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RESUMO
Elementos transponíveis (TEs) são sequências móveis dos genomas que podem se transpor
tanto em células germinativas, quanto em células somáticas, mecanismo conhecido como
transposição. A transposição pode causar diversos efeitos nos genomas hospedeiros, que
podem ser benéficos, como contribuir para a diversificação do material genético, ou podem
ser negativos e, no caso da transposição somática (TS), pode levar inclusive ao
desenvolvimento de câncer. Ao longo dos últimos anos, evidências da ativação de TEs por
agentes estressores, como em resposta ao choque térmico e à exposição a agentes
citotóxicos têm se acumulado em diversos organismos. O elemento mariner-Mos1 de
Drosophila promove a transposição em células somáticas e é um excelente modelo para
estudos relacionados às consequências biológicas da TS. Nessa tese, o objetivo geral foi
verificar se ocorre a ativação de TEs, em especial mariner-Mos1, em Drosophila simulans
e Drosophila melanogaster expostas a diferentes agentes estressores – temperatura e alguns
quimioterápicos (ciclofosfamida, cisplatina, dacarbazina e daunorubicina). Verificamos que
a excisão somática (ES) de mariner-Mos1 se acumula durante o ciclo de vida de
Drosophila, mas não é constante durante todo desenvolvimento. Além disso, os diferentes
estágios do desenvolvimento não são impactados de maneira semelhante pelo estresse
térmico. Verificamos ainda que a ES pode ser prejudicial, conforme sugerido pela
correlação entre o nível de ES e redução de atividades comportamentais e viabilidade
embrionária. Os tratamentos com a ciclofosfamida (CPA) alteraram os padrões de
transcrição de alguns TEs, mas não de mariner. Além disso, a CPA afetou genes
envolvidos em várias funções biológicas, em particular, o tratamento agudo promoveu uma
redução na expressão de genes envolvidos com os constituintes estruturais da mitocôndria,
induzindo uma disfunção mitocondrial. Observamos também uma diferença significativa na
expressão relativa de mariner nas moscas tratadas com a cisplatina. O mesmo não foi
observado para os tratamentos com a dacarbazina. Já os experimentos com a daunorubicina
estão em andamento.
Palavras-chave: Elementos transponíveis (TEs); Transposição somática (TS); marinerMos1; agentes estressores.
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ABSTRACT
Transposable elements (TEs) are mobile sequences of genomes that can transpose in germ
cells and somatic cells, a mechanism known as transposition. Transposition may cause
several effects on host genomes, which may be beneficial, such as contributing to the
diversification of genetic material, or may be negative, and in the case of somatic
transposition (ST) may even lead to the development of cancer. Over the past few years,
evidence of the activation of TEs by stressors, such as in response to heat shock and
exposure to cytotoxic agents has accumulated in several organisms. The mariner-Mos1
element of Drosophila promotes somatic cell transposition and is an excellent model for
studies related to the biological consequences of ST. In this thesis, the objective was to
verify if the activation of TEs, especially mariner-Mos1, occurs in Drosophila simulans
and Drosophila melanogaster exposed to different stressors - temperature and some
chemotherapeutic drugs (cyclophosphamide, cisplatin, dacarbazine and daunorubicin). We
found that somatic excision (SE) of mariner-Mos1 accumulates during the Drosophila life
cycle, but is not constant throughout development. Moreover, the different stages of
development are not similarly impacted by heat stress. We also verified that SE can be
harmful, as suggested by the correlation between SE level and reduction of behavioral
activities and embryonic viability. The cyclophosphamide (CPA) treatments altered the
transcription patterns of some TEs, but not mariner. In addition, CPA affected genes
involved in various biological functions, in particular, acute treatment promoted downregulation in expression of genes involved with the structural constituents of mitochondria,
inducing mitochondrial dysfunction. We also observed a significant difference in mariner
relative expression in cisplatin-treated flies. The same was not observed for dacarbazine
treatments. Experiments with daunorubicin are in progress.
Keywords: Transposable Elements (TEs); Somatic Transposition (ST); mariner-Mos1;
stressors.
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1. INTRODUÇÃO
1.1 Os elementos transponíveis

