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Resumo 

As sequências de DNA satélite são sequências repetidas em tandem, presentes em 

regiões heterocromáticas do genoma como os centrómeros ou os telómeros. Devido à sua 

localização em regiões de elevada condensação da cromatina, eram tidas como sequências não 

transcritas, e foram, como tal, consideradas dispensáveis no contexto genómico e celular, 

sendo adereçadas como “junk” genómico. Contudo, diversas evidências da sua expressão 

foram recentemente relatadas, tendo-lhes sido atribuídas funcionalidades no contexto celular, 

algumas das quais associadas com o desenvolvimento e/ou progressão de cancro. 

A sequência de DNA satélite em foco neste trabalho é a sequência sat I de Rattus 

norvegicus, e é até ao momento a única sequência deste tipo identificada na referida espécie.  

Os nossos grandes objetivos foram a avaliação do perfil transcricional, dos 

mecanismos de regulação e da função da sequência DNA satélite “major” centromérica sat I 

num modelo celular tumoral de Rattus norvegicus. 

No presente trabalho, foi feita a análise comparativa da sequência de DNA satélite I de 

Rattus norvegicus na linha tumoral (CLS-ACI-1) desta espécie e numa linha normal (RNO). 

Com este trabalho foi conseguida a determinação do perfil transcricional de sat I no 

modelo em estudo. Verificou-se a ocorrência de expressão da sequência satélite sat I de R. 

norvegicus em ambos os genomas analisados, embora apresentem níveis diferentes de 

expressão. A expressão desta sequência parece ser regulada através de alterações epigenéticas, 

nomeadamente a metilação do DNA. Contudo, este mecanismo epigenético aparenta ser um 

facilitador, mas não o mecanismo de maior importância na regulação da expressão desta 

sequência especificamente. Como tal, são de apontar as modificações histónicas também 

como um possível regulador das mesmas. Os transcritos observados in situ apresentam sinal 

em “cluster”, com natureza madura e co-localização com a região centromérica. A expressão 

de sat I não aparenta dependência de ciclo e aponta-se uma possível função na manutenção da 

heterocromatina. Na análise comparativa do nível de expressão na linha normal e tumoral, foi 

verificada a diminuição desta em cancro, explicada pelo aumento da percentagem de 

metilação da sequência de DNA satélite I. A expressão diferencial relatada leva-nos a supor 

uma possível função de supressor tumoral para sat I (como TERRA, sequência repetitiva 

telomérica, cuja expressão aparenta estar reduzida em cancro devido a suposta função 

reguladora negativa da telomerase) e/ou possível dependência do tipo de tecido para a sua 

transcrição. Pelo ensaio de stresse de “choque térmico”, verifica-se a não dependência do 

fator HSF 1 para a expressão de sat I, mas sim um mecanismo independente deste fator como 

a alteração epigenética. 
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Desta forma, este trabalho levou-nos à conclusão que as sequências de DNA satélite 

apresentam uma regulação altamente controlada e complexa, em que sua compreensão inclui 

o conhecimento aprofundado e amplo de diversos mecanismos e vias de regulação 

transcricional. 

              

Palavras-chave: DNA satélite, sat I, Rattus norvegicus, transcrição, metilação de DNA, linha 

celular de adenocarcinoma mamário (CLS-ACI-1) 
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 “Defining the transcriptional profile of the major satellite DNA sequence of Rattus 

norvegicus in a cancer cell model” 

Abstract 

Satellite DNAs are tandemly repeated sequences that are present in heterochromatic 

genome regions like the centromeres and telomeres. Resulting from their association with 

high condensed chromatin regions they were thought as non-transcribed and dispensable 

sequences in the genomic and cellular context. They were initially called genomic junk, 

however since that time much evidence has demonstrated their active transcription. To these 

transcripts were attributed some cellular functionalities, such us the development of cancer. 

The satellite DNA sequence in focus on this work is the sequence sat I of Rattus 

norvegicus and it is so far the only sequence of this type identified in this species. 

Our main goals were to determine the transcriptional profile, regulation mechanism 

and function of the centromeric major satellite DNA sequence sat I in a cancer cell line model 

of Rattus norvegicus, having as counterpart the normal genome. 

In the present work it was made the comparative analysis of the satellite DNA 

sequence sat I in the normal cell line RNO and tumor cell line CLS-ACI-1 of rat. With this 

work it was defined the transcriptional profile of sat I in the tumor cell model CLS-ACI-1. We 

verified the occurrence of expression of sat I in both genomes analyzed, although displaying 

differences in the expression levels exhibited. The expression of this sequence seems to be 

regulated by DNA methylation. This epigenetic mechanism appears to be the facilitator, but 

not the main epigenetic alteration behind the regulation of sat I. Therefore we can hypothesize 

the histonic modification as one possible regulator of this sequence. The transcripts observed 

in situ were identified as clusters, mature transcripts, with co-localization with the 

centromeric region. Sat I expression does not appear to be cycle dependent and we indicate a 

possible function for this sequence in the maintenance of heterochromatin. On the 

comparative expression analysis between normal and tumor cell line, it was verified a 

decrease of transcripts in cancer. This variation is explained by the increase of the methylation 

status in sat I. The differential expression leads to a possible tumor suppression function for 

sat I (as TERRA, a telomeric repeat-containing RNA whose expression appears decreased in 

cancer due to its supposed negative regulation of telomerase) and possible tissue dependent 

transcription for this satellite sequence. For the heat shock assay, it was verified the non-

transcription dependence of HSF1, but a mechanism independent of this factor such as 

epigenomic mechanisms regulating sat I expression. 
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As such, this work leads us to the conclusion that satellite expression presents a tight 

and complex regulation. The understanding of satellite DNA expression passes through a 

profound and ample knowledge of several mechanisms and pathways of transcriptional 

regulation.  

 

Key-words: satellite DNA, sat I, Rattus norvegicus, transcription, DNA methylation, 

mammary adenocarcinoma cell line (CLS-ACI-1)  
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CAPÍTULO I – INTRODUÇÃO 

I. 1 Cancro 

O cancro, doença multifatorial, representa na atualidade uma das patologias de maior 

incidência, e consequência letal na população mundial. No decorrer do ano de 2008, foram 

contabilizadas mundialmente 7.6 milhões de mortes (13% das mortes verificadas no referido 

ano) resultantes de cancro, tendo sido estimados 12.7 milhões de casos na população mundial, 

dos quais 6.6 milhões em homens e 6.0 milhões em mulheres. É espectável o aumento do 

número destes casos para 21 milhões até ao ano de 2030, o que representa um aumento em 

75% comparado com o ano de 2008 (“International Agency for Research on Cancer and 

Cancer Research UK”, 2012; 

http://www.wcrf.org/cancer_statistics/world_cancer_statistics.php).  

Em Portugal, no ano de 2011, foram contabilizados 25 2536 óbitos, associados a esta 

doença, que corresponde a 24.8% do total de mortes verificadas no referido ano. 

(http://www.ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine_indicadores&indOcorrCod=000428

0&contexto=bd&selTab=tab2 – INE (Instituto Nacional de Estatística)). Esta doença 

apresenta taxas de incidência distintas entre sexos e indivíduos, tornando-a assim de difícil 

previsão (http://www.wcrf.org/cancer_statistics/ - WCRF (“World Cancer Research Fund 

International”)).  

Este tipo de doença pode apresentar mais de 200 “formas”, incluindo cancro da mama, 

próstata, ovários, hematológico, pele, entre outros (Bohunicky e Mousa, 2011), e no seu 

desenvolvimento/origem podem encontrar-se envolvidos fatores ambientais (radiação, 

compostos químicos, entre outros), fatores genéticos e epigenéticos, infeções bacterianas e 

virais (Bohunichy e Mousa, 2011; Meng et al., 2012).   

O cancro é conhecido como uma doença do foro genético onde a desregulação das 

células tumorais envolve múltiplos níveis de controlo génico e epigenético. As alterações 

associadas a esta patologia incluem alterações cromossómicas estruturais (inversões, 

translocações, entre outras) e numéricas, mutações pontuais e alterações epigenéticas. Na 

progressão tumoral, estas mutações acumulam-se no genoma e são transmitidas para a 

descendência celular tumoral (Navin e Hicks, 2010). Desta forma, cada tumor apresenta um 

perfil de alterações genéticas e epigenéticas característico, classificadas em alterações 

“driver” e “passenger”, segundo a sua relevância no processo tumoral (Podlaha et al., 2012). 

As alterações “driver” representam alterações genómicas que são positivamente 

selecionadas e fixadas no processo de génese tumoral, que contribuem para este processo de 

uma forma ativa e relevante. As alterações “passenger” são alterações que estão presentes no 

http://www.wcrf.org/cancer_statistics/world_cancer_statistics.php
http://www.ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine_indicadores&indOcorrCod=0004280&contexto=bd&selTab=tab2
http://www.ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine_indicadores&indOcorrCod=0004280&contexto=bd&selTab=tab2
http://www.wcrf.org/cancer_statistics/
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genoma tumoral, mas a sua contribuição para o processo de evolução tumoral apresenta 

menor relevância quando comparado com as alterações “driver”. No processo de 

desenvolvimento e progressão tumoral é apontada a desregulação da expressão de genes 

específicos: a ativação de oncogenes, o silenciamento de genes supressores tumorais e de 

genes de reparação do DNA, que propiciam o desenvolvimento, progressão e sobrevivência 

do tumor (Podlaha et al., 2012). 

Devido à complexidade e singularidade dos perfis de alterações (genéticas e 

epigenéticas), assim como da diversidade fenotípica resultante da integração do anterior 

parâmetro com o ambiente circundante, o cancro é considerado como uma anomalia de 

elevada heterogeneidade inter-tumoral (Podlaha et al., 2012). Contudo, a heterogeneidade não 

se restringe a inter-tumoral, é também observada no próprio tumor, ou seja esta 

heterogeneidade é intra-tumoral, existindo variações entre clones, ao nível genético e 

epigenético, podendo ser observada nas diferentes secções do tecido tumoral uma grande 

diversidade na morfologia celular (Podlaha et al., 2012).     

Embora o cancro compreenda um grupo altamente heterogéneo de doenças, estas 

apresentam uma característica unificadora: a aquisição celular de capacidade proliferativa 

anormal, que conduz à invasão e ocupação de diferentes territórios tecidulares, que não o de 

origem (Gutschner e Diederichs, 2012). A formação de uma massa tumoral é um processo de 

múltiplas etapas, e caracteriza-se pela passagem de uma célula normal a um estado 

neoplásico, que no decurso da transformação adquire determinadas características que lhe 

permitem tornar-se tumorigénica (Gutschner e Diederichs, 2012). 

Tendo em atenção a elevada heterogeneidade tumoral, atualmente, existem dois 

modelos propostos para explicar a origem/evolução tumoral: o modelo de células estaminais 

tumorais (CSC – “cancer stem cells”) e o modelo de evolução clonal. O primeiro modelo 

postula que a origem da massa tumoral se dá a partir de uma ou várias células estaminais 

tumorais, que por sua vez produzem descendência diferenciada, com algum grau de 

capacidade proliferativa. Neste cenário, a massa tumoral será uma massa homogénea, uma 

vez que a sua população celular será geneticamente idêntica às células precursoras. O modelo 

de evolução clonal postula que cada célula cancerígena contribui com descendência com 

capacidade proliferativa ilimitada. Contudo, posteriormente esta descendência adquire 

alterações genéticas e epigenéticas que geram variação fenotípica e por seleção natural, 

segundo a sua adaptabilidade, é verificada expansão ou contração de alguns clones. Os dois 

modelos não são mutuamente exclusivos, sendo encontrados tumores, como por exemplo em 

cancro de mama, com populações celulares monoclonais ou policlonais (Podlaha et al., 2012). 
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De forma a organizar e facilitar a compreensão de todos os mecanismos por detrás do 

processo neoplásico, foram propostas inicialmente seis “hallmarks” do cancro, que 

compreendem todas as características biológicas adquiridas durante o processo de 

desenvolvimento tumoral (Hanahan e Weinberg, 2000). De seguida serão abordadas e 

expostas, de forma sucinta, as diferentes “hallmarks”.       

 

I. 1. 1 “Hallmarks” do cancro 

As “hallmarks” do cancro providenciam uma visão lógica e estruturada, para a 

compreensão da elevada diversidade das doenças neoplásicas. No processo de evolução de 

células normais para o estado neoplásico e progressão tumoral, estas adquirem competências 

associadas a cada uma das diversas “hallmarks” propostas por Hanahan e Weinberg (2000). 

Estas características, distintas e complementares, providenciam uma base sólida para a 

compreensão da biologia do cancro.  

As seis “hallmarks” inicialmente propostas incluem a aquisição de capacidade auto-

proliferativa, evasão a supressores de crescimento, resistência/evasão à morte celular, 

imortalização, angiogénese, capacidade de invasão e metastização (Fig. 1) (Hanahan e 

Weinberg, 2000). Em 2011, estas “hallmarks” passaram para um total de dez, pela adição de 4 

novas “hallmarks” emergentes: instabilidade genómica, processo inflamatório, reprogramação 

do metabolismo energético e evasão ao sistema imunológico (Fig. 1) (Hanahan e Weinberg, 

2011). 
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Figura 1: Ilustração das “hallmarks” do cancro. Inclui as seis “hallmarks” inicialmente propostas 

em 2000 e as quatro “hallmarks” emergentes [Adaptado de (Hanahn e Weinberg, 2011)]. 

 

Contudo, o entendimento da biologia tumoral não se restringe às características 

associadas às células tumorais, é necessário ter em consideração a contribuição do 

microambiente tumoral, nomeadamente o impacto das células do estroma, que contribuem 

para o surgimento de algumas características associadas às “hallmarks” (Hanahan e Coussens, 

2012). 

 Capacidade Auto-proliferativa 

Uma das principais, e simbólica, característica associada ao processo tumoral é a 

capacidade proliferativa exacerbada verificada nesta anomalia. Em tecidos normais existe um 

controlo restritivo deste processo, pela regulação da produção de fatores de crescimento que 

coordenam a transdução de sinal proliferativo a nível celular. Estes fatores controlam o 

crescimento e entrada em ciclo celular, regulando a homeostase celular e manutenção da 

arquitetura e função tecidular. Todo este processo é controlado pela ligação de fatores de 

crescimento a recetores membranares tirosina cinase, que despoletam a ativação de diversas 

vias de sinalização intracelular. Em células cancerígenas este mecanismo encontra-se 

desregulado, sendo sustentado o processo de proliferação anormal por diversos estímulos, 
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desde a estimulação autócrina, pela produção de ligantes (ex.: fatores de crescimento) e 

consequente expressão de recetores; pela elevação da produção de recetores membranares, 

tornando a célula mais recetiva à ação dos ligantes; pela alteração estrutural dos recetores, 

eliminando a necessidade de ligação de ligante para despoletar a sinalização intracelular ou 

pela estimulação das células do estroma para a produção de fatores de crescimento (Hanahan 

e Weinberg, 2011). 

Uma das vias mais emblemáticas, e presente em aproximadamente 40% dos melanomas 

humanos é a ativação constitucional da via MAP-cinase, pela alteração estrutural da proteína 

B-Raf. Esta alteração resulta de uma mutação no gene da referida proteína (Hanahan e 

Weinberg, 2011).     

 Evasão a Supressores de Crescimento 

Além da capacidade de alteração do índice proliferativo, as células tumorais necessitam 

de adquirir capacidade de evasão a mecanismos que regulam negativamente a proliferação 

celular. Estes mecanismos são regulados por proteínas como a TP53 e a Rb (retinoblastoma), 

que atuam em nódulos centrais de vias de sinalização, e determinam a entrada em estado 

proliferativo, ou alternativamente, a ativação de programas de senescência ou apoptose. 

Embora estes supressores de proliferação tenham proeminente importância na regulação da 

proliferação celular, estas proteínas encontram-se inseridas em vias que interatuam entre si e 

como tal apresentam redundância funcional. Ou seja, caso as mesmas não estejam presentes, 

ou existam numa isoforma não funcional, a interação entre as diferentes vias compensa a sua 

perda, assegurando a regulação proliferativa (Hanahan e Weinberg, 2011). 

A proteína Rb é um conhecido “gatekeeper” da progressão do ciclo-celular, e na sua 

ausência verifica-se proliferação celular descontrolada, própria de células tumorais. A TP53 

em resposta a estados de stresse e danos no genoma sinaliza para a paragem do ciclo celular, e 

em casos extremos de comprometimento irreversível da integridade genómica, este supressor 

tumoral desencadeia como resposta a ativação do processo apoptótico (Hanahan e Weinberg, 

2011).      

 Resistência/Evasão à Morte Celular 

A morte celular programada representa um dos processos celulares que constituem uma 

barreira natural para o desenvolvimento do cancro. Este processo celular é desencadeado em 

resposta a stresses fisiológicos decorrentes do processo de tumorigénese, ou em resposta a 

terapia antitumoral (Hanahan e Weinberg, 2011).  



Capítulo I - Introdução 

6 

 

O processo apoptótico é iniciado aquando da ativação da via de sinalização das 

caspases, nomeadamente na ativação das caspase 8 ou 9. Estas enzimas desencadeiam uma 

cascata proteolítica conduzindo à perda de viabilidade celular e formação de corpos 

apoptóticos. Os corpos resultantes da desintegração celular são eliminados pelas células 

vizinhas ou células fagocitárias. Este processo, além das caspases, encontra-se a ser regulado 

por uma família proteica heterogénea, conhecida como família Bcl-2, que compreende 

elementos com capacidade pro-apoptótica (Bax, Bak e Bim) e anti-apoptótica (Bcl-xL e Bcl-

w). É através do balanço entre estes elementos (pro e anti) apoptóticos que é facilitado ou 

inibido o processo de morte celular. Nesta mesma família é de referir a existência de dois 

elementos reguladores, as proteínas Noxa e Puma, que favorecem o processo apoptótico, 

mediante regulação da expressão pela proteína TP53 (Delbridge et al., 2012).  

Em células tumorais são diversas as estratégias pelas quais o processo apoptótico pode 

ser contornado, sendo o mais comum a perda de função por parte da proteína TP53. Em 

alternativa, a regulação deste processo pode ser alterada pelo aumento da expressão de 

elementos Bcl-2 anti-apoptóticos ou fatores de sobrevivência (Igf1/2), ou ainda pela “down-

regulation” de fatores pro-apoptóticos. A multiplicidade de mecanismos de fuga à apoptose 

reflete a diversidade de estratégias para evitar a indução de morte celular ao longo da 

evolução tumoral (Hanahan e Weinberg, 2011).                 

 Imortalização 

Em linha com as “hallmarks” já descritas, em cancro, uma das características 

necessárias para o processo de desenvolvimento tumoral é a capacidade de aquisição de 

imortalidade replicativa. Em contraste com células normais, que conseguem dividir-se um 

número limitado de vezes, as células tumorais apresentam capacidade ilimitada de replicação. 

Em células normais o potencial de replicação é limitado devido à entrada em estado de 

senescência ou crise resultantes do encurtamento das extremidades teloméricas (Tommasi et 

al., 2012).     

O processo de senescência celular é caracterizado pela perda irreversível de capacidade 

proliferativa, e é considerado um mecanismo supressor tumoral para a eliminação de células 

danificadas, competentes para transformação tumoral. O estado de crise é um estado 

irreversível, que conduz à morte celular (Tommasi et al., 2012). As extremidades teloméricas, 

caracterizadas por repetições hexanucleótidicas TTAGGG, são formadas e regeneradas pela 

ação da telomerase. Esta riboenzima consiste numa componente enzimática, a transcritase 

reversa (TERT – “Telomerase Reverse Transcriptase”), e uma cadeia molde de RNA (TERC 

– “Telomerase RNA Component” ou TR – “Telomerase RNA”) (Caslini, 2010). 
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As células tumorais apresentam duas estratégias para a sua imortalização, por 

regeneração das extremidades teloméricas: (1) através da expressão da enzima telomerase, 

não verificada em células normais, ou (2) através da via ALT (“Alternative Lengthening of 

Telomeres”). Esta última estratégia envolve a transferência de repetições teloméricas entre 

cromátides irmãs; contudo o mecanismo por detrás desta transferência não é ainda conhecido. 

Das duas estratégias, aquela que parece mais proeminente em cancro é a ocorrência de 

expressão da telomerase, observada em aproximadamente 90% dos cancros analisados 

(Gustchner e Diederichs, 2012).            

 Angiogénese 

Assim como em tecidos normais, o tecido tumoral necessita de um microambiente 

favorável para crescimento. Este microambiente implica a existência de condições que 

permitam a chegada de nutrientes e oxigénio, assim como de um meio para a eliminação de 

resíduos metabólicos e dióxido de carbono. Como tal, toda a rede de vascularização, gerada 

pelo processo de angiogénese, oferece as condições referenciadas (Graupera e Potente, 2013). 

O processo de angiogénese compreende o aparecimento de novas células endoteliais, 

que por associação formam estruturas tubulares (vasculogénese), e a disseminação dessas 

estruturas (angiogénese) a partir de vasos sanguíneos já existentes (Claesson-Welsh e Welsh, 

2013; Graupera e Potente, 2013).  

Em tecidos normais, este processo é ativado de forma transiente/passageira, contudo em 

tecidos tumorais a ativação é permanente, culminando na contínua formação de novas redes 

vasculares que sustentam a expansão e crescimento tumoral (Graupera e Potente, 2013). 

Neste processo estão envolvidos indutores/promotores e inibidores da angiogénese 

como o fator de crescimento endotelial vascular A (VEGF-A) e a “thrombospondin-1” (TSP-

1), respetivamente (Hanahan e Weinberg, 2011; Claesson-Welsh e Welsh, 2013). O fator 

VEGF estimula a formação de novas redes vasculares, por ativação de vias de sinalização 

intracelular despoletadas, pela sua ligação a recetores membranares tirosina cinases. A 

expressão do respetivo gene encontra-se “upregulated” em condições de hipoxia e por 

sinalização de oncogenes (Claesson-Welsh e Welsh, 2013). Em células normais, o inibidor 

angiogénico TSP-1, por ligação a recetores transmembranares em células endoteliais, induz 

uma resposta supressiva e impede qualquer estímulo pro-angiogénico, mas no cancro, a 

expressão desta glicoproteína encontra-se significativamente “down-regulated”, em 

comparação com células normais (Shi et al., 2013).  
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 Invasão e Metastização 

Os tecidos epiteliais que progridem para estados patológicos de elevada malignidade, 

têm a capacidade de invasão local e formação de metástases em localizações diferentes das de 

origem. As células associadas a estes processos adquirem alterações morfológicas, por 

alteração da capacidade de adesão às células vizinhas e à matriz extracelular (MEC) (Pavese 

et al., 2010). O processo de invasão e metastização é constituído por uma sequência de 

diversas etapas adereçadas como a cascata de invasão-metastase. Esta cascata inclui uma série 

de alterações na biologia celular e inicia-se com a invasão local, seguida de intravasação, 

circulação e extravasação, por parte das células cancerígenas, do sistema hematológico e 

linfático. Posteriormente dá-se a formação de pequenos nódulos tumorais e crescimento de 

micrometastases em tumores macroscópicos na nova localização (colonização) (Fig. 2) 

(Pavese et al., 2010).  

 

 

Figura 2: Esquema da cascata de invasão-metastização. Ilustra o processo inicial de crescimento da 

massa tumoral, com perda de adesão pelas células constituintes com as células vizinhas. 

Posteriormente dá-se a invasão local, com contínua proliferação e criação de nova rede capilar 

(angiogénese). As células tumorais invadem o estroma, seguida de intravasação, circulação e 

extravasação do sistema circulatório sanguíneo. A cascata termina com a colonização e formação de 

metástases na nova localização [Adaptado de (Pavese et al., 2010)]. 
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O programa de regulação de desenvolvimento celular EMT (“epithelial-mesenchymal 

transition”) é reconhecido como o processo pelo qual células transformadas podem adquirir 

capacidade de invasão, resistência/fuga à apoptose e disseminação. O mesmo envolve a 

aquisição, por parte das células epiteliais, de um fenótipo mesenquimal, e consequentemente 

capacidade migratória. A EMT pode ser despoletada por estímulos extracelulares e/ou fatores 

ambientais. A indução deste processo é levada a cabo por uma série de fatores de transcrição 

(Twist, Snail, Snug, Zeb1 e Zeb2) que se encontram “over-expressed” em células tumorais. 

Adicionalmente, estes ativadores reprimem a expressão da proteína E-caderina, um 

componente integral das “adherent junctions” responsáveis pela adesão célula-a-célula (Li et 

al., 2012).     

Em linha com a progressão tumoral, as células cancerígenas adquirem alterações 

moleculares adicionais que facilitam a sua disseminação/metastização. A perda de adesão 

celular é o passo inicial para a aquisição de capacidade de invasão e metastização. De modo a 

possibilitar a mobilidade das células e “fuga” do seu local de origem, é verificada a perda de 

adesão célula-a-célula (“cell-to-cell adhesion”) e adesão focal (MEC), por parte das células 

tumorais. Em ambas as circunstâncias, estes processos são mediados por moléculas de adesão 

transmembranar, as famílias proteicas caderina (“cell-to-cell”) e integrina (complexo de 

adesão focal). Em tumores de elevada malignidade, com capacidade de motilidade e invasão, 

verifica-se a perda de alguns membros destas famílias de proteínas (Pavese et al., 2010).  

 

Para além destas “hallmarks”, quatro emergentes foram propostas e apontadas como 

facultadoras da aquisição das competências associadas às seis iniciais. De entre estas a mais 

proeminente é a ocorrência de instabilidade genómica (Hanahan e Weinberg, 2011).  

 Instabilidade genómica e mutação 

O processo de instabilidade é associado a alterações genómicas como ganhos e perdas 

de cópias de sequências, mutações e alterações epigenéticas. No decurso da evolução e 

progressão tumoral são reportadas consequências destas alterações, que conduzem à ativação 

de oncogenes e/ou silenciamento de genes supressores tumorais (Hanahan e Weinberg, 2011). 

No cancro, as alterações genómicas podem afetar genes responsáveis pela manutenção 

da integridade genómica, sendo conhecidos como “guardiões” (“caretakers”) do genoma. Os 

produtos destes genes estão envolvidos na deteção de danos no DNA e ativação de 

mecanismos de reparação, ou no processo de reparação dos referidos danos e na inativação ou 

interceção de mutagéneos. Assim, da mesma forma como os genes supressores tumorais, os 
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genes “caretaker” podem encontrar a sua contribuição genómica alterada por mutações 

inativadoras ou por repressão epigenética. Desta forma é gerada instabilidade genómica, pela 

incapacidade de reparação de danos e manutenção da integridade, com o posterior 

favorecimento da aquisição de novas alterações (Hanahan e Weinberg, 2011). 

É de referir a contribuição da perda de repetições teloméricas nesta “hallmark”, uma vez 

que esta ocorrência conduz à geração de instabilidade cariotípica, associada a amplificação e 

deleção de segmentos cromossómicos (Hanahan e Weinberg, 2011).             

 Processo inflamatório 

Patologistas reconhecem a presença de células do sistema imunitário inato e adaptativo 

em alguns tumores. Com o desenvolvimento de novos e melhores marcadores, foi possível 

identificar a presença deste tipo de células em quase todas as lesões neoplásicas, sendo 

encontradas em grande intervalo de densidades (Hanahan e Weinberg, 2011). Historicamente, 

este tipo de inflamações era associado a uma resposta por parte do sistema imunitário por 

forma a erradicar a massa tumoral. Esta premissa é comprovada em alguns tipos tumorais, 

com evidências da tentativa de evasão pelas células neoplásicas à destruição por este 

mecanismo (debatido na quarta “hallmark” emergente). Contudo, no decorrer do ano de 2000, 

evidências de resposta inflamatória associada a cancro apontaram, paradoxalmente, para a 

contribuição desta no processo de tumorigénese e progressão tumoral, através da facilitação 

da aquisição de “hallmarks” em neoplasias incipientes (Hanahan e Weinberg, 2011).  

A inflamação contribui para a aquisição de diversas “hallmarks”, por fornecimento de 

moléculas bioativas ao microambiente tumoral. Estas incluem fatores de crescimento, de 

sobrevivência, pro-angiogénicos e enzimas que facilitam o processo de angiogénese, invasão 

e metastização, assim como de sinalização indutora para a ativação da transição EMT. 

Adicionalmente foi comprovado que células envolvidas no processo inflamatório produzem e 

libertam compostos químicos com capacidade mutagénica (ex.: espécies reativas de oxigénio) 

para as células tumorais, acelerando a sua evolução para estados de elevada malignidade 

(Hanahan e Weinberg, 2011).          

 Reprogramação do metabolismo energético 

Ao estado neoplásico é associada a alteração do metabolismo energético de forma a 

responder às necessidades acrescidas consequentes da descontrolada proliferação celular 

(Hanahan e Weinberg, 2011).  

Em células normais, a aquisição energética é efetuada mediante condições aeróbias, 

através do processamento da glucose em piruvato de sódio, no citosol, e posteriormente na 
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sua conversão em dióxido de carbono nas mitocôndrias. Ou ainda mediante condições 

anaeróbias nas quais o processo de glicólise é favorecido em relação à fosforilação oxidativa 

mitocondrial (Alberghina et al., 2012).  

Em contrapartida, nas células tumorais é verificada a reprogramação do metabolismo da 

glucose, sendo verificado maioritariamente o processo de glicólise na presença de oxigénio. 

Este processo metabólico é denominado de glicólise aeróbia. Embora em células tumorais 

ocorra a diminuição de síntese de moléculas ATP via mitocondrial, esta perda é compensada 

via glicólise, uma vez que no tempo exigido para a fosforilação oxidativa de uma molécula de 

glucose e produção de 36 moléculas de ATP, dez moléculas adicionais de glucose são 

convertidas em ácido láctico, produzindo-se 20 moléculas adicionais de ATP (Alberghina et 

al., 2012). 

O favorecimento da glicólise em cancro permite a utilização dos seus metabolitos 

intermediários em diversos processos de biossíntese, como a geração de nucleosídeos e 

aminoácidos, que por sua vez facilitam a síntese de macromoléculas e organelos necessários 

para a renovação celular (Hanahan e Weinberg, 2011).     

 Evasão ao sistema imunológico  

O sistema imunitário é tido como uma barreira ao desenvolvimento tumoral, através da 

erradicação de neoplagias incipientes, tumores em últimos estágios de desenvolvimento e 

micrometastases. A partir desta suposição surgiu a teoria da monotorização imunológica, que 

propõe a constante monotorização de células e tecidos pelo sistema imunitário, e consequente 

reconhecimento e eliminação de qualquer célula ou massa tumoral. Contudo, estudos em ratos 

geneticamente modificados de epidemiologia clínica apontam para a atuação do sistema 

imunológico maioritariamente na erradicação de cancros induzidos por infeção viral e 

algumas formas não virais (Hanahan e Weinberg, 2011). 

Desta forma, a geração e persistência do tumor implica a aquisição por parte da sua 

população celular da capacidade de evasão ou limitação da erradicação imunológica. A 

evasão é possível através da inativação ou comprometimento de componentes do sistema 

imune, pela secreção de fatores imuno-supressores (ex.: TGF-β) ou pelo recrutamento de 

células inflamatórias imuno-supressoras (Hanahan e Weinberg, 2011). 

O conceito das “hallmarks” do cancro, proposto por Hanahan e Weinberg a partir do 

ano de 2000 até à atualidade proporcionou a base para a compreensão do cancro e do seu 

processo de desenvolvimento na comunidade científica. Contudo, alguns autores contestam a 

racionalização elaborada por estes autores, criticando o pressuposto por detrás do 
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desenvolvimento do conceito. Sonnenschein e Soto (2013) criticam a adoção da teoria de 

mutação somática (SMT-“somatic mutation theory”) e suas premissas pelos autores, 

referenciando a teoria TOFT (“tissue organization field theory”) como a mais correta e a que 

responde a muitas das questões sobre o cancro. Os autores acreditam que apenas através da 

compreensão do cancro a nível tecidular e pela apresentação de proliferação e motilidade 

como estado padrão celular destas células, é possível responder às questões sobre a origem, 

progressão e terapêutica do cancro (Sonnenschein e Soto, 2013). Assim, é importante a 

integração dos dados a nível celular e microambiente em estados biológicos mais complexos 

(ex.: tecido, organismo), por forma a chegar a um estado de maior clarificação no 

conhecimento da biologia tumoral.    

I. 1. 2 Ciclo celular no cancro 

O crescimento celular (aumento da massa celular) e proliferação (aumento do número 

de células) exacerbados, verificados em cancro, estão diretamente correlacionados e são 

controlados por fatores de crescimento celular nos organismos multicelulares. Na presença de 

fatores de crescimento são ativadas cascatas de sinalização intracelular, que incluem as vias 

reguladas e ativadas pelas proteínas Ras, myc e PKB/Akt. Pela convergência destas vias de 

sinalização, são ativados vários reguladores do ciclo celular, que incluem ciclinas, proteínas 

cinase CDKs (“cyclin dependet kinases”) e as proteínas Rb e E2F. Este grupo proteico é 

conhecido como a via cyc/CDK-pRB-E2F, que desencadeia a progressão do ciclo e a divisão 

celular (Aguilar e Fajas, 2010). 

