privação de soro. 

A marcação do PCNA revelou, mais uma vez, diferenças no comportamento das 

células de gato e geneta, em resposta a uma mesma condição de stress. Ao contrário das 

células de gato, na geneta não se verificou a saída das células do ciclo celular (Figura 
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IV.9.3.2 a), tendo sido detetada antes uma elevada percentagem de células apoptóticas 

(Figura IV.9.3.2 b). Este resultado pode ser muito informativo, na medida em que pode 

refletir uma associação entre a transcrição da sequência FA-SAT e a sinalização da 

apoptose. A descoberta de uma condição de stress em que se verifica simultaneamente o 

aumento da transcrição FA-SAT e a acumulação de transcritos no citoplasma, 

acompanhado de um aumento da morte celular, pode sugerir uma possível relação entre 

estes acontecimentos celulares. 

Em suma, os resultados do stress da privação de soro em Felis catus e Genetta 

genetta sugerem que os transcritos FA-SAT ―small‖ são de facto detetáveis por RNA-

FISH, e não apresentam uma localização maioritariamente nucleolar, sendo 

aparentemente também encontrados no nucleoplasma nos dois genomas analisados, e no 

citoplasma na geneta. Estes resultados permitem ainda sugerir a identidade singular dos 

dois tipos de transcritos FA-SAT, longos e pequenos. Na realidade, ao contrário dos 

transcritos da fração de RNA total, os transcritos FA-SAT da fração de RNA ―small‖ 

parecem variar de forma mais similar em ambos os genomas analisados nas várias 

condições de stress. A deteção de níveis de transcrição FA-SAT aumentados na fração 

de RNA ―small‖ em privação de soro, tanto no gato como na geneta, parecem sugerir 

que estes transcritos podem estar envolvidos na resposta a esta condição de stress, em 

ambas as espécies. 
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Capítulo VI - Conclusões Gerais e Perspetivas Futuras 

 

 

O trabalho apresentado nesta dissertação constitui uma evidência clara de que a 

sequência de DNA satélite FA-SAT, partilhada com elevada similaridade e em 

diferentes contextos cromossómicos pelos genomas de Felis catus e Genetta genetta, é 

transcrita em ncRNAs em ambas as espécies. Esta sequência altamente abundante no 

genoma do gato, é também transcrita em maior quantidade nesse genoma, 

comparativamente com a geneta. Contudo, na geneta apesar da menor quantidade de 

transcritos FA-SAT, a eficiência da transcrição é superior ao gato, evidenciando que a 

sequência FA-SAT está disponível para ser transcrita em ambas as localizações 

cromossómicas. 

A análise dos perfis de transcrição desta sequência de satDNA nas duas espécies 

em estudo revelou que a sua transcrição parece ocorrer em dois locais distintos da célula 

(nucléolo e núcleo), possivelmente por maquinarias de transcrição diferentes, sugerindo 

a possível existência de mais do que um tipo de transcritos FA-SAT. Em adição, a 

análise quantitativa da transcrição desta sequência evidenciou a existência de transcritos 

FA-SAT longos e pequenos, sendo estes últimos mais abundantes em ambas as 

espécies. 

A deteção da presença de transcritos FA-SAT em fases específicas do ciclo 

celular e de alterações dos níveis de expressão em contextos biológicos específicos 

providenciou posteriormente dados para inferir sobre potenciais funções desta sequência 

e dos seus transcritos nos genomas das duas espécies. Os perfis de transcrição desta 

sequência no ciclo celular no gato e na geneta, sugerem que a sua transcrição pode estar 

envolvida em acontecimentos específicos do ciclo celular e na progressão do ciclo. A 

associação entre o ciclo celular e a expressão da sequência FA-SAT é reforçada, ainda, 

pela deteção de níveis aumentados de transcrição em células fora de ciclo, sugerindo o 

envolvimento da sequência FA-SAT não só na regulação de acontecimentos do ciclo 

celular, como também de estados de quiescência/senescência. 

A modelação da expressão desta sequência através da utilização do agente de 

desmetilação global do genoma, 5’-azacitidina, permitiu ainda obter algumas 

conclusões relativamente aos mecanismos de regulação da transcrição da sequência FA-
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SAT em Felis catus e Genetta genetta. As características moleculares da sequência em 

estudo sugerem que a sua expressão seria regulada por metilação do DNA, no entanto, 

em nenhum dos genomas analisados a hipótese foi verificada de forma elementar. No 

gato, efetivamente, os dados da experiência de desmetilação evidenciaram que a 

expressão da sequência é afetada pelo seu status de metilação, contudo esse não é o 

único mecanismo envolvido na regulação desta sequência. Os resultados apresentados 

sugerem ainda que os transcritos da fração de RNA total e ―small‖ são regulados de 

formas distintas. Na geneta, por sua vez, a expressão da sequência não mostrou ser 

afetada pela desmetilação do DNA, indicando que nesta espécie a sequência FA-SAT 

poderá ser regulada por outros mecanismos.  

Por fim, a análise de diferentes condições de stresses celulares em que se 

verifica um aumento da transcrição da sequência FA-SAT, revelou que a expressão 

desta sequência pode ser induzida por stresses, sugerindo o seu possível envolvimento 

na resposta celular a condições de stress específicas. A análise quantitativa dos níveis de 

transcrição nas diferentes condições de stress confirmou a identidade singular dos 

transcritos FA-SAT longos e pequenos, os quais parecem apresentar diferenças nos 

perfis de transcrição, desempenhando provavelmente funções diferentes. Assim, 

verificou-se que os transcritos pequenos parecem variar de forma similar em ambos os 

genomas nas diferentes condições biológicas, ao contrário do que se verifica 

relativamente aos transcritos da fração de RNA total. Em privação de soro, a transcrição 

FA-SAT na fração ―small‖ é significativamente aumentada nas duas espécies, podendo 

sugerir uma função comum destes transcritos na resposta a esta condição de stress. Os 

resultados dos outros stresses analisados sugerem que os transcritos FA-SAT longos 

desempenham provavelmente funções diferentes no gato e na geneta. 

Considerando todos os resultados obtidos ao longo deste trabalho, é possível 

concluir que a transcrição da sequência FA-SAT em Felis catus e Genetta genetta 

apresenta diferentes perfis de expressão e é regulada e modelada de formas distintas. 

Esta sequência, apesar de apresentar uma elevada similaridade entre as duas espécies 

analisadas, comporta-se de forma substancialmente diferente, sugerindo que nos dois 

genomas a sequência FA-SAT e os seus transcritos podem desempenhar funções 

diferentes. Estas diferenças na expressão e provavelmente também na função da 

sequência podem ser explicadas atendendo aos únicos fatores que a distinguem nas duas 

espécies: a localização cromossómica e a abundância no genoma. Assim sendo, este 

trabalho sugere que o que aparentemente define o comportamento e a função de uma 
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sequência de satDNA nos genomas, não é apenas ou de todo, a sua sequência 

nucleotídica, mas sim a sua posição e talvez também o número de cópias no genoma. 

Esta dissertação constitui, ainda, o primeiro estudo da transcrição de uma sequência de 

satDNA localizada nos telómeros. 

A definição do perfil de transcrição da sequência FA-SAT e análise da variação 

da sua expressão em diferentes condições biológicas constituíram, assim, os primeiros 

passos para inferir possíveis funções desta sequência nos genomas de Felis catus e 

Genetta genetta. Contudo, a definição precisa das funções desta sequência é um 

percurso complexo e longo, que requer mais análises de forma a produzir resultados 

mais robustos e completos. Os resultados apresentados neste trabalho contribuem, 

portanto, para delinear linhas de investigação futuras. A análise que se revela urgente no 

seguimento do trabalho aqui exposto é a determinação de proteínas e/ou sequências de 

DNA e/ou RNA que possam interatuar com a sequência FA-SAT e os seus transcritos. 

A estratégia mais imediata será sincronizar as células nas fases do ciclo em que é 

detetada a transcrição FA-SAT, de forma a conseguir isolar nessas células uma maior 

quantidade de biomoléculas que estejam a interagir com a sequência FA-SAT e/ou com 

os seus transcritos, em condições de crescimento biologicamente normais. Em paralelo, 

essa análise poderá também ser feita em células submetidas às condições de stress 

testadas nesta dissertação, que revelaram maiores níveis de transcrição FA-SAT em 

cada uma das espécies. Com esta estratégia será, também, possível analisar se as 

interações da sequência e dos transcritos FA-SAT com outras moléculas variam 

dependendo das condições biológicas. A descoberta e caraterização dessas moléculas 

representarão um avanço notável no percurso da descoberta das vias em que esses 

ncRNAs intervêm, revelando finalmente a(s) sua(s) função(s). 