Os elementos transponíveis (TEs) são sequências de DNA capazes de mudar sua
localização dentro dos genomas hospedeiros, mecanismo conhecido como transposição
(McCullers e Steiniger, 2017). Inicialmente, a existência desses elementos que foram
descobertos em 1940 pela geneticista Barbara McClintock (1902 – 1992), não foi
totalmente aceita pela comunidade científica (Varani et al., 2015). Isso porque essa
descoberta demonstrava que os genomas são dinâmicos e possuem plasticidade,
contrariando os conceitos da época de estabilidade do material genético. Entretanto,
atualmente eles são reconhecidos como importantes agentes do processo evolutivo, são
fonte de variabilidade genética e de novos genes, doam regiões regulatórias ou
codificadoras, auxiliam na formação de novas redes reguladoras, nas alterações
epigenéticas por metilação e RNA interferente (iRNA) (Brown e Bachtrong, 2014; HuaVan et al., 2011; Kung et al., 2013).
O sequenciamento de genomas em grande escala mostrou que os TEs podem
representar grande parte do genoma de praticamente todos os organismos (Kazazian, 2011),
constituindo aproximadamente 15% do genoma de Drosophila melanogaster, 47% do
genoma humano e 60% do genoma do milho (Biémont, 2010; Kidwell e Lisch, 2001).

1.2 Classificação dos TEs

David Finnegan foi o pioneiro na sistemática dos TEs, isto no final dos anos de
1980 (Finnegan, 1989). Sua concepção era de que os TEs poderiam, em sua base
filogenética, ser classificados em duas classes de acordo com o seu mecanismo de
transposição, que se distingue pelo intermediário que o TE utiliza para a mobilização: RNA
– classificados como de Classe I, ou DNA – classificados como de Classe II.
Os TEs de Classe I, também conhecidos como retrotransposons, retroelementos ou
transposons de RNA, sofrem transcrição reversa para a sua transposição. Ou seja, assim
como ocorre com os retrovírus, ocorre à síntese de moléculas de DNA a partir de um molde
13