O ciclo celular, mais especificamente o ciclo mitótico, representa um conjunto 

diversificado de fases, que conduzem à duplicação (replicação do DNA) e divisão do material 

genómico (segregação), para a nova descendência celular. A divisão celular inclui a fase M ou 

mitose, que engloba o processo de divisão nuclear, e a interfase, que representa o interlúdio 

entre duas fases M. A fase M compreende a profase, a metafase, a anafase e a telofase, sendo 

que a interfase compreende as fases G1, S e G2 (Fig. 3). Na fase S dá-se a replicação do DNA 

e esta é precedida pela fase G1, durante a qual a célula se prepara para a síntese de DNA. A 

fase G2, que sucede a fase S, representa um “gap” de preparação para a mitose (Fig. 3) 

(Skelding et al., 2011). As células em G1, antes do comprometimento para replicação, podem 

entrar em fase G0 (Fig. 3). Esta última engloba a maior parte das células presentes no corpo 

humano em estado de não crescimento e proliferação (Vermeulen et al., 2003).      

O processo de divisão culmina na etapa de citocinese, pela separação/individualização 

das células filhas (Skelding et al., 2011). 



Capítulo I - Introdução 

13 

 

 

Figura 3: Esquema do ciclo mitótico. Neste esquema é possível observar as fases principais do ciclo 

mitótico, interfase (inclui fase G1, S e G2) e fase M, assim como a fase G0. [Adaptado de (Malumbres e 

Barbacid, 2007)]  

 

Cada uma destas fases encontra-se minuciosamente regulada, e a sua transição é 

controlada por um conjunto de eventos conhecidos como “checkpoints”. A transição/controlo 

das diferentes fases do ciclo é despoletado pelas enzimas CDKs e respetivas ciclinas 

(Skelding et al., 2011). 

  I. 1. 2. 1 Controlo do ciclo celular 

A transição entre as fases do ciclo celular ocorre de uma forma ordenada e encontra-se 

fielmente regulada por diversas proteínas celulares. As principais proteínas envolvidas nesta 

regulação são as CDKs (“cyclin-dependent kinases”), uma família de proteínas serina/treonina 

cinases, que são ativadas em momentos específicos do ciclo celular (Vermeulen et al., 2003). 

Esta família engloba 21 proteínas, em mamíferos, cuja atividade usualmente requer a 

associação com uma subunidade ciclina específica. As primeiras CDKs a serem descritas em 

humano foram a CDK 1, 2, 4 e 6, sendo que as suas correspondentes ciclinas se encontram 

amplamente caracterizadas, assim como as transições de fase que despoletam (Tabela 1). 

Quando ativadas, estas enzimas induzem a fosforilação de proteínas específicas (Kohoutek e 

Blazek, 2012). 
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Tabela 1: CDKs, correspondentes ciclinas humanas e momento específico do ciclo 

mitótico em que estas apresentam atividade. CAK, enzima ativadora de CDKs. 

(Vermeulen et al., 2003)  

CDKs Ciclinas Atividade no ciclo celular 

CDK 4 Ciclina D1, D2, D3 Fase G1 

CDK 6 Ciclina D1, D2, D3 Fase G1 

CDK 2 Ciclina E Transição G1/S 

CDK 2 Ciclina A Fase S 

CDK 1 Ciclina A Transição G2/M 

CDK 1 Ciclina B Mitose 

CDK 7 Ciclina H CAK, todas as fases do ciclo 

 

As concentrações das CDKs mantêm-se estáveis durante o ciclo celular, em contraste 

com as ciclinas. É através da flutuação dos níveis proteicos de ciclinas, ao longo do ciclo, que 

são ativadas específica, temporária e ciclicamente as CDKs. Desta forma diferentes ciclinas 

são necessárias em diferentes fases do ciclo. Ao contrário das restantes, a ciclina D (inclui 

variantes D1, D2 e D3) não é expressa periodicamente, mas sim sintetizada enquanto persista 

estimulação por parte de fatores de crescimento (Vermeulen et al., 2003). 

A regulação da dinâmica entre CDKs e ciclinas, e consequentemente a sua ação na 

transição das várias fases do ciclo, rege-se por mecanismos que atuam especificamente ao 

nível da componente enzimática e ao nível das ciclinas (Vermeulen et al., 2003; Cross et al., 

2011). Os mecanismos de regulação das CDKs baseiam-se em ciclos de fosforilação e 

desfosforilação de resíduos específicos, ou pela ação de proteínas inibitórias denominadas 

CDKI. Na primeira instância, é efetuada a ativação por fosforilação pela ação da enzima 

CAK, também conhecida por complexo ciclina H-CDK7, que induz uma alteração 

conformacional e favorece a ligação da ciclina à CDK. Uma segunda fosforilação da CDK, 

pelas cinases wee1 e myt1, conduz à inativação do complexo, no Homem. É através da 

remoção/desfosforilação na segunda localização do domínio catalítico, por parte da cdc25, 

que se verifica a reativação do complexo e consequentemente a progressão do ciclo celular. 

As proteínas CDKI em Homem, que incluem as famílias INK4 e cip/kip, inibem a atividade 

das CDKs quer por ligação exclusiva com a componente enzimática, quer por ligação com o 

complexo ciclina-CDK (Vermeulen et al., 2003). Relativamente aos mecanismos de regulação 

das ciclinas, estes baseiam-se num balanço entre a expressão e a degradação proteica. Através 

da fosforilação da proteína RB, por parte do complexo ciclina D-CDK4/6, o fator de 

transcrição E2F-1 promove a expressão de genes responsáveis pela progressão de ciclo (ex.: 
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ciclina A, ciclina E e Cdc25). A degradação das ciclinas, que possibilita a oscilação de 

concentrações dos complexos ciclina-CDK e a transição de fase, é promovida pelo complexo 

APC-Cdc20 e toda a sua dinâmica com os diferentes complexos presentes (Cross et al., 2011). 

Tendo em conta toda a dinâmica proteica existente no controlo do ciclo celular, numa 

significativa fração de casos de cancro humano são verificadas alterações que resultam na 

adulteração regulativa da atividade das CDKs (Malumbres e Barbacid, 2007). Algumas destas 

alterações incluem a sobre-expressão de ciclinas, como por exemplo a ciclina D1, em cancro 

de mama (McGowan et al., 2012), e a inativação de CDKI, incluindo famílias proteicas já 

acima mencionadas (Malumbres e Barbacid, 2007).  

 

  I. 1. 2. 2 Controlo de “qualidade” do ciclo celular: ponto de restrição (R) e 

“checkpoints” 

O ponto de restrição (R) é definido como o “ponto sem retorno” na fase G1, após o qual 

a célula está comprometida a entrar em proliferação celular (ciclo celular). Este 

comprometimento é desencadeado por sinalização extracelular, através da ligação de fatores 

de crescimento ou por sinalização intracelular, por indução/ativação da ciclina D e inativação 

da proteína RB (consequência do “feedback” positivo entre ciclina E e fator de transcrição 

E2F) (Cross et al., 2011). Existem ainda controlos adicionais ou “checkpoints” no ciclo 

celular, como referido acima, por forma a garantir uma ordem sequencial dos eventos, no 

decorrer do ciclo celular. Os “checkpoints” mais emblemáticos do ciclo são o “checkpoint” de 

danos no DNA e o “checkpoint” do fuso acromático (Vermeulen et al., 2003). 

O “checkpoint” de danos no DNA, em resposta a qualquer dano detetado no genoma, 

promove a paragem do ciclo celular de modo a se realizar a reparação do DNA. Este 

“checkpoint” está posicionado antes da entrada em fase S (G1-S “checkpoint”) e após a 

replicação do DNA (G2-M “checkpoint”). Contudo, também é apontada a existência deste 

mecanismo de controlo no decorrer das fases S e M.  

No Homem, várias são as proteínas associadas ao reconhecimento dos danos no DNA, 

como por exemplo as proteínas cinase ATM (“ataxia-telangiectasia-mutated”) e ATR (“ataxia 

and Rad3 related”), que por fosforilação e ativação da proteína TP53, desencadeiam a 

paragem do ciclo ou o processo de morte celular programada (apoptose) (Vermeulen et al., 

2003; Langerak e Russell, 2011). Em caso de danos ligeiros no genoma, a proteína TP53 

favorece a expressão do gene CDKN1A (“cyclin-dependent kinase inhibitor” (p21, CIP1)), e 

a sua contraparte proteica desencadeia a paragem do ciclo celular. Danos severos no DNA, 

sem possibilidade de reparação, que comprometam a integridade genómica, desencadeiam a 
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expressão de genes como o BAX e FAZ, por parte da proteína TP53. Estes genes estão 

envolvidos no processo de morte celular programada. Células nas quais os danos ocorram 

durante a fase G2 são capazes de realizar a paragem do ciclo celular na presença e ausência da 

TP53 (Vermeulen et al., 2003).      

O “checkpoint” do fuso mitótico é um mecanismo de salvaguarda molecular, que 

previne a segregação cromossómica prematura até que todos os cinetocoros tenham 

estabelecido ligação com os microtúbulos do fuso acromático. Caso esta situação não se 

verifique e sejam detetados problemas de alinhamento dos cromossomas no fuso mitótico, é 

desencadeada a paragem do ciclo em metafase. Quando ativado este “checkpoint”, o 

complexo proteico MCC, composto pelas proteínas Mad e Bub, inibem a subunidade cdc20 

do complexo APC-cdc20, que resulta na prevenção da transição metafase-anafase (Vleugel et 

al., 2012). O complexo APC-cdc20 tem como alvos para degradação proteossomal, a ciclina 

B e a securina (inibidora da separase, enzima que cliva a coesina, responsável pela coesão 

entre cromátides irmãs), na transição metafase-anafase (van der Waal et al., 2012; Vleugel et 

al., 2012).   

Em cancro, é muito frequente a deteção de alterações funcionais de proteínas envolvidas 

nos “checkpoints” resultantes de mutações nos respetivos genes. Neste tipo de anomalias as 

mutações prevalecem em duas classes de genes: os proto-oncogenes e os supressores 

tumorais. Um dos exemplos mais conhecido e extensivamente estudado é o gene supressor 

tumoral TP53, no qual mutações pontuais e “missense” se repercutem em alterações 

conformacionais na correspondente proteína, conduzindo à sua perda de funcionalidade e 

inativação. A perda de funcionalidade por parte desta proteína põe em causa um dos 

principais mecanismos “guardiões” do genoma, promovendo assim a contínua proliferação 

celular, própria das células tumorais (Vermeulen et al., 2003; Delbridge et al., 2012).   

 

I. 2 Heterocromatina 

Em 1928, Heitz diferenciou pela primeira vez, em genomas eucariotas, a 

heterocromatina da eucromatina, baseando-se na compactação diferencial verificada em 

células interfásicas (Dillon, 2004). A porção eucromática caracteriza-se normalmente por um 

reduzido grau de condensação, tornando-a assim acessível para os componentes celulares 

responsáveis pela sua transcrição. Em contrapartida, a heterocromatina apresenta-se altamente 

condensada, tradicionalmente vista como inacessível, compactada e com reduzida atividade 

transcricional (Heitz, 1928). Contudo, hoje sabe-se que a heterocromatina apesar de 
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apresentar estas características não é transcricionalmente inerte, tendo sido verificadas 

diversas evidências da sua atividade transcricional (Ugarkovic, 2005). 

A formação e manutenção do estado heterocromático é dependente da localização 

cromossómica, localização nuclear, presença e densidade de elementos de DNA repetitivo, 

como o DNA satélite. Regiões cromossómicas com elevada densidade de sequências de DNA 

satélite e elementos transponíveis (ex.: centrómeros e telómeros) são locais favoráveis para a 

formação de heterocromatina (Grewal e Jia, 2007). 

A porção heterocromática do genoma pode ainda ser subdividida em duas categorias: 

heterocromatina constitutiva e heterocromatina facultativa, resultante das diferentes dinâmicas 

apresentadas pelas mesmas (Grewal e Jia, 2007; Hahn et al., 2010). A porção constitutiva 

representa regiões altamente condensadas, que assim permanecem no decorrer do ciclo 

celular, como as regiões pericentroméricas e os telómeros. A porção facultativa inclui regiões 

que alteraram o seu estado de condensação em resposta a sinalização celular e atividade 

génica (ex.: silenciamento de genes de desenvolvimento e inativação do cromossoma X) 

(Hanh et al., 2010). Uma das características de relevo da heterocromatina é a sua habilidade 

em propagar o seu estado de elevada condensação para regiões vizinhas. Desta maneira esta 

porção da cromatina pode influenciar a expressão de uma forma dependente da região e 

independente da sequência (Hahn et al., 2010). 

Diversos são os mecanismos epigenéticos por detrás do estabelecimento e/ou 

manutenção do estado heterocromático: metilação de DNA, modificação histónica, RNA não 

codificantes (ncRNA), variantes histónicas, remodeladores nucleossómicos. É a conjugação 

entre estas alterações que contribui para toda a complexidade e dinâmica no estudo de 

centrómeros (região pericentromérica e centromérica) e telómeros (Hahn et al., 2010). 

A heterocromatina também pode ser adereçada como um estado protetor do genoma, 

visto que protege a integridade do mesmo, por impedimento de recombinação ilícita entre os 

seus elementos genómicos, elementos repetitivos dispersos e inserção mutacional por 

elementos genéticos virais (Grewal e Jia, 2007). 

Paradoxalmente, embora a heterocromatina constitutiva seja associada ao estado de 

silenciamento génico, em eucariotas foi comprovada a ocorrência de transcrição a partir dos 

telómeros e centrómeros (Lu e Gilbert, 2007; Caslini, 2010). Transcritos originários das 

regiões centromérica e pericentromérica foram detetados, em mamíferos, em diferentes 

estágios de desenvolvimento, diferenciação celular, proliferação, transformação, senescência 

e resposta a condições de stresse (Eymery et al., 2009). Por exemplo, em diferentes espécies 

de mamíferos, peixes e leveduras (como a Saccharomyces cerevisiae), foram descobertos 

transcritos provenientes da região subtelomérica, denominados de TERRA, aos quais foi 



Capítulo I - Introdução 

18 

 

atribuída uma função na organização e manutenção da estrutura telomérica (Caslini, 2010). 

Desta forma estas regiões representam centros de repressão transcricional de genes por ação 

em cis e/ou em trans (Eymery et al., 2009).                        

            

I. 2. 1 DNA Satélite 

As regiões heterocromáticas dos genomas eucariotas constituem-se maioritariamente 

por sequências de DNA repetidas em tandem, entre elas, encontram-se as sequências de DNA 

satélite, em foco nesta dissertação. Diferentes sequências de DNA satélite coexistem no 

genoma, formando a denominada biblioteca de DNA satélite. No genoma estas sequências 

comportam-se como unidades evolutivas não-independentes, e a sua evolução resulta da 

alteração de três parâmetros: número de cópias, sequência nucleotídica e localização 

cromossómica, os quais se encontram sob a influência de mecanismos de evolução 

concertada, que atuam de forma independente no genoma de cada espécie. A homogeneização 

das sequências de DNA satélite é mais eficiente em monómeros adjacentes à unidade 

repetitiva molde, e esta mesma eficiência decresce progressivamente entre “arrays” no mesmo 

cromossoma, cromossoma homólogo e cromossomas heterólogos. Isto é comprovado pela 

elevada similaridade de sequência em monómeros adjacentes e divergência da mesma em 

monómeros nas extremidades de “arrays” de DNA satélite. Assim, a evolução destas 

sequências encontra-se associada a eventos de evolução e especiação. A alteração destes 

parâmetros pode conduzir à génese de perfis de sequências satélite específicos de espécie ou 

até mesmo específicos de cromossomas (Ugarkovic e Plohl, 2002; Franco et al., 2008; Plohl 

et al., 2008; Mravinac e Plohl, 2010).  

Conhecidas inicialmente como sequências não transcritas, o DNA satélite foi 

considerado como um elemento genómico não essencial, (Ohno, 1972), contudo, como 

referido, várias foram já as evidências da ocorrência de transcrição destes elementos genéticos 

(Ugarkovic, 2005). Aos transcritos de DNA satélite foram já atribuídas algumas funções 

celulares, como por exemplo a manutenção da estabilidade genómica e a progressão do ciclo 

celular, através da correta segregação cromossómica (Ugarkovic, 2005; Plohl et al., 2008). 

Também é apontada função dos transcritos no processo de diferenciação celular, “splicing”, 

regulação epigenética e progressão tumoral (Jolly e Lakhotia, 2006; Pezer e Ugarkovic, 

2008b; Tinge t al., 2011; Gutschner e Diederichs, 2012; Kishi et al., 2012).  
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I. 2. 1.1 Caracterização e Significado biológico do DNA satélite 

As sequências repetitivas constituem uma porção significativa de todos os genomas 

eucariotas. Neste conjunto, uma grande percentagem compreende sequências repetidas em 

tandem, conhecidas como DNA satélite, que são caracterizadas por um elevado conteúdo em 

adeninas e timinas (A+T) (Plohl et al., 2008). Estas sequências encontram-se 

maioritariamente nas regiões pericentroméricas, centroméricas e teloméricas dos 

cromossomas, chegando a representar mais de 60% do genoma total em Beta vulgaris 

(beterraba-sacarina) (Landais et al., 2000; Zakrzewski et al., 2011). O DNA satélite é 

constituído por sequências monoméricas de tamanho normalmente inferior a 2000 bp, 

presentes em elevado número de cópias (10
5
-10

7
 por locus) por genoma (Landais et al., 2000; 

Arntzen, 2002).  

O tamanho característico das sequências de DNA satélite, permite a sua diferenciação 

das restantes categorias de sequências repetitivas em tandem: mini- e microssatélites. Estes 

últimos elementos são caracterizados por unidades repetitivas pequenas (normalmente 2-6 bp 

em microssatélites e 15-60 bp em minissatélites), com um índice de repetição moderado e 

localizado maioritariamente nas regiões eucromáticas. Contudo, os microssatélites também 

podem ser encontrados nas regiões heterocromáticas (Plohl et al., 2008). 

Devido à sua natureza repetitiva e à sua dominância na região heterocromática, 

associada ao estado de silenciamento génico, as sequências de DNA satélite encontram-se em 

baixa representação nos projetos de sequenciação de genomas, sendo reduzido o 

conhecimento sobre a sua organização e funcionalidade. É atribuída a estas sequências a sua 

participação na formação/manutenção do estado heterocromático, na correta formação e 

manutenção do centrómero e consequente correto comportamento cromossómico na mitose e 

meiose (segregação) (Ugarkivic e Plohl, 2002; Ugarkovic, 2005). Também podem ser 

apontadas funções no processo de diferenciação celular, “splicing”, regulação epigenética e 

progressão tumoral (Jolly e Lakhotia, 2006; Pezer e Ugarkovic, 2008b; Tinge t al., 2011; 

Gutschner e Diederichs, 2012; Kishi et al., 2012). Por exemplo, na sequência de DNA α-

satélite de Homem foi identificado um motivo de 17 bp conservado, denominado de CENP-B 

“box”. O mesmo permite a ligação da variante histónica CENP-B ao centrómero, tendo sido 

também detetado o mesmo motivo em diversas repetições centroméricas em mamíferos e 

insectos. Para além dos motivos conservados, outras regiões variáveis no DNA satélite são 

apontadas como impulsionadoras da evolução adaptativa de histonas centroméricas, devido à 

sua interação com proteínas altamente adaptativas (rápida evolução). Um bom exemplo é a 

histona CENH3, que substitui a histona H3 dos nucleossomas centroméricos, e é requerida 
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para a correta distribuição dos cromossomas na divisão celular (Ugarkovic, 2005). Esta 

variante histónica é altamente divergente e altamente suscetível à influência de seleção 

positiva (Ugarkovic, 2005). O DNA satélite encontra-se ainda associado a eventos de 

expressão génica, regulação epigenética e evolução (Acosta et al., 2010; Caraballo et al., 

2010). 

 

I. 2. 1.2 Evolução das sequências de DNA Satélite 

A evolução das sequências de DNA satélite rege-se pelo princípio da evolução 

concertada, que conduz à homogeneização das mutações dentro de uma família repetitiva e à 

sua fixação no genoma, através de um processo estocástico de evolução molecular (Mestrovic 

et al., 2006). Os mecanismos subjacentes à evolução concertada são mecanismos de 

transferência não recíproca, como o “unequal crossover”, a conversão génica, a replicação por 

círculo rolante (seguida de reinserção), a transposição e “slippage” (Mravinac e Plohl, 2010). 

Estes mecanismos de “turnover”, ao atuarem na homogeneização e propagação no genoma de 

duas ou mais repetições/monómeros adjacentes, conduzem ao aparecimento de uma nova 

categoria repetitiva, as “higher-order repeats” (HORs) (Mravinac e Plohl, 2010). Variantes 

monoméricas adjacentes são homogeneizadas em conjunto e atuam como uma nova unidade 

repetitiva, a HOR. Os monómeros englobados na HOR são considerados e adereçados de sub-

repetições ou subunidades da unidade repetitiva (Plohl et al., 2008). Uma vez que a HOR é a 

unidade de homogeneização, este tipo de repetições (HORs) é caracterizado por elevada 

divergência, em termos de sequência, entre as subunidades da HOR, contudo a divergência é 

reduzida entre HORs, comprovando assim o princípio da evolução concertada (Acosta et al., 

2010; Mravinac e Plohl, 2010). 

A conservação de DNAs satélite entre espécies é muito variável, visto que algumas 

sequências são específicas de espécie, enquanto outras se encontram amplamente conservadas 

e presentes em espécies afastadas em termos evolutivos (Acosta et al., 2010). Existem 

evidências de sequências de DNA satélite que persistem há mais de 90 milhões de anos em 

genomas de espécies de peixe pertencentes à família Acipenseridae (Robles et al., 2004; 

Plohl, 2005). A diversidade verificada na conservação das sequências de DNA satélite reflete 

a complexidade do processo evolutivo das mesmas e pode ser um reflexo da importância das 

mesmas no genoma e função celular.     
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I. 2. 1.3 Transcrição de DNA Satélite  

Como referido atrás, as sequências de DNA satélite, por associação ao estado 

heterocromático, eram tidas como sequências que não transcreviam e consequentemente sem 

funcionalidade celular. Contudo, muitos são hoje os estudos que comprovam a ocorrência de 

expressão do DNA satélite e estabelecem uma função celular aos seus transcritos.  

Transcritos de DNA satélite foram reportados em organismos como vertebrados, 

invertebrados, plantas, ou até mesmo leveduras. Em muitas espécies, estas sequências são 

transcritas dependendo do estágio de desenvolvimento, do tipo celular, tecido ou órgão 

(Ugarkovic, 2005). Em ratinhos (Mus musculus) foi detetada a ativação transcricional de 

regiões satélite “major”, tendo sido atribuída uma correlação entre estes transcritos e a 

diferenciação neuronal (Kishi et al., 2012). As sequências satélite “major” são sequências com 

maior representação genómica, comparativamente às sequências “minor”. No ratinho, as 

sequências satélite “major” localizam-se predominantemente na região pericentromérica e as 

“minor” na região centromérica (Kishi et al., 2012). 

A maior parte dos transcritos deste tipo de sequências apresentam-se como RNAs 

poliadenilados, com localização no citoplasma e núcleo, ou exclusivamente nuclear (Pezer e 

Ugarkovic, 2008a). 

Os transcritos podem ser originários de apenas umas das cadeias de DNA ou de ambas. 

Em Arabidopsis, repetições centroméricas são transcritas apenas de uma das cadeias (May et 

al., 2005), e em ratinho foi verificada diversidade na escolha de transcrição das cadeias, na 

medida em que dependendo da fase de desenvolvimento dá-se a transcrição em apenas umas 

das cadeias ou em ambas (Probst et al., 2010). 

Em humanos foi comprovada a existência de transcritos, como por exemplo da 

sequência satélite III, induzidos por stresse. Estes transcritos recrutam fatores de “splicing” 

para grânulos nucleares de stresse, regulando desta forma a maquinaria de “splicing” nuclear. 

Em humanos, a transcrição das sequências satélite é mediada pela RNA polimerase II, tendo 

esta ocorrência sido comprovada também em Schizosaccharomyces pombe, Palorus 

ratzeburgii e M. musculus (Jolly e Lakhotia, 2006; Pezer e Ugarkovic, 2008a). 

A ocorrência de transcrição das sequências satélite é apontada, por alguns autores, como 

uma consequência de eventos de contínua leitura/transcrição (“read-through”) a partir de 

genes localizados “upstream” da região de DNA satélite ou a partir de promotores de 

elementos transponíveis. Contudo foram preditos e verificados, em sequências de DNA 

satélite, elementos reguladores para a RNA polimerase II e III (promotores), assim como 
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locais de ligação para fatores de transcrição (ex.: HSF 1-factor de transcrição de “heat-shock” 

1) (Ugarkovic, 2005; Brajkovic et al., 2012). 

Os transcritos de DNA satélite são maioritariamente RNAs não codificantes “long” 

(lncRNA) e RNAs não codificantes “small” (small ncRNA), mais especificamente micro 

RNAs (miRNA) e “small interfering” RNAs (siRNA) (Ugarkovic, 2005; Gutschner e 

Diederichs, 2012). Os lncRNAs são definidos como RNAs endógenos, com tamanho superior 

a 200 bp, que não apresentam uma ORF (“Open Reading Frame”), ou apresentam uma ORF 

com tamanho inferior a 100 bp. A heterogeneidade apresentada por estas moléculas facilita a 

sua ação num elevado espectro de funções moleculares e celulares, através da implementação 

de diferentes modos de ação (Gutschner e Diederichs, 2012). Pelo processamento destas 

moléculas por parte da ribonuclease Dicer, são obtidos mi- e siRNAs, que por sua vez por 

interação com as proteínas AGO (Argonaute) e integração no complexo RISC, conduzem à 

modelação da expressão génica. Os mi- e siRNAs são moléculas pequenas de cadeia simples 

com tamanhos que rondam os 20 a 24 bp (Kaikkonen et al., 2011). 

Nos genomas da salamandra e do grilo, por exemplo, os transcritos de DNA satélite 

podem ser expressos como RNA precursores multiméricos, com capacidade de adotar 

estruturas secundárias tipo “hammerhead” e assim atuar como riboenzimas com atividade de 

auto-clivagem (Ugarkovic, 2005). 

Ao contrário do que era apontado e para além de comprovada a transcrição das 

sequências de DNA satélite, é também verificada a existência de regulação na sua expressão e 

de funcionalidade dos respetivos transcritos no contexto celular.   

 

I. 2. 1.4 DNA satélite e cancro – qual o seu “papel”? 

A heterocromatina tem uma função importante na segregação cromossómica, na 

estabilidade genómica e na regulação da expressão génica, e as sequências de DNA satélite 

associadas à heterocromatina, e às suas regiões cromossómicas de referência, são 

responsáveis por esta regulação genómica (Pezer e Ugarkovic, 2008b).    

O centrómero, constituído maioritariamente por DNA satélite, é um componente 

genómico de elevada importância na biologia celular. Este componente medeia múltiplas 

funções celulares como a coesão das cromátides irmãs, a formação do cinetocoro e a 

segregação cromossómica. A cromatina centromérica consiste em elementos genéticos 

altamente repetidos e num padrão específico de alterações epigenéticas, que mantém o estado 

característico de condensação desta região. Associada a esta cromatina está presente a 

variante histónica CENP-A, que recruta proteínas do cinetocoro e providencia a estrutura 
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fundamental para a formação do cinetocoro, tal como é conhecido. O cinetocoro existe como 

um grande complexo multiproteico, que se forma no centrómero do cromossoma e estabelece 

a ligação do cromossoma aos microtúbulos do fuso mitótico. Este direciona o movimento dos 

cromossomas durante a mitose/meiose, etapa crítica na transição de fase de metafase para 

anafase. Defeitos na função do centrómero/cinetocoro estão associados a alterações no 

movimento do complemento cromossómico e consequentemente à progressão tumoral (Pezer 

e Ugarkovic, 2008b). 

Para além do contributo do DNA satélite na correta formação e função do 

centrómero/cinetocoro, os transcritos destas sequências também são responsáveis pela 

regulação deste mecanismo. Em milho (Zea mays) é verificado que transcritos de DNA 

satélite centromérico são componentes integrantes do cinetocoro, estando em associação com 

a histona centromérica H3 (Pezer e Ugarkovic, 2008b). Em Mus musculus, transcritos de 

DNA satélite “minor” são processados em RNAs de 120 bp e acumulam-se nos centrómeros, 

mais especificamente na região centromérica. Foi verificado por hibridação in situ a 

sobreposição da distribuição espacial destes transcritos com os cromocentros (“clusters” de 

centrómeros), com aparente associação dos transcritos com estas estruturas. A sua expressão é 

afetada mediante alteração da localização de proteínas centroméricas, essenciais ao 

estabelecimento do estado heterocromático nessa região. A acumulação destes transcritos 

conduz a defeitos na segregação cromossómica e à perda de função do centrómero, podendo 

culminar na ocorrência de aneuploidias (Bouzinba-Segard et al., 2006; Pezer e Ugarkovic, 

2008b).        

O DNA satélite também tem uma função de relevância na manutenção da estabilidade 

genómica, sendo que a alteração deste parâmetro está associada ao processo de tumorigénese. 

Devido ao estado altamente condensado, característico da heterocromatina, são impedidos 

eventos de recombinação homóloga entre sequências repetidas em tandem. A ocorrência de 

recombinação entre estas sequências resulta em translocações e outras alterações 

cromossómicas que comprometem a integridade genómica, que estão normalmente associadas 

ao desenvolvimento de cancro (Pezer e Ugarkovic, 2008b). As repetições Alu, que 

representam 11% do genoma humano, e o domínio da heterocromatina no cromossoma 1 

humano (banda 1q12) são exemplos muito estudados de sequências de DNA repetitivas 

implicadas em patologias no Homem. Por recombinação, as sequências Alu conduzem a 

mutações génicas que resultam em doenças como o cancro da mama (por deleção de BRCA1), 

glioblastoma (por deleção de RB1) e hipercolesterolemia familiar (deleção do recetor LDL). A 

banda heterocromática 1q12 contém um local frágil associado a eventos de translocação 



Capítulo I - Introdução 

24 

 

cromossómica em cancro da mama, linfático, pele, órgãos reprodutivos e cancro endotelial. A 

desmetilação da sequência de DNA satélite II na referida banda resulta numa elevada 

incidência de translocações cromossómicas (Peng e Karpen, 2008). Adicionalmente, a 

heterocromatina protege o genoma de eventos de mutação insercional, resultantes do 

movimento de elementos génicos móveis para regiões codificantes, através do silenciamento 

génico (Pezer e Ugarkovic, 2008b). A heterocromatização de transposões impede a sua 

transcrição e ativação, mediante metilação da sequência de DNA. Em ratinhos, a perda desta 

marca epigenética não só causa retrotransposição, mas também alteração da estrutura da 

cromatina de estado heterocromático para eucromático. Esta alteração é associada ao cancro 

por ativação de proto-oncogenes e silenciamento de genes supressores tumorais (Pezer e 

Ugarkovic, (Pezer e Ugarkovic, 2008b). 

Como se verifica, o DNA satélite tem um papel de relevo no cancro por representar 

“hotspots” para a ocorrência de rearranjos cromossómicos e para o surgimento de alterações 

numéricas, através da geração de instabilidade genómica e problemas ao nível da segregação 

cromossómica. Mas não é apenas a este nível que as sequências de DNA satélite atuam no 

desenvolvimento de patologias no Homem. Também é observada a importância dos 

respetivos transcritos, mais especificamente no desenvolvimento tumoral (Ting et al., 2011). 

É de referir a ocorrência de “over-expression” de sequências de DNA satélite de ratinho 

e Homem em cancros epiteliais, parecendo estes transcritos estar correlacionados com a 

progressão tumoral. Em Homem foi detetado o aumento mais significativo de expressão das 

sequências α-satélite em cancro pancreático, comparativamente a amostras controlo de tecido 

normal. Contudo para a mesma também foi verificado o aumento de expressão noutros tipos 

de cancro (Ting et al., 2011). Relativamente à sequência satélite II em humano, também foi 

observado o aumento da sua expressão em cancro pancreático, pulmonar, renal, ovárico e da 

próstata, encontrando-se esta alteração altamente associada a carcinomas. Em ratinho, foi 

detetado o aumento significativo de transcritos do satélite “major” pericentromérico em 

cancro do pâncreas, comparativamente ao controlo normal (Ting et al., 2011). 

O transcrito TERRA, já anteriormente referido, proveniente de loci subteloméricos, foi 

detetado em inúmeros mamíferos, e é tido como um regulador negativo da actividade da 

enzima telomerase, inibindo a sua ação na manutenção das extremidades teloméricas. Em 

cancro são registados níveis reduzidos deste transcrito, o que desta forma facilita/possibilita a 

ação da telomerase, com a consequente aquisição por parte das células tumorais de 

imortalidade replicativa (Caslini, 2010; Gutschner e Diederichs, 2012). 
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Apesar de verificada a associação dos transcritos de DNA satélite com o cancro, muito 

falta ainda por descobrir sobre o seu mecanismo de ação e função/ões celular(es) efetiva(s), 

assim como a existência de outros transcritos satélite e respetivas funções.        

 

I. 3 Epigenética do cancro 

A epigenética depreende a regulação e alteração da expressão génica independente de 

alterações na sequência do DNA, que persistem após múltiplas divisões celulares. É 

reconhecida como um importante fator na geração de heterogeneidade não-“genética” 

(Wilting e Dannenberg, 2012). Embora a expressão seja controlada por vários mecanismos 

epigenéticos, as modificações covalentes do DNA e das histonas (marcas) são os mecanismos 

centrais na regulação da transcrição das sequências. Estas alterações epigenéticas (metilação 

do DNA e modificação histónica) afetam a transcrição pela modelação da compactação da 

cromatina, regulando a acessibilidade do DNA a fatores de transcrição. Adicionalmente, a 

combinação das diferentes marcas epigenéticas são reconhecidas por proteínas especializadas, 

presentes nos complexos de transcrição. O seu reconhecimento é posteriormente traduzido 

numa resposta biológica pela ocorrência ou não de transcrição. É de relevância apontar que a 

regulação epigenética da expressão não se restringe à modelação da compactação da 

cromatina, mas também através da regulação da expressão ao nível transcricional e pós-

transcricional (RNAs não codificantes) (Wilting e Dannenberg, 2012). 