A caracterização molecular dos transcritos FA-SAT revela-se, também, 

importante no futuro. A existência de dois tipos de transcritos FA-SAT, longos e 

pequenos, foi sugerida neste trabalho, contudo análises subsequentes são necessárias 

para revelar a natureza e identidade individual destes transcritos. Um dos primeiros 

passos nesta análise deverá ser a confirmação da existência de transcritos com diferentes 

tamanhos por Northern blot, análise que permitirá também relacionar o tamanho do 

monómero da sequência FA-SAT com o tamanho dos transcritos, providenciando 

evidências acerca das regiões da sequência FA-SAT que são transcritas e de como se 

processa a transcrição.  
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Para a determinação precisa da função ou funções da sequência FA-SAT 

poderão ser utilizadas ainda outras abordagens baseadas na análise dos efeitos 

provocados nas células como consequência da sobre-expressão e/ou sub-expressão da 

sequência FA-SAT. A sobre-expressão da sequência FA-SAT pode ser conseguida 

recorrendo à utilização de um vetor de expressão que contenha a sequência FA-SAT e 

seja inserido nas células. Contrariamente, utilizando um mecanismo de siRNA ou RNA 

antisense poder-se-á provocar o ―knockdown‖ da sequência FA-SAT, resultando na 

diminuição da sua expressão. A análise dos efeitos provocados no comportamento 

celular pelo aumento de transcritos FA-SAT ou pela ausência destes poderá 

providenciar evidências importantes acerca dos processos em que estes ncRNAs podem 

estar envolvidos.  

Apesar do avançar dos conhecimentos nas últimas décadas, muitas questões 

permanecem, ainda, por esclarecer. Num futuro próximo, um dos principais objetivos 

dos trabalhos de investigação nesta área deverá ser a identificação de regiões 

reguladoras e de fatores implicados no controlo da expressão de sequências de DNA 

satélite nos genomas eucariotas. Nos próximos anos, deverão surgir resultados 

importantes relativamente à caracterização estrutural e funcional das regiões e dos 

transcritos de satDNA. 

O conhecimento atual ao nível de RNAs não codificantes de satDNAs é ainda 

muito escasso e futuras investigações irão certamente desvendar o verdadeiro contributo 

do DNA não codificante no funcionamento e/ou regulação dos genomas. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Capítulo VI - Conclusões Gerais e Perspetivas Futuras 

   223 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Capítulo VII 

Referências Bibliográficas 

 

 

 



 

224 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Capítulo VII - Referências Bibliográficas 

   225 

 

Capítulo VII - Referências Bibliográficas 

 

 

Adega F., Guedes-Pinto H., Chaves R. (2009) Satellite DNA in the Karyotype Evolution 

of Domestic Animals – Clinical Considerations. Cytogenetic and Genome Research 

126:12–20. 

Ahmad Y., Boisvert F., Gregor P., Cobley A., Lamond A.. (2009) NOPdb: Nucleolar 

Proteome Database—2008 update. Nucleic Acids Research 37: 181–184. 

Alexandrov I., Kazakov A., Tumeneva I., Shepelev V., Yurov Y. (2001) Alpha-satellite 

DNA of primates: old and new families. Chromosoma 110: 253-266. 

Almouzni G. e Probst A. (2011) Heterochromatin maintenance and establishment – 

Lessons from the mouse pericentromere. Nucleus 2(5): 332-338. 

Antequera F. (2007) CpG Islands and DNA Methylation. Encyclopedia of Life Sciences 

DOI: 10.1002/9780470015902.a0005027. 

Applied Biosystems (2010a) StepOne™ and StepOnePlus™ Real-Time PCR Systems - 

Reagent Guide. 

Applied Biosystems (2010b) StepOne™ and StepOnePlus™ Real-Time PCR Systems - 

Standard Curve Experiments. 

Armstrong R., Colyer H., Mills K. (2012) Screening for miRNA Expression Changes 

Using Quantitative PCR (Q-PCR). Methods in Molecular Biology 863(3):293-302. 

Arutyunyan A., Stoddart S., Yi S., Fei F., Lim M., Groffen P., Heisterkamp N. (2012). 

Expression of cassini, a murine gamma-satellite sequence conserved in evolution, is 

regulated in normal and malignant hematopoietic cells. BioMedCentral Genomics 13 

(418). 

Attwooda J., Yunga R., Richardsonb B. (2002) DNA methylation and the regulation of 

gene transcription. CMLS, Cellular and Molecular Life Sciences 59: 241–257. 

Bannister A., Zegerman, P., Partridge J., Miska E., Thomas J., Allshire R. e 

Kouzarides T. (2001). Selective recognition of methylated lysine 9 on histone H3 by the 

HP1 chromo domain. Nature 410: 120–124. 

Beck S. e Rakyan V. (2008) The methylome: approaches for global DNA methylation 

profiling. Trends in Genetics 24(5): 231-237. 



Capítulo VII - Referências Bibliográficas 

226 

 

Belgrader P., Siegel A., Berezney R. (1991) A comprehensive study on the isolation and 

characterization of the HeLa S3 nuclear matrix. Journal of Cell Science 98:281-291. 

Bergmann J., Rodriguez M., Martins N., Kimura H., Kelly D., Masumoto H., 

Larionov V., Jansen L., Earnshaw W. (2011) Epigenetic engineering shows H3K4me2 is 

required for  HJURP targeting and CENP-A assembly on a synthetic human kinetochore. 

EMBO Journal 30: 328-340. 

Bibikova M., Chudin E., Wu B., Zhou L., Garcia E., Liu Y., Shin S., Plaia T., 

Auerbach J., Arking D., Gonzalez R., Crook J., Davidson B., Sculz T., Robins A., 

Khanna A., Sartipy P., Hyllner J., Vanguri P., Barker D., Loring J., Fan J. (2006). 

Human embryonic stem cells have a unique epigenetic signature. Genome Research 16: 

1075–1083. 

Bird A. (2002) DNA methylation patterns and epigenetic memory. Genes & Development 

16: 6-21. DOI:10.1101/gad.947102. 

Blagosklonny M. (2003) Cell senescence and hypermitogenic arrest. EMBO reports 4: 

358-362. 

Boisvert F., Koningsbruggen S., Navascués J., Lamond A.  (2007) The multifunctional 

nucleolus. Nature Reviews Molecular Cell Biology 8: 574-585. DOI:10.1038/nrm2184. 

Bollati V., Galimberti D., Pergoli L., Valle E., Barretta F., Cortini F., Scarpini E., 

Bertazzi P., Baccarelli A. (2011) DNA methylation in repetitive elements and Alzheimer 

disease. Brain, Behavior, and Immunity 25: 1078–1083. DOI:10.1016/j.bbi.2011.01.017. 

Borges A. (2009) Modelos celulares e genéticos em tumores mamários de gata. 

Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, Vila Real. 167 pp. 

Boulon S., Westman J., Hutten S., Boisvert F., Lamond A. (2010) The Nucleolus under 

Stress. Molecular Cell 40 (22): 216-227. 

Boumber Y. e Issa J. (2011) Epigenetics in Cancer: What's the Future? Oncology 25 (3). 

Bouzinba-Segard H., Guais A., Francastel C. (2006) Accumulation of small murine 

minor satellite transcripts leads to impaired centromeric architecture and function. 

Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA 103(23): 8709–871. 

Bradley E., Bernstein, Meissner A., Lander E. (2007) The Mammalian Epigenome. Cell 

128: 669–681, Elsevier Inc. DOI: 10.1016/j.cell.2007.01.033. 

Bravo R. e Macdonald-Bravo H. (1987) Existence of two populations of 

cyclin/Proliferating cell nuclear antigen during the cell cycle: Association with DNA 

replication sites. The journal of Cell Biology 105: 1549-1554. 



Capítulo VII - Referências Bibliográficas 

   227 

 

Bulut-Karslioglu A., Perrera V., Scaranaro M., Rosa-Velazquez I., Nobelen S., 

Shukeir N., Popow J., Gerle B., Opravil S., Pagani M., Meidhof S., Brabletz T., 

Manke T., Lachner M., Jenuwein T. (2012) A transcription factor–based mechanism for 

mouse heterochromatin formation. Nature Structural & Molecular Biology 19: 1023–1030. 

DOI:10.1038/nsmb.2382. 

Campisi J. e Fagagna F. (2007) Cellular senescence: When bad things happen to good 

cells. Nature Reviews Molecular Cell Biology 8: 729-740. 

Carmo-Fonseca M., Mendes-Soares L., Campos I. (2000) To be or not to be in the 

nucleolus. Nature Cell Biology 2:107–112. 