de RNA. As enzimas envolvidas na transposição desses retrotransposons são a transcriptase
reversa (reverse transcriptase - RT) e a integrase (IN), que são codificadas pelo TE e
produzidas pela maquinaria celular.
Já os TEs de classe II, também são conhecidos como tranposons de DNA ou
simplesmente transposons. As enzimas responsáveis pela transposição desses elementos
são as transposases que atuam na quebra das ligações fosfodiéster da molécula de DNA
promovendo a clivagem do transposon do seu local de origem e sua inserção em um novo
local do genoma.
Como parte importante da estrutura molecular dos transposons está à presença de
regiões terminais invertidas (terminal inverted repeats – TIRs) em suas extremidades. Essas
podem variar de 9 a 40 pares de bases (pb) de extensão e atuam como sítios de
reconhecimento para a ação das transposases (Muñoz-López e García-Pérez, 2010). Além
disso, alguns transposons podem ainda apresentar repetições flanqueando as TIRs. Essas
sequências são chamadas de sítio alvo de duplicação (target site duplications – TSDs), são
geradas durante a inserção no sítio receptor e são únicas para cada tipo de transposon
(Muñoz-López e García-Pérez, 2010).
A proposta de Finnegan foi aceita por grande parte da comunidade científica e foi a
base de duas atualizações subsequentes da taxonomia dos TEs conhecidas como a proposta
de Wicker e a do Repbase (Kapitonov e Jurka, 2008; Wicker et al., 2007). A ambição
dessas atualizações foi delinear um sistema de classificação unificado com uma série de
critérios mais detalhados do que aqueles usados na proposta original do Finnegan. Ambas
as atualizações mantiveram a noção de que todos os transposons eucarióticos poderiam ser
classificados como retrotransposons ou transposons de DNA, mas eles diferem em sua
classificação, sistemas de nomes e número de classes de TEs (Piégu et al., 2015).
Na proposta do Repbase (Figura 1A), o critério mais básico é o mecanismo de
transposição dividindo todos os TEs em elementos do Tipo 1 (transposons de DNA) e
elementos do Tipo 2 (retrotransposons). A divisão por esse critério inicial é então seguida
por critérios relacionados aos tipos de enzimas envolvidas na transposição ou
retrotransposição, às semelhanças estruturais e às semelhanças de sequências (Jurka et al.,
2005; Kapitonov e Jurka, 2008). O primeiro critério de classificação (mecanismo de
transposição) levou os autores a proporem sete classes de TEs.
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Já a proposta de Wicker (Figura 1B) está mais alinhada com o esquema original de
Finnegan. Ela preserva sua estrutura básica, que divide os TEs em duas classes com base no
intermediário de transposição (ou seja, classe I ou retrotransposons – intermediário de RNA
e classe II ou transposons de DNA – intermediário de DNA). A classe I é dividida em cinco
ordens, com base em características mecanicistas, organização e filogenia da RT. Os
elementos da classe II são divididos em duas subclasses, a subclasse 1 são elementos que
usam um mecanismo de transposição “recorta e cola”, enquanto os elementos da subclasse
2 se transpõem usando um mecanismo de transposição “copia e cola”.
Além desses sistemas de classificação, os TEs podem ser divididos em autônomos e
não autônomos (Wicker et al., 2007). TEs autônomos são aqueles que codificam as enzimas
necessárias para sua transposição, como a RT, em TEs de Classe I, e a transposase nos TEs
de Classe II. Elementos não autônomos, apesar de não codificarem suas próprias enzimas
necessárias para a transposição, podem ser mobilizados por enzimas produzidas por um
elemento autônomo. Um bom exemplo disso são os elementos SINEs, cuja transposição é
feita por enzimas RTs produzidas por LINEs (Wicker et al., 2007).
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Figura. 1. Comparação de duas propostas para a classificação de TEs eucarióticos. A. Proposta do Repbase.
B. Proposta de Wicker. Ambas dividem os TEs em dois grupos: os retrotransposons e os transposons de
DNA. Essa divisão basal é chamada de ‘tipo’ na proposta Repbase e de ‘classe’ na proposta de Wicker. Esses
dois tipos ou classes são subdivididos em ‘classes’ na proposta do Repbase ou em ‘ordem’ na proposta de
Wicker. No geral, as ‘classes’ do Repbase e as ‘ordens’ de Wicker são muito semelhantes e cada grupo
contém as mesmas superfamílias de TEs. Fonte: Piégu et al. (2015).

1.3 Transposon mariner e a mutação white-peach em Drosophila

O TE mariner é um transposon que pertencente à Classe II, Subclasse I, Ordem
TIR, Superfamília Tc1-mariner e Família mariner (Wicker et al., 2007). A família mariner
é uma das famílias de Classe II mais bem conhecidas, além de ser o grupo de TEs mais
distribuído na natureza, com representantes nos mais variados táxons, como rotíferos,
fungos, nematoides, insetos, peixes e mamíferos (Muñoz-López e García-Pérez, 2010;
Sinzelle et al., 2006).
O TE mariner foi inicialmente descoberto no genoma de Drosophila mauritiana por
causar uma mutação no gene white no cromossomo X, causando uma alteração fenotípica
16