Este mecanismo de regulação está envolvido no estabelecimento da identidade celular, 

contudo a falha na preservação das marcas epigenéticas padrão pode resultar na inapropriada 

ativação ou inativação de vias de sinalização celulares. Desta forma, a subversão da regulação 

epigenética pode conduzir ao desenvolvimento de cancro (You e Jones, 2012). 

O cancro caracterizado como uma doença do foro genético e epigenético, encontra a sua 

origem, desenvolvimento e progressão associados a alterações na componente genética, pela 

mutação de genes supressores tumorais e/ou oncogenes, que conduzem à sua alteração de 

expressão e função (ganho ou perda), e na alteração do padrão de modificações epigenéticas 

que regulam a expressão de múltiplos genes, inclusive os mencionados (Haluskova, 2010; 

You e Jones, 2012).          

I. 3. 1 Mecanismos epigenéticos 

Os mecanismos epigenéticos que regulam a expressão de sequências englobam a 

metilação do DNA, as modificações histónicas, os remodeladores da cromatina e os RNAs 
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não codificantes (Dawson e Kouzarides, 2012; You e Jones, 2012). A informação retida no 

padrão das modificações epigenéticas tem um papel essencial na regulação não só da 

transcrição, mas também na reparação e replicação do DNA (Dawson e Kouzarides, 2012).  

 Metilação do DNA 

A metilação do carbono 5 de resíduos de citosina (5mC) em dinucleótidos CpG, foi a 

primeira modificação covalente descrita no DNA, e é a modificação epigenética mais 

extensivamente caracterizada (Dawson e Kouzarides, 2012). Este mecanismo epigenético é 

amplamente associado a regiões de silenciamento genómico, como centrómeros, telómeros, 

cromossoma X-inativo e sequências repetitivas. De uma maneira geral, os elementos de DNA 

repetitivo tais como os elementos transponíveis e as sequências satélite encontram-se 

altamente metilados (hipermetilados), o que é indicativo da função de proteção do genoma 

por parte deste mecanismo (Wienholz et al., 2010). 

Contrariamente ao dogma estabelecido, este tipo de modificação está presente em genes 

de transcrição ativa, sendo observada elevada metilação no “corpo” do gene e baixos índices 

de metilação no seu promotor. Esta evidência sugere que o contexto e a distribuição espacial 

da metilação do DNA é vital na regulação da transcrição (Dawson e Kouzarides, 2010). Desta 

forma, a maioria das ilhas CpG, que representam mais de 50% dos promotores, permanecem 

desmetiladas em células somáticas (You e Jones, 2012). 

A metilação do DNA é regulada pela família de DNA metiltransferases (DNMTs), que 

catalizam a transferência de grupos metilo da molécula S-adenosil-L-metionina (SAM) para a 

posição 5’ de bases de citosina em locais CpG. A DNMT 3a e DNMT 3b, expressas ao longo 

do ciclo celular, estabelecem padrões de metilação de novo no início do desenvolvimento 

embrionário (You e Jones, 2012). Pensa-se que in vivo, estas enzimas possuem alvos 

específicos. A DNMT 3a parece ser requerida na metilação de genes “imprinted” e elementos 

repetitivos dispersos, como os retrotransposões, enquanto a DNMT 3b responsável pela 

metilação de repetições satélite pericentroméricas (Wienholz et al., 2010).  

Durante a replicação do DNA, o padrão de metilação original é mantido pela ação da 

enzima DNMT 1, que atua preferencialmente em cadeias de DNA hemimetilado, sendo desta 

forma responsável pela manutenção do padrão de metilação genómico durante a divisão 

celular. Contudo, também é observada a participação das DNMT 3a e 3b nesta etapa (You e 

Jones, 2012). 

A metilação do DNA providencia uma plataforma para a ligação de proteínas com 

motivos de ligação aos grupos metilo, conhecidas como MBD (“methyl-binding domain”). 

Entre estas estão incluídas a MDB1, 2, 3, 4 e a MeCP2 (Dawson e Kouzarides, 2012; You e 
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Jonas, 2012). Estas proteínas, por sua vez, recrutam enzimas modificadoras de histonas, por 

forma a coordenar os processos de alteração da cromatina (Dawson e Kouzarides, 2012). 

A metilação do DNA é um processo reversível decorrendo de duas formas: ativa e 

passiva. A desmetilação passiva ocorre aquando do comprometimento do mecanismo de 

manutenção da metilação do DNA no decurso da replicação, que culmina com a perda de 

metilação na nova cadeia de DNA sintetizada, que é contudo reposta de imediato pela 

DNMT1. Em contraste, a desmetilação ativa está dependente da ação, de uma ou mais 

enzimas em hidrolisar, oxidar e desaminar as 5mC. Este processo pode dar-se 

independentemente da ocorrência de replicação do DNA. Estão associadas ao processo de 

reversão da metilação do DNA as proteínas TET (“ten-eleven-translocation”) e AID 

(“activation-induced cytidine deaminase) (You e Jones, 2012).             

 Modificações Histónicas 

Múltiplos processos biológicos, desde a transcrição à reparação do DNA são regulados 

nos nucleossomas. Os nucleossomas são a unidade básica da cromatina e consistem numa 

molécula de DNA compactada num octâmetro proteico de histonas (H2A, H2B, H3 e H4). A 

interação entre estas moléculas, DNA e histonas, é regulada predominantemente por 

alterações histónicas nas respetivas caudas, no domínio N-terminal. As modificações 

histónicas incluem a acetilação, metilação, fosforilação, ubiquitinação, sumoilação, 

ribosilação, entre outras. Através da combinação entre as diferentes modificações é 

conseguido um vasto e complexo código histónico (Wilting e Dannenberg, 2012)     

As modificações histónicas são um conjunto diverso e reversível de alterações, 

estabelecidas por enzimas modificadoras específicas. Relativamente à acetilação, esta é 

regulada por acetiltransferases de histonas (HATs-“Histone Acetyltransferases”) e 

desacetilases (HDACs- “Histone Deacetylases”), que introduzem e removem grupos acetilo, 

respetivamente, enquanto as enzimas metiltransferases de histonas (HMT-“Histone 

Methyltransferase”) e desmetilases de histonas (HDM-“Histone Demethylase”), adicionam e 

removem grupos metilo, respetivamente (Wilting e Dannenberg, 2012). A metilação na 

histona H3 de promotores está associada à sua ativação (H3K4me3) ou inativação 

(H3K27me3 ou H3K9me3), dependente do resíduo da cauda ao qual se estabelece a ligação 

covalente. A acetilação dos resíduos de lisina nas caudas histónicas é associada a ativação 

transcricional (You e Jones, 2012). 

À região pericentromérica estão associadas modificações H3K9me2, H3K9me3, 

H3K27me2 e H3K27me3 e à região centromérica modificações H3K4me2, H3K4me1, 
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H3K36me2 e H3K36me3, que mantém o estado heterocromático destas regiões (Hall et al., 

2012).     

 Remodeladores da Cromatina 

A alteração do complexo nucleossómico, tanto a localização como a constituição são 

mecanismos chave na regulação da expressão, regulados por moléculas denominadas 

remodeladores da cromatina (You e Jones, 2012). 

Os remodeladores da cromatina são divididos em quatro famílias: a família SWI/SNF 

(“switching defective/sucrose nonfermenting”), família ISWI (“imitation SWI), família 

“nucleossome remodeling and deacetylation (NuRD)/Mi-2/chromodomain helicase DNA-

binding (CHD) e família INO80 (“inositol requiring 80”). Estas enzimas estão conservadas do 

ponto de vista evolutivo, e usam ATP como fonte de energia para mobilizar, remover e trocar 

histonas (Dawson e Kouzarides, 2012). 

 RNAs não codificantes (ncRNA) 

É reconhecido que a maior parte do genoma humano é transcrito, contudo apenas cerca 

de 2% dos transcritos são traduzidos em proteínas. Os remanescentes transcritos, como já 

mencionados anteriormente, são catalogados como RNAs não codificantes (ncRNA), e 

categorizados em “small” ncRNA e lncRNA, aos quais pertencem os transcritos provenientes 

de sequências de DNA satélite. Estas moléculas são reconhecidas como componentes vitais 

no desenvolvimento celular normal, assim como no desenvolvimento/progressão de doenças 

como o cancro (Kaikkonen et al., 2011; Dawson e Kouzarides, 2012), como já referido. 

A fração “small” comporta os snoRNA (“small nucleolar RNA”), piRNA (PIWI-

interacting RNA), siRNA e miRNA, de entre os quais algumas famílias apresentam 

conservação de sequência entre espécies. Estas moléculas estão envolvidas no silenciamento 

transcricional e pós-transcricional, pela similaridade de sequência com as moléculas alvo. 

Adicionalmente contribuem para a regulação da expressão através da perversão das marcas 

epigenéticas (Kaikkonen et al., 2011; Dawson e Kouzarides, 2012; Malumbres, 2013).  

Em contraste, os lncRNA apresentam baixa conservação de sequência entre espécies, e 

o seu mecanismo de regulação transcricional é mais variado. Estes RNAs têm uma importante 

função na regulação da cromatina, onde podem atuar como “scaffold” para reguladores da 

cromatina, ou ainda como moléculas precursoras de “small” ncRNA (Kaikkonen et al., 2011; 

Dawson e Kouzarides, 2012). Os lncRNA também estão envolvidos na biogénese de 

organelos e tráfego intracelular (Taft et al., 2010).   
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I. 3. 2 Regulação Epigenética no Cancro 

É amplamente reconhecida a importância da epigenética no processo tumoral, estando 

associada em células tumorais humanas a ocorrência de alterações do perfil epigenético que 

podem conduzir à iniciação da tumorigénese (You e Jones, 2012).  

Durante a iniciação e progressão tumoral, o epigenoma sofre múltiplas alterações, que 

incluem maioritariamente a perda global de metilação (hipometilação), o aumento de 

metilação em promotores (hipermetilação), alterações na posição de nucleossomas e alteração 

dos perfis de modificação histónica (You e Jones, 2012). 

No que diz respeito à metilação do DNA em cancro, a hipermetilação dos promotores é 

o mecanismo predominante na perda de função de genes supressores tumorais. Genes 

envolvidos no controlo do ciclo celular e reparação de danos no DNA, como RB, BRCA 1/2 e 

PTEN, são reportados como encontrando-se hipermetilados ou mutados/deletados em 

tumores. A hipermetilação de genes de reparação como o MGMT conduz ao aumento de 

suscetibilidade para a ocorrência de mutações no gene supressor TP53, de enorme relevância 

na tumorigénese (You e Jones, 2012). Por sua vez, a hipometilação global do genoma é 

associada à ativação génica, mais especificamente de oncogenes responsáveis pelo processo 

tumoral. Recentemente foram identificadas mutações em genes responsáveis pela manutenção 

do padrão de metilação, mais concretamente nos genes codificantes das proteínas DNMTs e 

MBDs, que comprometem a atividade catalítica das enzimas (Dawson e Kouzarides, 2012).  

A disrupção dos mecanismos/maquinaria de modificação histónica estão 

correlacionadas com várias “hallmarks” do cancro já descritas nesta introdução, e é de 

relevância referir a importância do equilíbrio preciso entre as enzimas responsáveis pela 

alteração do perfil histónico, como um mecanismo preventivo do desenvolvimento tumoral. 

Várias HDACs estão implicadas no desenvolvimento de cancro devido à sua aberrante ligação 

e consequente silenciamento de genes supressores tumorais como o CDKN1A (You e Jones, 

2012). 

Ambas as marcas epigenéticas mencionadas, a metilação do DNA e as modificações 

histónicas, mais especificamente a modificação H3K9, são apontadas também como marcas 

epigenéticas críticas para a manutenção da repressão da expressão das sequências de DNA 

satélite. A desregulação destas marcas e o consequente aumento da expressão destas 

sequências repetitivas estão correlacionados com o desenvolvimento tumoral. Ting e 

colaboradores (2011) verificaram em diversos cancros epiteliais humano e de ratinho, a “over-

expression” de diversas sequências de DNA satélite, às quais associaram importância e uma 

interligação com o desenvolvimento tumoral. Os mesmos autores, mediante evidências da 
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metilação do DNA e da trimetilação da lisina 9 da histona H3 (H3K9me3) como mecanismos 

epigenéticos críticos na manutenção da repressão deste tipo de sequências, correlacionaram 

estas alterações epigenéticas como um dos mecanismos em vigor na regulação da expressão 

nestas sequências. A “corrupção” destas marcas está ligada ao processo de carcinogénese, 

assim como à “over-expression” do DNA satélite (Ting et al., 2011).  

Na remodelação da cromatina vários membros das famílias proteicas envolvidas na 

regulação desta componente celular, como as proteínas SNF5 e MTA1, encontram-se 

mutadas, estando associada à sua função a de supressão tumoral (Dawson e Kouzarides, 

2012). 

Relativamente à regulação epigenética no cancro mediante a ação de RNAs não 

codificantes é de referir o papel de algumas destas moléculas no desenvolvimento tumoral. 

Em cancro da mama e colo-retal foram observados aumentos da expressão do lnRNA 

HOTAIR, que se são associados à alteração do potencial invasivo celular. Este transcrito de 

2.2 kb, emerge do cluster HOXC e atua em trans na regulação da expressão do locus HOXD, 

mais especificamente no seu silenciamento, através da interação e recruta do complexo PRC2 

(“polycomb repressive complex 2”). A “over-expression” do HOTAIR, em células epiteliais 

tumorais, altera a marca histónica H3K27me via PCR2, conduzindo à alteração da expressão 

de genes alvo. Esta modificação de expressão culmina no aumento do potencial de 

mestastização e invasivo de células tumorais. A sua depleção inibe o potencial invasivo do 

cancro e a sua supressão conduz à sensibilização das células a indutores da apoptose e agentes 

químio-terapêuticos (Dawson e Kouzarides, 2012; Gutschner e Diederichs, 2012). 

  

I. 3. 2. 1 Terapia epigenética 

O desenvolvimento nas áreas de estudo da genética e genómica não se encontra 

confinado ao entendimento da etiologia das doenças, mas também ao desenvolvimento de 

novos compostos terapêuticos e melhoramento dos já existentes. Como tal, um grande número 

de análogos de nucleosídeos foi estudado para aplicação na terapia epigenética como drogas 

anti-tumorais. Os mais conhecidos são os inibidores das enzimas DNMTs como a 5-

azacitidina (5-AZA; Vidaza
®
; azacitidina) e 5-aza-2-deoxicitidina (5-AZA-CdR; Dacogen

®
; 

decitabina), e os inibidores das enzimas HDACs como a SAHA e Rhomidepsin (You e Jones, 

2012). A 5-azacitidina é um análogo nucleosídeo, que sequestra e assim inibe a ação das 

enzimas DNMT, após incorporação na cadeia de DNA e RNA. Este acontecimento conduz à 

desmetilação global do genoma (hipometilação) e ativação de genes supressores tumorais. O 

silenciamento destes genes, característica intrínseca do cancro, é revertida e a sua expressão 
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conduz à ativação do processo de morte celular programada (Kelly et al., 2010). Os 

compostos SAHA e Rhomidepsin foram desenvolvidos por forma a inibir a atividade das 

enzimas HDACs, que conduzem ao silenciamento de genes supressores tumorais, pela 

remoção dos grupos acetilo. Em cancro, é verificada a alteração do equilíbrio de enzimas 

modificadores de histonas, mais especificamente neste caso com o aumento do nível de 

enzimas HDACs e redução dos níveis de HATs. Pela ação dos referidos compostos é 

conseguida a inativação das HDAs, a ativação de genes supressores tumorais e 

consequentemente a indução da apoptose (Kelly et al., 2010).  

Para estes compostos foi comprovada eficácia terapêutica em múltiplos tumores 

malignos e à luz destes resultados os mesmos foram aprovados pela FDA para o tratamento de 

cancro. Recentemente, novos fármacos estão a ser desenvolvidos e testados, por forma a 

apresentar ação específica sobre determinadas alterações epigenéticas e genéticas (You e 

Jones, 2012).      

 

I. 4 Rattus norvegicus 

A espécie Rattus norvegicus, comummente conhecida como ratazana, pertence à ordem 

Rodentia, família Muridae 

(http://www.ncbi.nlm.nih.gov/Taxonomy/Browser/wwwtax.cgi?mode=Info&id=10116&lvl=3

&lin=f&keep=1&srchmode=1&unlock). Esta ordem de mamíferosapresenta o maior número 

de espécies identificadas, e inclui várias das mais importantes espécies de modelo 

laboratorial. A família Muridae compreende aproximadamente 730 espécies e é considerada a 

maior família de mamíferos até hoje analisada (Romanenko et al., 2012).  

Esta espécie foi o terceiro genoma de mamífero completamente sequenciado, 

possibilitando comparações entre e com os genomas humano (Homo sapiens) e de ratinho 

(Mus musculus). Estes três genomas codificam um número similar de genes, persistindo a 

maioria sem a ocorrência de deleções ou duplicações génicas desde o ancestral comum. 

Aproximadamente 40% da componente eucromática do genoma da ratazana é ortóloga ao 

genoma humano e de ratinho, denominado de núcleo “eutherian” do genoma, e compreende a 

maioria dos exões e elementos reguladores (1-2% do genoma). Destes 40%, 5 a 6% do 

genoma da ratazana aparenta estar sob restrição seletiva evolutiva entre roedores e primatas, 

enquanto o restante aparenta evoluir de forma neutra, com nível normal de taxa de mutação. 

Cerca de 3% do genoma total da ratazana apresenta grandes duplicações segmentais, que 

ocorrem predominantemente nas regiões pericentroméricas, sendo este o mecanismo 

evolutivo usado em recentes expansões de grandes famílias de genes (“Rat Genome 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/Taxonomy/Browser/wwwtax.cgi?mode=Info&id=10116&lvl=3&lin=f&keep=1&srchmode=1&unlock
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/Taxonomy/Browser/wwwtax.cgi?mode=Info&id=10116&lvl=3&lin=f&keep=1&srchmode=1&unlock
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Sequencing Project Consortium”, 2004). É também verificado que a maioria dos genes 

humanos que se sabem estar associados a doenças apresentam ortólogos no genoma da 

ratazana, com um nível de substituições sinónimas significativamente diferente dos restantes 

genes. Desta forma, a ratazana é um dos organismos modelo de excelência e de maior 

utilização experimental para o Homem (“Rat Genome Sequencing Project Consortium”, 

2004).   

O Rattus norvegicus foi uma das primeiras espécies de mamíferos a ser domesticada 

para fins de investigação científica, com trabalhos realizados antes de 1828. A primeira 

colónia de animais com intuito reprodutivo foi estabelecida em 1856. Estudos genéticos, neste 

organismo, tiveram início em 1877, por Crampe, ao nível de hereditariedade da coloração da 

pelagem. Com a redescoberta das leis de Mendel, na viragem do século, Bateson (1903) 

demonstrou que este era um atributo mendeliano. A primeira linhagem cruzada de ratazana 

foi estabelecida por King em 1909, no mesmo ano em que se iniciaram os cruzamentos em 

ratinho. No entanto, M. musculus tornou-se o modelo dominante para estudos genéticos em 

mamíferos, enquanto a ratazana se tornou o modelo animal de eleição para fisiologistas, 

nutricionistas e outros investigadores biomédicos (“Rat Genome Sequencing Project 

Consortium”, 2004). 

No século XX, o papel desempenhado pela ratazana na medicina transformou-se de um 

modelo portador de doenças contagiosas para uma ferramenta indispensável na medicina 

experimental e no desenvolvimento de drogas (Rat Genome Sequencing Project Consortium, 

2004). É organismo modelo para um número variado de características humanas com 

importância biológica, desde suscetibilidade a cancro, hipertensão, obesidade, diabetes, 

doenças autoimunes, doenças psiquiátricas, regeneração neuronal, regeneração óssea e 

doenças cardiovasculares, cirurgia e transplantação (Canzian, 1997; “Rat Genome Sequencing 

Project Consortium”, 2004). No desenvolvimento de drogas, a ratazana é regularmente 

empregue para demonstração da eficácia da terapia e em estudos de toxicidade de novos 

compostos, antes da experimentação humana (“Rat Genome Sequencing Project Consortium”, 

2004).      

 

I. 4. 1 Sequência de DNA satélite I de Rattus norvegicus 

As sequências de DNA altamente repetitivas foram descritas na maioria dos genomas 

eucariotas, em alguns casos com elevada representação genómica, como já aqui referido. Em 

R. norvegicus, Pech e colaboradores (1979) isolaram pela primeira vez uma sequência 

repetida em tandem de 370 bp, a qual denominaram de DNA satélite I. Esta sequência revelou 
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consistir em duas subunidades de 92 bp e 93 bp, homólogas entre si mas não idênticas. A 

mesma foi estimada representar 1 a 3% do genoma da ratazana, sendo como tal considerada a 

sequência repetitiva “major” no genoma da ratazana (Pech et al., 1979).  

Foi estabelecida para esta sequência a existência de variantes no género Rattus (Epstein 

et al., 1984), com determinação posterior da conservação da subrepetição de 92 bp 

(Badenhorst et al., 2011). Relativamente à localização cromossómica, verifica-se o seu 

predomínio na região centromérica no referido género (Rattus) (Badenhorst et al., 2011). Na 

espécie R. norvegicus foi determinada a sua distribuição na região centromérica e 

subtelomérica (Hernández-Hernández et al., 2008). 

Myahara et al. (1985) e Klimek-Tomczak et al. (2006) verificaram a presença de 

transcritos da sequência sat I de R. norvegicus em células hepáticas do presente organismo 

modelo, comprovando assim a ocorrência de expressão desta sequência de DNA satélite. Foi 

verificada a localização dos transcritos no núcleo, citoplasma e em mitocôndrias (Klimek-

Tomczak et al., 2006). Dante (1988) e Hamm et al. (2009) analisaram o padrão de metilação 

da sequência de sat I em linhas celulares e tecidos de ratazana e determinaram este 

mecanismo epigenético como um dos reguladores da referida sequência (Dante, 1988; Hamm 

et al., 2009).    

Embora a sequência de DNA satélite I (sat I) de R. norvegicus esteja isolada, 

sequenciada, caracterizada e verificada a ocorrência de transcrição da mesma (Miyahara et al., 

1985; Klimek-Tomczak et al., 2006), pouco é o conhecimento sobre a função destes 

transcritos ou os mecanismos de maior relevância na regulação da sua expressão.      
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CAPÍTULO II – OBJECTIVOS 

As sequências de DNA satélite, presentes maioritariamente na região centromérica de 

diversos genomas eucariotas, representam um dos tipos mais emblemáticos de sequências 

repetitivas. Têm um importante papel na manutenção da estabilidade genómica, 

nomeadamente na formação do centrómero, na correta segregação cromossómica, entre 

outros.  

Devido à sua natureza repetitiva e ao seu habitual silenciamento associado ao estado 

heterocromático, estas sequências foram inicialmente consideradas como dispensáveis no 

contexto celular e denominadas de “lixo” genómico. Com o avanço das técnicas 

experimentais e do conhecimento científico, têm sido apresentadas evidências da importância 

deste tipo de sequências na estabilidade genómica e da sua expressão celular. 

Como tal, o presente estudo pretende estudar o perfil transcricional da sequência 

repetitiva “major” de Rattus norvegicus - sat I, numa linha celular tumoral de adenocarcinoma 

mamário de Rattus norvegicus, CLS-ACI-1, tendo como comparação uma linha de tecido 

epitelial normal (RNO) da mesma espécie. Inicialmente, pretendeu-se efetuar uma análise 

preliminar da identidade do sinal dos transcritos de sat I por hibridação in situ, avaliar o perfil 

de expressão da sequência repetitiva em células proliferativas e não proliferativas, analisar a 

localização dos transcritos relativamente aos nucléolos e sequência de DNA e analisar a forma 

de regulação da expressão de sat I (variação do número de cópias, localização cromossómica 

e regulação epigenética). A análise da regulação epigenética, mais especificamente por 

metilação, da expressão da sequência sat I nas linhas celulares normal RNO e tumoral CLS-

ACI-1 de Rattus norvegicus realizou-se mediante a ação do composto desmetilante 5-

azacitidina, por forma a avaliar o perfil de metilação da sequência de DNA no ensaio e entre 

as linhas celulares.  

Através da conjugação dos dados obtidos, numa terceira etapa, pretendeu-se inferir a 

potencial função desta sequência no genoma de Rattus norvegicus. 

Assim os nossos grandes objetivos passam pela determinação do perfil transcricional e 

do mecanismo de regulação da expressão e da função da sequência sat I em Rattus 

norvegicus, mais concretamente na linha de adenocarcinoma mamário CLS-ACI-1.         
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CAPÍTULO III – MATERIAL E MÉTODOS 

No presente capítulo será apresentado todo o material e todas as metodologias 

utilizadas na realização deste trabalho. 

III. 1 Material 

III. 1. 1 Material Biológico: 

 Linha celular normal (RNO) e linha tumoral de adenocarcinoma mamário (CLS-ACI-

1) de Rattus norvergicus 

A linha normal de Rattus norvegicus (RNO) apresenta células com morfologia do tipo 

epitelial, sendo o seu cariótipo constituído por 2n = 42 cromossomas (42, XY). A linha 

comercial CLS-ACI-1 foi obtida e caracterizada citogeneticamente pelo laboratório de 

acolhimento, apresentando as suas células um número cromossómico variável de 54 a 63 

cromossomas, sendo portanto uma linha quase triploide, com alterações estruturais 

cromossómicas variáveis entre os diferentes clones detetados. Em termos morfológicos, esta 

linha apresenta células dos tipos epitelial e linfoblastóide, com aparente capacidade de 

crescimento em suspensão (Castro, 2012).   

III. 2 Metodologia 

III. 2. 1 Cultura in vitro 

A técnica de cultura in vitro é amplamente utilizada em laboratórios de investigação, 

permitindo a manipulação a nível celular e simplificação de todo o tipo de manuseamento 

biológico, assim como a manutenção da viabilidade celular (Allen et al., 2005). Esta técnica 

permite ao utilizador reproduzir/manipular condições ambientais/fisiológicas e analisá-las a 

um nível biológico mais simples (celular), evitando as complicações associadas à 

manipulação animal. Os dados obtidos a nível celular podem ser extrapolados para um nível 

biológico mais complexo (organismo) (Bhanushali et al., 2010).  

A cultura in vitro abre assim horizontes para um conjunto variado de aplicações, como 

estudos de biologia celular, estudos de interação celular, estudos clínicos, estudos 

toxicológicos, entre outros (Allen et al., 2005). 

A proliferação em cultura das linhas celulares normal (RNO) e tumoral (CLS) de Rattus 

norvergicus utilizadas foi realizada mediante a utilização de meios de cultura básicos 

suplementados com diferentes componentes. Para RNO foi feita a cultura com meio DMEM 
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(Gibco
®

), suplementado com penicilina/estreptomicina (antibiótico), glutamina, suplemento 

Aminio, FBS (“Fetal Bovine Serum”) e AmnioMAX
™

 (Gibco
®
). A cultura da linha celular 

CLS-ACI-1 foi realizada com meio EMEM (Gibco
®

), suplementado com 

penicilina/estreptomicina, bicarbonato de sódio (NaHCO3), piruvato de sódio e FBS. 

 Ensaio de desmetilação global do genoma para análise do perfil de metilação  

Para o estudo a nível epigenético, estas linhas foram sujeitas a tratamento com 5-

azacitidina (azacitidina ou AZA) durante 8 dias, com renovação diária do meio, tendo sido 

posteriormente deixadas a crescer durante 10 dias, após remoção do fármaco. Nesta linha de 

trabalho, foram recolhidas células antes da exposição (sem AZA), durante a exposição (AZA) 

e após exposição (AZA Stop) ao fármaco. 

A azacitidina é um análogo nucleosídico da citosina, utilizado rotineiramente no 

tratamento de neoplasias. Este composto conduz à hipometilação geral do genoma, por 

inibição/sequestro das enzimas DNA metiltransferase (DNMT). 

Adicionalmente ao ensaio AZA foi realizada a exposição das culturas RNO e CLS-ACI-

1 ao composto DRB (5,6-Dichloro-1-β-D-ribofuranosylbenzimidazole) (62,5 µL de DRB por 

cada 5 mL de meio) pelo período de 1 h. Este composto permite fazer a discriminação entre 

transcritos nascentes e maduros, por inibição do processo de alongamento da RNA polimerase 

II (Yankulov et al., 1995). A transcrição é assim inibida através do impedimento da 

fosforilação do domínio terminal-C da polimerase II por parte de cinases ativadoras 

(Stoimenov et al., 2011).     

Para além do ensaio com o agente 5-azacitidina, também foi analisado o efeito de 

stresses biológicos na expressão da sequência sat I, mediante exposição das linhas celulares 

de R. norvegicus em cultura a três tipos de stresse celular: choque térmico (42ºC durante 2h), 

privação de soro (0% FBS durante 5 dias) e confluência (5 dias em crescimento em lâmina).      

As preparações cromossómicas e suspensões celulares fornecidas para a realização deste 

trabalho foram obtidas a partir destas culturas celulares, por procedimentos de rotina no 

laboratório de acolhimento. 

De seguida serão apresentados os protocolos de extração de DNA, RNA e purificação 

utilizados. 
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Protocolo 1. 

Extração de DNA de culturas celulares de RNO e CLS-ACI-1 [QuickGene DNA tissue 

kit S (KURABO)]  

As culturas celulares nas quais se efetuou a extração encontravam-se armazenadas em PBS 1x 

a -20ºC. É sugerido pelo “Kit” a utilização da quantidade de suspensão celular de 

aproximadamente 1×10
6
 células por tubo “eppendorf” de 1,5 mL. 

1. Procedeu-se à centrifugação a 4000 rpm, durante 10 min, das suspensões celulares. 

2. Removeu-se o sobrenadante (meio) e ressuspendeu-se com PBS 1x. A suspensão 

celular foi transferida para um tubo “eppendrof” de 1,5mL e perfez-se o volume.  

3. Efetuou-se nova centrifugação a 10000 rpm durante 10 min. 

4. Removeu-se o sobrenadante e adicionou-se 180µL de PBS 1x. 

5. Adicionou-se 20 µL de “Proteinase K” (EDT) e homogeneizou-se gentilmente. 

6. Acrescentou-se 180 µL de “Lysis Buffer” (LDT), homogeneizou-se com o auxílio de 

um “vortex” e fez-se “spindown”. Deixou-se em repouso durante um tempo mínimo 

de 1h a 55ºC. 

7. Findo o tempo de espera efetuou-se novo “spindown” das amostras. 

8. Incubou-se a 70ºC durante 10 min, e fez-se o “spindown” das amostras. 

9. Efetuou-se a precipitação do DNA com 240 µL de etanol a 100% (v/v), seguida de 

homogeneização com “vortex” e “spindown”. 

10. Transferiram-se as amostras para as colunas do equipamento de extração e efetuou-se 

as lavagens e eluição das amostras no equipamento QG-180 FujiFilm. As lavagens 

foram realizadas com tampão de lavagem WDT-1, suplementado com etanol a 100% 

(v/v), e a eluição foi efetuada com recurso a água ultrapura (Gibco).  

11. As amostras extraídas foram analisadas em gel de agarose a 1,2% (p/v) e quantificadas 

por espectrofotometria num nanodrop (Nanodrop ND-1000 Spectrophotometer-BIO-

RAD). 

Protocolo 2. 

Extração de RNA de culturas celulares de RNO e CLS-ACI-1 [mirVana™ miRNA 

Isolation Kit (Ambion® by life technologies™)]   
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Foram fornecidas suspensões celulares de RNO e CLS-ACI-1 provenientes de cultura, para a 

realização de extração de RNA total e “small”. Todas as soluções utilizadas ao longo deste 

protocolo são “RNase Free”. 

1. Sujeitaram-se as amostras a uma centrifugação a 4000 rpm, 10 min, e removeu-se o 

meio de cultura. 

2. Ressuspendeu-se o “pellet” em PBS 1x RNase “Free”. 

3. Fez-se nova centrifugação a 4000 rpm durante 10 min e removeu-se o sobrenadante. 

4. Consoante a quantidade de “pellet” obtida adicionou-se 300 µL (100 células) ou 600 

µL (10
7
 células) de tampão lise. 

5. O preparado foi transferido para um tubo “eppendorf” RNase “Free” de 2 mL e 

efetuou-se a homogeneização das amostras com o “vortex”. As amostras foram postas 

em gelo durante 10 min. 

6. Procedeu-se à adição de uma solução de PhenolChloroform (volume idêntico ao 

utilizado de tampão lise) às amostras, numa “hotte”. 

7. Efetuou-se um “vortex” durante 30 a 60 seg.  

8. Fez-se a centrifugação das amostras a 10000 rpm durante 5 min. 

9. Transferiu-se a fase aquosa (sobrenadante) para um novo tubo e adicionou-se 1/3 do 

seu volume de etanol a 100% (v/v). 

10. Fez-se um “vortex” intenso e transferiu-se toda a solução para tubos coletores com 

coluna, fornecidos pelo “kit”.  