Carone D., Longo M., Ferreri G., Hall L., Harris M., Shook N., Bulazel K., Carone 

B., Obergfell C., O’Neill M., O’Neill R. (2009) A new class of retroviral and satellite 

encoded small RNAs emanates from mammalian centromeres. Chromosoma 118: 113-125. 

Casafont I., Bengoechea R., Navascues J., Pena E., Berciano M., Lafarga M. (2007) 

The giant fibrilar center: a nucleolar structure enriched in upstream binding factor (UBF) 

that appears in transcriptionally more active sensory ganglia neurons. Journal of Structural 

Biology 159:451–61. 

Caudron-Herger M., Muller-Ott K., Mallm J., Marth C., Schmidt U., Fejes-Toth K., 

Rippe K. (2011) Coding RNAs with a non-coding function: maintenance of an open 

chromatin structure. Nucleus 2:410-424. 

Caudron-Herger M. e Rippe K. (2012). Nuclear architecture by RNA. Current Opinion 

in Genetics & Development 22: 187-197. 

Cedar H. e Bergman Y. (2012) Programming of DNA methylation patterns.  Annual 

Review of Biochemistry 81:97-117.  

Chamousset D., De Wever V., Moorhead G., Chen Y., Boisvert F., Lamond A., 

Trinkle-Mulcahy L. (2010) RRP1B Targets PP1 to Mammalian Cell Nucleoli and Is 

Associated with Pre-60S Ribosomal Subunits. Molecular Biology of the Cell 21:4212–26. 

Chan F., Marshall O., Saffery R., Kim B., Earle E., Choo K., Wong L. (2011) Active 

transcription and essential role of RNA polymerase II at the centromere during mitosis. 

Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA 109(6): 1979 – 1984. 

Chaves R., Santos S., Guedes-Pinto H. (2004) Comparative analysis (Hippotragini versus 

caprini, Bovidae) of X-chromosome’s constitutive heterochromatin by in situ restriction 

endonuclease digestion: Xchromosome constitutive heterochromatin evolution. Genetica 

121: 315-325. 



Capítulo VII - Referências Bibliográficas 

228 

 

Chaves R. (2002) Organização e evolução do genoma na família Bovidae. Inferências por 

Citogenética Molecular. Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, Vila Real, pp 437. 

Chen A. e Shyu, A. (2011) Mechanisms of deadenylation-dependent decay. Wiley 

Interdisciplinary Reviews RNA 2: 167–183. DOI: 10.1002/wrna.40. 

Cho K., Youn H., Watari T., Tsujimoto H., Hasega-wa A., Satoh H. (1997) A proposed 

nomenclature of the domestic cat karyotype. Cytogenetics and Cell Genetics 79: 71 – 78. 

Cokus S., Feng S., Zhang X., Chen Z., Merriman B., Haudenschild C., Pradhan S., 

Nelson S., Pellegrini M., Jacobsen S. (2008) Shotgun bisulphite sequencing of the 

Arabidopsis genome reveals DNA methylation patterning. Nature 452: 215-219.  

Coller H., Sang L., Roberts J. (2006) A new description of cellular quiescence. PLoS 

Biology 4(3): e83. DOI:10.1371/journal.pbio.0040083. 

Coons A. e Kaplan M. (1950) Localization of antigen in tissue cells. II. Improvements in 

a method for the detection of antigen by means of fluorescent antibody. Journal of 

Experimental Medicine 91(1). 

Deng Z., Norseen J., Wiedmer A., Riethman H., Lieberman P. (2009) TERRA RNA 

binding to TRF2 facilitates heterochromatin formation and ORC recruitment at telomeres. 

Molecular Cell 35:403-413. 

Derenzini M., Pasquinelli G., Donohue M.,Ploton D., Thiry M. (2006) Structural and 

Functional Organization of Ribosomal Genes within the Mammalian Cell Nucleolus. 

Journal of Histochemistry & Cytochemistry 54 (131). DOI: 10.1369/jhc.5R6780.2005. 

Du Y., Topp C., Dawe R. (2010) DNA binding of centromere protein C (CENPC) is 

stabilized by single-stranded RNA. PLoS Genetics 6 (2):e1000835. 

Ecker J., Bickmore W., Barroso I., Pritchard J., Gilad Y., Segal E. (2012) Genomics: 

ENCODE Explained. Nature 489: 52–55. DOI:10.1038/489052a. 

Ehrlich M.. (2002). DNA Methylation in cancer: Too much, but also too litle. Oncogene 21:  5400-

5413. 

Eizirik E., Murphy W., Johnson W., Dragoo J., Wayne R., O’Brien S. (2010) Pattern 

and timing of diversification of the mammalian order carnivore inferred from multiple 

nuclear gene sequences. Molecular Phylogenetics and Evolution 56: 49-63. 

Ellis L., Atadja P., Johnstone K. (2009) Epigenetics in cancer: Targeting chromatin 

modifications. Molecular Cancer Therapeutics 8:1409-1420. 

Enukashvily N., Donev R., Waisertreiger I., Podgornaya O. (2007) Human 

chromosome 1 satellite 3 DNA is decondensed, demethylated and transcribed in senescent 

http://www.nature.com/nature/journal/v489/n7414/abs/489052a.html#auth-1
http://www.nature.com/nature/journal/v489/n7414/abs/489052a.html#auth-2
http://www.nature.com/nature/journal/v489/n7414/abs/489052a.html#auth-3
http://www.nature.com/nature/journal/v489/n7414/abs/489052a.html#auth-4
http://www.nature.com/nature/journal/v489/n7414/abs/489052a.html#auth-5
http://www.nature.com/nature/journal/v489/n7414/abs/489052a.html#auth-6


Capítulo VII - Referências Bibliográficas 

   229 

 

cells and in A431 epithelial carcinoma cells. Cytogenetic and Genome Research 118: 42-

54. DOI: 10.1159/000106440. 

Enukashvily N., Malashicheva A., Waisertreiger I. (2009) Satellite DNA Spatial 

Localization and Transcriptional Activity in Mouse Embryonic E-14 and IOUD2 Stem 

Cells. Cytogenetic and Genome Research 124:277–287. 

Enukashvily N. e Ponomartsev N. (2013) Mammalian satellite DNA: A speaking dumb. 

Advances in Protein Chesmistry and Structural Biology 90: 1876-1623. 

Eymery A., Callaman M., Vourc’h C. (2009) The secret message of heterochromatin: 

new insights into the mechanisms and function of centromeric and pericentromeric repeat 

sequence transcription. Internacional Journal of Developmental Biology 53: 259-268. 

Eymery A., Souchier C., Vourc’h C., Jolly C. (2010) Heat shock factor 1 binds to and 

transcribes satellite II and III sequences at several pericentromeric regions in heat-shocked 

cells. Experimental Cell Research 316 (21): 1845-1855. 

Fang Y., Elahi A., Denley R., Rao P., Brennan M., Jhanwar S. (2009) Molecular 

characterization of permanent cell lines from primary, metastatic and recurrent malignant 

peripheral nerve sheath tumors (MPNST) with underlying neurofibromatosis-1. Anticancer 

research 29(4): 1255-1262. 

Fanning T. (1987) Origin and evolution of a major feline satellite DNA. Journal of 

Molecular Biology 197:627–634. 

Fedoriw A., Starmer J., Yee D., Magnuson T. (2012) Nucleolar Association and 

Transcriptional Inhibition through 5S rDNA in Mammals. PLoS Genetics 8(1):e1002468. 

DOI:10.1371/journal.pgen.1002468. 

Feinberg A., Vogelstein B. (1983) Hypomethylaqtion of Ras oncogenes in primary human 

cancers. Biochemistry and Biophysics Research Community 111: 47-54. 

Feng S., Cokus S., Zhang X., Chen P., Bostick M., Goll M., Hetzel J., Jain J., Strauss 

S., Halpern M., Ukomadu C., Sadler K., Pradhan S., Pellegrini M., Jacobsen S. (2010) 

Conservation and divergence of methylation patterning in plants and animals. Proceedings 

of the National Academy of Sciences of the USA 107: 8689-8694. 

Fernändez J., Goyanes V., Pereira S., López-Fernändez C., Gosälvez J. (1994) 

Azacytidine produces differential undercondensation of alpha, beta and classical human 

satellite DNAs. Chromosome Research 2: 29-35. 

Ferreira D., Adega F. e Chaves R. (2013). The Importance of Cancer Cell Lines as in 

vitro Models in Cancer Methylome Analysis and Anticancer Drugs Testing. 



Capítulo VII - Referências Bibliográficas 

230 

 

Oncogenomics and Cancer Proteomics - Novel Approaches in Biomarkers Discovery and 

Therapeutic Targets in Cancer, Dr. Cesar Lopez (Ed.). ISBN: 978-953-51-1041-5, InTech. 

DOI:10.5772/53110. 