na cor dos olhos das moscas (Jacobson et al., 1986). A proteína codificada pelo gene white
atua no transporte dos precursores dos pigmentos que dão cor aos olhos de Drosophila
(Ewart e Howells, 1998; Sullivan, 1975). Essa mutação é resultante da inserção de mariner
na região promotora do gene white o que leva a uma redução drástica na expressão desse
gene, gerando indivíduos com olhos cor de pêssego, denominados white-peach (Jacobson et
al., 1986).
O primeiro transposon mariner descrito possui 1286 nucleotídeos de extensão, com
TIRs de 28 pb flanqueando uma única ORF - quadro aberto de leitura - (do inglês, open
reading frame) que codifica uma transposase de 346 aminoácidos (Jacobson et al., 1986;
Medhora et al., 1991).
A cópia do elemento mariner que originou os mutantes white-peach, é conhecida
como cópia “peach” e produz uma transposase não funcional, ou seja, o elemento
permanece estável no genoma (Bryan et al., 1987; Jacobson et al., 1986). Entretanto, na
presença de outras cópias de mariner autônomas, o elemento inserido no gene white, não
autônomo, pode utilizar essas transposases para se mobilizar em algumas células, causando
uma reversão parcial da mutação a condição selvagem. Quando ocorre a transposição do
elemento em células somáticas dos olhos, ocorre um padrão mosaico de pigmentação
(Bryan et al., 1987; Jacobson et al., 1986; Medhora et al., 1988; Medhora et al., 1991).
Essas moscas possuem olhos white-peach com manchas de coloração vermelha onde
ocorreu a reversão ao fenótipo selvagem devido a excisão do mariner peach (Figura 2).
A primeira cópia ativa descrita foi chamada de fator de mosaicismo, ou Mos1, por
promover o fenótipo mosaico (Medhora et al., 1988; Medhora et al., 1991). O mariner
Mos1 possui a mesma extensão da cópia peach, diferindo em apenas 11 nucleotídeos
distribuídos ao longo da sequência.
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Figura 2. A. D. melanogaster wpch com elemento mariner estável no genoma. B. D. melanogaster em que
ocorreu a transposição de mariner em algumas células apresentando um padrão mosaico de pigmentação nos
olhos (olhos white-peach com manchas de coloração vermelha onde ocorreu a reversão ao fenótipo
selvagem).

A cópia mutante peach foi transferida por hibridização interespecífica para D.
simulans e por transgenia para D. melanogaster, gerando linhagens white-peach dessas
espécies (Bryan et al., 1987; Garza et al., 1991). O número de cópias ativas de mariner é
variável entre as espécies de Drosophila (Capy et al., 1990; Hartl, 2001; Jacobson et al.,
1986; Picot et al., 2008; Russel e Woodruff, 1999). D. mauritiana possui de 10 a 20 cópias;
D. simulans apresenta um número de cópias bem diversificado, podendo ocorrer diferenças
intrapopulacionais; e D. melanogaster parece não apresentar nenhuma cópia ativa.
A partir do modelo white-peach pode-se avaliar a atividade do elemento mariner em
populações naturais de Drosophila (Capy et al., 1990; Jardim e Loreto, 2011). Ao realizar
cruzamentos entre machos selvagens e fêmeas white-peach, a atividade do elemento pode
ser verificada pela progênie de machos mosaicos. Além disso, os mutantes white-peach são
excelentes para estudos de transposição somática, uma vez que quando ocorre a excisão do
elemento mariner se reflete no fenótipo mosaico, que é facilmente observável.

1.4 Mecanismos de silenciamento dos TEs

Embora os TEs sejam importantes agentes do processo evolutivo, eles também são
uma das principais ameaças para a estabilidade do genoma. Ao sofrerem transposição eles
podem se inserir em diferentes regiões, como dentro de um gene ou de sua região
promotora, alterando sua expressão gênica ou inativando-o. Ainda, a inserção ou a excisão
18