11. Efetuou-se uma centrifugação de 15 seg, a 10000 rpm. Guardou-se o filtrado e passou-

se a coluna para um novo tubo coletor fornecido pelo “kit”. O filtrado representa a 

fração de RNA “small” e a amostra na coluna o RNA total. 

12. Para extração da fração “small” adicionou-se 2/3 do seu volume de etanol a 100% 

(v/v) e fez-se “vortex” das amostras.  

13. Transferiu-se as amostras para novos tubos com coluna e centrifugou-se a 10000 rpm 

durante 15 seg. 

14. Adicionou-se a ambas as amostras, “small” e total, 700 µL de “Wash solution 1” e 

procedeu-se à sua centrifugação a 10000 rpm durante 15 seg. 

15. Eliminou-se o líquido do tubo coletor e efetuaram-se duas lavagens com 500 µL de 

solução de lavagem 2/3, seguidas de centrifugação a 10000 rpm, durante 15 seg. 

16. Eliminou-se o líquido presente no tubo coletor e efetuou-se uma nova centrifugação a 

10000 rpm, durante 1 min. 
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17. As colunas foram transferidas para novos tubos coletores e fez-se a eluição com 

100µL de tampão de eluição, previamente aquecido a 95ºC no termociclador. 

18. Realizou-se uma centrifugação a 12000 rpm durante 30 seg, descartando-se 

posteriormente as colunas e guardou-se as amostras a 4ºC para futura purificação. 

19. Fez-se posteriormente a quantificação das amostras por espectrofotometria num 

nanodrop (NanoDrop ND-1000 Spectrophotometer-BIO-RAD). 

Protocolo 3. 

Purificação das amostras de RNA total (digestão de DNA contaminante) [Turbo DNA-

Free™ Kit (Ambion® by life technologies™)] 

Efetuou-se a purificação das amostras de RNA total, previamente extraídas, de modo a 

eliminar quaisquer vestígios de DNA que se poderiam encontrar nas amostras. 

1. Partindo das amostras de RNA total isoladas, foram preparadas soluções a 5 µg num 

volume final de reação de 50 µL, com água “nuclease free” fornecida pelo “kit”. 

2. Aos preparados adicionou-se 5 µL de tampão e 1,5 µL de enzima Turbo DNase e 

efetuou-se o “vortex” e “spindown” das amostras. 

3. A reação de digestão foi realizada num termociclador a 37ºC durante 1h. 

4. Findo o tempo foi adicionado novamente 1,5 µL de enzima a cada amostra e incubou-

se por 2h, a 37ºC. 

5. Posteriormente foi adicionado 10 µL de “DNase Inactivation Reagent”, efetuando-se a 

homogeneização das amostras com o auxílio de um “vortex” durante 5 min à 

temperatura ambiente. 

6. Efetuou-se uma centrifugação a 10000 rpm durante 1 min e 30 seg. 

7. Transferiu-se o sobrenadante para novo tubo devidamente identificado e armazenou-se 

as amostras a -20ºC. 

8. Posteriormente efetuou-se a quantificação das amostras após digestão num NanoDrop 

ND-1000.  

  

III. 2. 2 Eletroforese em Gel de Agarose 

A eletroforese em gel de agarose é uma das técnicas base de genética molecular, que 

permite a avaliação qualitativa e quantitativa de ácidos nucleicos. Esta técnica baseia-se na 

separação em gel das moléculas de ácido nucleico, devido à passagem de corrente elétrica que 

conduz à sua migração e consequente separação de fragmentos. A separação diferencial das 
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moléculas é devida maioritariamente ao seu peso molecular (Stellwagen, 2009). Durante a 

eletroforese as moléculas de ácido nucleico migram em direção ao polo positivo, passando 

entre os poros da malha de agarose (Lee et al., 2012). 

Consoante o tipo de material genómico a ser analisado, DNA ou RNA, e a finalidade da 

separação, a concentração do gel pode ser ajustada, alterando assim o tamanho dos poros da 

malha. Após a migração eletroforética, a visualização das moléculas de DNA/RNA é feita por 

incorporação de brometo de etídeo (EtBr) ou outro agente intercalante nas cadeias de ácido 

nucleico (Lee et al., 2012).   

Protocolo 4. 

Eletroforese em Gel de Agarose das amostras de DNA genómico. 

1. Preparou-se géis de agarose a 1% (p/v) e 1,2% (p/v) pela pesagem de 1g ou 1,2g de 

Agarose LE (“Invitrogen Life Technologies”) para 100mL de tampão SGTB 1x, em 

“erlenmeyer”. 

2. A solução foi colocada no micro-ondas para dissolução da agarose no tampão, onde 

permaneceu cerca de 3 a 4 min, até não se verificar partículas em suspensão. 

3. Fez-se a montagem do suporte e posicionou-se os pentes nos respetivos locais. 

4. Verteu-se o gel para um novo recipiente de vidro e adicionaram-se 20 μl de brometo de 

etídeo a uma concentração “stock” de 0,6 mg/ml. 

5. O preparado foi vertido para o suporte e deixou-se a gelificar 

6. Procedeu-se à preparação das amostras, nas quais se adicionou 1µL de solução de 

deposição (azul de bromofenol e glicerol) para 2 µL de amostra de DNA. 

7. Retirou-se o pente do suporte, verificando a integridade do gel, que foi posteriormente 

colocado na tina de eletroforese com SGTB 1x. 

8. Depositaram-se 1,5 µL de marcador de peso molecular O’GeneRuler™ DNA Ladder Mix 

(Fermentas) e as amostras nos géis. 

9. Ligou-se a tina de eletroforese à fonte de alimentação a 110 V, durante 20 min. 

10. Fez-se a visualização e captação da imagem dos géis no transiluminador de UV 

(Molecular Imager® Gel Doc™ XR BIO-RAD).   

 

III. 2. 3 PCR (“Polymerase Chain Reaction”) quantitativo em tempo real (“Real time” - 

qPCR) 

O PCR quantitativo (qPCR) em tempo real é a metodologia de eleição para a 

quantificação específica e sensível de ácidos nucleicos. É amplamente utilizado em 
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investigação fundamental, biomédica, análises forenses, análise de qualidade de águas e 

produtos alimentares, entre muitos outros (Bar et al., 2011). 

A estratégia por detrás desta tecnologia baseia-se na deteção e anotação da emissão de 

fluorescência, por parte de fluorocromos que efetuam a marcação dos produtos de ácidos 

nucleicos, no decorrer da reação de PCR. A quantidade de fluorescência emitida que é 

detetada por ciclo origina uma curva exponencial (Page e Stromberg, 2011). 

Esta tecnologia pode ser realizada através da utilização do composto intercalante SYBR 

Green ou sondas TaqMan, dependendo dos objetivos de trabalho. O SYBR Green é um agente 

intercalante, que permite uma deteção de baixa especificidade, obtida apenas pelos primers 

utilizados na reação de PCR. Em contrapartida, as sondas TaqMan permitem uma deteção 

com elevada especificidade devido à conjugação de sonda e primers específicos (Matsuda et 

al., 2012). 

Esta técnica tem duas abordagens de quantificação distintas: quantificação absoluta e 

quantificação relativa. Na primeira abordagem, a quantificação é baseada numa curva 

“standard” gerada a partir de amostras de DNA recombinante, o que permite a apresentação 

dos resultados em termos de nº cópias/transcritos por amostra. Na quantificação relativa, a 

expressão é analisada em unidades arbitrárias, obtidas por comparação com uma ou mais 

amostras calibradoras/referência (ex: amostra/gene controlo) (Page e Stromberg, 2011). Genes 

“housekeeping” como o GAPDH e β-actina são comummente utilizados como gene controlo, 

devido à sua expressão constitutiva (Guilder et al., 2008). Uma vez que a quantificação 

relativa efetua menos assunções, esta técnica torna-se menos laboriosa e suficiente para a 

maior parte dos estudos, sendo assim um método de frequente uso em fases iniciais do estudo 

(Page e Stromberg, 2011). 

No atual trabalho foi feita a quantificação relativa das amostras de DNA e RNA 

controlo e ensaios 5-azacitidina nas linhas celulares RNO e CLS, com recurso a sondas 

TaqMan. Estas sondas apresentam nas extremidades 5’ e 3’ uma molécula repórter 

fluorescente (FAM) e um “quencher”, respetivamente. O “quencher” absorve a fluorescência 

emitida pela molécula repórter, sendo apenas possível a deteção desta fluorescência nos ciclos 

de amplificação, aquando da hidrólise da sonda hibridada pela ação 5’-3’ exonucleásica da 

Taq polimerase. Para além desta fonte de fluorescência, a mistura de reação também inclui 

um fluorocromo exógeno (ex.: ROX), que serve de controlo ao processo de amplificação e de 

normalizador da fluorescência da molécula repórter (Guilder et al., 2008).     
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III. 2. 3. 1 Quantificação por PCR em tempo real da variação do número de 

cópias (CNV-qPCR) 

Vários foram os estudos que demonstraram a ocorrência frequente de variação do 

número de cópias em eucariotas superiores, encontrando-se esta variação associada ao 

elevado risco para diversos tipos de doença, entre elas o cancro (VanGuilder et al., 2008). 

Esta metodologia possibilita a avaliação do número de cópias e a verificação de 

variação que poderá existir entre diferentes amostras de estudo. A vantagem da avaliação em 

tempo real é possibilitar o acompanhamento da reação de PCR à medida que esta decorre, 

podendo ser utilizadas quantidades reduzidas de amostras de DNA genómico para o estudo 

(VanGuilder et al., 2008).  

O tipo de quantificação adotada neste trabalho foi a quantificação relativa. Para tal, 

recorreu-se ao gene GAPDH como gene endógeno para avaliação da variação do número de 

cópias de sat I. Esta metodologia foi utilizada de modo a verificar a existência de variação no 

número de cópias da sequência sat I entre linha normal e tumoral, e principalmente averiguar 

se ocorre variação entre as amostras no ensaio com 5-azacitidina.      

Protocolo 5. 

Quantificação em tempo real relativa da variação do número de cópias (CNV-qPCR) da 

sequência sat I em RNO e CLS na experiência 5-azacitidina [TaqMan® Genotyping 

Master Mix]. 

1. Prepararam-se “stocks” de 1ng de amostra de DNA, previamente isolado, das linhas de 

RNO e CLS do ensaio AZA. 

2. Preparou-se a seguinte mistura de reação por amostra: 

Mistura de Reação Quantidade (µL) 

TaqMan Assays* 1,25 

DNA genómico (1ng) 5 

H2O (Gibco, Invitrogen Life Technologies) 6,25 

TaqMan Genotyping Master Mix 12,5 

Volume final 25 

* Primer Forward: TTTCTATATCCCGAACAGTCCACTT 

Primer Reverse: TGAGTAACATGGTGAATTCGGTTAG 

Sonda: TACTACTGCGGCCTACTG 
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3. Após distribuição na placa (48-“well optical plate”), o conjunto de amostras a avaliar 

foi sujeito ao seguinte programa de reação no equipamento “StepOne Real-Time PCR 

System” (Applied Biosystem): 

Temperatura Tempo N.º de Ciclos 

95ºC 10 min  

95ºC 

60ºC 

15 seg 

1 min 
40 

 

4. Os resultados obtidos foram analisados estatisticamente pelo t-test e os produtos de 

PCR foram analisados em gel de agarose a 1,2% (p/v) para a avaliação qualitativa das 

reações de PCR. 

 

III. 2. 3. 2 “Real-Time Reverse Transcription – quantitative Polymerase Chain 

Reaction” (RT-qPCR) 

A avaliação por RT-qPCR em tempo real tem a vantagem de possibilitar a quantificação 

de pequenas quantidades de transcritos e deteção de variações no número de transcritos entre 

amostras distintas (Page e Stromberg, 2011).  

Esta técnica foi aplicada neste estudo com o intuito de avaliar a variação relativa na 

expressão da sequência satélite sat I, recorrendo-se assim a amostras de RNA previamente 

isoladas. Para a realização desta metodologia é necessário efetuar um passo inicial de 

conversão de RNA para cDNA, o qual é realizado por uma enzima com atividade 

transcriptase reversa (RT – “Reverse Transcriptase”). Contudo, a enzima utilizada na mistura 

de reação, para além de função RT, apresenta simultaneamente função de DNA polimerase, o 

que permite a realização da experiência num único passo ("One Step RT-qPCR"). 

Adicionalmente, uma vez que foi realizada a quantificação relativa dos transcritos sat I, 

recorreu-se ao gene “housekeeping” GAPDH como controlo para a avaliação. 

 

Protocolo 6. 

Quantificação relativa por PCR em tempo real dos transcritos (RT-qPCR) da sequência 

satI nas linhas RNO e CLS na experiência 5-azacitina [TaqMan® RNA-to-Ct™ 1-Step 

Kit].     

1. Procedeu-se à preparação de “stocks” de 50ng de amostras RNA total, isoladas 

previamente, das linhas RNO e CLS referentes à experiência com AZA. 
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2. Preparou-se a seguinte mistura de reação por amostra: 

Mistura de reação Quantidade (µL) 

RNA Total purificado (50 ng) 2 

TaqMan Assay Mix 1 

TaqMan RT-PCR Master Mix 10 

Transcriptase reversa 0,5 

H2O (Gibco, Invitrogen Life Technologies) 6,5 

Volume final 20 

   

3. Após distribuição das amostras pela placa (48-“well optical plate”), estas foram 

sujeitas ao seguinte programa de reação no equipamento “StepOne Real-Time PCR 

System” (Applied Biosystems): 

 

 

 

 

 

 

4. Finda a reação de PCR foi feita a análise estatística dos resultados obtidos por t-test 

tendo sido os produtos de amplificação analisados em gel de agarose a 1,2% (p/v). 

 

III. 2. 4 Hibridação in situ fluorescente (FISH) 

Esta tecnologia emergiu como alternativa às técnicas de citogenética clássica 

(bandeamento cromossómico), constituindo hoje uma das técnicas essenciais para a 

identificação e caracterização de alterações cromossómicas (numéricas e estruturais), nos 

mais diversos casos (Bishop, 2010). 

Como abordagem molecular e citológica combinada, a técnica de FISH apresenta 

muitas vantagens como elevada sensibilidade, especificidade e rapidez de execução, 

possibilitando um grau intermédio de resolução entre a análise de DNA e cromossómica, com 

a possibilidade de analisar vários alvos simultaneamente e sempre ao nível de uma única 

célula (“single-cell level”) (Volpi e Bridger, 2008; Bishop, 2010; Vorsanova et al., 2010). A 

resolução (5 Mb a 5 kb) desta técnica é manipulável mediante alteração do tipo de preparação 

e sondas utilizadas (Speicher e Carter, 2005), e das variações feitas ao nível da metodologia, 

Temperatura  Tempo N.º Ciclos 

48ºC 15 seg  

95ºC 

95ºC 

10 min 

15 seg 
40 

60ºC 1 min  
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sendo possível a sua utilização na análise de preparações citológicas desde fibras de cromatina 

até secções de tecidos (Bishop, 2010).  

Devido à precisão e versatilidade, a técnica de FISH tornou-se amplamente utilizada em 

muitas áreas de investigação biológica e médica, em estudos de oncobiologia, neurociências, 

medicina reprodutiva, toxicologia, ecologia microbiana, evolução, genómica comparativa, 

genómica celular ou biologia cromossómica (Murphy et al., 2001; Volpi e Bridger, 2008; 

Hovhannisyan, 2010).     

O princípio por detrás da técnica de FISH baseia-se no princípio da hibridação por 

complementaridade entre moléculas de ácidos nucleicos de cadeia simples. Em FISH, 

normalmente os alvos são ácidos nucleicos de células interfásicas ou cromossomas 

metafásicos, fixados a uma lâmina de vidro (Bishop, 2010). A visualização da hibridação é 

efetuada com recurso a microscopia de epifluorescência. 

Para além dos alvos, a escolha da sonda é um parâmetro extremamente importante em 

FISH. Estão disponíveis sondas desde WCP (“whole-chromosome paints”) a sondas de clones 

específicas de região/locus (plasmídeos (1-10 kb), BACs- “bacterial artificial chromosome”, 

YACs- “yeast artificial chromosome”, PAC- “P1 artificial chromosome” (80kb-1Mb)) 

(Tonnies, 2002; Bishop, 2010). As sondas podem ser de cópia única ou de sequências 

repetitivas. A sua construção/obtenção passa por técnicas como o “flow-sorting”, 

microdissecção, isolamento por várias metodologias como PCR com primers específicos, 

restrição enzimática, etc. A marcação das sondas pode depois ser feita por DOP-PCR 

(“degenerate oligonucleotide primed polymerase chain reaction”), reação de PCR 

convencional,“nick-translation” (Speicher e Carter, 2005), dependendo da sua natureza e 

forma de obtenção.  

Como verificado, as grandes vantagens desta tecnologia, nomeadamente a sensibilidade 

e versatilidade conduziram à adaptação e aplicação desta técnica em inúmeras áreas de 

investigação. De seguida serão apresentadas sucintamente as adaptações utilizadas neste 

trabalho, assim como os protocolos efetuados.  

 III. 2. 4. 1 Obtenção e marcação de sondas 

A marcação das sondas pode ser feita de duas formas: direta ou indireta. Marcação 

direta implica a conjugação de nucleótidos da sonda com o fluorocromo (ex.: FITC-dUTP), 

possibilitando assim a sua imediata visualização, ao microscópio, após hibridação. Por sua 

vez a marcação indireta implica a incorporação de nucleótidos modificados com grupos 

“hapten” ou moléculas repórter (ex.: biotina/digoxigenina-dUTP) à sonda, que conduz à 

necessidade de uma etapa adicional de deteção da sonda com anti-hapten marcado com um 
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fluorocromo (Tonnies, 2002; Bishop, 2010). Algumas das vantagens desta marcação são o 

aumento do sinal de emissão de fluorescência e a diminuição das perdas de fluorescência, 

comparativamente à marcação direta. Como tal, a marcação por nós utilizada foi a marcação 

indireta da sonda. 

No presente caso, realizou-se a marcação indireta de um clone da sequência repetitiva 

“major” do genoma de Rattus norvegicus, DNA sat I, que havia sido previamente isolada, 

clonada e sequenciada no laboratório de acolhimento.         

Protocolo 7. 

Marcação de sonda por PCR. 

1. Preparou-se a seguinte mistura de reação: 

Mistura de Reação Quantidade (µL) 

DNA plasmídeo com inserto sat I (100 ng/µL) 1 

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

Scientific) 

5 

d’NTPs (de marcação*) (Gibco, Invitrogen Life Technologies)  5 

MgCl2 (25mM) (Fermentas, Thermo Fisher Scientific) 3 

Primer M13 Forward (1µg/mL) (Invitrogen, Life Technologies) 1 

Primer M13 Reverse (1µg/mL) (Invitrogen, Life Technologies ) 1 

Digoxigenina/Biotina (1mM) (Roche, Life Sciense) 1,5 

Taq DNA polymerase (5U/µL) (Fermentas, Thermo Fisher Scientific) 1 

H2O (Gibco, Invitrogen Life Technologies ) 31,5 

Volume final 50 

* dNTPs de marcação contém nucleótidos dATP, dCTP e dGTP a uma concentração de 2,0 mM e o nucleótido dTTP a 1,5 

mM. 

2. A mistura de reação preparada foi sujeita ao seguinte programa de reação num 

termociclador: 

 Temperatura Tempo N.º de Ciclos 

Desnaturação inicial 94ºC 5 min  

Desnaturação 

“Annealing” 

Extensão 

94ºC 

54ºC 

72ºC 

30 seg 

30 seg 

1 min 30 seg 

29 

Extensão final 72ºC 5 min  
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Pausa 4ºC Indeterminado  

3. Os produtos de PCR foram avaliados após electroforese em gel de agarose a 1,5% 

(p/v) e visualização num transiluminador de UV. É esperada a visualização de banda 

na ordem dos 400 a 500 bp. 

 

III. 2.4.2 DNA-FISH 

O conceito da hibridação in situ fluorescente de DNA (DNA-FISH) é simples, 

baseando-se na hibridação de sondas de DNA à sequência complementar em preparações 

cromossómicas ou núcleos interfásicos, previamente fixados (Volpi e Bridger, 2008). A 

hibridação da sonda pode ser controlada através da alteração da restringência do processo, 

pela alteração de parâmetros como a temperatura, concentração de formamída, sais, tamanho 

e conteúdo em GC (guaninas e citocinas) da sonda (Wang et al., 2012). 

Com a aplicação desta metodologia pretendeu-se analisar a sequência de DNA satélite 

de R. norvegivus, sat I, avaliando a sua localização em núcleos interfásicos e fazendo o seu 

mapeamento em metafases das linhas celulares normal e tumoral em estudo, em condições 

não desmetilantes e desmetilantes (ensaio AZA).          

Protocolo 8.  

Hibridação in situ fluorescente com sondas da sequência satélite sat I (DNA-FISH), em 

preparações cromossómicas de RNO e CLS-ACI-1 do ensaio AZA e stresses. 

1. Obtenção e envelhecimento das preparações cromossómicas 

a. As preparações cromossómicas foram obtidas por metodologias de rotina a 

partir de linhas celulares de RNO e CLS fixadas, que foram fornecidas pelo 

laboratório de acolhimento para o presente trabalho. 

b. Prepararam-se várias lâminas com “drops” de suspensões celulares de RNO e 

CLS sem AZA, AZA e AZA Stop e deixaram-se secar. 

c. Procedeu-se ao envelhecimento das preparações numa estufa a 65⁰C 

“overnight”. 

d. Retiraram-se as preparações da estufa no dia seguinte e deixaram-se a arrefecer 

à temperatura ambiente. 

 

2. Preparação das sondas  

a. Aqueceu-se a solução de hibridação a 37⁰C. 
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b. Preparou-se uma solução de 4µL de sonda para 11µL de solução de hibridação 

num tubo “eppendorf”, sendo de seguida sujeito a “vortex” e a “spindown”.  

 

3. Desidratação e desnaturação das preparações cromossómicas 

a. Colocaram-se as lâminas, após envelhecimento, em etanol a 100% (v/v), 

durante 10 min a -20ºC. 

b. Deixaram-se as lâminas a secar à temperatura ambiente e efetuou-se a 

desnaturação das preparações cromossómicas e núcleos interfásicos nas 

lâminas numa solução de 70% (v/v) formamida/2x SSC, a 65⁰C, durante 1 min 

e 30seg. 

c. De imediato, as preparações foram desidratadas através da passagem das 

lâminas por banhos de 5 min sucessivos e crescentes de etanol a 70% (v/v), 

90% (v/v) e 100% (v/v), a -20ºC. 

d. As lâminas foram então deixadas a secar à temperatura ambiente.    

 

4. Desnaturação da sonda    

a. A sonda foi colocada num termociclador para desnaturar a 85⁰C durante 15 

min. 

b. Terminado o programa de desnaturação a sonda foi colocada imediatamente no 

gelo, onde permaneceu por 4 min, de modo a evitar a sua renaturação e até ser 

utilizada. 

 

5. Hibridação da sonda 

a. Colocou-se 7 µL de sonda sobre cada “drop” nas lâminas e de seguida aplicou-

se uma lamela 24x32mm, selando-se o conjunto com cola (“rubber cement”), 

de forma a evitar evaporação. 

b. Seguidamente, as lâminas foram colocadas numa câmara húmida, preparada 

previamente, e deixadas na incubadora a 37ºC por 24h. 

 

6. Lavagens pós-hibridação  

a. No dia seguinte, retiraram-se as lâminas da incubadora e procedeu-se a uma 

série de lavagens pós-hibridação, de forma a remover todos os híbridos não 

específicos, e dessa forma diminuir o sinal inespecífico: 

b. Removeu-se a cola e as lamelas, e procedeu-se à lavagem das lâminas em 2x 

SSC (v/v) a 37⁰C, durante 5 min. 
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c. Findo o tempo de lavagem, as lâminas foram transferidas para duas soluções 

sequenciais de 50% (v/v) formamida/2x SSC a 37⁰C, onde permaneceram por 

5 min em cada uma delas.  

d. As lâminas foram transferidas para uma nova solução de 2xSSC (v/v) a 37⁰C, 

onde permaneceram durante 5 min. 

e. Após a última lavagem as lâminas foram colocadas em 4xT (v/v) (solução de 

4xSSC com 0,05% de Tween 20). 

 

7. “Blocking” e Deteção da sonda 

a. Foram colocados 100 µL de BSA (“Bovine Serum Albumin”) a 3% (m/v) 

sobre cada lâmina, de forma a reduzir a ligação não especifica do anticorpo de 

deteção, e assim reduzir o ruído de fundo na visualização das lâminas. 

b. Colocou-se uma lamela 24x50mm e deixaram-se as lâminas repousar 10 min à 

temperatura ambiente. 

c. Procedeu-se à preparação da solução de deteção: 0,5 µL de anticorpo anti-

digoxigenina-rodamina/FITC em 100 µL de 4xSSC (1:200), por “drop”. 

d. A solução de deteção foi a centrifugar a 13000 rpm durante 10 min. 

e.  Findo o tempo em BSA, as lâminas foram mergulhadas em 4xT (v/v), durante 

1 min a 1 min e 30 seg. 

f. Colocou-se 90 µL de solução de deteção por lâmina e utilizaram-se lamelas de 

24x50mm para montagem. 

g. As lâminas foram transferidas para a camara húmida e incubadas a 37⁰C, 

durante 60 min. 

h. Findo o tempo de deteção, removeram-se as lamelas e efetuaram-se três 

lavagens com 4xT (v/v) durante 5 min cada, sempre no escuro. 

 

8. Montagem das lâminas em meio contrastante “4’-6’-Diamidino-2-Phenylindole” 

(DAPI) 

a. Colocou-se uma gota de meio de montagem com DAPI (Vectashield, Vector 

Laboratories) no centro de uma lamela limpa (24x50mm), e procedeu-se à 

montagem invertendo a lâmina e pressionando-a contra a lamela. 

b. As lâminas foram guardadas a 4ºC, tendo sempre o cuidado de as proteger da 

luz até visualização microscópica.  
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III. 2. 4. 3 RNA-FISH 

RNA-FISH é o método que permite a deteção e localização subcelular de vários tipos de 

moléculas de RNA em preparações citológicas. Pode ser analisada em duas dimensões (2D-

FISH) ou em três dimensões (3D-FISH), através de microscopia confocal. Esta técnica 

permite efetuar a análise de expressão de sequências transcricionalmente ativas, sendo 

frequentemente utilizada na análise de genes endógenos e exógenos, provindos da integração 

de genomas virais e transgenes, por exemplo. Esta metodologia facilita a análise do perfil de 

expressão ao nível celular, sendo possível detetar variações de expressão de uma determinada 

sequência de DNA em diferentes populações celulares (Volpi e Bridger, 2008). 

Pela implementação desta técnica, pretendeu-se investigar a ocorrência de transcritos sat 

I, bem como, em caso afirmativo determinar a sua localização, efetuar a sua caracterização e 

perfil de expressão do sat I nas linhas celulares de RNO normal e CLS.           

Protocolo 9.  

RNA FISH em preparações celulares de RNO e CLS-ACI-1 para a deteção de 

transcritos da sequência sat I. 

Ter em atenção que todas as soluções utilizadas ao longo deste protocolo são RNase “Free” 

1. Fixação e Permeabilização da suspensão celular 

a. Foram fornecidas preparações celulares de RNO e CLS-ACI-1 a crescer em 

lâmina, num suporte quadripern. 

b. Foi removido o meio de cultura de cada compartimento, e lavou-se com PBS 

1x RNase “Free” (p/v), de forma a remover excesso de meio. 

c. Efetuou-se a fixação da suspensão celular com paraformaldeído a 2% (v/v), e 

deixou-se atuar por 20 min. 

d. Findo o tempo de fixação, removeu-se o fixador, e efetuaram-se três lavagens 

sequenciais de 5 min, com PBS 1x RNase “Free” (p/v). 

e. Fez-se a permeabilização com solução de Triton a 0,5% (v/v) (100 µL Triton 

X100, 200 µL RVC em 20 mL de PBS 1x), durante 7 a 15 min. 

f. Removeu-se a solução de Triton e fizeram-se três lavagens, de 5 min cada, com 

PBST a 0,05% (v/v) (50 µL Tween em 100 mL PBS 1x RNase “Free”). 

 

2. Preparação e Hibridação da sonda 

a. Durante o tempo de lavagens com PBST (v/v) preparou-se a sonda em tubos 

“eppendorf” de 0,5 mL, com 22 µL de solução de hibridação (previamente 
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aquecida a 37ºC no “termoblock”) e 8 µL de sonda marcada com 

digoxigenina-dUTP, por lâmina. A sonda preparada foi sujeita a “vortex” e 

colocada sob agitação no “termoblock” a 37ºC. Posteriormente, a sonda foi 

desnaturada a 85ºC durante 15 min, num termociclador.  

b. No decorrer da desnaturação, e após PBST, fez-se a desidratação do material 

biológico com concentrações crescentes e sucessivas de etanol a 70% (v/v), 

90% (v/v) e 100% (v/v), durante 3 min cada. 

c. Colocaram-se as lâminas a secar, assim como lamelas de 24x50mm 

(previamente lavadas em etanol).  

d. Findo o programa de desnaturação da sonda, os tubos foram transferidos para o 

gelo, de forma a impedir a renaturação da mesma. 

e. Colocaram-se 30 µL de sonda por lamela e fez-se a montagem invertida das 

lâminas, tendo em atenção para evitar a formação de bolhas de ar.  

f. As lâminas foram incubadas numa câmara húmida a 37ºC durante 16 h.   

 

3. Lavagens Pós-hibridação  

a. No dia seguinte retiraram-se as lâminas da incubadora. 

b. Removeu-se a cola e lamelas, e colocaram-se as lâminas em 2x SSC (v/v), 

durante 5 min, a 42ºC. 

c. Procedeu-se a dois banhos sequenciais de 0,1x SSC (v/v) a 42ºC, durante 5 min 

cada. 

d. Efetuou-se um lavagem com 2x SSC (v/v) por 5 min, a 42ºC. 

e. Após as lavagens, as lâminas foram transferidas para solução de 4xT (v/v), de 

modo a manter a hidratação das células. 

 

4. “Blocking” e Deteção da sonda 

a. Foi feita uma passagem rápida por PBST e efetuou-se o “blocking” com 100µL 

de FBS (“Fetal Bovine Serum”) a 10% (v/v) por lâmina.  

b. Colocaram-se lamelas (24x50mm) e transferiram-se as lâminas para a câmara 

húmida onde permaneceram 30 min a 37ºC. 

c. No tempo de espera do “blocking”, prepararam-se a solução de deteção com 

anticorpos anti-digoxigenina-rodamina e FBS a 5% (v/v). Por lâmina usou-se 

0,5µL de anticorpo e 100µL de FBS 5% (1:200). 

d. Após “blocking” removeram-se as lamelas e adicionaram-se 100µL de 

anticorpo marcado a cada lâmina, de modo e fazer a deteção da sonda. 
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e. Foi feita montagem com lamela e as lâminas foram colocadas em câmara 

húmida a 37ºC por 60 min. 

f. Após deteção fizeram-se duas lavagens com PBST (v/v) 5 min cada, de forma 

a remover o excesso de anticorpo. 

g. As lâminas foram sujeitas a uma lavagem com PBS 1x (p/v) por 5 min, para 

remover o detergente Tween, presente na solução de PBST. 

 

5. Montagem das lâminas em meio contrastante “4’-6’-Diamidino-2-Phenylindole” 

(DAPI) 

a. Colocou-se uma gota de meio de montagem com DAPI (Vectashield, Vector 

Laboratories), meio contrastante, no centro da lamela (24x50mm), e procedeu-

se à montagem invertendo a lâmina e pressionando-a contra a lamela.    

Protocolo 10. 

DNA-FISH sequencial a RNA-FISH em lâmina de suspensão celular de RNO.   

Este protocolo é uma adaptação do protocolo original de DNA-FISH, que permite 

efetuar marcação de células em lâminas previamente sujeitas a outro protocolo de hibridação 

in situ fluorescente. No presente caso, o protocolo de DNA-FISH foi realizado em células de 

RNO, previamente sujeitas a RNA-FISH para a marcação de transcritos de sat I. Este 

protocolo foi realizado com o objetivo de determinar a ocorrência, ou não, de co-localização 

ou não dos transcritos sat I com as regiões de DNA satélite I. Antes de ser realizado este 

protocolo, foram tiradas 40 imagens em diferentes quadrantes da lâmina e apontadas as suas 

coordenadas. 

1. À lâmina de RNA-FISH foi removida a lamela e efetuada lavagem com 4xT (v/v) 

de 5, seguida de passagem por 2x SSC (v/v). 

2. Efetuou-se o equilíbrio da lâmina em formamida a 50% (v/v) durante dois dias a 

4ºC. 

3. Passado o tempo de equilíbrio as lâminas foram deixadas durante 1h à temperatura 

ambiente na mesma solução de formamida. 

4. Findo o tempo de espera anterior, a lâmina foi transferida para uma solução de 70% 

de formamida (v/v) a 72ºC, onde permaneceram por 2 min. 

5. Realizou-se a desidratação da lâmina com passagens de 5 min cada em etanol a 

70% (v/v), 90% (v/v) e 100% (v/v), a -20ºC. Colocou-se a lâmina a secar. 
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6.  Entretanto havia sido preparada a sonda a ser utilizada. Na preparação foi utilizado 

22 µL de solução de hibridação e 8 µL de sonda marcada com biotina, que foi 

sujeita a “vortex” e “spindown”. 