Ferri F, Bouzinba-Segard H, Velasco G., Hubé F., Francastel C. (2009) Non-coding 

murine centromeric transcripts associated with and potentiate Aurora B kinase. Nucleic 

Acids Research 37 (15): 5071-5080. 

Fraga D., Meulia T., Fenster S. (2008) Real-Time PCR. Current Protocols Essential 

Laboratory Techniques 10.3.1-10.3.34. 

 Fraser N., Sehgal P., Darnell J. (1978) DRB-induced premature termination of late 

adenovirus transcription. Nature 272: 590 – 593. DOI:10.1038/272590a0. 

Freshney R. (2005) Culture of animal cells: a manual of basic technique, 5
th

 edition John 

Wiley e Sons Inc., Hobcken, New Jersey. 

Fu M., Wang C., Li Z., Sakamaki T., Pestell R. (2004) Minireview: Cyclin D1: normal 

and abnormal functions. Endocrinology 145: 5439-5447. 

Fukagawa T., Nogami M., Yoshikawa M., Ikeno M., Okazaki T., Takami Y., 

Nakayama T., Oshimura M. (2004) Dicer is essential for formation of heterochromatin 

structure in vertebrate cells. Nature Cell Biology 6: 784–791. 

Gaudet F., Hodgson J., Eden A., Jackson-Grusby L., Dausman J., Gray J., Leonhardt 

H., Jaenisch R. (2003) Induction of tumors in mice by genomic hypomethylation. Science 

300: 489-492. 

Geley S., Kramer E., Gieffers C., Gannon J., Peters J. Hunt T. (2001) Anaphase-

promoting Complex/Cyclosome-dependent Proteolysis of human cyclin A starts at the 

beginning of mitosis and is not subject to the spindle assembly checkpoint. Journal of cell 

biology 153(1): 137-147. 

Gene Detect.com In Situ Hybridization. http://www.genedetect.com/insitu.htm (1-16) In 

situ hybridization – the issues (Updated 10 January 2011). 

Ginzinger D. (2002) Gene quantification using real-time quantitative PCR: An emerging 

technology hits the mainstream. Experimental Hematology 30:503-512. 

Girard F., Strausfeld U., Frenandez A., Lamb N. (1991) Cyclin A is required for the 

onset of DNA replication in mammalian fibroblasts. Cell 67(6):1169-1179. 

Glover A. e Leyland-Jones B. (1987) Biochemistry of azacitidine: a review. Cancer 

Treatment Reports 71(10): 959-64. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Glover%20AB%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=2443243
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Leyland-Jones%20B%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=2443243
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/2443243
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/2443243


Capítulo VII - Referências Bibliográficas 

   231 

 

Goll M. e Bestor T. (2005) Eukaryotic cytosine methyltransferases. Annual Review of 

Biochemistry 74: 481–514. DOI: 10.1146/annurev.biochem.74.010904.153721. 

Granick, D. (1975) Nucleolar necklaces in chick embryo fibroblast cells. Formation of 

necklaces by dichlororibobenzimidazole and other adenosine analogues that decrease RNA 

synthesis and degrade preribosomes. Journal of Cell Biology 65: 398–417. 

Gregory T., Nicol J., Tamm H., Kullman B., Kullman K., Leitch I., Murray B., 

Kapraun D., Greilhuber J., Bennet M. (2007) Eukaryotic genome size databases. 

Nucleic Acids Research 35(1): D332-D338. 

Grewal S. e Elgin S. (2007) Transcription and RNA interference in the formation of 

heterochromatin. Nature 447: 399-406. 

Gribnau
 
J., Boer E., Trimborn T., Wijgerde M., Milot E., Grosveld F., Fraser P.  

(1998) Chromatin interaction mechanism of transcriptional control in vivo. EMBO Journal 

17: 6020–6027. DOI:10.1093/emboj/17.20.6020. 

Grønbæk K., Hother C., Jones P. (2007) Epigenetic changes in cancer. Acta 

Pathologica, Microbiologica et Immunologica Scandinavica (APMIS) 115:1039-1059. 

 Guo J., Su Y., Zhong C., Ming G., Song H. (2011) Emerging roles of TET proteins and 

5-hydroxymethylcytosines in active DNA demethylation and beyond. Cell Cycle 10: 2662–

2668. 

Haaf T. (1995) The effects of 5-azacytidine and 5-azadeoxycytidine on chromosome 

structure and function: implications for methylation-associated cellular process. 

Pharmacology and Therapeutics 65:19-46.  

Haaf T. e Ward D. (1996). Inhibition of RNA polymerase II transcription causes 

chromatin decondensation, loss of nucleolar structure, and dispersion of chromosomal 

domains. Experimental Cell Research 224: 163–173. 

Han C.,Wan G., Langley R., Zhang X., Lu X. (2012) Crosstalk between the DNA 

damage response pathway and microRNAs. Cellular and Molecular Life Sciences 69: 

2895–2906. DOI: 10.1007/s00018-012-0959-8. 

He X., Chen T., Zhu J. (2011) Regulation and function of methylation in plants and 

animals. Cell Research 21: 442-465. 

Heid C., Stevens J., Livak K., Williams P. (1996) Real Time Quantitative PCR. Genome 

Research 6:986-994. 



Capítulo VII - Referências Bibliográficas 

232 

 

Hernandez-Verdun D. (2011) Structural Organization of the Nucleolus as a Consequence 

of the Dynamics of Ribosome Biogenesis. The Nucleolus (Protein Reviews) 15(3) DOI: 

10.1007/978-1-4614-0514-6_1. M.O.J. Olson (ed.), Springer. 

Hernandez-Verdun D., Roussel P., Thiry M., Sirri V., Lafontaine J. (2010) The 

nucleolus: structure/function relationship in RNA metabolism. Wiley Interdisciplinary 

Reviews RNA 1: 415–431. 

Hsieh C., Lin C., Liu H., Chang Y., Shih C., Zhong C., Lee S., Tan B. (2011) WDHD1 

modulates the post-transcriptional step of the centromeric silencing pathway. Nucleic Acids 

Research 39(10): 4048–406. 

Hu M., Yao J., Cai L., Bachman K., van den Brule F., Velculescu V., e Polyak, K. 

(2005). Distinct epigenetic changes in the stromal cells of breast cancers. Nature Genetics 

37: 899–905. 

Huang R. e Bonner J. (1965) Histone-bound RNA, a component of native nucleohistone. 

Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA 54:960-967. 

Huang S, Deerinck T., Ellisman M., Spector D. (1997). The dynamic organization of the 

perinucleolar compartment in the cell nucleus. Journal of Cell Biology 137: 965–974. 

Huang Y., Nayak S., Jankowitz R., Davidson N., Oesterreich S. (2011) Epigenetics in 

breast cancer: what's new? Breast cancer research 13(6): 225. 

Hurd P. e Nelson C. (2009) Advantages of next-generation sequencing versus the 

microarray in epigenetic research. Briefings in functional genomics & proteomics 8(3): 

174-183. 

Issa J., Kantarjian H., Kirkpatrick P. (2005) Azacitidine. Nature Reviews Drug 

Discovery 4:275. 

Issa J. (2007) DNA Methylation as a Therapeutic Target in Cancer. Clinical Cancer 

Research 13:1634-1637. 

Jaenisch R. e Bird A. (2003) Epigenetic regulation of gene expression: how the genome 

integrates intrinsic and environmental signals. Nature genetics 33: 245 - 254 3. 

DOI:10.1038/ng1089. 

Jamrich M, Warrior R, Steele R, Gall J. (1983) Transcription of repetitive sequences on 

xenopus lampbrush chromosomes. Proceedings of the National Academy of Sciences of the 

USA 80: 3364-3367. 

Jehan Z., Vallinayagam S., Tiwari S., Pradhan S., Singh L., Suresh A., Reddy H., 

Ahuja Y., Jesudasan R. (2007) Novel noncoding RNA from human Y distal 



Capítulo VII - Referências Bibliográficas 

   233 

 

heterochromatic block (Yq12) generates testisspecific chimeric CDC2L2. Genome 

Research 17: 433-440. 

Jolly C., e Lakhotia S. (2006) Human sat III and Drosophila hsr omega transcripts: a 

common paradigm for regulation of nuclear RNA processing in stressed cells. Nucleic 

Acids Research 34: 5508-5514. 

Jolly C., Metz A., Govin J., Vigneron M., Turner B., Khochbin S., Vour’ch C. (2004) 

Stress-induced transcription of satellite III repeats. Journal of Cell Biology 164: 25-33. 

Jones P. (2012) Functions of DNA methylation: islands, start sites, genes bodies and 

beyond. Nature Reviews Genetics 13: 484-492. DOI: 10.1038/nrg3230. 