de TEs podem gerar outras alterações como deleções, duplicações, inversões, quebras e
fusões cromossômicas (Hua-Van et al., 2011). Para controlar a atividade e a expansão
desses elementos no genoma e para evitar que tudo isso ocorra, os hospedeiros
desenvolveram mecanismos de silenciamento dos TEs.
A repressão dos TEs pode ocorrer através de duas principais estratégias: o controle
pré-transcricional e o pós-transcricional. No controle pré-transcricional, pode ocorrer a
metilação do DNA, que é essencial para a regulação de TEs em eucariotos e consiste na
adição de grupos metila (CH3) ao carbono 5 de citosinas em sequências promotoras,
impedindo a ligação de fatores de transcrição e a produção de transcritos (Law e Jacobsen,
2010). Além da metilação, pode ocorrer também a modificação das histonas que são
proteínas ligadas à molécula de DNA e que atuam na sua compactação. Essas proteínas
possuem uma cauda N-terminal que pode sofrer acetilação ou metilação alterando o estado
da compactação da cromatina, regulando assim a transcrição de TEs (Volpe e Martienssen,
2011).
Já o controle pós-transcricional de TEs é feito pela interação entre pequenos RNAs
e a família de proteínas Argonauta (Ago). De um modo geral, esses pequenos RNAs são
divididos em três tipos: os pequenos RNAs de interferência (small interferent RNA –
siRNAs) que se ligam às proteínas Ago2 e atuam no silenciamento de TEs nas células
somáticas; os piRNAs (Piwi-interacting RNA) que se ligam às proteínas PIWI e fazem a
repressão de TEs em células germinativas; e, por fim, os microRNAs (miRNAs), que se
ligam às proteínas Ago1 e não participam do silenciamento de TEs mas estão envolvidos na
regulação de genes endógenos (Czech e Hannon, 2011).
Quando um elemento invade um genoma que não possui defesas contra ele, sua
atividade é muito alta, ocorrendo um grande número de eventos de transposição
(Blumenstiel, 2011). Isso aumenta a probabilidade de produzir transcritos defeituosos,
como mRNA sem cauda poli-A ou mRNA fita dupla (double strand RNA – dsRNA).
Em células somáticas, o silenciamento começa quando é detectado esse RNA
defeituoso produzido por um novo TE. Os dsRNAs são reconhecidos por uma
endonuclease chamada Dicer e são clivados em pequenos RNAs de 21 a 24 nucleotídeos.
Esses pequenos RNAs são processados para a produção de siRNAs (Castel e Martienssen,
2013) que se ligam às proteínas Ago2 formando um complexo de silenciamento chamado
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RISC (RNA-induced silencing complex) (Czech e Hannon, 2011). O complexo RISC utiliza
a sequência do siRNA na busca por transcritos dos TEs, que são clivados e em seguida
degradados.
Em células germinativas, o controle dos TEs é feito através de um sistema que
utiliza os piRNAs associados a uma classe de Argonautas chamada PIWI, que inclui as
proteínas Ago3, Piwi e Aubergina (Aub). Os piRNAs são produzidos a partir de lócus
conhecidos como “clusters de piRNAs”, que contêm sequências de diferentes TEs, a
maioria em orientação antisenso. A transcrição desses lócus gera longos precursores de
piRNAs, que são clivados pela Ago3 em pequenos RNAs de 24 a 35 nucleotídeos. Esses
pequenos RNAs passam por um processamento e formam os piRNAs (Castel e
Martienssen, 2013). Os piRNAs antisenso produzidos ligam-se as Piwi e Aub e as
direcionam para os transcritos dos TEs, que são clivados para a produção de piRNA senso.
Esses piRNAs senso são capturados pela Ago3 e usados para a produção de novos piRNAs
antisenso, reiniciando o ciclo. Por isso, esse mecanismo é chamado de “modelo ping-pong”
(Castel e Martienssen, 2013; Zamore, 2010).
Assim que um novo TE invade o genoma, o hospedeiro não possui os piRNAs
complementares a sua sequência. Esse TE ocasionalmente irá se transpor para um “cluster
de piRNA” e sua sequência será usada para a produção de novos piRNAs (Blumenstiel,
2011).