7. Fez-se a desnaturação da sonda a 85ºC, durante 15 min, no termociclador. Findo 

este tempo a sonda foi transferida para o gelo onde permaneceu cerca de 5 a 10 

min. 

8. Pipetou-se 30 µL de sonda para a lâmina e efetuou-se a montagem com lamela de 

24x50mm. 

9. As preparações foram colocadas a hibridar numa câmara húmida, a 37ºC, durante 

aproximadamente 16h. 

10. Terminado o tempo de hibridação, removeu-se a lamela e fizeram-se lavagens 

sequenciais de 2xSSC (v/v), 0,5xSSC (v/v), 0,5xSSC (v/v) e 2xSSC (v/v), durante 

5 min cada, a 42ºC. 

11. Após as lavagens a lâmina foi transferida para a solução de 4xT (v/v), de modo a 

manter a hidratação da lâmina.  

12. Efetuou-se o “blocking” com BSA a 3% (m/v) (100 µL por lâmina) durante 10 min 

à temperatura ambiente.   

13. Durante o tempo de “blocking” preparou-se a solução de deteção com recurso a 

100 µL de 4xSSC (p/v) e 0,5 µL de anti-biotina-FITC (1:200). 

14. Findo o tempo de “blocking”, a lâmina foi mergulhada em 4xT (v/v), durante 1 min 

a 1 min e 30 seg. 

15. Fez-se a deteção com a solução de deteção preparada e incubou-se, durante 1h, a 

37ºC em câmara húmida. 

16. Após deteção fizeram-se três lavagens com 4xT (v/v) de 5 min cada. 

17. Efetuou-se a montagem com meio de montagem com DAPI (Vectashield, Vector 

Laboratories) com lamelas 24x50mm.           

   

III. 2. 4. 4 Imunofluorescência-FISH (ou IF-FISH) 

A imunofluorescência baseia-se na deteção de motivos proteicos pela utilização de 

anticorpos específicos associados a moléculas fluorescentes, permitindo a deteção em 

simultâneo de múltiplas proteínas. Quando combinada com FISH possibilita a deteção em 

simultâneo de ácidos nucleícos (DNA ou RNA) e de proteínas específicas ao nível subcelular. 

À semelhança das outras metodologias de FISH, também a IF-FISH pode ser analisada em 
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duas dimensões (2D-FISH) ou em três dimensões (3D-FISH), através de microscopia 

confocal (Volpi e Bridger, 2008). 

Esta técnica foi aplicada, neste trabalho, conjuntamente com a técnica de RNA-FISH 

com o intuito de analisar o perfil transcricional da sequência de DNA satélite sat I de R. 

norvegicus ao longo do ciclo celular nas linhas em estudo, e determinar a possível ocorrência 

de co-localização dos seus transcritos em relação a estruturas proteicas nucleares específicas, 

nomeadamente os nucléolos. Outros estudos já foram feitos também pela combinação desta 

técnica com a técnica de RNA-FISH e na determinação da associação da proteína 

centromérica CENP-C com a região α-satélite do genoma humano (Volpi e Bridger, 2008).  

Protocolo 11. 

Hibridação in situ fluorescente para deteção de transcritos de sat I e proteínas (RNA-

FISH-IF) em preparações celulares de RNO e CLS-ACI-1.  

Os passos sem descrição pormenorizada neste protocolo foram realizados segundo o 

Protocolo 9. 

1. Fixação e Permeabilização da suspensão celular 

Nota: A permeabilização foi realizada com recurso a dois reagentes distintos: Triton a 

0,5% (v/v) e Tween a 5% (v/v) (750 µL Tween 20, 150 µL RVC em 15 mL de PBS 1x). O 

reagente Tween foi utilizado especificamente em lâminas nas quais se pretendeu detetar a 

proteína PCNA, como marcador de proliferação celular. 

2. Preparação e Hibridação da sonda 

3. Lavagens Pós-hibridação  

4. “Blocking”  

5. Preparação dos anticorpos primários e secundários 

a. No tempo de espera do “blocking”, prepararam-se os anticorpos a serem 

usados em 100 µL de FBS 5% (v/v): 

 anticorpos primários “mouse” anti-ciclina D1 (1:50), “mouse” anti-

PCNA (1:100), “mouse” anti-fibrilarina (1:100), e “rabbit” anti-ciclina 

A (1:75) e “rabbit” anti-pH3 (histona 3 fosforilada) (1:300);  

 anticorpos secundários ”mouse”/”rabbit”-FITC na razão de 1:200 

(ciclinas, PCNA, fibrilarina e pH3); 

 anti-digoxigenina para a deteção da sonda, marcado com rodamina, na 

razão de 1:200.  
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6. Anticorpo primário   

a. Após “blocking” removeram-se as lamelas e adicionaram-se 100 µL de 

anticorpo primário a cada lâmina. 

b. Foi feita montagem com lamela e as lâminas foram colocadas em câmara 

húmida a 37ºC durante 1h (primários anti-pH3 e fibrilarina) ou a 4ºC durante 

16h (primários anti-PCNA e ciclinas D1 e A). 

c. Após deteção fizeram-se três lavagens com PBST (v/v), 5 min cada, de forma a 

remover o excesso de anticorpo. 

7. Deteção da sonda e dos anticorpos primários 

a. Foi adicionada a cada lâmina 100µL de solução de deteção (anti-digoxigenina-

rodamina e anticorpo secundário-FITC). 

b. Fez-se a montagem e incubou-se pelo período de 1h a 37ºC. 

c. Findo o tempo de deteção fizeram-se duas lavagens, de 5 min cada, com PBST 

(v/v) de forma a remover o excesso de anticorpos e reduzir ligações 

inespecíficas.  

d. As lâminas foram sujeitas a lavagem de 5 min com PBS 1x (p/v), para remover 

o detergente Tween presente na solução de PBST. 

 

8. Montagem das lâminas em meio contrastante com DAPI (Vectashield, Vector 

Laboratories) 

 

III. 2. 5 Microscopia de Epifluorescência e Análise de Imagens 

As preparações cromossómicas e celulares submetidas a hibridação in situ fluorescente 

foram visualizadas nos microscópios de epifluorescência Axioplan 2 (LSM-510 META 

“Confocal Microscope”), Axio Imager Z1 (Zeiss “Fluorescence Microscope ApoTome”) e 

confocal Axio Imager Z2 (Zeiss LSM-710 “Confocal Microscope”), equipados com uma 

lâmpada de mercúrio (HBO) de 100W e câmara digital de alta resolução a preto e branco 

(AxioCam MRm e JAI Progressive Scan, respetivamente). Para obtenção das imagens foram 

utilizados os programas de aquisição de imagens LSM 510, Axion Vision 3 (Zeiss), e Genus 

(Genetix) pela mesma ordem. Estes equipamentos estão preparados com filtros para a 

discriminação dos diferentes fluorocromos, segundo os seus comprimentos de onda (λ) de 

excitação e emissão. No presente trabalho foram utilizados os fluorocromos rodamina (5-

carboxitetrametilrodamina ou 5-TAMRA) (λ excitação = 542nm; λ emissão = 568nm) e FITC 
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(Fluoresceinisotiocianato) (λ excitação = 490nm; λ emissão = 525nm), e o contrastante DAPI (λ 

excitação = 359nm; λ emissão = 461nm). 

Por lâmina foram tiradas cerca de 30 a 40 imagens representativas, que posteriormente 

foram tratadas (sempre no seu todo e apenas ao nível do contraste e brilho) com o programa 

Adobe Photoshop 7.0.  

 

III. 2. 6 Conversão por Bissulfito de Sódio 

A metilação do DNA tem sido reconhecida como um mecanismo de regulação relevante 

em biologia do desenvolvimento, envelhecimento e etiologia do cancro. No cancro, um 

número diversificado de genes apresentam expressão desregulada resultante da alteração do 

seu perfil de metilação (Huang et al., 2010). Esta modificação epigenética ocorre em resíduos 

de citosina, mais especificamente em dinucleótidos CpG (Dawson e Kouzarides, 2012). 

Regiões genómicas com elevado conteúdo destes resíduos, são conhecidas como ilhas CpG e 

estão associadas a regiões heterocromáticas e promotores (You e Jones, 2012). 

Um dos métodos tipicamente utilizados para a determinação do status de metilação das 

sequências de DNA é a reação de conversão por bissulfito de sódio, que posteriormente é 

acompanhada de amplificação por PCR do locus/loci de interesse. A reação com bissulfito de 

sódio conduz à desaminação, em DNA desnaturado, de C (citosina) não metiladas, e 

consequente conversão para U (uracilo). As citosinas metiladas (m
5
C) resistem ao processo de 

desaminação e assim permanecem inalteradas na cadeia de DNA (Wojdacz et al., 2009; 

Huang et al., 2010; Pardo et al., 2010). 

A seletividade da reação permite a conjugação desta metodologia com a técnica de 

PCR, em estudos de metilação, para a seleção específica de determinadas sequências. Os 

produtos de PCR apresentam sequências distintas, dependendo do estado de metilação das 

amostras de DNA em estudo. As ilhas CpG metiladas mantêm a sua identidade, enquanto as 

CpG não metiladas/convertidas surgem com TpG. Como tal, a origem e padrão de metilação 

dos produtos de PCR do locus de interesse, podem ser determinadas por análise pós-PCR 

(Wojdacz et al., 2009; Mikeska et al., 2010).  

Este protocolo foi utilizado em amostras de DNA genómico da espécie em estudo, mais 

especificamente em amostras de DNA isoladas no ensaio AZA. Através desta técnica 

pretendeu-se analisar o padrão de metilação da sequência sat I em vigor nas linhas RNO e 

CLS, assim como verificar o efeito do composto desmetilante 5-azacitidina no mesmo.  
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Protocolo 12. 

Conversão por Bissulfito de Sódio das amostras de DNA genómico de RNO e CLS-ACI-

1 do ensaio AZA [Cells-to CpG™ Bisulfite Conversion Kit (Applied Biosystems)]. 

1. Prepararam-se as amostras de DNA genómico a uma concentração de 2 µg para um 

volume final de 45 µL, atendendo à permanência das mesmas entre os valores de 100 

ng e 2000 ng (intervalo estabelecido pelo fabricante para uma conversão eficiente). 

2. Adicionaram-se às amostras 5µL de reagente de desnaturação e homogeneizou-se. 

3. Colocou-se as amostras a 50ºC, durante 10 min. 

4. Foi depositada em cada amostra 100 µL de reagente de conversão, previamente 

aquecido a 60ºC, perfazendo assim um volume de reação de 150 µL. 

5. A mistura de reação foi posta no termociclador e sujeita ao seguinte programa de 

reação: 

Temperatura Tempo 

65ºC 30 min 

95ºC 1 min 30 seg 

65ºC 30 min 

95ºC 1 min 30 seg 

65ºC 30 min 

4ºC Pausa 

 

6. Dessalinização e Dessulfonação 

a. Centrifugaram-se as amostras a 10000 rpm durante 1 min. 

b. Prepararam-se tubos coletores com colunas, e depositou-se nestas 600 µL de 

tampão de ligação. 

c. Transferiram-se as amostras convertidas para a coluna, inverteram-se e 

centrifugaram-se a 10000 rpm durante 1 min. 

d. Após centrifugação, eliminou-se o líquido dos tubos coletores e adicionou-se 

600 µL de tampão de lavagem, de forma a remover sais presentes nas 

amostras. 

e. Fez-se nova centrifugação nas mesmas condições e rejeitou-se o líquido 

presente no tubo coletor. 

f. Depositaram-se 200 µL de reagente de dessulfonação às colunas e deixou-se 

repousar à temperatura ambiente durante 15 min. 
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g. Efetuou-se centrifugação a 10000 rpm durante 1 min e eliminou-se novamente 

o filtrado. 

 

7. Lavagem e Eluição do DNA 

a. Adicionaram-se 400 µL de tampão de lavagem às colunas, sujeitando-as 

seguidamente a centrifugação a 10000 rpm durante 2 min. 

b. Rejeitou-se o líquido presente nos tubos coletores e efetuou-se nova 

centrifugação durante 1 min. 

c. Transferiram-se as colunas para novo tubo coletor e adicionaram-se 40 µL de 

tampão de eluição. 

d. Deixaram-se os tubos em repouso durante 30 min à temperatura ambiente e fez 

uma última centrifugação das amostras a 10000 rpm, durante 1 min. 

e. Guardaram-se as amostras a 4ºC ou a -20ºC, em caso de armazenamento 

prolongado. 

Protocolo 13. 

PCR dos produtos de conversão com “primers” BSP (BSP-PCR) específicos para a 

sequência sat I.    

As amostras de DNA genómico convertido foram sujeitas a reação de PCR para amplificação 

das sequências sat I após tratamento com bissulfito de sódio. Para esta reação foram 

desenhados “primers” de metilação BSP (“Bisulfite sequencing primers”) através do 

programa “MethPrimer”, que conduzem à amplificação seletiva de sequências sat I 

convertidas: 

“Primer Forward”: 

5’-GTTTTATTGGGAATTTATTGAATT-3’ 

“Primer Reverse”: 

5’-CCAATAACCTACTCTTATAAAATATATACT-3’ 

  

1. Preparou-se a seguinte mistura de reação: 

Mistura de reação 
Quantidade 

(µL) 

DNA convertido (200-300ng/µL) 2 

dNTP’s (2,5mM) (Invitrogen, Life Technologies) 4 
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H2O (Gibco, Invitrogen Life Technologies) 33 

MgCl2 (25mM) (Fermentas, Thermo Fisher Scientific) 3 

“Primer Forward” (1µg/mL) (Invitrogen, Life Technologies) 1 

“Primer Reverse” (1µg/mL) (Invitrogen, Life Technologies) 1 

Tampão PCR 10x [(NH4)2SO4] (Fermentas, Thermo Fisher Scientific) 5 

Taq DNA “polymerase” (5U/µL) (Fermentas, Thermo Fisher Scientific) 1 

Volume final 50 

 

2. A mistura de reação preparada foi sujeita ao seguinte programa de PCR: 

Temperatura Tempo N.º de Ciclos 

94ºC 3 min  

94ºC 

60ºC 

72ºC 

1 min 

45 seg 

45 seg 

30 

72ºC 10 min  

10ºC Pausa  

 

3. Findo o programa de reação, foi feita a separação em gel de agarose a 1,5% (p/v) dos 

produtos de PCR, a uma voltagem de 120 V. Na eletroforese foram usados 5µL de 

solução de deposição para o volume total de produto de PCR e 4 µL de marcador de 

peso molecular. 

Protocolo 14. 

Isolamento e Purificação de bandas de gel [Cut & Spin DNA Gel Extraction (Grisp); 

QIAquick® PCR Purification Kit (Qiagen)]  

Este protocolo realizou-se para a extração das bandas de interesse dos produtos de BSP-PCR 

identificáveis no gel de agarose do Protocolo 14. 

1. Isolamento de bandas  

a. Excisaram-se as bandas do gel de agarose.  

b. As bandas excisadas foram colocadas em colunas Cut & Spin DNA gel 

Extraction (Grisp) e realizou-se uma centrifugação a 6200 rcf durante 10 min. 

c. Eliminaram-se as colunas. 

2. Purificação das amostras 
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a. As amostras isoladas foram transferidas para tubos “eppendorf” de 2 mL, 

tendo-se-lhes adicionado 5 volumes de tampão PBI e invertido. 

b. Verificou-se a ocorrência ou não de alteração do pH, através da observação de 

coloração amarela da mistura. Caso fosse verificada alteração para coloração 

violeta efetuava-se a adição de 10µL de acetato de sódio. 

c. Colocaram-se as colunas fornecidas pelo “kit” em tubos coletores de 1,5 mL e 

transferiram-se as amostras para as colunas. 

d. Centrifugaram-se a 13000 rpm, durante 1 min, e rejeitou-se o líquido presente 

nos tubos coletores. 

e. Adicionou-se às colunas 750 µL de tampão PE e deixou-se à temperatura 

ambiente durante 2 a 5 min. 

f. Passado o tempo de espera fez-se nova centrifugação a 13000 rpm, por 1 min. 

g. Eliminou-se o filtrado e efetuou-se nova centrifugação nas mesmas condições 

que as anteriores. 

h. Transferiram-se as colunas para novos tubos de 1,5 mL e eluíram-se as 

amostras com 50 µL de tampão EB. 

i. Deixaram-se a eluir as amostras durante 30 min e findo este tempo fez-se 

centrifugação a 13000 rpm, durante 1 min. 

j. Eliminaram-se as colunas e guardaram-se as amostras a -20ºC. 

3. As amostras obtidas foram analisadas em gel de agarose a 1% (p/v) a 120 V.  

 

III. 2. 7 Clonagem 

A clonagem de sequências de DNA é uma tecnologia que grandemente contribuiu para 

a expansão do conhecimento científico em biologia molecular e celular (Miles e Wolf, 1989).  

A clonagem de fragmentos de DNA, é uma metodologia sistemática, que se baseia na 

inserção/ligação de um fragmento de DNA de interesse num plasmídeo, formando uma 

molécula de DNA recombinante. Posteriormente o vetor recombinante é incorporado por 

bactérias competentes, conhecido como processo de transformação. A clonagem permite a 

manutenção e amplificação dos fragmentos de DNA como parte integrante do genoma 

bacteriano (Miles e Wolf, 1989).  

No presente trabalho o plasmídeo utlizado foi o pUC19 já linearizado por digestão com 

a enzima SmaI e desfosforilado. O plasmídeo encontra-se disponível para ligação com o 

fragmento de interesse, neste caso as sequências de DNA de sat I convertidas e isoladas, que 

apresentam extremidades cegas fosforiladas. 
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Primariamente os fragmentos de sat I convertidos das amostras de RNO e CLS nas 

etapas do ensaio AZA foram sujeitos a reação de Fast-end-Repair para fosforilação dos 

mesmos e geração de extremidades cegas, o que possibilitaria a ligação destes fragmentos ao 

vetor de clonagem.  

Protocolo 15. 

Preparação de meios de cultura Luria-Bertani (LB) sólido e líquido para crescimento 

bacteriano. 

1. Preparação de meio LB sólido 

a. Preparou-se 1L de meio sólido com meio LB liofilizado (25 g/L) e agar (15 

g/L), em água. 

b. O meio preparado foi esterilizado por autoclavagem a 121ºC, durante 15 min. 

c. Arrefeceu-se o meio lentamente num banho a 50ºC. 

d. O meio foi suplementado com ampicilina (100 mg/mL), IPTG (100 mM) e X-

Gal (50 mg/mL) em câmara de fluxo. A suplementação foi feita de modo a 

obter uma concentração final de 100 µg/mL de ampicilina, 0,5mM de IPTG e 

80 µg/mL de X-Gal. 

e. Depois da suplementação do meio fez-se a sua distribuição em caixas de petri 

(≈30 mL por placa). Após solidificação, as placas foram armazenadas a 4ºC 

para posterior utilização. 

2. Preparação de meio LB líquido 

a.  Prepararam-se 2 L de meio LB com LB liofilizado (25 g/L), e adicionando o 

volume necessário de H2O destilada. 

b. Dissolveu-se a solução e colocou-se a autoclavar a 121ºC, durante 15 min. 

c. Deixou-se o meio a arrefecer à temperatura ambiente e efetuou-se a adição de 

ampicilina, para a obtenção de uma concentração final de 100 µg/mL. 

d. O meio preparado foi guardado a 4ºC para posterior distribuição em tubos 

falcon de 50 mL (10 mL por tubo). 

Protocolo 16. 

Reação Fast-End-Repair das sequências de sat I convertidas, isoladas e purificadas. 

[Fermentas™ Fast DNA End Repair Kit (ThermoScientific)]   
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As sequências de DNA de sat I após conversão são sujeitas a este protocolo de forma a 

facilitar a ligação dos fragmentos isolados e purificados ao vetor de clonagem, através da 

geração de extremidades cegas e fosforilação das mesmas.  

 

1. A partir das amostras das bandas purificadas preparou-se a seguinte reação de PCR: 

Mistura de Reação Quantidade (µL) 

10x End Repair Buffer 5 

Banda Purificada 40 

End Repair Enzyme Mix 2,5 

H2O (Gibco) 2,5 

Volume final 50 

 

2. A mistura de reação preparada foi a incubar a 20ºC no termociclador, durante 12 min, 

tendo sempre em atenção que o tempo reação não deveria de exceder os 20 min. 

3. Findo o tempo de reação, as amostras foram postas em gelo. 

4. De seguida efetuou-se a purificação dos produtos de PCR, usando o protocolo de 

purificação acima descrito (Protocolo 14. 2). 

Protocolo 17. 

Reação de Ligação das sequências de sat I convertidas e fosforiladas ao vetor 

pUC19/SmaI. [Fermentas™ T4 DNA Ligase (ThermoScientific)].  

1. Preparou-se a reação de ligação do inserto ao vetor pUC19DNA/SmaI como se 

descreve de seguida: 

Reação de Ligação Quantidade (µL) 

 
RNO e CLS sem AZA 

RNO AZA e AZA Stop 
CLS AZA 

Bandas End-Repair 14 14 

H2O (Gibco) - - 

Vector pUC19/SmaI 1 (50 ng) 1 (20 ng) 

10x T4 Buffer 2 2 

50% PEG 4000 2 2 

T4 DNA Ligase 1 1 

Volume final 20 20 
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2. A ligação decorreu num termociclador a 22ºC, durante 1h. 

Protocolo 18. 

Transformação de bactérias competentes DH5α (Life Technologies) com o vetor 

pUC19DNA/SmaI. 

1. Preparação de alíquotas de bactérias 

a. Retiraram-se os “stocks” de bactérias competentes da câmara a -80ºC e 

alíquotaram-se 50µL de suspensão bacteriana para tubos de 1,5mL em gelo. 

2. Transformação das bactérias 

a. Pipetaram-se 3 µL (10 ng) de reação de ligação a cada alíquota e misturou-se. 

b. Colocaram-se os tubos em gelo durante 30 min. 

c. Efetuou-se choque térmico com passagem dos tubos para um banho a 42ºC 

durante 20 seg. Findo este tempo fez-se passagem imediata para gelo onde 

permaneceram por 2 min. 

d. À lamparina, adicionaram-se 950µL de meio SOC, previamente à temperatura 

ambiente, a cada tubo. 

e. Os tubos foram incubados a 37ºC com agitação a 225 rpm durante 1h. 

f. Plaquearam-se 200µL de suspensão bacteriana nas placas de petri com meio 

LB sólido à chama e fez-se o espalhamento com a ajuda de uma ansa. 

g. Incubaram-se as placas a 37ºC numa incubadora durante 16h. 

3. Repicagem de colónias de bactérias transformadas 

a. Passado o período de incubação, selecionaram-se de cada placa 10 colónias 

brancas e repicaram-se para tubos falcon com meio LB líquido. Esta etapa foi 

efetuada à chama para proteção do operador. 

b. Os tubos foram colocados na incubadora a 37ºC, sob agitação (225 rpm) 

durante 16h. 

4. Após período de incubação, foi realizado o “screening” dos clones de sat I (Protocolo 

19).  

Protocolo 19.  

“Screening” dos clones 

1. Para o “screening” dos clones de sat I (RNO sem AZA, AZA, AZA Stop e CLS 

sem AZA e AZA) foi preparada a seguinte mistura de reação: 
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Mistura de reação 
Quantidade 

(µL) 

Suspensão bacteriana 1,6 

d’NTPs (2,5mM) (Invitrogen, Life Technologies) 1 

“Primer M13 Forward” (Invitrogen, Life Technologies) 0,2 

“Primer M13 Reverse” (Invitrogen, Life Technologies) 0,2 

Taq DNA “polymerase” (Fermentas, Thermo Fisher Scientific) 0,4 

Tampão PCR 10x [com (NH4)SO4] (Fermentas, Thermo Fisher 

Scientific) 

2 

MgCl2 (25mM) (Fermentas, Thermo Fisher Scientific) 1,2 

H2O (Gibco, Invitrogen Life Tecgnologies) 13,4 

Volume final 20 

*Primer M13 Forward: TGTAAAACGACGGCCAGT 

Primer M13 Reverse: CAGGAAACAGCTATGACC 

2. A mistura de reação anterior foi sujeita ao seguinte programa de PCR em 

termociclador: 

Temperatura Tempo N.º de Ciclos 

94ºC 5 min  

94ºC 

54ºC 

72ºC 

30 seg 

30 seg 

1 min 30 seg 

30 

72ºC 5 min  

4ºC Pausa  

 

3. Os produtos do PCR de “screening” foram avaliados por eletroforese em gel de 

agarose a 1% de modo a confirmar o sucesso da clonagem. É esperada uma banda 

na ordem dos 300 bp. Utilizaram-se, para a migração, 4µL de produto de PCR para 

2µL de solução de deposição. 

4. Fizeram-se os “stocks” dos clones em tubos de 2 mL. Para cada “stock” usaram-se 

800 µL de suspensão bacteriana e 200 µL de glicerol. Os tubos foram armazenados 

a -80ºC. 

5. Os clones positivos e com o inserto pretendido foram colocados a crescer em meio 

líquido, recorrendo a 100 µL de suspensão bacteriana dos “stocks” previamente 

armazenados. 
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Protocolo 20. 

Preparação de MiniPrep para Sequenciação. [Fermentas™ GeneJET Plasmid Miniprep 

Kit (ThermoScientific)]     

1. Para tubos de 2 mL pipetaram-se um total de 5 mL de suspensão bacteriana, cerca de 

1700 µL de cada vez (3 vezes) para coletar o máximo de bactérias possível. Entre cada 

pipetagem de 1700 µL centrifugaram-se as amostras a 8000 rpm durante 2 min e 

eliminou-se o sobrenadante. 

2. Ressuspenderam-se as amostras com 250 µL de tampão de ressuspensão, sujeitando-as 

de seguida a “vortex”. 

3. Adicionaram-se 250 µL de solução de lise e inverteram-se 5 vezes até a solução ficar 

viscosa (não deixando ultrapassar 5 min). 

4. Adicionaram-se 350 µL de solução de neutralização e inverteu-se. A mistura foi a 

centrifugar a 13000 rpm, 5 min. 

5. Passou-se o sobrenadante para colunas (fornecidas pelo “kit”) e centrifugou-se a 

13000 rpm durante 1 min. 

6. Eliminou-se o líquido filtrado do tubo coletor e fez-se lavagem das amostras com 500 

µL de solução de lavagem. 

7. Centrifugou-se a 13000 rpm, 1 min, eliminando-se de seguida o líquido do tubo 

coletor.  

8. Repetiu-se a anterior centrifugação e transferiram-se as colunas para tubos 

“eppendorf” de 1,5mL. 

9. Eluíram-se as amostras em 50 µL de água ultrapura (Gibco) a 70ºC. Deixaram-se a 

eluir as amostras durante 15 min, à temperatura ambiente. 

10. Findo o tempo de eluição centrifugaram-se as amostras a 14000 rpm, durante 2 min. 

11. Rejeitaram-se as colunas e identificaram-se os tubos. 

12. As amostras isoladas foram analisadas em gel de agarose a 1% (p/v) e quantificadas 

por espetrofotometria num nanodrop (Nanodrop ND-1000 Spectrophotometer-BIO-

RAD). 

 

III. 2. 8 Sequenciação dos clones e análise in silico  

A sequenciação individual de clones foi a primeira metodologia aplicada para a análise 

de DNA convertido por bissulfito e continua nos tempos atuais a ser a metodologia de eleição 

para este tipo de análises (Mikeska et al., 2010). 
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Os fragmentos previamente amplificados, gerados na reação de PCR, e clonados em 

bactérias competentes são analisado por sequenciação pela técnica de Sanger. A cada local 

CpG é atribuído, pelo programa do sequenciador um valor binário (metilado ou não metilado) 

providenciando assim para cada clone o seu padrão de metilação. A análise de vários clones 

estabelece a informação detalhada da heterogeneidade da amostra. Esta abordagem permite 

efetuar a quantificação do nível de metilação da sequência em estudo e a avaliação qualitativa 

e quantitativa da reação de conversão (Mikeska et al., 2010).   

No presente trabalho, através da seleção de dez clones positivos, para a presença da 

sequência de interesse e isolamento do seu DNA plasmídico, procedeu-se à sua sequenciação 

para análise do estado de metilação das sequências. Dos clones positivos, selecionaram-se as 

amostras pós-extração que apresentassem uma concentração superior a 100 ng/µL. As 

amostras foram enviadas para a empresa STABvida para sequenciação. As sequências 

resultantes foram tratadas nos programas Vector NTI
® 

Express Designer v.1.1.2, para 

exclusão da sequência remanescente do vetor, e MethylViewer para análise do estado de 

metilação da ilha CpG.             
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CAPÍTULO IV – RESULTADOS 

Neste capítulo serão apresentados os resultados obtidos ao longo deste trabalho, que 

nos permitiram determinar o perfil transcricional, a regulação da expressão e a inferência de 

uma possível função ou funções da sequência de DNA satélite “major”, sat I de Rattus 

norvegicus. 

IV. 1 Análise da sequência sat I e transcritos nas linhas celulares normal de RNO e 

tumoral CLS-ACI-1  

Efetuou-se inicialmente a análise global da sequência de DNA satélite I (346 bp) 

(Anexo 1) de Rattus norvegicus (isolada no laboratório de acolhimento) e respetivos 

transcritos, nas linhas celulares em estudo RNO e CLS-ACI-1, mediante condições normais 

de cultura in vitro. 

Numa primeira instância efetuou-se a marcação da sonda por PCR, para avaliação da 

sequência de DNA de sat I e dos transcritos comparativamente entre as linhas celulares RNO 

e CLS-ACI-1, mais especificamente, em preparações metafásicas e núcleos interfásicos 

previamente fixados (DNA-FISH) e células em lâmina (RNA-FISH e IF-FISH).    

Na análise dos transcritos sat I, inicialmente procedeu-se à avaliação do sinal dos transcritos 

sat I, em ambas as linhas RNO e CLS em condições normais, assim como a avaliação do seu 

perfil de expressão pela presença de transcritos ao longo do ciclo celular. Adicionalmente fez-

se a avaliação da localização dos transcritos na célula e a avaliação da natureza do sinal dos 

transcritos (i.e. transcritos nascentes ou maturos) por exposição ao composto DRB. Todas as 

imagens de in situ captadas e apresentadas nesta tese são a 2D. 

Como tal, de seguida serão apresentados os resultados obtidos na avaliação in situ do 

perfil transcricional da sequência de DNA satélite sat I de Rattus norvergicus.   

IV. 1. 1 Mapeamento Físico da sequência sat I nas linhas celulares RNO e CLS-

ACI-1 de Rattus norvegicus 

Para a análise preliminar da sequência de DNA sat I fez-se o mapeamento físico da 

mesma em núcleos interfásicos e cromossomas metafásicos das linhas RNO e CLS. 

Em RNO, verifica-se a natureza em “cluster” da sequência de DNA sat I, como 

esperado. O sinal é apresentado em toda a extensão do núcleo (Fig. 4a). O mapeamento em 

metafases de RNO revela a prevalência do sinal de sat I maioritariamente no centrómero ou 

pericentromericamente, contudo, alguns pares cromossómicos apresentam sinal na região 
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subtelomérica (cromossomas 3 e 12). Em alguns pares cromossómicos não é detectável a 

presença da sequência sat I, pelo menos com este nível de resolução (cromossomas 1, 19, 20, 

X e Y) (Fig. 4c). 

Ao nível dos núcleos, em CLS-ACI-1 (Fig. 4b), verifica-se sinal em “cluster” do sinal 

de sat I, tal como o observado em RNO. Contudo, comparativamente a RNO, o tamanho dos 

“clusters” aparenta ser de dimensões reduzidas. O sinal parece estar disperso no núcleo. 

Relativamente ao mapeamento em cromossomas metafásicos (Fig. 4d), comparativamente a 

RNO, em CLS a localização de sat I permanece em regiões de heterocromatina constitutiva, 

nomeadamente centrómero e telómero (região subtelomérica), e não sendo observado sinal 

noutras regiões dos cromossomas. São também identificados cromossomas sem sinal de sat I, 

tal como em RNO. 

 

Figura 4: Imagens 2D representativas da análise in situ da sequência sat I de R. norvegicus, nas 

linhas celulares RNO e CLS-ACI-1, em núcleos e metafases. a) Núcleos interfásicos de RNO 

(DAPI), com sinal da sequência sat I (Rodamina). b) Núcleos interfásicos de CLS (DAPI), com sinal 

da sequência sat I (Rodamina). c) Metafase de RNO (DAPI) com sinal maioritariamente centromérico 

de sat I. d) Metafase de CLS (DAPI) com sinal maioritariamente centromérico de sat I.      
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IV. 1. 2 Análise dos transcritos sat I nas linhas celulares RNO e CLS-ACI-1 

Numa primeira abordagem fez-se a identificação e caracterização dos transcritos de sat 

I nas linhas celulares normal de RNO (controlo) e tumoral CLS-ACI-1 em condições normais. 

O sinal visualizado nas duas linhas celulares apresenta-se maioritariamente em 

“cluster”, contudo é identificável em algumas células um padrão disperso do mesmo. São 

visualizados 1 a 3 sinais perfeitamente individualizados (Fig. 5). São ainda observadas células 

com e sem transcritos. Entre as linhas celulares parece verificar-se uma diminuição de sinal, 

em termos de diminuição do tamanho dos “clusters”, em CLS-ACI-1 comparativamente a 

RNO, ainda que esta análise seja puramente especulativa uma vez que é apenas semi-

quantitativa.  