Jones P. e Takai D. (2001) The Role of DNA Methylation in Mammalian Epigenetics. 

Science 293 (5532):1068-1070. DOI: 10.1126/science.1063852 .  

Kanellopoulou C., Muljo S., Kung A.D., Ganesan S., Drapkin R., Jenuwein T., 

Livingston  D., Rajewsky K.  (2005) Dicer-deficient mouse embryonic stem cells are 

defective in differentiation and centromeric silencing. Genes & Development 19: 489–501. 

Karen N. e Wutz A. (2007) RNA FISH on Cultured Cells in Interphase. Cold Spring 

Harbor Protocols. DOI:10.1101/pdb.prot4763.  

Kim H. e Bae S. (2011) Histone deacetylase inhibitors: molecular mechanisms of action 

and clinical trials as anti-cancer drugs. American Journal of  Translational Research 3(2): 

166-179. 

Klose P. e  Bird A. (2006) Genomic DNA methylation: the mark and its mediators. 

TRENDS in Biochemical Sciences 31(2): 89-97. 

Koningsbruggen S., Gierlin’ski M., Schofield P., Martin D., Barton G.,  Ariyurek Y., 

Dunnen J., Lamond A. (2010)  High-Resolution Whole-Genome Sequencing Reveals 

That Specific Chromatin Domains from Most Human Chromosomes Associate with 

Nucleoli. Molecular Biology of the Cell 21: 3735–3748. 

Kopp K. e Huang S. (2005) Perinucleolar Compartment and Transformation. Journal of 

Cellular Biochemistry 95:217–225. 

Ku C., Naidoo N., Wu M., Soong R. (2011) Studying the epigenome using next 

generation sequencing. Journal of Medical Genetics 48(11): 721-730. 

Lacroix M. e Leclercq G. (2004) Relevance of breast cancer cell lines as models for 

breast tumours: an update. Breast Cancer Research and Treatment 83(3): 249-289. 



Capítulo VII - Referências Bibliográficas 

234 

 

Law J. e Jacobsen S. (2010) Establishing, maintaining and modifying DNA methylation 

patterns in plants and animals. Nature Reviews Genetics 11(3): 204–220. 

DOI:10.1038/nrg2719. 

Lee H., Neumann P., Macas J. Jiang J. (2006) Transcription and evolutionary dynamics 

of the centromeric satellite repeat CentO in rice. Molecular Biology and Evolution 23: 

2505–2520. 

Leone G., Voso M., Teofili L., Lubbert M. (2003) Inhibitors of DNA methylation in the 

treatment of hematological malignancies and MDS. Clinical Immunology 109(1): 89-102. 

Li E. (2002). Chromatin modification and epigenetic reprogramming in mammalian 

development. Nature Reviews Genetics 3: 662-673. 

Li L. e Dahiya R. (2002) MethPrimer: Designing primers for methylation PCRs. 

Bioinformatics 10(11): 1427-1431. 

 Lyko F e Brown R. (2005) DNA Methyltransferase Inhibitors and the Development of 

Epigenetic Cancer Therapies. Journal of the National Cancer Institute (JNCI) 97 (20): 

1498-1506. DOI:10.1093/jnci/dji311. 

Lindstrom M., Jin A., Deisenroth C., Wolf G., Zhang Y. (2007) Cancer-associated 

mutations in the MDM2 zinc Wnger domain disrupt ribosomal protein interaction and 

attenuate MDM2-induced p53 degradation. Molecular and Cellular Biology 27:1056–

1068. 

Lister R., Pelizzola M., Dowen R., Hawkins R., Hon G., Tonti-Filippini J., Nery J., 

Lee L., Ye Z., Ngo Q., Edsall L., Antosiewicz-Bourget J., Stewart R., Ruotti V., Millar 

A., Thomson J., Ren B., Ecke J. (2009) Human DNA methylomes at base resolution 

show widespread epigenomic differences. Nature 462, 315-322. 

Livak K. e Schmittgen T. (2001) Analysis of relative gene expression data using real time 

quantitative PCR Method. Methods 25: 402-408. 

Louvet E., June´ra H., Berthuy I., Hernandez-Verdun D. (2006) Compartmentation of 

the Nucleolar Processing Proteins in the Granular Component Is a CK2-driven Process. 

Molecular Biology of the Cell 17: 2537–2546. 

Louzada S., Adega F., Chaves R. (2012) Defining the sister rat mammary tumor cell lines 

HH-16.cl.2/1 and HH-16.cl.4 as an in vitro cell model for Erbb2. PloS ONE 7(1): e29923.  

Lu J. e Gilbert D. (2007) Proliferation-dependent and cell cycle–regulated transcription of 

mouse pericentric heterochromatin. Journal of Cell Biology 179 (3): 411-421. 



Capítulo VII - Referências Bibliográficas 

   235 

 

Lu J. e Gilbert D. (2008) Cell cycle regulated transcription of heterochromatin in 

mammals vs. fission yeast: Functional conservation or coincidence? Cell Cycle 7(13): 

1907–1910. 

Makino S. e Tateishi S. (1952) A comparison of the chromosomes in the lion, chinese 

leopard cat and house cat.  Journal of Morphology 90(1): 93–102. 

Marshall N. e Price D. (1995) Purification of P-TEFb, a Transcription Factor Required for 

the Transition into Productive Elongation . Journal of Biological Chemistry 270: 12335-

12338. DOI: 10.1074/jbc.270.21.12335. 

Martens J., O’Sullivan R., Braunschweig U., Opravil S., Radolf M., Steinlein P., 

Jenuwein T. (2005) The profile of repeat-associated histone lysine methylation states in 

the mouse epigenome. EMBO Journal 24: 800–812. 

Maslov A., Lee M., Gundry M., Gravina S., Strogonova N., Tazearslan C., Bendebury 

A., Suh Y., Vijg J. (2012) 5-Aza-2′-deoxycytidine-induced genome rearrangements are 

mediated by DNMT1. Oncogene 31: 5172–5179. DOI:10.1038/onc.2012.9. 

Matoso R. (2012) Chromosome evolution and derivative karyotypes in Genetta sp. – new 

insights from G. genetta genetta, G. genetta grantii and G. maculate genomes. 

Universidade de Lisboa, Faculdade de Ciências. Pp 54. 

Meissner A., Mikkelsen T., Gu H., Wernig M., Hanna J., Sivachenko A., Zhang X., 

Bernstein B., Nusbaum C., Jaffe D., Gnirke A., Jaenisch R., Lander E.. (2008). 

Genome-scale DNA methylation maps of pluripotent and differentiated cells. Nature 

454:766–70 

Metz A., Soret J., Vourc'h C., Tazi J., Jolly C. (2004) A key role for stress-induced 

satellite III transcripts in the relocalization of splicing factors into nuclear stress granules. 

Journal of Cell Science 117: 4551–4558. 

Modi W., Fanning T., Wayne R., O'Brien S. (1988) Chromosomal localization of 

satellite DNA sequences amoung 22 species of felines and canids (carnivora). Cytogenetics 

and Cell Genetics 48: 208 – 213. 

Mohammad F., Pandey R., Nagano T., Chakalova L., Mondal T., Fraser P., Kanduril 

C. (2008) Kcnq1ot1/Lit1 Noncoding RNA Mediates Transcriptional Silencing by 

Targeting to the Perinucleolar Region. Molecular and Cellular Biology 28(11): 3713–

3728.  



Capítulo VII - Referências Bibliográficas 

236 

 

Mohn F., Weber M., Rebhan M., Roloff T., Richter J., Stadler M., Bibel M., 

Schubeler D. (2008). Lineage-specific polycomb targets and de novoDNAmethylation 

define restriction and potential of neuronal progenitors. Molecular Cell 30: 755–766. 

Montanaro L., Treré D., Derenzini M. (2008) Nucleolus, Ribosomes, and Cancer. 

American Journal of Pathology 13(2). DOI: 10.2353/ajpath.2008.070752. 

Montgomery T. (1898) Comparative cytological studies, with especial regard to the 

morphology of the nucleolus. Journal of Morphology 15: 265-582. 

Morais A. (2004) Padrões de bandeamento por restrição e bar-codes para cromossomas 

humanos. Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, Vila Real. 

Morales-Ramírez P., Vallarino-Kelly T., Cruz-Vallejo V. (2008) Mechanisms of DNA 

breaks induction in vivo by 5-azacytidine: Paths of micronucleus induction by azaC. 

Journal of Applied Toxicology 28(3): 254–259. DOI: 10.1002/jat.1274. 

Mosch K, Franz H, Soeroes S., Singh P., Fischle W. (2011) HP1 Recruits Activity-

Dependent Neuroprotective Protein to H3K9me3 Marked Pericentromeric 

Heterochromatin for Silencing of Major Satellite Repeats. PLoS ONE 6(1): e15894. 