1.5 Ativação de TEs por agentes estressores

Hoffmann e Parsons (1997) propuseram uma definição para estresse que inclui
“qualquer mudança ambiental que reduz drasticamente o fitness de um organismo”. Já
Bijlsma e Loeschcke (2005), discutem definições mais precisas de estresse, em vários
níveis biológicos, que vão de moléculas a populações, de acordo com a intensidade das
mudanças ambientais e o organismo ou a população envolvida. Além disso, esses autores
identificaram duas classes de estresse definidas de acordo com a resposta do organismo:
aquelas que evocam uma resposta fisiológica (em um contexto individual) e aquelas que
evocam uma resposta fenotípica ou genética (contexto evolutivo).

20

Ao longo dos últimos anos, evidências da ativação de TEs por agentes estressores
têm se acumulado em diversos organismos. No final de 1990, muitos estudos
demonstraram a ativação de transposons em resposta ao choque térmico, irradiação e
infecções virais em Drosophila (Anikeeva et al., 1994; Chakrani et al., 1993; JouanDufournel et al., 1996; Ratner et al., 1992).
O modelo white-peach foi utilizado para verificar o efeito da temperatura na
transposição somática (TS) de mariner (Capy et al., 1992; Russel e Woodruff, 1999). Garza
et al. (1991) relataram um aumento na transposição desse elemento em linhagens de D.
melanogaster white-peach. Chakrani et al. (1993) realizaram cruzamentos a 29°C e
encontraram um efeito da temperatura nas taxas de TS em algumas linhagens naturais de D.
simulans. Ainda, os efeitos do estresse térmico na ativação de transposons têm sido
demonstrado em outros organismos, como fungos patógenos de arroz Magnaporthe oryzae
(Ikeda et al., 2001) e fungos causadores da grafiose em árvores, Ophiostoma ulmi e
Ophiostoma novo-ulmi (Bouvet et al., 2008).
Outro tipo de estresse capaz de induzir um aumento na atividade de TEs é a
radiação ultravioleta (UV). No genoma do milho verificou-se um aumento na atividade de
transposons da família Mutator em resposta a radiação UV-B (Qüesta et al., 2013). Além
disso, também houve uma resposta à ação da UV nos elementos LINEs, em cultura de
células humanas e SINEs, em cultura de células de ratos (Morales et al., 2003; Myakishev
et al., 2008). Embora a UV não tenha ativado o elemento mariner-Mos1 em D. simulans
(Jardim et al., 2015).
A ligação entre estresse e TEs pode ser exemplificada pelo comportamento de um
retrotransposon específico de levedura, o Ty5 (Dai et al., 2007). Esse TE produz uma
integração com um domínio alvo (targeting domain – TD). Quando esse TD está
fosforilado, o TE interage com os componentes da heterocromatina e sua integração ocorre
em genes silenciados ou regiões genômicas pobres em genes. Sob condições de estresse,
como a falta de nutrientes, a fosforilação é reduzida e o TE se integra em regiões
codificadoras do genoma, podendo causar mutações. Essa fina regulação do Ty5 parece
formar um mecanismo para iniciar a remodelagem do genoma em condições críticas,
permitindo uma possível adaptação (Dai et al., 2007).
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Além desses já estudados, alguns outros agentes também foram mostrados como
causadores de estresse em diferentes organismos, como os quimioterápicos em seres
humanos (Gonçalves et al., 2009). Esses agentes citotóxicos são usados para o tratamento
do câncer, tratamento de doenças autoimunes e como imunossupressores precedendo o
transplante de órgãos (Dollery, 1999; Binotto et al., 2003). Embora ainda não tenham sido
mostrados, esses agentes estressores também podem causar o aumento nas taxas de
transposição de TEs causando diversas consequências para os organismos hospedeiros.