 

Figura 5: Imagens 2D representativas da análise in situ dos transcritos da sequência sat I de R. 

norvegicus. a) Deteção dos transcritos de sat I em células (a azul) da linha normal RNO (controlo), 

com identificação de sinal em “cluster” (a vermelho). b) Deteção dos transcritos de sat I em células (a 

azul) da linha tumoral CLS-ACI-1, com identificação de sinal em “cluster” (a vermelho). Sinal dos 

transcritos visualizados em “cluster”, com observação de um a três “clusters” por célula. São 

observadas células com e sem transcritos. 

 

Em seguimento à avaliação preliminar do sinal dos transcritos de sat I, fez-se a 

exposição de ambas a linhas celulares ao composto DRB, por forma a determinar a natureza 

do sinal dos transcritos; ou seja, determinar se os transcritos visualizados são transcritos 

nascentes ou maduros. 

O DRB permite a distinção entre transcritos nascentes e maduros devido ao seu efeito 

inibitório sobre a ação da enzima RNA polimerase II. Esta molécula inibe a ação de cinases 
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responsáveis pela ativação da polimerase, por fosforilação do seu domínio C-terminal 

(Stoimenov et al., 2011).  

No presente caso, nas linhas sujeitas ao tratamento com DRB (Fig. 6c-d) verifica-se a 

diminuição do sinal de transcritos comparativamente à amostra controlo, em termos do 

número de “clusters” observados e tamanho dos mesmos (Fig. 6a-b). É ainda verificada uma 

menor dispersão de sinal. Estes resultados conduzem-nos à hipótese de os transcritos 

dispersos serem transcritos nascentes. 

 

Figura 6: Imagens 2D representativas da análise in situ dos transcritos de sat I em R. norvegivus 

sob o efeito do composto DRB. a) Imagens representativas da linha RNO (controlo) e b) da linha 

CLS não expostas ao composto DRB. c) Análise da variação do sinal de transcritos de sat I em RNO, 

por ação do composto DRB. d) Análise da variação do sinal de transcritos de sat I em CLS, por ação 

do composto DRB. Em ambas as linhas celulares verifica-se a tendência de diminuição do sinal de 

transcritos, em termos de diminuição do número e tamanho dos “clusters” nas células sujeitas a 

tratamento com DRB, comparativamente aos respetivos controlos. É verificada também a diminuição 

da dispersão do mesmo.  
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Pelas imagens observadas ao longo desta análise preliminar, a observação de 

transcritos nas proximidades dos nucléolos sugeriam uma localização nucleolar para os 

mesmos. Como tal, por forma a avaliar esta hipótese recorreu-se à marcação da porção fibrilar 

dos nucléolos, de modo a determinar a ocorrência de co-localização dos transcritos sat I nestas 

estruturas. Os nucléolos são estruturas que englobam três componentes fundamentais: os 

centros fibrilares (FC – “fibrillar centres”), a componente fibrilar densa (DFC – “dense 

fibrillar component”) e a componente granular (GC – “granular componente”). Estas 

estruturas estão associadas maioritariamente à transcrição, maturação/processamento e 

“assembly” do rRNA (RNA ribossómico) com ribonucleoproteínas, contudo estas também se 

encontram envolvidas na maturação/processamento de outros ácidos desoxirribonucleícos e 

de outras proteínas (Hernandez-Verdun, 2011). 

Para esta análise, foi efetuada a marcação da fibrilarina com um anticorpo específico, e 

realizada a deteção dos transcritos de sat I, em ambas as linhas celulares. É observado nas 

células de RNO (Fig. 7a) e CLS (Fig. 7b) a existência de um a quatro nucléolos, contudo é 

mais frequente a visualização de um e dois nucléolos. Relativamente à localização dos 

transcritos, na Fig. 7, não são verificadas evidências incontestáveis da sua co-localização com 

os nucléolos. Em algumas células pode ser visualizada a presença de transcritos na região 

perinucleolar, mas não é observado claramente o seu posicionamento no interior destas 

estruturas (Fig. 7a-b). 

 

Figura 7: Imagens 2D representativas da análise in situ dos transcritos de sat I de R. norvegicus e 

localização dos mesmos nas estruturas nucleolares. a) Análise de localização dos transcritos de sat I 

(a vermelho) nos nucléolos (a verde), na linha celular RNO. b) Análise de localização dos transcritos 

de sat I (vermelho) nos nucléolos (verde), na linha celular RNO. Em ambas as linhas é observada a 

presença de um a quatro nucléolos por célula, nas quais não se evidencia a localização dos transcritos 
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nas referidas estruturas celulares. Algumas células apresentam transcritos na região perinucleolar, 

contudo sem observação claro de posicionamento dos transcritos no interior dos nucléolos. 

   

IV. 1. 3 Análise do perfil de expressão da sequência sat I nas linhas celulares 

normal e tumoral de Rattus norvergicus ao longo do ciclo celular  

Após determinação da identidade do sinal maioritariamente em “cluster” e natureza 

(transcritos maduros), procedeu-se à avaliação da expressão da sequência sat I ao longo ciclo 

celular, isto é fez-se a determinação temporal da presença de transcritos sat I no ciclo celular. 

Para esta avaliação, recorreu-se à marcação por imunocitoquímica de proteínas que permitem 

discernir células dentro e fora de ciclo (PCNA), bem como as diversas fases do ciclo celular 

(ciclina D1, ciclina A e histona H3 fosforilada). À semelhança do que foi feito até aqui, esta 

análise foi realizada nas duas linhas celulares, RNO e CLS-ACI-1 de Rattus norvegicus. 

O PCNA (“proliferating cell nuclear antigen”) é utilizado como marcador de 

proliferação celular uma vez que é um componente da DNA polimerase δ (delta), essencial 

nos mecanismos de replicação e reparação de DNA em eucariotas (Naryzhny, 2008), 

permitindo assim fazer a distinção entre células que se encontram em ciclo mitótico/meiótico 

e células fora de ciclo (G1/G0).  

As ciclinas são componentes essenciais do ciclo celular que apresentam oscilações 

precisas dos seus níveis de concentração, característica que potencia a sua utilização como 

marcadores das várias fases do ciclo celular. Regulam a ativação das enzimas CDKs (“cyclin-

dependent kinases), por ligação, sendo que os complexos ativos formados despoletam a 

transição entre as diferentes fases do ciclo. Em mamíferos, a ciclina D1 é responsável pela 

passagem pelo “ponto de restrição” e consequente entrada em ciclo celular, sendo que a 

ciclina A promove a iniciação da replicação do DNA (Cross et al., 2011). Assim, as ciclinas, 

D1 e A, são bons marcadores moleculares das fases G1 e S, respetivamente.    

A desfosforilação/fosforilação da histona H3 está correlacionada com estados 

epigenéticos permissivos/descondensados da cromatina na ativação génica e simultaneamente 

com estados não permissivos/condensados na mitose, em eucariotas (Sawicka e Seiser, 2012). 

Este tipo de alteração ocorre em diversos resíduos da cauda histónica, incluindo serinas (10 e 

28) e treoninas (3 e 11), e exibem distribuição espácio-temporal altamente coordenada. A 

fosforilação desta histona é reduzida em interfase e realiza-se maioritariamente na fase M. 

Nos resíduos de serina, esta alteração inicia-se nas regiões pericentroméricas no início da fase 

M, prosseguindo para as extremidades cromossómicas e atingindo o seu pico máximo em 
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metafase. Na anafase inicia-se o declínio desta alteração epigenética. A fosforilação da 

histona H3 nos resíduos de serina realiza-se mediante a ação da cinase Aurora-B (Sawicka e 

Seiser, 2012). Esta alteração epigenética possibilita assim a discriminação entre interfase e 

fase M, sendo ainda exequível a distinção das diferentes etapas da fase M.          

Mediante a utilização de anticorpos específicos para os marcadores de ciclo 

mencionados, foi então observada em RNO a presença de transcritos em células em ciclo 

(núcleos com sinal de PCNA- verde) e fora de ciclo (núcleo sem sinal de PCNA-azul) (Fig. 

8a). Também são observadas células em ciclo e fora de ciclo sem sinal de transcritos sat I 

(Fig. 8a). Nesta linha celular é verificada a presença dos transcritos sat I em interfase, 

nomeadamente na fase G1 (Fig. 8b) e S (Fig. 8c), fases determinadas pela marcação com as 

ciclinas D1 e A, respetivamente. 

 

Figura 8: Imagens 2D representativas da análise in situ do perfil de transcrição da sequência sat 

I de R. norvegicus, na linha normal RNO. a) Deteção dos transcritos (vermelho) em células em 

ciclo/PCNA positivas (verde) e fora de ciclo/PCNA negativas (azul). Em células PCNA positivas e 

negativas também são verificados eventos de ausência de transcritos de sat I. b) Visualização de 

células em fase G1, por marcação da ciclina D1, e deteção de células positivas e negativas para a 

presença de transcritos. c) Visualização de células em fase G1, por marcação da ciclina D1, e deteção 

de células positivas e negativas para a presença de transcritos.  

 

Para verificar a presença de transcritos na fase M, recorreu-se à deteção da histona H3 

fosforilada, sendo observável na Fig. 9 transcritos (a vermelho) em toda a sua extensão, desde 

a profase até à citocinese. Contudo verifica-se a diminuição gradual do sinal dos transcritos ao 

longo da fase M, pela diminuição do número de “clusters” e da sua dimensão (Fig 9a-e). 

Também é observada diminuição do sinal de transcritos, comparativamente a células em 

interfase analisadas (Fig. 8a-c).  
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Figura 9: Imagens 2D representativas da análise in situ do perfil de transcrição da sequência sat 

I de R. norvegicus, na linha normal RNO. São facilmente observadas nestas imagens, células em 

plena fase M, corroborada pela deteção específica com o marcador de ciclo histona H3 fosforilada 

(verde), e é contemplada a presença de transcritos de sat I em todas as fases compreendidas nesta etapa 

do ciclo mitótico. a) profase; b) metafase; c) anafase; d) telófase; e) citocinese.     

 

Na linha celular CLS-ACI-1 os eventos observados em RNO são também verificados. 

São observáveis células em ciclo e fora de ciclo com presença e ausência de sinal de 

transcrição (Fig. 10a). Também é observada a presença de transcritos em interfase, 

nomeadamente na fase G1 (Fig. 10b) e S (Fig. 10c).     

 

Figura 10: Imagens 2D representativas da análise in situ do perfil de transcrição da sequência 

sat I de R. norvegicus, na linha tumoral CLS-ACI-1. a) Deteção dos transcritos (vermelho) em 

células em ciclo/PCNA positivas (verde) e fora de ciclo/PCNA negativas (azul). Em células PCNA 

positivas e negativas também são verificados eventos de ausência de transcritos de sat I. b) 

Visualização de células em fase G1, por marcação da ciclina D1, e deteção de células positivas e 

negativas para a presença de transcritos. c) Visualização de células em fase G1, por marcação da 

ciclina D1, e deteção de células positivas e negativas para a presença de transcritos. 

 

Na avaliação do perfil transcricional na linha CLS-ACI-1, em fase M, é também 

observada a presença de transcritos desde a profase até à citocinese (Fig. 11a-e). Nesta linha 

também é verificada a diminuição do sinal de satI, relativamente à interfase e ao longo de toda 

a fase M, tal como em RNO. 
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Figura 11: Imagens 2D representativas da análise in situ do perfil de transcrição da sequência 

sat I de R. norvegicus, na linha tumoral CLS-ACI-1. São observadas nestas imagens, células em 

plena fase M, pela deteção especifica do marcador de ciclo histona H3 fosforilada (verde), e é 

contemplada a presença de transcritos de sat I em todas as fases compreendidas nesta etapa do ciclo 

mitótico. a) profase; b) metafase; c) anafase; d) telófase; e) citocinese. 

 

 IV. 1. 4 Análise in situ da localização dos transcritos sat I em relação à sequência 

de DNA  

Após análise dos transcritos sat I, a determinação do seu perfil de expressão e 

mapeamento da sequência na linha CLS-ACI-1, questionou-se a possibilidade de ocorrência 

de co-localização dos transcritos de sat I com a respetiva sequência de DNA, para 

determinação de possível função celular dos transcritos na regulação transcricional da 

respetiva sequência e/ou manutenção do estado heterocromático da mesma. 

Para esta análise, numa primeira etapa realizou-se a deteção in situ dos transcritos de 

sat I em células da linha RNO. Numa segunda etapa, as mesmas células foram sujeitas a 

DNA-FISH sequencial, para deteção da respetiva sequência de DNA. 

Como é possível observar na Fig. 12 (imagem a 2D), em alguns núcleos interfásicos 

não se verifica a ocorrência de co-localização dos transcritos (vermelho) com a sequência de 

DNA de sat I (verde) nos seus territórios nucleares. Em alguns núcleos os transcritos se 

apresentam nas proximidades do sinal da sequência de DNA, mas esta proximidade não 

parece indicar co-localização dos mesmos. Contudo, em três núcleos é observável a 

visualização de sinal a amarelo, indicativo da possível ocorrência de co-localização destas 

moléculas.     
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Figura 12: Imagem 2D representativa da análise in situ da co-localização dos transcritos de sat I, 

com a respetiva sequência de DNA, em núcleos da linha celular RNO. É observado em alguns 

núcleos interfásicos não co-localização dos transcritos de sat I (vermelho) com a respetiva sequência 

de DNA (verde). Nalgumas observações foi visualizada a localização dos transcritos nas vizinhanças 

das regiões nucleares ocupadas pela respetiva sequência de DNA, contudo em alguns núcleos é 

visualizável possível ocorrência de co-localização com observação de sinal a amarelo.    

 

IV. 1. 5 Análise da variação do número de cópias e expressão da sequência de 

DNA sat I nas linhas celulares normal e tumoral (CLS-ACI-1) de Rattus norvegicus 

Nesta etapa do trabalho foi realizada a avaliação do perfil de expressão da sequência 

repetitiva sat I (346 bp) de Rattus norvegicus (isolada no laboratório de acolhimento), com 

recurso à metodologia molecular de RT-qPCR em tempo real. Fez-se a análise do número de 

transcritos da sequência na linha tumoral CLS-ACI-1, tendo a linha normal RNO como 

controlo, sob condições normais. Foi também realizada a análise da variação do número de 

cópias de sequências de DNA sat I nos genomas em análise por “Copy Number Variation –

qPCR” (CNV-qPCR), de modo a determinar a existência de uma correlação entre estes dois 

parâmetros. Ou seja, nesta etapa pretendeu-se determinar se a variação no número de 

transcritos sat I estaria relacionada com a alteração do número de cópias desta sequência de 
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DNA. Ambas as quantificações foram do tipo relativo, e possibilitaram uma análise expedita 

dos resultados. A análise por “Comparative Ct” (ΔΔCt) dos resultados permitiu verificar a 

variação de expressão e número de cópias entre as linhas celulares utilizadas. 

IV. 1. 5. 1 Análise da variação do número de cópias da sequência sat I  

Com a análise CNV-qPCR pretendeu-se avaliar a possível ocorrência de alteração do 

número de cópias da sequência de DNA satélite, sob condições normais e desmetilantes em 

RNO e CLS, e determinar e existência ou não de relação entre este parâmetro e a alteração no 

perfil de expressão. A avaliação foi realizada por quantificação relativa do número de cópias, 

na qual a linha RNO foi considerada como a amostra controlo e o gene Gapdh como o 

normalizador interno. 

Na “Amplification Plot” da reação de CNV-qPCR, é observado o perfil de curva 

exponencial, terminando em “plateau” (Anexo 2) e na “Multicomponent Plot” não é 

observável variação na emissão de fluorescência do fluorocromo exógeno ROX (Anexo 3).  

Os produtos de reação de PCR foram sujeitos a eletroforese em gel de agarose a 1,2% 

(p/v) para confirmar o sucesso da reação, sendo observadas bandas na ordem dos 60 bp e 70 

bp para o gene Gapdh e para a sequência sat I, respetivamente (Anexo 4). 

Através da análise estatística dos valores de Ct obtidos, é observada em CLS uma 

diminuição do número de cópias de sat I em 1.2× (SD±0,05), comparativamente ao controlo 

(RNO) (Gráfico 1 e Anexo 5). Esta variação é estatisticamente significativa (p˂0,05) (Anexo 

6), contudo não apresenta significância biológica (≥ ±2) (Adolfo et al., 2011).  
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Gráfico 1: Análise comparativa do número de cópias da sequência de DNA sat I, entre a linha 

normal RNO (controlo) e a linha tumoral CLS-ACI-1, com indicação do desvio padrão (barras 

de erro). É verificada a diminuição do número de cópias de sat I em 1.2× em CLS, relativamente ao 

controlo RNO. 

Com recurso à quantificação absoluta da sequência sat I (827698688 cópias em 1 ng 

de amostra) (Pereira, 2012), realizada anteriormente no laboratório de acolhimento, e ao 

respetivo tamanho do genoma de Rattus norvegicus de 2,9 x 10
9
 bp 

(http://www.ncbi.nlm.nih.gov/assembly/382928/), determinou-se a representatividade desta 

sequência nos genomas normal e tumoral das linhas em estudo. Assim, a sequência satélite sat 

I compreende aproximadamente 3% do genoma da linha normal de RNO utilizada como 

controlo e 2,8% do genoma de CLS.   

  IV. 1. 5. 2 Análise da expressão relativa de sat I na linha celular tumoral 

CLS-ACI-1 em relação à condição normal  

Como indicado anteriormente, fez-se a análise relativa da expressão da sequência sat I 

de modo a determinar o seu perfil transcricional na linha CLS-ACI-1. Como referido, a 

análise foi feita por RT-qPCR comparativo, com recurso à linha celular normal RNO como 

controlo. Para normalizador interno da expressão, utilizou-se o gene “housekeeping” Gapdh, 

de expressão constitutiva. 

Na “Amplification Plot” da reação de RT-qPCR é verificado o perfil de curva 

adequado para este tipo de experiências, apresentando uma fase inicial de crescimento 

exponencial atingindo o “plateau” na fase final da reação (Anexo 7). Na “Multicomponent 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/assembly/382928/
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Plot” não é observável variação na emissão de fluorescência do fluorocromo exógeno ROX 

(Anexo 8).  

Os produtos de reação de PCR foram sujeitos a eletroforese em gel de agarose a 1,2% 

(p/v) de modo a confirmar o sucesso da reação. Tal é possível verificar-se no Anexo 4, onde 

são visíveis bandas na ordem dos 60 bp para o gene Gapdh e na ordem dos 70 bp para a 

sequência sat I, uma vez que os “primers” utilizados na reação de PCR amplificam apenas 

uma secção da sequência total de Gapdh e do monómero sat I.  

Através da análise estatística dos valores de Ct obtidos, é observada em CLS uma 

diminuição do número de transcritos de sat I em 4× (SD±0,03), comparativamente ao controlo 

(RNO) (Gráfico 2 e Anexo 9). Esta variação é estatística e biologicamente significativa, uma 

vez que p˂0,05 e a variação de expressão é superior a ± 3× (Louzada et al., 2012), 

respetivamente (Anexo 10).    

 

Gráfico 2: Análise de expressão relativa da sequência sat I, entre a linha celular normal RNO 

(controlo) e a linha tumoral CLS-ACI-1, com indicação do desvio padrão. É verificada a 

diminuição da expressão de sat I em 4× em CLS, relativamente ao controlo RNO. 

 

IV. 2 Análise da desmetilação global do genoma na sequência de DNA e nos ncRNAs sat 

I na linha tumoral CLS-ACI-1 e normal de Rattus norvegicus  

Em seguimento ao estudo do perfil de expressão da sequência sat I, realizou-se o 

ensaio com o fármaco 5-azacitidina nas linhas celulares normal e tumoral, por forma a 

determinar a existência de regulação epigenética da sua expressão. Ambas as linhas foram 

expostas ao composto desmetilante durante 8 dias, com renovação diária do meio de cultura. 
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Foram extraídas amostras de DNA e RNA pré-exposição, exposição e 10 dias após remoção 

do composto do meio, para quantificação (DNA e RNA) e sequenciação (DNA). Destas 

culturas celulares foram também reservadas suspensões celulares para análise in situ da 

sequência de DNA e transcritos de sat I.  

O composto 5-azacitidina conduz à hipometilação global do genoma e consequente 

descondensação da cromatina, condição associada a um estado permissivo da cromatina, que 

poderá ser traduzido em aumento de transcrição. Assim, seguindo esta linha de raciocínio fez-

se a análise da variação de sinal da sequência de DNA sat I e respetivos transcritos, mediante 

este ensaio. 

IV. 2. 1 Efeito do composto desmetilante 5-azacitidina na sequência de DNA 

satélite sat I   

Fez-se a avaliação do efeito do composto 5-azacitidina na identidade do sinal da 

sequência de DNA sat I, em preparações celulares fixadas, de modo a verificar o efeito deste 

composto no estado de condensação da cromatina respetiva a sat I. 

Tal como verificado aquando do mapeamento físico de sat I em condições normais, 

anteriormente apresentado, as observações feitas na mesma de localização de sat I 

maioritariamente no centrómero ou pericentromericamente, contudo, com alguns pares 

cromossómicos apresentando sinal na região subtelomérica, mantém-se nesta etapa na Fig. 

13a para a amostra de RNO controlo sem AZA, uma vez que esta etapa do ensaio é 

equivalente e correspondente à condição normal.  

Após tratamento com AZA (Fig. 13b), e comparação com o controlo (Fig. 13a), é 

observável em núcleos o aumento do sinal de fluorescência respeitante à sequência de 

interesse, na medida em que a dimensão dos “clusters” se apresenta aumentada. 

Na linha CLS, é observado no controlo (Fig. 13c) o sinal da sequência 

maioritariamente em “cluster”, tal como o verificado em RNO (Fig. 13a), contudo é 

observado sinal com natureza mais distendida, com observação de fibras distendidas de 

cromatina da sequência sat I (Fig. 13c). As metafases observadas apresentam a sequência 

maioritariamente na região (peri)centromérica, como referido anteriormente na secção de 

mapeamento físico. Em AZA (Fig. 13d), comparativamente ao controlo (Fig. 13c), é 

observado o aumento de sinal da sequência sat I pelo aumento do tamanho dos “clusters”. As 

metafases observadas em AZA são escassas, sendo que são observados cromossomas com 

indicação de perda de integridade estrutural. Isto é, muitas das metafases observadas em CLS 

AZA não apresentam a estrutura perfeitamente condensada dos cromossomas, sendo 
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dificultada a identificação dos mesmos e do sinal de sat I. Esta perda de integridade estrutural 

é decerto resultante do efeito desmetilante do composto utilizado. Relativamente à localização 

cromossómica desta sequência, não é verificada alteração em CLS AZA quando comparada 

com a linha CLS controlo (sem AZA), apresentando-se a mesma na região de heterocromatina 

constitutiva, região (peri)centromérica. 

 

Figura 13: Imagens 2D representativas da análise in situ do efeito do composto desmetilante 5-

azacitidina na sequência sat I de R. norvegicus. a) Etapa sem AZA de RNO (controlo), com 

observação do sinal da sequência sat I em núcleos, com natureza em “cluster” perfeitamente 

individualizada. Observação em metáfase de localização pericentromérica da sequência sat I. b) Etapa 

AZA de RNO que apresenta aumento do sinal da sequência sat I, quando comparada com o respetivo 

controlo. O aumento observado rege-se pela dimensão dos “cluster”. Nesta etapa não é observada 

metafases integras. c) Etapa sem AZA de CLS, com observação de sinal em “cluster” em núcleos, com 

a presença de filamentos de cromatina de sat I distendidos. Na metáfase é observada localização 

centromérica para sat I, tal como o observado em RNO. d) Etapa AZA de CLS, com observação do 

aumento do sinal de sat I, em núcleos, resultante do aumento da dimensão dos “clusters”. Verifica-se 

localização centromérica para a sequência de DNA de sat I, em cromossomas de CLS AZA.       

       

Na etapa AZA Stop são apenas apresentados resultados para RNO, devido à perda de 

viabilidade celular das células CLS, resultante do tratamento com azacitidina, como já 

referido. Assim, em RNO AZA Stop (Fig. 14) é observado sinal da sequência de DNA satélite 
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em “cluster” nos núcleos, tal como o observado no respetivo controlo (Fig. 13a). A dimensão 

dos “clusters” é similar ao observado no controlo. Comparativamente a AZA (Fig. 13b), não é 

observado aumento do tamanho do sinal, mas sim diminuição dos mesmos. 

 

Figura 14: Imagem 2D representativa da análise in situ do efeito do composto desmetilante 5-

azacitidina na sequência sat I, na linha celular RNO de R. norvegicus. Observação de núcleos de 

RNO, na etapa AZA Stop, com verificação de similaridade do sinal da sequência sat I, com a amostra 

controlo sem AZA (Fig. 16a), nomeadamente o tamanho dos “clusters”. Comparativamente a AZA 

(Fig. 16b), é observada a diminuição do tamanho dos “clusters”. 

      

 IV. 2. 2 Efeito do composto desmetilante 5-azacitidina na expressão da sequência 

sat I 

A análise da variação do sinal de transcritos, mediante exposição celular ao composto 

desmetilante 5-azacitidina foi realizada por hibridação in situ nas linhas celulares RNO e 

CLS-ACI-1, por forma a avaliar o efeito deste composto na expressão de sat I e determinar a 

existência de regulação epigenética da sua expressão.  

Em RNO é verificado o aumento gradual do sinal no controlo (Fig. 15a) para AZA 

(Fig. 15b) e sucessivamente para AZA Stop (Fig. 15c). O sinal de transcritos apresenta-se 

maioritariamente em “cluster”, sendo observado aumento de sinal em termos de número e/ou 

tamanho dos mesmos, como é possível observar em AZA (Fig. 15b) e AZA Stop (Fig. 15c).    
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Figura 15: Imagens 2D representativas da análise in situ do efeito do composto desmetilante 5-

azacitidina na expressão da sequência sat I, na linha celular RNO de R. norvegicus. a) Etapa antes 
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da exposição a AZA (sem AZA) com observação de sinal em “cluster”, controlo para avaliação do 

efeito da azacitidina. b) Etapa AZA, com observação de permanência da natureza do sinal em 

“cluster”, contudo com observação de aumento do sinal de transcrito observado, comparativamente à 

amostra controlo sem AZA. O aumento verificado rege-se pelo tamanho e número de “clusters” 

observados. c) Etapa AZA Stop, após período de remoção do composto AZA. Nesta etapa verifica-se, 

comparativamente às etapas anteriores do ensaio, o aumento do sinal de transcritos de sat I. A variação 

rege-se pelo tamanho e número de “clusters”.  

 

Prosseguindo com este ensaio, fez-se a mesma análise para a linha tumoral CLS e 

verificou-se o aumento do sinal de transcritos, em termos de número e/ou dimensão dos 

“clusters” em AZA (Fig. 16b), comparativamente ao seu controlo, sem AZA (Fig. 16a). Nesta 

linha não existem resultados para a etapa AZA Stop, uma vez que as células “não 

aguentaram” o tratamento, tendo a linha sucumbido (provavelmente foram ativados 

mecanismos de morte celular programada). 
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Figura 16: Imagens 2D representativas da análise in situ do efeito do composto desmetilante 5-

azacitidina na expressão da sequência sat I, na linha celular CLS-ACI-1 de R. norvegicus. a) 

Etapa antes exposição a AZA (sem AZA) com observação de sinal em “cluster”, controlo para 

avaliação do efeito do análogo nucleosídeo. b) Etapa AZA, com observação de permanência da 

natureza do sinal em “cluster”, contudo com observação de aumento do sinal de transcritos observado 

comparativamente à amostra controlo sem AZA. O aumento verificado rege-se pelo tamanho e 

número de “clusters” observados.  

 

IV. 2. 3 Análise da variação do número de cópias e expressão da sequência de 

DNA satélite sat I, sob condições desmetilantes 

Além da análise in situ, anteriormente exposta, também se avaliou o efeito da azacitina 

mediante a quantificação por qPCR em tempo real da variação do número de cópias e de 

transcritos da sequência sat I. Esta avaliação foi realizada na linha tumoral CLS-ACI-1, tendo 

a linha normal RNO como controlo.  
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Ambas as quantificações realizadas foram do tipo relativo, e possibilitaram uma 

análise expedita dos resultados. A análise por “Comparative Ct” (ΔΔCt) dos resultados 

permitiu verificar a variação de expressão e número de cópias entre as linhas celulares 

utilizadas e entre as diferentes etapas do ensaio AZA. 

 

IV. 2. 3. 1 Análise da variação do número de cópias de sat I em condições 

desmetilantes nas linhas celulares CLS-ACI-1 e normal    

Em seguimento ao estudo da influência da desmetilação global do genoma na 

expressão da sequência sat I, realizou-se uma avaliação ao nível do DNA genómico, por 

forma a determinar se a desmetilação teria como consequência uma alteração do número de 

cópias da sequência de DNA e desta forma determinar se esta alteração condicionaria a 

expressão. 

Na “Amplification Plot” da reação de CNV-qPCR, é observado o perfil de curva 

exponencial, terminando em “plateau” (Anexo 2) e na “Multicomponent Plot” não é 

observável variação na emissão de fluorescência do fluorocromo exógeno ROX (Anexo 3).  

Os produtos de reação de PCR foram sujeitos a eletroforese em gel de agarose a 1,2% 

(p/v) para confirmar o sucesso da reação, sendo observadas bandas na ordem dos 60 bp e 70 

bp para o gene Gapdh e para a sequência sat I, respetivamente (Anexo 4). 

Pelos resultados obtidos após análise estatística dos valores de Ct, é observável em 

RNO na etapa AZA (SD± 0,1) e AZA Stop (SD± 0,01) a diminuição do número de cópias em 

1× comparativamente ao seu controlo (Gráfico 3 e Anexo11). Em CLS, verifica-se em AZA o 

aumento em 1.1× (SD± 0,12) do número de cópias, comparativamente ao controlo (Gráfico 3 

e Anexo 11).  

A variação do número de cópias de sat I observada no ensaio AZA em RNO, não é 

estatisticamente significativa (p˃0,05), e em CLS também não é verificada uma significância 

estatística (p˃0,05) (Anexo 12). Em ambas as linhas celulares não é verificada significância 

biológica (≥ ±2). 
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Gráfico 3: Análise da variação do número de cópias da sequência sat I, na linha normal RNO e 

linha tumoral CLS-ACI-1, no ensaio 5-azacitidina, com indicação do desvio padrão. É 

verificada uma variação do número de cópias de sat I no ensaio AZA nas linhas celulares RNO e 

CLS. Comparativamente a RNO controlo verifica-se em RNO AZA e AZA Stop a diminuição do 

número de cópias de sat I em 1×. Em CLS AZA, comparativamente a CLS controlo é determinado o 

aumento do número de cópias em 1,1×.  

 

IV. 2. 3. 2 Análise da expressão relativa de sat I em condições desmetilantes 

nas linhas tumoral CLS-ACI-1 e normal   

Para análise da hipótese de regulação epigenética da sequência sat I, as linhas celulares 

foram tratadas com o agente desmetilante 5-azacitidina. O ensaio foi analisado por RT-qPCR 

em tempo real, para a determinação relativa de expressão desta sequência.  

Na “Amplification Plot” da reação de RT-qPCR é verificado o perfil de curva 

adequado para este tipo de experiências, apresentando uma fase inicial de crescimento 

exponencial atingindo o “plateau” na fase final da reação (Anexo 7). Na “Multicomponent 

Plot” não é observável variação na emissão de fluorescência do fluorocromo exógeno ROX 

(Anexo 8).  

Os produtos de reação de PCR foram sujeitos a eletroforese em gel de agarose a 1,2% 

(p/v) de modo a confirmar o sucesso da reação. Tal é possível verificar-se no Anexo 4, onde 

são visíveis bandas na ordem dos 60 bp para o gene Gapdh e na ordem dos 70 bp para a 
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sequência sat I, uma vez que os “primers” utilizados na reação de PCR amplificam apenas 

uma secção da sequência total de Gapdh e do monómero sat I.  

Os resultados mostram em RNO um aumento da expressão da sequência em 1.8× 

(SD± 0,09) em AZA, e 2.9× (SD± 0,14) em AZA Stop, comparativamente à amostra controlo 

(RNO sem AZA) (Gráfico 4 e Anexo 13). Estes resultados apresentam significância estatística 

(p˂0,05) (Anexo 18), contudo não é observada significância biológica (considerada quando ≥ 

±3). 

Relativamente ao ensaio AZA em CLS verifica-se um aumento da expressão de sat I 

em 1.8× (SD± 0,04) comparativamente à amostra controlo (CLS sem AZA) (Gráfico 4 e 

Anexo 13). Este ensaio, tal como em RNO, tem significância estatística (p˂0,05) (Anexo 14), 

contudo não apresenta significância biológica (≥±3). 

 

Gráfico 4: Análise de expressão relativa da sequência sat I nas linhas RNO e CLS-ACI-1, no 

ensaio 5-azacitina, com indicação do desvio padrão. É verificado o aumento da expressão no 

ensaio AZA nas linhas celulares RNO e CLS. Comparativamente a RNO controlo verifica-se em 

RNO AZA e AZA Stop um aumento da expressão de sat I de 1.8× e 2.9×, respetivamente. Em CLS 

AZA, comparativamente a CLS controlo é verificado um aumento da expressão em 1.8×.  

 

IV. 2. 4 Análise do padrão de metilação da sequência sat I num genoma tumoral e 

normal  

Para complementação da avaliação da hipótese de regulação epigenética por metilação 

do DNA da sequência sat I, efetuou-se a determinação do padrão de metilação da mesma. 