Mund C., Brueckner B., Lyko F. (2006) Reactivation of epigenetically silenced genes by 

DNA methyltransferase inhibitors: basic concepts and clinical applications. Epigenetics: 

official journal of the DNA Methylation Society 1(1): 7-13. 

Murphy W., Stanyon R., O’Brien S. (2001) Evolution of mammalian genome 

organization inferred from comparative gene mapping.  2:1-8. 

Murray A. (2004) Recycling the Cell Cycle: Cyclins Revisited. Cell 116(2): 221–234. 

Nakayama J., Rice, J., Strahl, B., Allis, C., and Grewal, S. (2001) Role of histone H3 

lysine 9 methylation in epigenetic control of heterochromatin assembly. Science 292: 110–

113. 

Németh A. e Langst G. (2011) Genome organization in and around the nucleolus. Trends 

in Genetics 27(4): 149-156. DOI:10.1016/j.tig.2011.01.002. 

Németh A., Conesa A., Santoyo-Lopez A., Medina I., Montaner D., Péterfia B., 

Solovei I., Cremer T., Dopazo J., Längst G. (2010) Initial genomics of the human 

nucleolus. PLoS Genetics 6(3): e1000889. DOI:10.1371/journal.pgen.1000889. 

Nickerson J., Krochmalnic G., Wan K., Penman S. (1989). Chromatin architecture and 

nuclear RNA. Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA 86:177-181. 

http://www.sciencedirect.com/science/journal/00928674/116/2


Capítulo VII - Referências Bibliográficas 

   237 

 

Nicolas E., Yamada T., Cam H., Fitzgerald P., Kobayashi R., Grewal S. (2007) 

Distinct roles of HDAC complexes in promoter silencing, antisense suppression and DNA 

damage protection. Nature Structural & Molecular Biology 14: 372-380. 

Nie W., Wang J., Su W., Wang D., Tanomtong A., Perelman P., Graphodatsky A., 

Yang F. (2012) Chromosomal rearrangements and karyotyp evolution in carnivoras 

revealed by chromosome painting. Heredity 108: 17-27. 

Noaillac-Depeyre J., Dupont M., Tichadou M., Gas N. (1989) The effect of adenosine 

analogue (DRB) on a major nucleolar phosphoprotein nucleolin. Biology of the Cell 67: 

27-35. 

Norton J., Pollock C., Wang C, Schink J., Kim J., Huang S. (2008). Perinucleolar 

compartment prevalence is a phenotypic pancancer marker of malignancy. Cancer 

113: 861–869. DOI: 10.1002/cncr.23632.  

O’Brien S., Wienberg J., Lyons L. (1997) Comparative genomics: lessons from cats. 

Trends in genetics 13 (10): 393-399. 

Ohno S. (1972) So much ―junk‖ DNA in our genome. Brookhaven Symposium Biology 23: 

366-370. 

Ohsawa R., Seol J., Tyler J. (2013) At the intersection of non-coding transcription, DNA 

repair, chromatin structure, and cellular senescence. Frontiers in Genetics 136(4): 1-9. 

DOI: 10.3389/fgene.2013.00136. 

Oki Y., Aoki E., Issa J. (2007) Decitabine – Bedside to brench. Critical Reviews in 

Oncology/Hematology 61:140–152. 

Oom M., Silva R., Kjöllerström J., Rampin M., Fernandes C.,  Pas A., Vercammen P., 

Marques Pereira N., Santos-Reis M., Collares-Pereira M. (2010) Chromosome 

differentiation in the two non-African isolates of Genetta genetta. 19th International 

Colloquium on animal cytogenetics and gene mapping. Chromosome Research 18:711–

755. DOI: 10.1007/s10577-010-9145-8. 

Orgel LE, Crick FH (1980) Selfish DNA: the ultimate parasite. Nature 284: 604-607. 

Palii S., Van Emburgh B., Sankpal U., Brown K., Robertson K. (2008) DNA 

Methylation Inhibitor 5-Aza-2-Deoxycytidine Induces Reversible Genome-Wide DNA 

Damage That Is Distinctly Influenced by DNA Methyltransferases 1 and 3B. Molecular 

and Cellular Biology 28(2): 752-771. DOI:10.1128/MCB.01799-07. 

Palomeque T, Lorite P (2008) Satellite DNA in insects: a review. Heredity 100: 564-573. 



Capítulo VII - Referências Bibliográficas 

238 

 

Pan B. e Johnstone R. (1983) Fate of the transferrin receptor during maturation of sheep 

reticulocytes in vitro: selective externalization of the receptor. Cell 33: 967–78. 

Pardo C., Carr I., Hoffman C., Darst R., Markham A., Bonthron D., Kladde M. 

(2011) MethylViewer: computational analysis and editing for bisulphite sequencing and 

Methyltransferase Accessibility Protocol for Individual Templates (MAPit) projects. 

Nucleic Acids Research 1:39(1). 

Paredes M. e Esteller M. (2011) Cancer epigenetics reaches mainstream oncology. 

Nature Medicine 330–339. DOI:10.1038/nm.2305. 

Pederson T. e Tsai R. (2009). In search of nonribosomal nucleolar protein function and 

regulation. Journal of Cell Biology 184: 771–776. 

Peirson S., Butler J., Foster R. (2003) Experimental validation of novel and conventional 

approaches to quantitative real-time PCR data analysis. Nucleic Acids Research 31(14). 

Perelman P., Beklemisheva V., Yudkia D., Petrina T., Rozhuov V., Nie W., 

Graphodatsky A. (2012) Comparative chromosome painting in carnivore and pholidota. 

Cytogenetic and Genome Research 137: 174-193. DOI: 10.1159/000341389. 

Perry M., Rolfe M., McIntyre P., Commane M., Stark G. (1992) Induction of gene 

amplification by 5-aza-2′-deoxycytidine. Mutation Research 276(3):189-97. 

Pezer, Z. e Ugarkovic, D. (2012). Satellite DNA-associated siRNAs as mediators of heat 

shock response in insects. RNA Biology 9(5): 587–595. 

Plohl M, Luchetti A, Meštrović N, Mantovani B. (2008) Satellite DNAs between 

selfishness and functionality: Structure, genomics and evolution of tandem repeats in 

centromeric (hetero)chromatin. Gene 409: 72-82. DOI:10.1016/j.gene.2007.11.013. 

Politz J., Lewandowski L., Pederson T. (2002) Signal recognition particle RNA 

localization within the nucleolus diVers from the classical sites of ribosome synthesis. 

Journal of Cell Biology 159:411–418 

Pollock C.  e Huang S. (2010)The Perinucleolar Compartment. Cold Spring Harbor 

Perspectives in Biology 2: a000679.  

Pontius J. e O’Brien S. (2009) Artifacts of the 1.93 Feline Genome Assembly Derived 

from the Feline-Specific Satellite Sequence. Journal of Heredity 100: S14–S18. 

DOI:10.1093/jhered/esp035. 

Qiu H., Eifert J., Wacheul L., Thiry M., Berger A., Jakovljevic J., Woolford J., 

Corbett A., Lafontaine D., Terns R., Terns M. (2008) Identification of genes that 

http://www.nature.com/nm/journal/v17/n3/full/nm.2305.html#auth-1
http://www.nature.com/nm/journal/v17/n3/full/nm.2305.html#auth-2
http://dx.doi.org/10.1016/j.gene.2007.11.013


Capítulo VII - Referências Bibliográficas 

   239 

 

function in the biogenesis and localization of small nucleolar RNAs in Saccharomyces 

cerevisiae. Journal of Molecular Cell Biology 28:3686–99. 

Rebollo M., Mateoa F., Franke K., Huen M., Lopitz-Otsoac F., Rodrıguezc M., Plans 

V., Thomson T. (2012) Nucleolar exitofRNF8andBRCA1inresponse to DNAdamage. 

Experimental Cell Research 3(18): 2365-2376. 

Rizzi N., Denegri M., Chiodi I., Corioni M., Valgardsdottir R., Cobianchi F., Riva S., 

Biamonti G. (2004) Transcriptional activation of a constitutive heterochromatic domain of 

the human genome in response to heat shock.  Molecular Biology of the Cell 15: 543-551. 

Robinson J., Sturgis J., Kumar G. (2009) Immunofluorescence. IHC Staining Methods. 

(Fifth Edition) Chapter 10.   

Rollins R., Haghighi F., Edwards J., Das R., Zhang M., Ju J., e Bestor T. (2006). 

Large-scale structure of genomic methylation patterns. Genome Research 16: 157–163. 

Rosevear D. (1974) The carnivores of west Africa. First. Rosevear DR, editor London: 

Trustees of the British Museum (Natural History). 