1.6 Transposição somática e suas consequências para os hospedeiros

Devido ao fato de que os eventos de transposição em células somáticas não são
herdáveis e possuem efeito apenas sobre o organismo hospedeiro, sem contribuir para os
processos evolutivos, durante muito tempo, pouco interesse foi dado à TS (Eickbush e
Eickbush, 2011). Entretanto, evidências encontradas nos últimos anos indicam que os TEs
podem ser mais ativos em tecidos somáticos do que se imaginava, causando uma série de
consequências para os genomas hospedeiros.
Uma das consequências positivas da TS é que ela pode gerar mosaicismo por
provocar variação no material genético entre células do mesmo tecido (Vijg, 2014). Isso
pode ser observado no sistema nervoso em Drosophila, onde retrotransposons LTR, LINEs
e transposons de DNA são ativos em estruturas neuronais conhecidas como mushroom
bodies (MB), que são relacionadas à memória olfativa (Perrat et al., 2013). Um fenômeno
similar também pode ser observado no sistema nervoso em seres humanos, onde a TS de
retrotransposons LINE-1 parece contribuir para a diversificação e plasticidade neuronal.
Essa variabilidade produzida pela atividade de TEs pode ter um papel importante no
desenvolvimento cognitivo e diferenças comportamentais entre indivíduos (Evrony, 2016;
Richardson et al., 2014; Upton et al., 2015).
O

cérebro

exibe

plasticidade

em

resposta

às

experiências

ambientais,

particularmente durante as primeiras semanas de vida (Bedrosian et al., 2016; Muotri et al.,
2005). Parte dessa plasticidade pode ser atribuída às modificações do DNA através de
alterações epigenéticas como a metilação ou o remodelamento da cromatina. Entretanto,
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análises de sequências de DNA neuronal sugerem um papel para a mobilização de
retrotransposons.
Outro ponto positivo é que o aumento nas taxas de transposição de TEs sob
condições de variabilidade ambiental, cria efeitos rápidos na atividade gênica e na estrutura
geral dos genomas, permitindo adaptações a novos ambientes (Casacuberta e Gonzalez,
2013).
Embora a TS contribua para a diversificação do material genético, ela também pode
estar envolvida em consequências negativas para os organismos hospedeiros (Helman et al.,
2014). Como os TEs podem gerar instabilidade genética, sua ativação em células somáticas
pode estar envolvida com o envelhecimento celular (Sedivy et al., 2013). A ativação de TEs
durante o envelhecimento aumenta as taxas de mutações e danos à molécula de DNA,
levando a perturbação de todo o funcionamento celular. Isso sugere que a TS desses
elementos pode ser um fator determinante no envelhecimento e no desenvolvimento de
doenças associadas a esse processo (Sedivy et al., 2013; Sturm et al., 2015). A TS de TEs,
particularmente os LINE-like e Gypsy também tem sido relacionada ao declínio neural e
cognitivo idade-dependente em moscas (Bundo et al., 2014; Krug et al., 2017; Li et al.,
2013).
Além disso, diversas doenças são relacionadas à TS. Transtornos psiquiátricos em
seres humanos são um exemplo. A atividade anormal de TEs foi detectada no cérebro de
pacientes com esquizofrenia e em pacientes com distúrbios de bipolaridade, autismo e
depressão profunda (Guffanti et al., 2014). Análises computacionais sugerem que a TS
pode afetar a expressão de genes neurotransmissores, como dopamina, serotonina e
glutamato (Abrusán, 2012). A variação na biossíntese desses neurotransmissores pode
afetar o metabolismo do sistema nervoso, prejudicando as sinapses nervosas desencadeando
essas desordens neurológicas.
As inserções somáticas individuais de TEs podem ser difíceis de detectar (Gawad et
al., 2016). Isso porque para a extração de DNA genômico (gDNA), um pool de células
aumenta a quantidade de DNA total, mas diminui o poder de detectar inserções únicas em
células individuais. Logo, os núcleos de interesse precisam ser separados do restante do
material biológico. Embora as abordagens baseadas em single-cell forneçam uma maior
sensibilidade teórica para detectar inserções raras, a porcentagem do genoma que é coberto
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por cada célula e o número total de células que podem ser testadas com essa abordagem é
limitada.
Em D. melanogaster, MBs são estruturas do cérebro importantes para a memória
olfativa, como já citado anteriormente. Os neurônios MB são divididos em α’β’, γ e αβ pela
sua morfologia e pelos papéis que desempenham no processamento da memória (Blum et
al., 2009; Trannoy et al., 2011; Yu et al., 2006). Estudos sugerem que os transposons são
expressos e se mobilizam em particular na porção αβ, chamada αβ-Kenyon Cells (αβ-KCs)
(Li et al., 2013; Perrat et al., 2013). Cada mosca possui ~1800 αβ-KCs (Aso et al., 2014).
Treiber e Waddell (2017) desenvolveram um método para extrair e sequenciar
gDNA com alta cobertura dos ~1800 αβ-KCs de uma mosca individual e de células do
restante do cérebro da mesma mosca. Através dessa abordagem, eles analisaram as taxas de
novas TSs. Verificaram que as sequências de transposons não se acumularam com a idade.
Além disso, embora alguns transposons tenham sido mais expressos em αβ-KCs, quando
comparados com o resto do cérebro, esse aumento não levou a um número muito maior de
inserções no gDNA nesses neurônios. Além disso, eles fizeram uma reanálise dos dados
com ‘elementos genéticos imóveis’, ao invés de transposons, que revelou que os dados do
sequenciamento continham sequências inesperadas indicativas de translocações de exons.
Um novo pipeline de análises revelou que essas translocações e a maioria das novas
inserções de transposons resultam de artefatos formados durante o preparo das bibliotecas
para o sequenciamento.
Essas descobertas destacam uma possível falha nas abordagens atuais para detectar
e avaliar as inserções somáticas de TEs e desafiam algumas hipóteses de que a transposição
desempenha um papel importante na geração de diversidade celular e no declínio neuronal
dependente da idade.