Para esta análise realizou-se a conversão por bissulfito de sódio do material genómico 

(DNAg), das linhas sujeitas ao ensaio com o agente desmetilante 5-azacitidina. Nesta reação 
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os nucleótidos C não metilados são convertidos em uracilo, enquanto os locais CpG metilados 

mantêm a sua identidade nucleotídica, uma vez que este grupo funcional impede todo o 

processo de conversão. 

Com recurso ao programa MethPrimer (Li e Dahiya, 2002) analisou-se a sequência em 

estudo, determinando o número de locais CpG e localização da ilha no monómero sat I 

(Anexo 15-17). Usando a sequência isolada no laboratório de acolhimento de 346 bp, foi 

determinada a localização de uma ilha CpG (azul) com 167 bp (desde a base 121 à 287), que 

compreende seis locais CpG (traços vermelhos na vertical). No total da sequência foram 

determinados dez locais CpG (Fig. 17) (Anexo 15). 

Para a sequência foram desenhados, pelo mesmo programa, cinco conjuntos de 

primers (F “forward” e R “reverse”) (primers BSP – “Bisulfite sequencing PCR”) 

visualizados pelas caixas a vermelho abaixo da representação gráfica da sequência (Fig. 17), 

tendo sido escolhido de entre estes a opção 1 (Anexo 16). Esta escolha regeu-se pelo tamanho 

do produto de amplificação de 195 bp, pela temperatura de “melting” (Tm = 64,2º C) e pela 

percentagem de GC equivalente em F e R (Anexo 16). A escolha destes parâmetros com os 

referidos valores são importantes para a realização de uma reação de amplificação eficiente e 

reprodutível.      

 

Figura 17: Ilha CpG e primers determinados pelo programa MethPrimer na sequência sat I de 

Rattus norvegicus. É possível observar a ilha CpG (azul) de 167 bp na sequência sat I, isolada no 

laboratório de acolhimento (346 bp), compreendendo seis locais CpG. No total da sequência em 

estudo foram encontrados dez locais CpG. As localizações dos primers desenhados pelo programa são 

indicadas pelas caixas a vermelho abaixo da sequência. O primer escolhido foi primer 1 (F1 e R1). 

Informações adicionais podem ser vistas nos Anexos 15-17 (Li e Dahiya, 2002). 
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Após conversão, o material genómico foi sujeito a um PCR com primers específicos 

anteriormente desenhados, para amplificação da sequência de interesse convertida (BSP-

PCR). Os produtos desta reação de amplificação foram então sujeitos a separação por 

eletroforese em gel de agarose, para identificação dos fragmentos de interesse. Posteriormente 

foram isoladas as bandas na ordem dos 195 bp de peso molecular (Fig. 18) e feita a sua 

purificação. 

 

Os fragmentos de interesse isolados foram clonados em bactérias competentes de E. 

coli e após o período de crescimento bacteriano, foi feita a seleção de dez colónias positivas, 

para a presença de plasmídeo recombinante com os fragmentos de sat I amplificados. As 

colónias selecionadas foram repicadas para novo meio e estes dez clones de sat I foram 

posteriormente enviados para sequenciação.   

Após sequenciação, as sequências determinadas foram tratadas inicialmente no 

programa Vector NTI, para exclusão da porção compreendida pelo vector de clonagem, e 

posteriormente foram examinadas no programa MethylViewer, para visualização e 

discriminação dos locais CpG metilados e não metilados. 

O programa MethylViewer proporciona uma análise expedita e compreensível do 

padrão de metilação das sequências em estudo. Efetua a discriminação entre locais CpG 

metilados e não metilados, por comparação das sequências convertidas com a sua sequência 

padrão (não convertida). No presente caso os fragmentos sequenciados foram analisados pelo 

programa, face à sequência do monómero não convertido de sat I previamente isolado no 

laboratório de acolhimento. 

Figura 18: Eletroforese em Gel de Agarose a dos produtos de reação de BSP-PCR, para 

extração de bandas de 195 bp. Legenda: MM- marcador de peso molecular (Anexo 18); 1- RNO 

controlo; 2- RNO 5-AZA; 3- RNO 5-AZA Stop; 4- CLS controlo; 5- CLS 5-AZA.  

195 bp  
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No monómero em estudo foi identificada uma ilha CpG, que compreende um total de 

dez locais CpG, contudo nesta análise são apenas estudados seis dos dez locais identificados, 

em consequência dos primers utilizados e da sequência compreendida pelos mesmos. Esta 

análise permite-nos avaliar o padrão de metilação da região de 195 bp do monómero de sat I, 

correspondente a seis dos dez locais CpG identificados. Cada sequência apresentada nas 

imagens abaixo (Fig. 19 a 23) é identificada pelo respetivo número de clone. Na 

esquematização das sequências, os círculos são indicativos dos locais CpG existentes, a 

coloração branca é indicativo de estado não metilado e a coloração preta de estado metilado. 

Os locais CpG com coloração laranja são identificados pelo programa como nucleótidos não-

alinhados e a coloração amarela é relativa a bases às quais não foi atribuída identidade 

nucleotídica. As barras azuis representam Citosinas não convertidas.       

Na linha celular normal (RNO) são verificadas na amostra controlo, eficiências de 

conversão entre os valores de 93% e 100% dos diferentes clones (Fig. 19), comprovam a 

eficiência do processo de conversão das citosinas em uracilo, presentes na sequência sat I. 

Pela avaliação do padrão de metilação dos diferentes clones é estabelecido para esta sequência 

e condição, a percentagem de 85% de metilação (razão entre nº total de locais CpG metilados 

e nº total de locais CpG nos clones). Estes valores refletem os resultados de análise das 

sequências pelo programa MethylViewer, nas quais são observados no máximo dois locais 

CpG não metilados (branco) por clone (clone 26). São também identificados dois locais CpG 

não-alinhados (laranja) (clone 21 e 24) e um local sem atribuição de identificação nucleotídica 

(amarelo) (clone 21). Em três dos clones sequenciados é indicada a não ocorrência de 

conversão de citosinas (azul) (clones 22, 24 e 26) (Fig. 19).       

 

Figura 19: Análise pelo programa MethylViewer das sequências de sat I clonadas de RNO 

controlo, com esquematização do respetivo padrão de metilação, identificação dos clones e 

eficiência de conversão. Legenda: círculo preto – CpG metilado; branco – CpG não metilado; 

amarelo – nucleótido não atribuído; laranja – nucleótido não-alinhado; barra azul – C não convertida.         

  



Capítulo IV - Resultados 

100 
 

Após exposição ao composto desmetilante 5-azacitidina, na linha RNO, é observada a 

diminuição da percentagem de metilação da sequência para 69%, comparativamente ao 

controlo. Nesta etapa verifica-se o aumento do número de sequências com locais CpG não 

metilados (círculos brancos) (clone 31, 33, 34 e 36-39), com identificação do máximo de três 

locais não metilados por sequência. O clone 63 apresenta todos os locais CpG metilados 

(círculos pretos). São observados quatro locais CpG que não foram alinhados com a sequência 

não convertida (laranja) (clone 34 e 37) e um local CpG ao qual não foi determinada a 

natureza nucleotídica (amarelo) (clone 37). Dos clones sequenciados é identificada uma 

sequência com citosinas não convertidas (azul) (clone 36). A eficiência de conversão das 

sequências é de 94% para a sequência do clone 36 que apresenta C não convertidos (azul) e de 

100% para os restantes clones (Fig. 20).  

 

Figura 20: Análise pelo programa MethylViewer das sequências de sat I clonadas de RNO AZA, 

com esquematização do respetivo padrão de metilação, identificação dos clones e eficiência de 

conversão. Legenda: círculo preto – CpG metilado; branco – CpG não metilado; amarelo – nucleótido 

não atribuído; laranja – nucleótido não-alinhado; barra azul – C não convertida. 

 

Nas amostras de RNO AZA Stop, a sequência apresenta uma percentagem de 

metilação de 82%, sendo assim verificado um aumento deste parâmetro, comparativamente a 

RNO AZA, que se aproximou do valor de metilação antes do ensaio, portanto numa situação 

normal. Nestas sequências são observados clones com apenas um local CpG não metilado 

(clones 41, 43, 45 e 47), uma sequência com dois locais CpG não metilados (branco) (clone 

49) e uma sequência completamente metilada (preto) (clone 46). São também observados dois 

locais CpG que não foram alinhados (laranja) com a sequência modelo não convertida (clones 

41 e 47). As sequências referentes aos clones 45 e 46 apresentam citosinas não convertidas, o 
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que se traduz em valores de eficiência de conversão de 86% e 84% respetivamente. Aos 

restantes clones são atribuídos valores de 100% de eficiência de conversão (Fig. 21).    

 

Figura 21: Análise pelo programa MethylViewer das sequências de sat I clonadas de RNO AZA 

Stop, com esquematização do respetivo padrão de metilação, identificação dos clones e eficiência 

de conversão. Legenda: círculo preto – CpG metilado; branco – CpG não metilado; amarelo – 

nucleótido não atribuído; laranja – nucleótido não-alinhado; barra azul – C não convertida. 

 

Relativamente ao ensaio na linha tumoral CLS-ACI-1, é observado no controlo apenas 

um local CpG não metilado (branco) no clone 57. No clone 60 são observados dois 

nucleótidos não-alinhados (laranja) com a sequência não convertida. São identificados no 

clone 54 a existência de C não convertidas (azul), o que se traduz num valor de eficiência de 

conversão de 93%. Às restantes sequências clonadas é atribuído o valor de 100% de eficiência 

de conversão (Fig. 22). Assim, mediante estes resultados a sequência sat I em CLS apresenta 

uma percentagem de metilação de 96%. Este valor é comparativamente superior ao controlo 

de RNO.         

 

Figura 22: Análise pelo programa MethylViewer das sequências de sat I clonadas de CLS 

controlo, com esquematização do respetivo padrão de metilação, identificação dos clones e 

eficiência de conversão. Legenda: círculo preto – CpG metilado; branco – CpG não metilado; 

amarelo – nucleótido não atribuído; laranja – nucleótido não-alinhado; barra azul – C não convertida. 
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Por exposição ao composto desmetilante, é verificado, nesta linha, a diminuição da 

percentagem de metilação da sequência para 79%, comparativamente ao seu controlo. Este 

valor é resultante da observação de sequências com um, dois e três locais CpG não metilados 

(branco) nos clones 69, 65, e 62 e 68, respetivamente. O clone 63 apresenta um nucleótido 

para o qual não foi possível o alinhamento (laranja) com a sequência controlo e o clone 69 

apresenta quatro locais CpG nos quais não foram identificados os nucleótidos por 

sequenciação (amarelo). Os restantes clones (61, 66 e 67) apresentam todos os seus locais 

CpG identificados e metilados, contudo no clone 61 foram identificadas C não convertidas. 

Estes resultados repercutem em valores de eficiência de conversão de 90% para o clone 61 e 

100% para os restantes clones (Fig. 23).   

 

Figura 23: Análise pelo programa MethylViewer das sequências de sat I clonadas de CLS AZA, 

com esquematização do respetivo padrão de metilação, identificação dos clones e eficiência de 

conversão. Legenda: círculo preto – CpG metilado; branco – CpG não metilado; amarelo – nucleótido 

não atribuído; laranja – nucleótido não-alinhado; barra azul – C não convertida. 

 

Tal como apontado inicialmente, a linha CLS-ACI-1 não apresenta qualquer resultado 

para etapa AZA Stop, uma vez que a cultura celular desta tornou-se inviável, provavelmente 

devido à ativação de mecanismos de morte celular programada, resultante do efeito do 

composto terapêutico.  

 

IV. 3 Avaliação do efeito de stresses celulares no perfil transcricional da sequência sat I  

As sequências satélite como componentes da heterocromatina constitutiva, presente 

em múltiplos organismos, chegam a compreender desde 1% a mais de 70% do genoma 



Capítulo IV - Resultados 

103 
 

nuclear (Landais et al., 2000). Está comprovada expressão destas sequências em diversos 

tipos de cancro, como o cancro da mama ou da próstata, entre outros, mas também é 

determinada a ocorrência de alteração de expressão mediante condições de stresse celular. 

Estas condições incluem o “choque térmico”, “privação de soro” e confluência. 

Deste modo, como complemento à análise da expressão da sequência sat I em Rattus 

norvegicus, realizada e acima exposta, elaborou-se a avaliação do efeito dos diferentes 

stresses celulares, por forma a determinar processos, vias, mecanismos em que esta sequência 

e transcritos poderão estar envolvidos, assim como na ilação da função celular dos mesmos. 

O ensaio de “choque térmico” realizado neste trabalho foi efetuado mediante 

exposição das duas linhas celulares, normal (RNO) e tumoral (CLS), a choque térmico com 

temperaturas de 42ºC, durante 2 h. Este stresse é caracterizado pela expressão de proteínas 

específicas denominadas de “heat-shock proteins” (HSP), responsáveis pela restauração da 

homeostase proteica (Mendillo et al., 2012). A sua regulação é resultante da ativação do fator 

de transcrição HSF 1, que se encontra associado a processos de proliferação e sobrevivência 

celular. O HSF-1 foi comprovado como promotor do processo de iniciação tumoral em 

ratinhos (Mus musculus), e a sua depleção em linhas tumorais humanas está associada à 

redução de capacidade proliferativa e sobrevivência celular (Mendillo et al., 2012).    

No ensaio de “choque térmico” é observado em RNO (Fig. 24c), comparativamente ao 

seu controlo (Fig. 24a), a diminuição do sinal de transcritos, na medida em que se verifica a 

diminuição do tamanho e número de “clusters”. Após este stresse parece ter-se mantido a 

natureza em “cluster” do sinal dos transcritos, contudo é apenas observado um “cluster” por 

célula, de dimensões reduzidas (Fig. 24c).     

Na linha tumoral CLS, tal como é observado em RNO, é verificada a diminuição do 

sinal de transcritos de sat I (Fig. 24d) comparativamente ao controlo (Fig. 24b). A natureza 

em “cluster” do sinal mantém-se, no entanto é observado apenas um “cluster” por célula, de 

dimensões reduzidas (Fig. 24d).       
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Figura 24: Imagens 2D representativas da análise in situ da expressão de sat I de R.norvegicus, 

nas linhas celulares RNO e CLS-ACI-1, mediante condição de stresse celular de “choque 

térmico”. a) Controlo do ensaio de RNO, antes stresse. b) Controlo do ensaio de CLS, antes stresse. c) 

Linha RNO após “choque térmico”. d) Linha CLS após “choque térmico”. Verifica-se em ambos os 

ensaios de stresse, a diminuição do sinal de transcritos de sat I, quando comparado com os respetivos 

controlos. A variação observada, rege-se pela diminuição do tamanho e número dos “clusters” de 

transcritos.       

 

Os ensaios de “privação de soro” e confluência foram realizados, respetivamente, 

mediante a exposição a meio sem soro (FBS 0%) e permanência em estado de confluência, 

pelo período de 5 dias. Em ambos os ensaios fez-se a deteção dos transcritos e do marcador de 

ciclo PCNA, de modo a determinar o estado proliferativo ou não das linhas celulares em 

estudo. Estes ensaios foram realizados nas duas linhas celulares, e ambos conduzem à 

paragem do ciclo celular, e são muitas vezes utilizados para a sincronização de ciclo em 

linhas celulares (De Barros et al., 2010; Chen et al., 2012).  



Capítulo IV - Resultados 

105 
 

Em “privação de soro” a linha celular normal RNO tornou-se inviável, possivelmente 

devido à ativação de mecanismos de morte celular programada, e como tal não temos 

resultados para esta linha. Relativamente à linha tumoral CLS-ACI-1, sujeita a este stresse, 

não é verificada alteração visível do sinal de transcritos (Fig. 25b), comparativamente ao 

controlo (Fig. 25a). É observável a presença de transcritos (vermelho) em células em estado 

proliferativo (verde) e em células não proliferativas (azul) (Fig. 25b). Após stresse, a linha 

apresenta muitas células ainda em ciclo/proliferação, como é possível observar na Fig. 25.  

 

Figura 25: Imagens 2D representativas da análise in situ da expressão de sat I de R.norvegicus, 

na linha celular CLS-ACI-1, mediante condição de stresse celular de “privação de soro”. a) 

Controlo do ensaio de CLS, antes stresse. b) Linha CLS após “privação de soro”. Não é verificada 

alteração do sinal de transcritos, comparativamente ao controlo. É observável a presença de transcritos 

(vermelho) em células em estado proliferativo (verde) e em células não proliferativas. Após stresse, a 

linha apresenta muitas células ainda em ciclo/proliferação. 

  

No ensaio de confluência, em RNO não é verificada alteração visível do sinal de 

transcritos de sat I (Fig. 26b), comparativamente ao controlo (Fig.26c). É observada a 

presença de transcritos (vermelho) em células em estado proliferativo (verde) e em células 

não proliferativas (azul) (Fig. 26c). Em CLS é verificada também a não alteração visível do 

sinal de transcritos (Fig. 26d), comparativamente ao controlo (Fig. 26b). Em ambas as linhas 

celulares após stresse, a linha apresenta muitas células ainda em ciclo/proliferação (verde) 

(Fig. 26 c-d).   
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Figura 26: Imagens representativas da análise in situ da expressão de sat I de R.norvegicus, nas 

linhas celulares RNO e CLS-ACI-1, mediante condição de stresse celular de confluência. a) 

Controlo do ensaio de RNO, antes stresse. b) Controlo do ensaio de CLS, antes stresse. c) Linha RNO 

após confluência. d) Linha CLS após confluência. Verifica-se em ambos os ensaios de stresse, a não 

alteração do sinal de transcritos (vermelho), quando comparado com os respetivos controlos. Ambas 

as linhas celulares, após stresse,  apresenta muitas células ainda em ciclo/proliferação (verde). 
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CAPÍTULO V – DISCUSSÃO 

V. 1 Análise comparativa do perfil de expressão da sequência sat I de Rattus norvegicus 

entre as linhas celulares normal RNO e tumoral CLS-ACI-1 

Numa primeira etapa deste trabalho fez-se a identificação da presença de transcritos e 

tipo de transcrito (maduro ou nascente) de forma comparativa entre a linha RNO e CLS-ACI-

1. 

Através de RNA-FISH comprovou-se a presença de transcritos da sequência sat I nas 

linhas celulares RNO e CLS-ACI-1, como é possível observar na figura 5. Nestas mesmas 

imagens foi verificado o sinal dos transcritos em “cluster” (Fig. 5). 

Tal como nós, Myahara et al. (1985) e Klimek-Tomczak et al. (2006) verificaram a 

presença de transcritos da sequência sat I de R. norvegicus. No entanto esta foi verificada em 

células hepáticas do presente organismo modelo, enquanto no presente trabalho comprovamos 

a presença de transcritos sat I em células de tecido de adenocarcinoma mamário e epitelial. 

Aqueles autores foram os primeiros a comprovar a ocorrência de expressão da sequência 

satélite. Klimek-Tomczak et al. (2006) verificaram a localização dos transcritos no núcleo, 

citoplasma e em mitocôndrias, por RT-qPCR do RNA total extraído e isolado de cada um dos 

referidos compartimentos subcelulares.  

Na continuação da análise preliminar por nós levada a cabo, foi utilizado o composto 

DRB, para a determinação da natureza dos transcritos sat I observados. Este composto pelo 

seu mecanismo de ação inibe a atividade da enzima RNA polimerase II, impedindo a fase de 

alongamento da transcrição. Sabendo que este tipo de sequências é transcrito pela RNA 

polimerase II foi possível observar que mediante a ação do composto DRB, os transcritos em 

“cluster” inicialmente visualizados se mantinham em ambas as linhas celulares após 

tratamento, contudo verificou-se uma diminuição nos sinais de ncRNA sat I dispersos. (Fig. 

6). Estes resultados indicam que os transcritos observados em “cluster” serão 

maioritariamente transcritos maduros, enquanto que os transcritos dispersos deverão ser 

transcritos nascentes, que poderão depois, após processamento e associação formar as 

estruturas em “cluster” de transcritos maduros comummente observadas. 

Lu e Gilbert utilizaram esta mesma estratégia na análise de transcrição do satélite γ 

(“major”) de ratinho, verificando a diminuição do nível de transcritos observados após 

exposição da linha celular ao DRB. Estes autores extrapolaram então que a perda de sinal que 

observaram se deveu à perda de transcritos nascentes (Lu e Gilbert, 2007).           
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Na análise dos resultados de RNA-FISH dos transcritos de sat I nas linhas RNO e 

CLS, foi verificado, em alguns casos, a presença dos mesmos localizados na proximidade de 

nucléolos em núcleos interfásicos. Colocou-se então a hipótese destes transcritos 

apresentarem localização nucleolar e possível processamento ou ocorrência de outra 

actividade nestas estruturas nucleares. Assim, por forma a avaliar esta hipótese, efetuou-se a 

deteção por IF-FISH da componente fribrilar dos nucléolos e por RNA-FISH os transcritos de 

sat I. Foi verificada, nas linhas RNO e CLS, maioritariamente a presença de 1 a 2 estruturas 

nucleolares, não sendo observável evidências incontestáveis de co-localização dos transcritos 

com os nucléolos (Fig. 7).  

Os nucléolos são estruturas celulares associadas à transcrição, 

maturação/processamento e “assembly” do rRNA com proteínas ribossomais, mas também se 

encontram envolvidos na maturação/processamento de outros ácidos ribonucleicos e proteínas 

(Hernandez-Verdun, 2011). Estas estruturas, em adição à produção ribossómica, são domínios 

plurifuncionais envolvidos na resposta ao stresse, na biogénese de ribonucleoproteínas 

independentes das subunidades ribossómicas, assim como em diversas patologias. Os 

nucléolos estão implicados no “assembly” do complexo SRP (“signal recognition particle”), 

na maturação das componentes U2 e U6 do spliceossoma, assim como no “assembly” de 

mRNPs específicos (Hernandez-Verdun, 2011). Em modelos como Felis catus e Genetta 

genetta, é reportada a presença de transcritos de DNA satélite, nomeadamente da sequência 

FA-SAT, nestas estruturas nucleares (Escudeiro, 2013). 

A organização e tamanho dos nucléolos está diretamente relacionado com a produção 

ribossómica, e em cancro o tamanho do nucléolo é um dos parâmetros utilizados para o 

diagnóstico de células tumorais altamente proliferativas (Hernandez-Verdun et al., 2010). 

 

No entanto, pelos resultados obtidos na nossa análise, nomeadamente a não 

observação de evidências de co-localização dos transcritos com os nucléolos, estes não 

apontam para a hipótese de processamento destas moléculas nos nucléolos. Também mediante 

estes resultados não pode ser inferido para os transcritos potencial funcionalidade 

spliceossomal, no tráfego intracelular ou na maquinaria transcricional. 

Após esta análise conduziu-se o estudo para uma avaliação do perfil de expressão da 

sequência satélite, sendo avaliada a ocorrência de transcrição em células proliferativas e não 

proliferativas. 
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Assim, para a determinação do perfil transcricional da sequência de DNA satélite I de 

R. norvegicus, recorreu-se à deteção de marcadores de ciclo específicos em simultâneo com a 

pesquisa dos transcritos pela conjugação das técnicas RNA-FISH e IF-FISH. 

Os marcadores utilizados nesta análise foram o PCNA, a ciclina D1, ciclina A e a 

fosforilação da histona H3. O PCNA como co-fator da DNA polimerase δ permite a 

diferenciação das células que se encontram em ciclo, das células fora de ciclo/não 

proliferativas. As ciclinas D1 e A são marcadores de fases do ciclo celular específicas, 

nomeadamente das fases G1 e S, respetivamente. É nestas fases que as duas ciclinas 

apresentam o pico máximo de atividade. A fosforilação da histona H3 é uma das diversas 

modificações histónicas possíveis de ocorrer nos complexos nucleossómicos, e possibilita a 

identificação de células em estado proliferativo, sendo este marcador preferencialmente usado 

para a identificação de células em plena fase M (Naryzhny, 2008; Cross et al., 2011; Sawicka 

e Seiser, 2012). 

Os resultados obtidos permitiram-nos verificar a presença de transcritos em células em 

ciclo, mas também em células fora de ciclo, nas linhas celulares RNO e CLS (Fig. 8a e 10a). 

Nas mesmas, foi detetada a presença de transcritos sat I nas fases G1 (Fig. 8b e 10b) e S (Fig. 

8c e 10c) da interfase. Foram ainda observados ncRNA satI, em toda a extensão da fase M, 

nas duas linhas celulares (Fig 9 e 11). 

Em M. musculus, Lu e Gilbert (2007) comprovaram a presença de transcritos de DNA 

satélite γ em pleno ciclo celular, sendo verificada a dependência proliferativa e regulação 

dependente do ciclo na transcrição desta sequência. Neste modelo de estudo, ficou 

comprovada a necessidade da passagem do ponto de restrição para a ocorrência da transcrição 

da heterocromatina pericentromérica (Lu e Gilbert, 2007). Contudo, embora no nosso caso de 

estudo seja verificada a presença dos transcritos em células em ciclo, não pode ser apontada a 

dependência de ciclo para a ocorrência de transcrição, uma vez que se comprovou a presença 

de transcritos em células não proliferativas.  

A acumulação de transcritos pericentroméricos no início da mitose, está decerto 

relacionada com a função de manutenção da heterocromatina nas fases mais tardias do ciclo, 

quando a maior parte das coesinas são removidas, e também na assistência do “loading” das 

proteínas HP1, em anafase (Eymery et al., 2009a). As proteínas HP1 (“heterochromatin 

protein 1”) ligam-se pelo seu cromodomínio a determinadas modificações histónicas (ex.: 

H3K9me), estabilizando a estrutura da heterocromatina e perpetuando o estado de elevada 

compactação (Grewal e Jia, 2007). A expressão de transcritos de satélite poliadenilados 

também foi detetada em passagens tardias de células em senescência replicativa, sendo 

apontada função na manutenção da estrutura da heterocromatina, após a perda de “marcas” 
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epigenéticas repressivas (Eymery et al., 2009a). Segundo esta análise, pode ser apontada a 

presença de transcritos de sat I em células proliferativas e nas fases tardias da mitose, pela 

necessidade de manutenção de um estado mais condensado da cromatina (manutenção da 

heterocromatina). A expressão destas sequências em células não proliferativas pode reger-se 

pela sua função na manutenção do perfil epigenómico. Embora sejam observados indícios de 

transcritos em toda a extensão do ciclo celular das linhas RNO e CLS-ACI-1, na sua 

progressão é verificada a diminuição da intensidade do sinal observado, tal como do número 

de células positivas para a presença de transcritos sat I. Na fase M, relativamente à interfase, 

denota-se maior diminuição da transcrição e de células a transcrever. A diminuição do sinal 

pode ser explicada pelos mecanismos de “turnover” celulares, que conduzem à degradação 

dos transcritos (Houseley e Tollervey, 2009). Os mecanismos de degradação do RNA são 

ativados quando existem moléculas de RNA não funcionais com problemas no seu 

processamento, “folding” e “assembly” ou após o término da função e da necessidade celular 

dessas mesmas moléculas de RNA, (Houslley e Tollervey, 2009). A redução da observação de 

células positivas para a presença de transcritos sat I na fase M, é explicada pelo tempo de 

duração desta fase (Bernard e Herzel, 2006). No total de células em fase M observadas apenas 

uma pequena percentagem de 20% era positiva para a presença de transcritos de sat I. 

Depois da verificação da aparente similaridade da natureza em “cluster” dos 

transcritos da sequência satélite I em células normais de RNO e de uma linha tumoral (CLS-

ACI-1) e da independência de ciclo da sua transcrição, seguiu-se a avaliação quantitativa dos 

transcritos entre as duas linhas celulares em estudo.   

Esta análise iniciou-se com a avaliação quantitativa da fração de RNA total de 

transcritos celulares por RT-qPCR comparativo, tendo revelado uma decréscimo do número 

de transcritos na linha tumoral (CLS-ACI-1), quando comparado com o valor da linha normal 

(RNO). A diferença observada é de cerca de menos 4× (Gráfico 2) e apresenta significância 

biológica no modelo de estudo e sua correlação o cancro mamário na ratazana.  

Por forma a comprovar/validar este resultado, realizou-se também a análise in situ de 

transcrição de sat I nas linhas celulares. Os resultados obtidos estão em linha com os 

resultados de PCR em tempo real, sendo comprovada um decréscimo de transcritos na linha 

CLS, comparativamente à linha RNO. O sinal de transcritos, identificado nas duas linhas, 

apresenta identidade em “cluster”, e a diminuição observada entre as duas linhas rege-se pela 

aparente redução do sinal visualizado quando comparado (Fig. 5). 

Contrariamente ao aumento de transcritos da sequência de DNA satélite já observado 

em células epiteliais tumorais de ratinho e humanas (Ting et al., 2011), o presente caso de 

estudo não está de acordo com o documentado. Não podemos é esquecer de que o nosso 
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trabalho envolve linhas provenientes de tecidos diferentes, RNO de tecido epitelial e CLS-

ACI-1 de tecido de adenocarcinoma mamário, de que estas mesmas linhas também são 

distintas dos tecidos analisados pelos referidos autores e de que a própria sequência por nós 

analisada também difere (não esquecendo que é, até ao momento, a única sequência de DNA 

satélite identificada e isolada do genoma de R. norvegicus). Em suma, estamos a tratar de uma 

sequência distinta, de espécie e tipo celular distintos dos estudos seguidamente expostos e que 

estas evidências tornam toda a nossa análise mais complexa e também validam a diferença de 

resultados. No estudo de Ting e colaboradores, foi verificado que as sequências α-satélite e 

satélite II de humano e sequências satélite “major” de ratinho estão sobrexpressas em diversos 

tipos de cancro epitelial, sendo quantificado um aumento de pelo menos 100x do número de 

transcritos, comparativamente ao tecido normal (Ting et al., 2011). Contudo, em humano, foi 

reportada a elevada expressão de transcritos pericentroméricos no tecido normal testicular, 

enquanto no correspondente tecido tumoral estas sequências se apresentavam silenciadas 

(Hall et al., 2012). Estes resultados apontam para dependência do tipo de tecido na expressão 

de sequências satélite.  

Também é possível apontar o caso dos transcritos não codificantes TERRA, cuja 

expressão se encontra reduzida em cancro, por comparação com a linha normal (Gutschner e 

Diederichs, 2012). A redução da transcrição de TERRA é necessária para a atividade da 

telomerase e manutenção do tamanho dos telómeros (Gutschner e Diederichs, 2012). Desta 

forma, os transcritos TERRA são associados a um papel regulador negativo da telomerase, 

podendo ser apontados com atividade supressora tumoral. Uma vez que estes últimos 

transcritos se encontram em linha com a variação do número de transcritos de sat I, verificada 

na linha CLS-ACI-1, podemos desta forma considerar a potencial função supressora tumoral 

para os transcritos sat I de R. norvegicus. 

Nestes últimos dois estudos debatidos relativos à variação da expressão de sequências 

de DNA satélite, são apontados dois exemplos que seguem a mesma tendência/variação que a 

relatada por nós entre uma linha celular normal e a linha celular tumoral. Estes casos levam-

nos a supor que a sequência satélite sat I poderá encontrar a sua expressão dependente do tipo 

de tecido e um dos casos em linha connosco levanta a hipótese de dependência de tecido. 

Seria de todo o interesse comprovar esta hipótese, pela análise da expressão de sat I em 

diversos tecidos tumorais e normais de R. norvegicus, quer por RT-qPCR ou por RNA-FISH. 

Esta análise também nos conduziu a colocar a hipótese de possível função supressora 

tumoral para o DNA sat I e os seus transcritos. Tal como o transcrito TERRA, a sequência sat 

I de RNO poderá apresentar a sua expressão reduzida em cancro de adenocarcinoma 

mamário, uma vez que esta alteração poderá ser propícia ao desenvolvimento e/ou progressão 
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tumoral, o que poderá dever-se a uma função específica desempenhada por esta sequência na 

célula.  

Os casos apresentados corroboram assim a possibilidade da ocorrência de variação de 

expressão de sat I, por nós verificada, e que esta variação pode dever-se à complexidade deste 

tipo de sequências e também do contexto celular e tecidular em que os genomas se encontram. 

Não podemos esquecer que o cancro é uma doença multifatorial, extremamente complexa e 

variável.      

 

Por forma a elucidar os mecanismos envolvidos na variação da expressão da sequência 

sat I de R. norvegicus, foi realizado neste trabalho, a análise da variação do número de cópias, 

a avaliação da localização cromossómica e do perfil de metilação desta sequência, nas duas 

linhas em estudo. 

A análise do número de cópias realizou-se por CNV-qPCR relativo, com deteção de 

diminuição de 1,2× do número de cópias em CLS, em comparação com a linha normal RNO 

(Gráfico 1). Foi determinada para a sequência de DNA sat I a sua representação do genoma de 

3% em RNO e 2,8% CLS. Esta percentagem encontra-se de acordo com os valores já 

reportados por Pech e colaboradores na ordem dos 1 a 3% (Pech et al. 1979).  

Com estes resultados, pode-se apontar a variação do número de cópias como 

responsável pela diminuição de 1,2× da expressão de sat I em CLS. Contudo, uma vez que 

esta variação não apresenta significância biológica, não é possível mencionar este parâmetro 

como o principal responsável pela variação na transcrição da sequência. 

Em cancro no Homem e M. musculus, é recorrente a deteção de casos de amplificação 

de sequências de DNA satélite (Savelyeva et al., 1994; Neglia et al., 2003; Ting et al., 2011), 

que não comprovamos neste estudo. Contudo, Ting e colaborares não apontam a amplificação 

das sequências de DNA satélite, em ratinho e no Homem, como a principal causa para a 

elevação do nível de transcritos observados. É aludida a desrepressão transcripcional da 

heterocromatina como possível mecanismo de ação (Ting et al., 2011). 