Rudert F., Bronner S., Garnier J., Dollé P. (1995) Transcripts from opposite strands of 

gamma satellite DNA are differentially expressed during mouse development. Mammalian 

Genome 6: 76-83. 

Rudert F. e Gronemeyer H. (1993) Retinoic acid-response elements with a highly 

repetitive structure isolated by immune-selection from genomic DNA. Journal of Steroid 

Biochemistry and Molecular Biology 46:121-133. 

Ruike Y., Imanaka Y., Sato F., Shimizu K., Tsujimoto G. (2010) Genome-wide analysis 

of aberrant methylation in human breast cancer cells using methyl-DNA 

immunoprecipitation combined with high-throughput sequencing. BioMedCentral 

genomics 11(137). 

Santoro R. (2011) The Epigenetics of the Nucleolus: Structure and Function of Active and 

Silent Ribosomal RNA Genes. M.O.J. Olson (ed.), The Nucleolus (Protein Reviews) 15 

(57). DOI: 10.1007/978-1-4614-0514-6_4. 

Santos S., Chaves R., Adega F., Bastos E., Guedes-Pinto H. (2006) Amplification of the 

major satellite DNA family (FA-SAT) in a cat fibrosarcoma might be related to 

chromosomal instability. Journal of Heredity 97(2):114-118 

Santos S., Chaves R., Guedes-Pinto H. (2004) Chromosomal localization of the major 

satellite DNA family (FA-SAT) in the domestic cat. Cytogenetic and Genome Research 

107:119-22. 



Capítulo VII - Referências Bibliográficas 

240 

 

Schaefer M., Hagemann S., Hanna K., e Lyko F. (2009) Azacytidine Inhibits RNA 

Methylation at DNMT2 Target Sites in Human Cancer Cell Lines. Cancer Research 

69:8127-8132. 

Schluter D, Price T, Mooers A, Ludwig D. (1997) Likelihood of ancestor states in 

adaptative radiation. Evolution 51: 1699-1711. 

Schmidt T, Heslop-Harrison JS (1998) Genomes, genes and junk: the large-scale 

organization of plant chromosomes. Trends in Plant Science 3: 195-199. 

Sengupta, S., Parihar, R., Ganesh, S. (2009). Satellite III non-coding RNAs show 

distinct and stress-specific patterns of induction. Biochemical and Biophysical Research 

Communications 382(1): 102–107. 

Shen L., Kondo Y., Guo Y., Zhang J., Zhang L., Ahmed S., Shu J., Chen X., 

Waterland R., Issa J. (2007) Genome-wide profiling of DNA methylation reveals a class 

of normally methylated CpG island promoters. PLoS Genetics 3(10): e181. 

DOI:10.1371/journal.pgen.0030181. 

Sherr C. (1995) D-type cyclins. Trends in Biochemical Sciences 20: 187-190. 

Sherr C. e Roberts J. (2004) Living with or without cyclins and cyclin-dependent kinases. 

Genes & Development 18: 2699-2711. 

Shumaker D., Dechat T., Kohlmaier A., Adam S., Bozovsky M., Erdos M., Eriksson 

M., Goldman A., Khuon S., Collins F., Jenuwein T., Goldman R. (2006) Mutant 

nuclear lamin A leads to progressive alterations of epigenetic control in premature aging. 

Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA 103(23): 8703-8708. 

DOI:10.1073/pnas.0602569103.  

Sirri V., Urcuqui-Inchima S., Roussel P., Hernandez-Verdun D. (2008) Nucleolus: the 

fascinatingnuclear body. Histochemistry and Cell Biology 129:13–31. 

Slamovits C. e Rossi M. (2002) Satellite DNA: Agent of Chromossomal Evolution in 

Mammals. Journal of Neotropical Mammals 9(2): 297-308. 

Smith C. e Osborn A. (2008) Advantages and limitations of quantitative PCR (Q-PCR)-

based approaches in microbial ecology. Federation of European Microbiological Societies 

(FEMS) Microbiology Ecology 67: 6–20. 

Spector D. (2001) Nuclear Domains. Journal of Cell Science 114: 2891-2893. 

Stewart S., Ben-Porath I., Carey V., O´Connor B., Hahn W., Weinberg R. (2003) 

Erosion of the telomeric single-strand overhang at replicative senescence.  Nature genetics 

33: 492-497. 



Capítulo VII - Referências Bibliográficas 

   241 

 

Stresemann C.e Lyko F. (2008) Modes of action of the DNA methyltransferase inhibitors 

azacytidine and decitabine. International. Journal of Cancer 123: 8–13. 

Suzuki M. e Bird A. (2008) DNA methylation landscapes: provocative insights from 

epigenomics. Nature Reviews Genetics 9: 465-476. DOI:10.1038/nrg2341.  

Tani H., Torimura M., Akimitsu N. (2013) The RNA Degradation Pathway Regulates 

the Function of GAS5 a Non-Coding RNA in Mammalian Cells. PLoS ONE 8(1): e55684. 

DOI:10.1371/journal.pone.0055684. 

Terranova R., Sauer S., Merkenschlager M., Fisher A. (2005) The reorganisation of 

constitutive heterochromatin in differentiating muscle requires HDAC activity. 

Experimental Cell Research 310: 344-356. 

Thomsen R., Nielsen P., Jensen T. (2005) Dramatically improved RNA in situ 

hybridization signals using LNA-modified probes dramatically improved RNA in situ 

hybridization signals using LNA-modified probes.  RNA, A Publication of The RNA society 

11: 1745-1748. DOI:10.1261/rna.2139705.  

Thurman R., Rynes E.,  Humbert R.,  Vierstra J.,  Maurano M.,  Haugen E., Sheffield 

N.,  Stergachis A.,  Wang H.,  Vernot B.,  Garg K.,  John S.,  Sandstrom R., Bates D.,  

Boatman L., Canfield T., Diegel M., Dunn D., Ebersol A., Frum T., Giste E., Johnson 

A., Johnson E., Kutyavin T., Lajoie B.  (2012). The accessible chromatin landscape of 

the human genome.  Nature 489: 75–82.  

Tian Y., Nie W., Wang J., Ferguson-Smith M., Yang F. (2004) Chromosome evolution 

in bears: reconstructing phylogenetic relationships by cross-species chromosome painting. 

Chromosome Research 12: 55-63. 

Ting D., Lipson D., Paul S., Brannigan B., Akhavanfard S., Coofnam E., Contino G., 

Deshpande V., Iafrate A., Letovsky S., Rivera M., Bardeesy N., Maheswaran S., 

Haber D.. (2011) Aberrant Overexpression of Satellite Repeats in Pancreatic and Other 

Epithelial Cancers. Science 331: 593-596. 

Utani K. e Shimizu N. (2009) How transcription proceeds in a large artificial 

heterochromatin in human cells. Nucleic Acids Research 37( 2): 393–404. 

DOI:10.1093/nar/gkn970. 

Valgardsdottir R., Chiodi I., Giordano M., Rossi A., Bazzini S., Ghigna C., Riva S., 

Biamonti G. (2008) Transcription of Satellite III non-coding RNAs is a general stress 

response in human cells. Nucleic Acids Research 36(2): 423-434. 

http://www.nature.com/nature/journal/v489/n7414/abs/nature11232.html#auth-1
http://www.nature.com/nature/journal/v489/n7414/abs/nature11232.html#auth-2
http://www.nature.com/nature/journal/v489/n7414/abs/nature11232.html#auth-3
http://www.nature.com/nature/journal/v489/n7414/abs/nature11232.html#auth-4
http://www.nature.com/nature/journal/v489/n7414/abs/nature11232.html#auth-5
http://www.nature.com/nature/journal/v489/n7414/abs/nature11232.html#auth-6
http://www.nature.com/nature/journal/v489/n7414/abs/nature11232.html#auth-7
http://www.nature.com/nature/journal/v489/n7414/abs/nature11232.html#auth-8
http://www.nature.com/nature/journal/v489/n7414/abs/nature11232.html#auth-9
http://www.nature.com/nature/journal/v489/n7414/abs/nature11232.html#auth-10
http://www.nature.com/nature/journal/v489/n7414/abs/nature11232.html#auth-11
http://www.nature.com/nature/journal/v489/n7414/abs/nature11232.html#auth-12
http://www.nature.com/nature/journal/v489/n7414/abs/nature11232.html#auth-13
http://www.nature.com/nature/journal/v489/n7414/abs/nature11232.html#auth-14
http://www.nature.com/nature/journal/v489/n7414/abs/nature11232.html#auth-15
http://www.nature.com/nature/journal/v489/n7414/abs/nature11232.html#auth-15
http://www.nature.com/nature/journal/v489/n7414/abs/nature11232.html#auth-16
http://www.nature.com/nature/journal/v489/n7414/abs/nature11232.html#auth-17
http://www.nature.com/nature/journal/v489/n7414/abs/nature11232.html#auth-18
http://www.nature.com/nature/journal/v489/n7414/abs/nature11232.html#auth-19
http://www.nature.com/nature/journal/v489/n7414/abs/nature11232.html#auth-20
http://www.nature.com/nature/journal/v489/n7414/abs/nature11232.html#auth-21
http://www.nature.com/nature/journal/v489/n7414/abs/nature11232.html#auth-22
http://www.nature.com/nature/journal/v489/n7414/abs/nature11232.html#auth-23
http://www.nature.com/nature/journal/v489/n7414/abs/nature11232.html#auth-24
http://www.nature.com/nature/journal/v489/n7414/abs/nature11232.html#auth-25
javascript:;


Capítulo VII - Referências Bibliográficas 

242 

 

VanGuilder H., Vrana K., Freeman W. (2008) Twenty-five years of quantitative PCR 

for gene expression analysis. BioTechniques 44: 619-626. 