Como tal, prosseguimos para a avaliação da localização cromossómica e perfil de 

metilação de sat I, para verificar outros parâmetros que pudessem justificar a variação de 

expressão quantificada. 

Para a validação dos resultados da quantificação do número de cópias, recorreu-se à 

técnica de DNA-FISH, sendo observado sinal de sequência de DNA também em “cluster” da 

sequência de DNA satélite (como é característico destas sequências de DNA), em núcleos 

interfásicos de RNO e CLS (Fig. 4). São observados nas imagens bidimensionais múltiplos 
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“clusters” na área nuclear, com aparente localização na periferia dos mesmos. Nos núcleos de 

CLS, o tamanho dos “clusters” aparenta ser menor por comparação com a linha RNO (Fig. 4). 

Esta diferença poderá ser resultante da diminuição do número de cópias ou da maior 

compactação da cromatina, resultante de possíveis diferenças no epigenoma das duas linhas 

celulares.  

A diferença de número de cópias de sat I quantificada encontra-se em linha com a 

diferença observada no sinal da sequência de DNA em núcleos. 

No seguimento da avaliação por DNA-FISH das linhas celulares de R. norvegicus fez-

se o mapeamento da sequência de DNA satélite sat I para analisar a sua localização 

cromossómica no genoma da linha tumoral. É sabido que estas sequências pertencem à 

componente heterocromática do genoma da ratazana, com localização maioritariamente 

peri(centromérica). A heterocromatina é tida como localização preferencial para a ocorrência 

de rearranjos e está associada à instabilidade genómica característica do desenvolvimento de 

cancro (Tilman et al., 2012). Pelo mapeamento efetuado na linha CLS, comparativamente a 

RNO, a sequência sat I encontra-se em regiões de heterocromatina constitutiva, 

nomeadamente centrómero e telómero (região subtelomérica), e não sendo observado sinal 

noutras regiões dos cromossomas. (Fig. 4). Não é assim possível apontar a alteração de 

localização como um dos fatores para explicar a expressão diferencial nas linhas celulares em 

estudo. Contudo, tratando-se a linha CLS de uma linha tumoral, cada célula pode comportar-

se como uma unidade evolutiva independente, resultando em múltiplos clones com diferentes 

tipos de rearranjos (Castro, 2012). Desta forma, não é possível excluir completamente a 

hipótese de alteração da localização cromossómica de sat I como um dos possíveis fatores a 

atuar na expressão diferencial apresentada, uma vez que não estamos a avaliar todos os clones 

desta linha, com todas as suas alterações cromossómicas estruturais que possam 

eventualmente alterar a localização da sequência sat I. 

Prosseguindo com um dos objetivos do presente trabalho, a inferência de função 

celular para os ncRNAs sat I, pretendeu-se através da analise de co-localização dos transcritos 

sat I e respetiva sequência de DNA extrapolar uma possível função destes ncRNAs na função 

e/ou manutenção da região centromérica. Algumas evidências já reportadas comprovam a 

presença de RNAs repetitivos no centrómero, que estão envolvidos no correto “loading” de 

histonas centroméricas (Hall et al., 2012). Também foi demonstrada a co-localização de 

moléculas de siRNA centroméricas, com a referida região cromossómica, envolvidas no 

“assembly” da heterocromatina (Grewal e Jia, 2007). Desta forma, no presente estudo 

realizou-se um ensaio de DNA-FISH sequencial à deteção por RNA-FISH dos transcritos sat 
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I. A sobreposição das imagens de RNA e DNA-FISH, captadas em RNO, revela evidências de 

co-localização dos transcritos de sat I com a respetiva sequência de DNA. Mediante este 

resultado, é possível apontar a ação destes transcritos no “loading” de variantes histónicas ou 

na manutenção do estado heterocromático por interação direta na região centromérica. Estas 

evidências apontam para a possível ação em cis e/ou trans dos transcritos de sat I. Este 

resultado também não afasta a hipótese de ação por siRNA dos transcritos de sat I (Kaikkonen 

et al., 2011). 

V. 2 Análise da regulação epigenética da expressão da sequência sat I de Rattus 

norvegicus 

No estudo da sequência de DNA satélite sat I da espécie R. norvegicus, ficou 

comprovada a ocorrência de transcrição da mesma na respetiva linha normal RNO e tumoral 

CLS. Este estudo, pela comparação dos perfis transcripcionais da referida sequência levantou 

a hipótese do mecanismo epigenético da metilação do DNA como um possível regulador da 

expressão diferencial observada. Desta forma, para a avaliação da metilação do DNA, como 

um dos mecanismos reguladores da expressão de sat I, realizou-se um ensaio no qual as linhas 

RNO e CLS-ACI-1 foram sujeitas a condições desmetilantes, pelo efeito do composto 5-

azacitidina. Posteriormente foi feita a análise da variação da expressão, número de cópias e 

padrão de metilação da sequência quando submetida a desmetilação. Foram extraídas 

amostras de DNA genómico e RNA nas etapas antes/sem AZA, em exposição a 5-azacitidina 

e alguns dias após remoção do composto do meio de cultura (AZA Stop). Para a linha CLS 

não foram obtidos quaisquer resultados em AZA Stop, devido à inviabilização das células 

provavelmente resultante da exposição das mesmas ao composto desmetilante, por um 

prolongado espaço de tempo. A inviabilização desta linha, após exposição ao análogo 

nucleosídeo, pode ser explicada pela sua ação como fármaco anti-tumoral em terapia 

epigenética. O princípio de ação subjacente a este composto é possibilitar a ativação de genes 

supressores tumorais, que se encontram silenciados em cancro, por hipermetilação do seu 

promotor. A hipometilação global resultante do efeito da azacitidina, conduz à ativação dos 

referidos genes, que por sua vez irão desencadear a eliminação das células tumorais por 

ativação da via de apoptose (Kelly et al., 2010).       

Iniciou-se esta avaliação pela quantificação relativa dos transcritos de sat I em RNO e 

CLS nas três etapas do ensaio AZA. Esta avaliação revelou o aumento do número de 

transcritos de sat I nas etapas AZA e AZA Stop de RNO e CLS, comparativamente às 

respetivas amostras controlo (sem AZA). Os valores rondam os 1,8× e 2,9× (Gráfico 4), não 
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podendo ser apontada significância biológica a estes resultados. Na validação por RNA-FISH 

comprovou-se a variação do sinal dos transcritos, com a observação do aumento do mesmo, 

da amostra sem AZA para AZA e AZA Stop (Fig.15-16). 

Para além do mecanismo de regulação epigenético em análise nesta etapa, também se 

realizou a avaliação da variação do número de cópias de sat I para explicar a variação de 

expressão observada. A possível variação do número de cópias observada seria atribuída a 

efeitos repercutidos da utilização do composto desmetilante. Contudo pela quantificação por 

CNV-PCR não foi observada variação significativa do número de cópias da sequência sat I 

em RNO e CLS no ensaio AZA (Gráfico 4). Nas imagens de DNA-FISH que se podem 

observar na Fig. 13-14, captadas para validação dos resultados de quantificação, verificou-se 

o aumento progressivo do sinal da sequência de DNA sat I da amostra controlo para as 

amostras AZA em ambas as linhas celulares RNO normal e CLS. Na etapa AZA Stop de 

RNO verificou-se a similaridade de sinal desta com a etapa controlo. Uma vez que o número 

de cópias quantificadas não aparenta ser o principal parâmetro para explicar a variação do 

sinal da sequência sat I observada por hibridação in situ fluorescente, pensamos que a 

alteração do estado de condensação da cromatina, resultante do tratamento das linhas com 5-

azacitidina, poderá ser o responsável. 

Assim, prosseguindo com esta avaliação direcionou-se o estudo para a análise do 

padrão de metilação desta sequência nas linhas celulares RNO e CLS. 

O DNA genómico de cada uma das linhas celulares foi convertido através do método 

de conversão por bissulfito de sódio, e a sequência em estudo foi amplificada por BSP-PCR, 

com recurso a “primers” BSP específicos. Os “primers” utilizados foram desenhados através 

do programa MethPrimer de livre utilização “on-line”. O referido programa, para além de 

fornecer a sequência de “primers” a utilizar, efetua também a análise e deteção dos locais 

CpG presentes na sequência, assim como faz a determinação da localização de alguma ilha 

CpG que possa existir na sequência em análise. Tratando-se de uma sequência repetida em 

tandem, cujo monómero tem um tamanho de aproximadamente 370 bp, inferior a muitos 

genes (Li e Dahiya, 2002), foi apenas definida uma ilha CpG na sua sequência. O conceito de 

ilha CpG é definido como regiões do DNA superiores a 200 bp, com conteúdo de G/C 

superior a 0,5 e a presença observada ou esperada de locais CpG superior a 0,6 (Li e Dahiya, 

2002). Embora o monómero não se enquadre nos valores acima referidos e normalmente 

usados para genes, o facto de se tratar de uma sequência repetida em tandem, no seu conjunto 

acaba por satisfazer os referidos parâmetros e superar os exemplos apresentados em tamanho 

e número de ilhas CpG existentes.   
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Estas evidências denotam a importância das ilhas CpG na regulação epigenética do 

genoma. Embora a sequência de DNA sat I em estudo apresente apenas uma ilha, o facto de 

se tratar de uma sequência repetitiva, em que cada repetição apresentará muito provavelmente 

essa mesma ilha, resulta num elevado nível de metilação nas regiões do genoma em que se 

localiza. Esta característica é um indicativo da importância da metilação do DNA como um 

dos mecanismos de prevalência na regulação da compactação da cromatina assim como de 

expressão genómica. 

Após clonagem e sequenciação a sequência sat I convertida e amplificada, foi sujeita a 

análise pelo programa Methylviewer, por forma a verificar o padrão e percentagem de 

metilação nas etapas do ensaio AZA. Esta análise revelou uma diminuição da percentagem de 

metilação da etapa controlo para AZA, em ambas as linhas celulares. Contudo, em CLS estas 

percentagens foram superiores (controlo 96%; AZA 79%) às de RNO normal (controlo 85%; 

AZA 69%). A etapa AZA Stop de RNO revelou um aumento da percentagem de metilação 

comparativamente à etapa AZA, apesar deste valor não ter igualado a percentagem 

apresentada pelo controlo. Já na análise entre RNO e CLS sem AZA é determinada uma 

percentagem de metilação de 85% e 96% de sat I, respetivamente. O aumento da percentagem 

de metilação da sequência em CLS sem AZA, comparativamente a RNO sem AZA, consegue 

explicar a diminuição de expressão da sequência sat I nesta linha tumoral. Desta forma, torna-

se admissível a suposição da metilação de DNA como um dos mecanismos em vigor na 

regulação da expressão da sequência sat I em ratazana. Os resultados obtidos estão em linha 

com a associação da metilação de DNA como um mecanismo de silenciamento da sequência 

em estudo. Contudo, estes resultados não apresentam a mesma tendência que os já reportados 

por Tilman e colaboradores, os quais verificaram em múltiplos tumores de Homem 

(melanoma, glioblastoma, osteossarcoma, carcionoma mamário, colorectal, entre outros) a 

ocorrência de hipometilação global do genoma e mais concretamente no DNA satélite II 

(Tilman et al., 2012). Esta alteração é apontada como um dos mecanismos reguladores que 

contribuem para a expressão diferencial de sequências satélite em cancro. 

Os resultados auferidos pelo tratamento com 5-azacitidina estão em linha com os da 

expressão de sat I, na medida em que o aumento da expressão em RNO e CLS-ACI-1 é 

explicado pela diminuição da percentagem de metilação, assim como o aumento do sinal da 

sequência em DNA-FISH, resultante da descondensação da mesma. A reduzida expressão da 

sequência em CLS, comparativamente a RNO, também pode ser explicada pelo aumento da 

percentagem de metilação, que resulta na repressão da expressão da sequência sat I.  
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Estudos do efeito do composto 5-azacitidina em células de rato e humano, normais e 

tumorais, demonstraram a eficácia deste composto na desrepressão de sequências de DNA 

satélite, sendo extrapolada a metilação do DNA como o mecanismo epigenético que regula a 

expressão deste tipo de sequências (Eymery et al., 2009; Ting et al., 2011).    

A variação da percentagem de metilação em AZA Stop é a expectável; após a retirada 

da azacitidina do meio de cultura, o perfil de metilação teve tendência a aproximar-se dos 

valores característicos normais registados antes do ensaio de desmetilação. Contudo, este 

parâmetro não explica a variação da expressão de sat I, quando comparada com a etapa AZA 

e controlo. Seria de esperar, que com a recuperação do perfil de metilação normal se desse a 

diminuição da expressão, e não o aumento verificado pelos resultados de quantificação. Estes 

resultados, juntamente com a não significância biológica da variação de expressão, mediante 

desmetilação do genoma, conduzem à hipótese de que este mecanismo epigenético poderá não 

ser o de maior relevância na regulação epigenética da expressão de sat I no presente 

organismo modelo. A modificação histónica é apontada como um mecanismo epigenético de 

importância na regulação da expressão de sequências de DNA satélite (Eymery et al., 2009a; 

Ting et al., 2011; Hall et al., 2012). De acordo com a dinâmica do epigenoma, a perda de 

locais de metilação pode conduzir a uma perda da perpetuação do estado de elevada 

condensação, por perda de interação dos mesmos locais com proteínas MBD (“methyl binding 

domain”), que recrutam enzimas responsáveis pela modificação histónica. A não recuperação 

do nível de expressão observado em RNO controlo para a etapa AZA Stop, poderá ser 

resultante da “incompleta” recuperação do perfil das alterações de metilação do DNA da 

condição normal. Não é de esquecer, que de acordo com a região ocupada por estas 

sequências, o centrómero, a metilação do DNA e a modificação histónica terão “pesos” 

diferentes na regulação da sua expressão, assim como os perfis epigenéticos em vigor, devido 

a constrangimentos estruturais e funcionais desta importante região cromossómica (Hall et al., 

2012). 

Por forma a avaliar a contribuição das modificações histónicas na regulação da 

expressão de sat I, seria de interesse a utilização de compostos específicos cujos alvos são 

enzimas que atuam neste tipo de modificação epigenética. São exemplos o composto 

Trichostatin A (TSA), inibidor das enzimas HDAC de classe I, para verificação do impacto da 

acetilação histónica, e o composto 3-deazaneplanocin A (DZNep), inibidor das metilações 

histónicas H3K27me3 e H4K20me3 (Eymery et al., 2009b; Miranda et al., 2009).    

Outra explicação plausível para a variação observada na expressão da sequência sat I 

em AZA Stop, poderá ser a ativação de sequências anteriormente silenciadas, por 
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hipometilação do genoma, que por sua vez, regulam a expressão da sequência aqui em 

análise, DNA satélite I. 

 V. 3 Análise da expressão da sequência sat I de Rattus norvegicus mediante condições de 

stresse celular 

Em linha com a avaliação dos mecanismos de regulação da expressão da sequência 

satélite em análise, após determinação da regulação por metilação, prosseguiu-se para a 

avaliação de possíveis processos, vias, mecanismos em que poderá a sequência sat I de R. 

norvegicus estar envolvida, assim como determinar a função da mesma e respetivos 

transcritos. Esta determinação foi efetuada mediante condições de stresse celular. Dentre as 

várias condições de stresse testadas, comprovou-se efetividade na alteração de transcrição da 

sequência sat I em choque térmico.  

A exposição a temperaturas elevadas desencadeia na célula mecanismos de defesa, 

pela ativação da expressão de genes de stresse, enquanto a maior parte da atividade 

transcricional e tradução são inibidos (Lakhotia, 2012). A repressão global da transcrição, 

processamento pós-transcricional e síntese proteica, requerem a sequestração de todas as 

proteínas reguladoras, enzimas e organelos (ex.: ribossomas). Esta sequestração impede a 

atividade destes reguladores e protege os mesmos das condições desnaturantes associadas ao 

stresse. Este evento conduz à alteração estrutural e organizacional de vários “speckles” 

nucleares e nucléolos na célula. Nos eucariotas superiores, moléculas de RNA sintetizadas 

anteriormente ao stresse não são degradadas, mas sim frequentemente sequestradas em 

compartimentos especiais como os “citoplasmatic stress granules” (cSG) e/ou P-bodies 

(Lakhotia, 2012). 

Em estudos realizados em linhas tumorais humanas, ficou comprovado o efeito deste 

stresse na expressão de sequências de DNA satélite, com observação do aumento da 

expressão das sequências satélite III e II na região pericentromérica (Jolly e Lakhotia, 2006; 

Valgardsdottir et al., 2008; Eymery et al., 2009b). Para a sequência α-satélite humana (região 

centromérica) não foi verificada a sua expressão sob este stresse. O fator HSF 1 foi apontado 

como responsável pela expressão das sequências pericentroméricas (Valgardsdottir et al., 

2008; Eymery et al., 2009b; Eymery et al., 2010). No contexto celular, os transcritos destas 

sequências encontram-se associados a estruturas específicas de stresse, conhecidas como 

“nuclear stress bodies” ou nSBs. As mesmas permanecem associadas aos locais expressos e 

sequestram o HSF 1 e outros fatores de transcrição e splicing, como os hnRNPs (Jolly e 

Lakhotia, 2006; Lakhotia, 2012). É proposto para estas sequências uma função na regulação 
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do splicing e formação dos nSBs, assim como na manutenção da estrutura da cromatina após 

stresse (Lakhotia, 2012). O mesmo acontece com a sequência de DNA satélite major de gato 

(Felis catus), FA-SAT, em que foi comprovado o aumento da expressão em condições de 

stresse celular na própria espécie e na espécie relacionada, Genetta genetta (Escudeiro, 2013). 

Na avaliação efetuada no presente trabalho sobre o efeito do stresse de choque térmico 

na sequência satélite “major” sat I de ratazana não foi verificada uma tendência de aumento 

de expressão que é relatada por diversos autores de FA-SAT e em humano nas sequências de 

DNA satélite pericentroméricas humanas. Os nossos resultados apontam para a diminuição da 

acumulação de transcritos de sat I, visível nas imagens captadas por RNA-FISH (Fig. 24), 

encontrando-se os mesmos em linha com a diminuição observada na expressão da sequência 

α-satélite humana. Uma vez que é apontada uma relação entre a ativação da via de choque 

térmico e o desenvolvimento de cancro por Tilman et al., 2012, era de esperar que os nossos 

resultados de expressão em choque térmico mantivessem a sua variação, como a observada 

entre a linha RNO e CLS-ACI-1. E como tal por este trabalho é verificada essa mesma 

concordância entre estes resultados, com a deteção do mesmo tipo de variação de expressão 

(diminuição), no ensaio (choque térmico) e nos resultados de expressão entre a linha normal 

RNO e tumoral CLS-ACI-1. A congruência de resultados entre ensaio choque térmico e 

resultados normal versus tumoral, enaltecem a importância de sat I em cancro.  

Estes resultados afastam a hipótese de regulação da expressão de sat I pelo fator HSF 

1, comprovado como fator de transcrição responsável pela expressão de sat III em humano. 

Assim, a sequência aqui em análise parece não estar envolvida na resposta das células a este 

stresse celular. Este evento pode ser indicativo da existência de um fator de transcrição até ao 

momento não reportado, que se encontre a regular a expressão da sequência em estudo. Tal 

como Eymery et al., 2009b, que não detetaram expressão da sequência α-satélite, conduzindo 

assim à exclusão de HSF 1 como regulador da expressão desta sequência repetitiva e 

determinação de um mecanismo de regulação independente, parece que a nossa sequência 

também apresenta um mecanismo de regulação independente de HSF 1. Pelos mesmos 

autores é apontada a metilação do DNA como um dos mecanismos em vigor na regulação da 

expressão nas sequências satélite pericentroméricas (sat III e II) e centromérica (α-satélite), 

estando estes resultados em linha com a conclusão retirada no tópico de regulação epigenética 

de sat I, anteriormente debatido. 

Adicionalmente ao ensaio de choque térmico, as linhas celulares normal RNO e 

tumoral CLS-ACI-1 foram sujeitas aos ensaios de “privação de soro” e confluência. Por IF-

RNA-FISH fez-se a deteção do marcador de ciclo celular PCNA e dos transcritos, de modo a 
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detetar o estado proliferativo ou não proliferativo celular, e também o efeito destes ensaios na 

transcrição da sequência de sat I. Em ambos os ensaios não foi verificada alteração visível do 

sinal de ncRNA sat I, sendo sim verificada a presença de células em ciclo/proliferação, desde 

interfase a fase M (Fig. 25 e 26). Contudo, mediante estes ensaios de stresse era esperada a 

paragem do ciclo celular, visto que os mesmos são muitas vezes utilizados para a 

sincronização de ciclo em linhas celulares (De Barros et al., 2010; Chen et al., 2012). E como 

tal, podemos inferir que estes ensaios não foram bem sucedidos, devido à presença de células 

em proliferação e ainda para mais à representação das duas grandes fases do ciclo mitótico 

(interfase e fase M) nas lâminas dos ensaios observadas (evidência de não sincronização). 

Estes resultados podem ser devido a tempo de exposição insuficiente, e como tal, seria de 

todo o interesse repetir os mesmos, com tempos de exposição diferentes. Para além desta 

ocorrência, é de referir também a inviabilização da linha celular RNO no ensaio de “privação 

de soro”, possivelmente devida à ativação de processo de morte celular programada e a falha 

na obtenção de estado de confluência em CLS-ACI-1, provavelmente devida à sua 

independência de ancoragem, característica da sua natureza neoplásica.   

É de relevância apontar e enaltecer que a organização das regiões pericentroméricas e 

centroméricas, em ratinho e humano, são diferentes, com alteração na localização das 

sequências satélite “major” e “minor”. Em humano estas sequências apresentam-se na região 

centromérica e pericentromérica, respetivamente, enquanto que em ratinho compreendem a 

região pericentromérica e centromérica, respetivamente (Eymery et al., 2009a). Também é de 

importância verificar que ambas as espécies apresentam mais do que uma sequência satélite, 

para as quais ao longo deste trabalho é esclarecido que a regulação da expressão é diferente, 

mediante a região em que se localizam. 

Uma vez que na ratazana é apenas conhecida uma sequência de DNA satélite nesta 

região cromossómica, e os dados nesta espécie relativamente a DNA satélite não estão tão 

aprofundados como nas espécies anteriormente referidas, a nossa análise poderá encontrar 

alguns obstáculos na compreensão e determinação dos mecanismos de regulação, bem como 

na possível função celular de sat I. O perfeito balanço entre a expressão de sequências 

pericentroméricas e centroméricas é necessário para a correta manutenção da estrutura do 

centrómero, assim como para a estabilidade genómica (Eymery et al., 2009a; Hall et al., 

2012). A alteração da expressão de uma destas sequências irá afetar a regulação da expressão 

da região adjacente, bem como a sua dinâmica (Hall et al., 2012). A expressão destas 

sequências é ainda diferente mediante o tipo de tecido, estado de diferenciação celular, estado 

de desenvolvimento e em situações de stresse (Eymery et al., 2009a; Hall et al., 2012). 
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CAPÍTULO VI – CONCLUSÃO E PERSPETIVAS FUTURAS 

O cancro é uma doença multifatorial e representa uma das patologias de maior 

incidência na população mundial. Ao desenvolvimento/origem desta anomalia estão 

associados fatores ambientais (radiação, compostos químicos, entre outros), fatores genéticos 

e epigenéticos, infeções bacterianas e virais. É conhecida como uma doença do foro genético 

onde a desregulação das células tumorais envolve múltiplos níveis de controlo génico e 

epigenético. 

As regiões heterocromáticas dos genomas eucariotas constituem-se maioritariamente 

por sequências de DNA repetidas em tandem, conhecidas como sequências de DNA satélite. 

Estas eram tidas como sequências inertes do genoma, sem atividade transcricional. Contudo, 

diversas evidências da sua expressão foram relatadas e associadas a doenças humanas, como o 

cancro. Aos transcritos de DNA satélite foram já atribuídas algumas funções celulares, como 

por exemplo a manutenção da estabilidade genómica, diferenciação, progressão do ciclo 

celular, “splicing”, regulação epigenética e progressão tumoral. 

A sequência de DNA satélite “major” (sat I) do genoma de Rattus norvegicus (RNO) é 

até ao momento a única sequência deste tipo identificada nesta espécie.  

Neste trabalho pretendeu-se estudar esta mesma sequência numa linha celular 

comercial de adenocarcinoma mamário (CLS-ACI-1) de ratazana, mais concretamente o seu 

perfil de transcrição e regulação de expressão, nomeadamente ao nível epigenético, pela 

metilação de DNA. Adicionalmente pretendeu-se inferir a potencial função celular dos 

transcritos sat I. Todas as avaliações na linha tumoral CLS-ACI-1, foram feitas em 

comparação com uma linha celular padrão da mesma espécie. 

Verificou-se com este trabalho a ocorrência de expressão da sequência de DNA 

satélite sat I de R. norvegicus, a qual parece ser regulada epigeneticamente, nomeadamente 

por metilação do DNA. Este mecanismo epigenético aparenta ser um facilitador, mas não o 

mecanismo de maior importância na regulação da expressão desta sequência, sendo de realçar 

as modificações histónicas também como um possível regulador da expressão de sat I em 

Rattus norvegicus. Os transcritos observados in situ apresentam sinal em “cluster”, com 

natureza madura e co-localização com a região centromérica. Estas evidências satisfazem a 

possível ação em cis e trans dos transcritos de sat I no silenciamento de sequências, no 

“loading” de variantes histónicas ou na manutenção do estado heterocromático por interação 

direta na região centromérica. A expressão de sat I não aparenta dependência de ciclo e 



Capítulo VI – Conclusão e Prespetivas Futuras 

126 
 

aponta-se a possível função na manutenção da heterocromatina. Na análise comparativa do 

nível de expressão na linha normal e tumoral, foi verificada a diminuição desta na linha 

tumoral em análise (adenocarcinoma mamário), explicada pelo aumento da percentagem de 

metilação da sequência sat I. A expressão diferencial relatada leva-nos a supor uma possível 

função negativa no desenvolvimento e progressão tumoral para sat I (como TERRA, 

sequência repetitiva telomérica, cuja expressão aparenta estar reduzida em cancro devido a 

suposta função reguladora negativa da telomerase) e/ou possível dependência do tipo de 

tecido para a sua transcrição. Pelo ensaio de stresse de choque térmico, verificou-se a aparente 

não dependência do fator HSF 1 para a expressão de sat I, mas sim um mecanismo 

independente deste fator como as alterações epigenéticas ou ainda outras sequências/fatores 

que estejam a regular a sua transcrição. 

Desta forma, este trabalho levou-nos à conclusão de que as sequências de DNA 

satélite apresentam uma regulação altamente controlada e complexa, em que sua compreensão 

inclui o conhecimento aprofundado e amplo de diversos mecanismos e vias de regulação 

transcricional. 

Nesta área, futuramente, será de esperar a identificação de muitas mais sequências 

deste tipo e a verificação da ocorrência de expressão das mesmas. Tal como a metilação de 

DNA, outros mecanismos epigenéticos poderão ser avaliados para possíveis mecanismos 

epigenéticos adicionais em ação na regulação das sequências satélite. E com o avanço das 

tecnologias ao dispor e do conhecimento aprofundado de mecanismos de regulação e 

refinamento do conhecimento das vias de sinalização celular, assim como da sua 

interconexão, será possível compreender com maior precisão a regulação e função/ões 

desempenhadas pelas sequências de DNA satélite, inclusivamente para a sequência em análise 

neste trabalho, a sequência de DNA satélite sat I de Rattus norvegicus.   
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ANEXOS 

Anexo 1: Sequência nucleotídica de 346 bp de DNA satélite sat I de Rattus norvegicus, 

isolada no laboratório de acolhimento 

 

 

Anexo 2: “Amplification Plot” da reação de quantificação relativa da variação do 

número de cópias da sequência satI nas linhas celulares RNO e CLS-ACI-1 no ensaio 5-

azacitidina 
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Anexo 3: “Multicomponent Plot” da reação de quantificação relativa da variação do 

número de cópias da sequência satI nas linhas celulares RNO e CLS-ACI-1 no ensaio 5-

azacitidina. Legenda: vermelho-emissão de fluorescência detetada para o fluorocromo 

exógeno ROX; azul- emissão de fluorescência detetada do fluorocromo FAM.  

 

Anexo 4: Electroforese em Gel de Agarose a 1,2% (p/v) dos produtos de reação de PCR 

em tempo real no ensaio 5-azacitidina em RNO e CLS-ACI-1. Legenda: MM- marcador de 

peso molecular; 1-3- RNO sem AZA Gapdh; 4-6- RNO sem AZA sat I; 7-9- RNO 5-AZA 

Gapdh; 10-12- RNO 5-AZA sat I; 13-15- RNO 5-AZA Stop Gapdh; 16-18- RNO 5-AZA 

Stop sat I; 19-21- CLS sem AZA Gapdh; 22-24- CLS sem AZA sat I; 25-27- CLS 5-AZA 

Gapdh; 28-30- CLS 5-AZA sat I  
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Anexo 5: Análise estatística da variação do número de cópias da sequência satI nas 

linhas celulares RNO e CLS-ACI-1. 

Amostra Variação do nº de cópias Desvio Padrão (SD±) 

RNO 1x 0 

CLS -1,2x 0,05 

 

Anexo 6: Análise por t-test da variação do número de cópias da sequência satI nas linhas 

celulares RNO e CLS-ACI-1.  

Amostra t-test (p˂0,05) 

RNO/CLS 0,03 

 

 

Anexo 7: “Amplification Plot” da reação de quantificação relativa da expressão da 

sequência satI nas linhas celulares RNO e CLS-ACI-1 no ensaio 5-

azacitidina.
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Anexo 8: “Multicomponent Plot” da reação de quantificação relativa da expressão da 

sequência satI nas linhas celulares RNO e CLS-ACI-1 no ensaio 5-azacitidina. Legenda: 

vermelho-emissão de fluorescência detetada para o fluorocromo exógeno ROX; azul- emissão 

de fluorescência detetada do fluorocromo FAM. 

 

 

Anexo 9: Análise estatística da variação de expressão de satI nas linhas celulares RNO e 

CLS-ACI-1.  

Amostra Variação da expressão Desvio Padrão (SD ±) 

RNO 1x 0 

CLS -3,8x 0,03 

 

Anexo 10: Análise por t-test da variação de expressão de satI nas linhas celulares RNO e 

CLS-ACI-1. 

Amostra t-test (p˂0,05) 

RNO/CLS 0,0005 
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Anexo 11: Análise estatística da variação do número de cópias de satI nas linhas 

celulares RNO e CLS-ACI-1 sob ação de agente desmetilante 5-azacitidina. 

Amostra Variação da expressão Desvio Padrão (SD ±) 

RNO controlo 1x 0 

RNO 5-AZA -1x 0,11 

RNO 5-AZA Stop -1x 0,01 

CLS controlo 1x 0 

CLS 5-AZA +1,1x 0,12 

 

Anexo 12: Análise por t-test da variação do número de cópias de satI nas linhas 

celulares RNO e CLS-ACI-1 sob ação de agente desmetilante 5-azacitidina. 

Amostra t-test (p˂0,05) 

RNO controlo/RNO 5-AZA 0,892 

RNO controlo/ RNO 5-AZA Stop 0,893 

RNO 5-AZA/RNO 5-AZA Stop 0,988 

CLS controlo/ CLS 5-AZA 0,329 

 

Anexo 13: Análise estatística da variação de expressão de satI nas linhas celulares RNO 

e CLS-ACI-1 sob ação de agente desmetilante 5-azacitidina. 

Amostra Variação da expressão Desvio Padrão (SD ±) 

RNO controlo 1x 0 

RNO 5-AZA +1,8x 0,09 

RNO 5-AZA Stop +2,9x 0,14 

CLS controlo 1x 0 

CLS 5-AZA +1,8x 0,04 

 

Anexo 14: Análise por t-test da variação de expressão de satI nas linhas celulares RNO e 

CLS-ACI-1 sob ação de agente desmetilante 5-azacitidina. 

Amostra t-test (p˂0,05) 

RNO controlo/RNO 5-AZA 0,0049 

RNO controlo/ RNO 5-AZA Stop 0,0019 

RNO 5-AZA/RNO 5-AZA Stop 0,00078 

CLS controlo/ CLS 5-AZA 0,00089 
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Anexo 15: Análise in silico da sequência sat I isolada no laboratório de acolhimento pelo 

programa MethPrimer (v 1. 1 beta). Representação da ilha estabelecida e identificação dos 

“primers” e local de amplificação dos mesmos. 
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Anexo 16: Análise in silico da sequência sat I isolada no laboratório de acolhimento pelo 

programa MethPrimer (v 1. 1 beta). Indicação do tamanho da sequência em análise, 

parâmetros da análise e conjunto de “primers” desenhados pelo programa, com as respetivas 

sequências, tamanho, temperaturas de “melting”, percentagem de GC, local de hibridação e 

tamanho do produto de amplificação. 
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Anexo 17: Análise in silico da sequência sat I isolada no laboratório de acolhimento pelo 

programa MethPrimer (v 1.1 beta). Alinhamento da sequência original, não convertida 

(linha superior), com a respetiva após conversão (linha inferior). Indicação dos locais de 

identidade entre as sequências, locais CpG e não CpG convertidos, e identificação dos locais 

de hibridação dos “primers”.   
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Anexo 18: Esquema das bandas e respetivo peso molecular do marcador 

O’GeneRuler™ DNA Ladder Mix (Fermentas).  

 

 

 

 