Venkitaraman A. (2011) Let sleeping DNA lie. Nature 477: 169. 

Verma M. (2012) Epigenome-Wide Association Studies (EWAS) in Cancer. Current 

Genomics 13: 308-313. 

Verna R. e Babu A. (1995). Human Chromosomes-Principle and Techeniques. 2ª edição. 

McGraw-Hill Book Company, New York. 

Voit R. e Grummt I. (2011) The RNA Polymerase I Transcription Machinery. M.O.J. 

Olson (ed.). The Nucleolus (Protein Reviews) 15 (107). DOI: 10.1007/978-1-4614-0514-6. 

Volpi E. e Bridger J. (2008) FISH glossary: an overview of the fluorescence in situ 

hibridization technique. BioTechniques 45: 385 – 409. 

Vourc’h C. e Biamonti G. (2011) Transcription of satellite DNAs in Mammals. In: Long 

Non-Coding RNAs, Ugarkovic D (ed). Springer. 95-116. 

Wang A., Doyle M., Mark D. (1989) Quantitation of mRNA by the polymerase chain 

reaction. Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA 86: 9717-9721. 

Wang J.,Geesman G., Hostikka S., Atallah M., Blackwell B., Lee E, Cook P., 

Pasaniuc B., Shariat G., Halperin E., Dobke M., Rosenfeld M., Jordan K., Lunyak 

V..(2011) Inhibition of activated pericentromeric SINE/Alu repeat transcription in 

senescent human adult stem cells reinstates self- renewal. Cell Cycle 10 (17): 3016–3030. 

DOI: 10.4161/cc.10.17.17543.  

Warnecke P., Mann J., Frommer M., Clark S. (1998). Bisulfite sequencing in 

preimplantation embryos: DNA methylation profile of the upstream region of the mouse 

imprinted H19 gene. Genomics 51: 182 – 190. 

Weber K., Bibring T., Osborn M. (1975) Specific visualization of tubulin-containing 

structures in tissue culture cells by immunofluorescence. Cytoplasmic microtubules, 

vinblastine-induced paracrystals, and mitotic figures. Experimental Cell Research 95:111-

20. 

Weber M., Davies J., Wittig D., Oakeley E., Haase M., Lam W., Schubeler D. (2005). 

Chromosome-wide and promoterspecific analyses identify sites of differential DNA 

methylation in normal and transformed human cells. Nature Genetics 37: 853–862. 

Weber M., Hellmann I., Stadler M., Ramos L., Paabo S., Rebhan M.,  SchuBeler D. 

(2007) Distribution, silencing potential and evolutionary impact of promoter DNA 

methylation in the human genome. Nature Genetics 39: 457–466. 



Capítulo VII - Referências Bibliográficas 

   243 

 

Wei W., Ba Z., Gao M., Wu Y., Ma Y., Amiard S., White C., Danielsen J., Yang Y., 

Yijun Q. (2012) A role for small RNAs in DNA double-strand break repair. Cell 149: 

101–112. DOI: 10.1016/j.cell.2012.03.002. 

Weisenberger D., Siegmund K., Campan M., Young J., Long T., Faasse M., Kang, G., 

Widschwendter M., Weener D., Buchanan D., Koh H., Simms L., Barker M., Leggett 

B., Levine J., Kim M., French A., Thibodeau S., Jass J., Haile R., Laird P. (2006). 

CpG island methylator phenotype underlies sporadic microsatellite instability and is tightly 

associated with BRAF mutation in colorectal cancer. Nature Genetics 38: 787–793. 

Wilcox J. (2000) Overview oh in situ hybridization methodology. Workshop – Visualizing 

neoplasia year 2000 meeting of the Histochemical Society.  

Williams K., Christensen J., Pedersen M., Johansen J., Cloos P., Rappsilber J., Helin 

K. (2011) TET1 and hydroxymethylcytosine in transcription and DNA methylation 

fidelity. Nature 473: 343–348. 

Williams K., Christensen J., Helin K. (2012) DNA methylation: TET proteins- guardians 

of CpG islands? EMBO reports 13: 28-35. 

Wong L., Brettingham-Moore K., Chan L., Quach J.,  Anderson M., Northrop E., 

Hannan R., Saffery R., Shaw M., Williams E., Choo A. (2007) Centromere RNA is a 

key component for the assembly of nucleoproteins at the nucleolus and centromere. 

Genome Research 17: 1146-1160. DOI: 10.1101/gr.6022807. 

Wozniak R., Klimecki W., Lau S., Feinstein Y., Futscher B. (2007) 5-Aza-2'-

deoxycytidine mediated reductions in G9A histone methyltransferase and histone H3 K9 

dimethylation levels are linked to tumor suppressor gene reactivation. Oncogene 26(1): 77-

90. 

Yang A., EsteÂcio M., Doshi K., Kondo Y., Tajara E., Issa J. (2004) A simple method 

for estimating global DNA  methylation using bisulfite PCR of repetitive DNA elements. 

Nucleic Acids Research 32(3). DOI: 10.1093/nar/gnh032. 

Yang K., Hitomi M., Stacey D. (2006) Variations in cyclin D1 levels through the cell 

cycle determine the proliferative fate of a cell. Cell division 1(32). DOI:10.1186/1747-

1028-1-32. 

Yang X., Lay F., Han H., Jones P. (2010) Targeting DNA methylation for epigenetic 

therapy. Trends in Pharmacological Sciences 31(11): 536-546. 



Capítulo VII - Referências Bibliográficas 

244 

 

Zemach A., McDaniel I., Silva P., Zilberman D. (2010) Genome-Wide Evolutionary 

Analysis of Eukaryotic DNA Methylation. Science 328(5980): 916-919. 

DOI:10.1126/science.1186366. 

Zhao X., McKillop-Smith S., Muller B. (2004) The human histone gene expression 

regulator HBP/SLBP is required for histone and DNA sinthesis, cell cycle progression and 

cell proliferation in mitotic cells. Journal of Cell Science 117: 6043-6051. 

Zhu Q, Pao G, Huynh A., Suh H., Tonnu N., Nederlof P., Gage F., Verma I.  (2011) 

BRCA1 tumour supression occurs via heterochromatin-mediated silencing. Nature 477: 

179-185. 

Zimber A., Nguyen Q., Gespach C. (2004). Nuclear bodies and compartments: 

Functional roles and cellular signaling in health and disease. Cellular Signalling 16: 1085–

1104. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Capítulo VII - Referências Bibliográficas 

   245 

 

G 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

              Anexos 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

246 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXOS 

   247 

 

ANEXOS  

 

 

 

 

Figura A.1 – Mapa do vector pUC19DNA/SmaI. (Adaptado do manual da New 

England BioLabs). 
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Figura A.2 – Alinhamento de sete clones da sequência FA-SAT de Felis catus.  

O alinhamento dos setes clones revelou uma similaridade de 86,3%, evidenciando a 

variabilidade da sequência FA-SAT no genoma de Felis catus (variabilidade intra-espécie). 
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Figura A.3 – Alinhamento de sete clones da sequência FA-SAT de Genetta genetta. 

O alinhamento dos setes clones revelou uma similaridade de 94%, evidenciando que a 

variabilidade da sequência FA-SAT no genoma de Genetta genetta é consideravelmente menor 

do que em Felis catus. 
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Figura A.4 – Alinhamento de sete clones da sequência FA-SAT de Felis catus com 

a sequência FA-SAT consenso da Genetta genetta.  

O alinhamento revelou uma similaridade de 86,1%, evidenciando que a sequência FA-SAT em 

Genetta genetta é tão similar á sequencia em Felis catus, como os sete clones do gato entre si.  



 

    

 

 

 

 
 

 