1.7 Transposição somática e câncer

Apesar de todas as consequências causadas pelas inserções dos TEs, muitas vezes
esses passam imperceptíveis pelos seus hospedeiros por serem pouco ativos para terem
alguma relevância. Entretanto, o câncer apresenta uma exceção importante. Estudos
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realizados no genoma humano apontam uma forte correlação entre diversos tipos de
cânceres e a ativação de retrotransposons, como o LINE-1 e o Alu.
Embora silenciados em tecidos somáticos, os TEs podem se tornar ativos em células
tumorais devido à hipometilação do DNA que parece ser comum nessas células (Hon et al.,
2012; Kulis e Esteller, 2010). A hipometilação dos promotores de LINE-1 parece estar
correlacionada com um aumento na sua expressão e na sua retrotransposição (Scott et al.,
2016; Tubio et al., 2014).
Além disso, LINE-1 possui uma sequência de 6kb e codifica duas ORFs, a ORF1
(Holmes et al., 1992; Moran et al., 1996) e a ORF2 (Dombroski et al., 1991). Sabe-se que a
ORF2 possui os papéis de endonuclease e RT para esse TE se transpor (Feng et al., 1996;
Mathias et al., 1991), já a função exata da ORF1 é incerta. Entretanto, a super-expressão da
ORF1 é uma característica marcante em alguns tipos de cânceres (Ardeljan et al., 2017;
Rodic et al., 2014). Foi detectada sua super-expressão através de imuno-histoquímica em
mais de 90% dos cânceres de mama e ovário, próximo a 90% dos cânceres pancreáticos,
além de, em uma menor porcentagem, cânceres no trato gastrointestinal, de pulmão e de
próstata (Rodic et al., 2014).
Inserções somáticas de LINE-1 ocorrem em muitos tipos de cânceres humanos, e
essas inserções podem ser mutagênicas. Métodos de sequenciamento de nova geração
identificaram 27 inserções somáticas de LINE-1 em um paciente com câncer colorretal. A
maioria dessas inserções estava distribuída em regiões intrônicas e espaços intergênicos do
genoma sem efeitos funcionais óbvios. Entretanto uma inserção somática ocorreu no éxon
do gene Adenomatous Polyposis Coli (APC), gene que age como supressor tumoral no
cólon, o que comprometeu sua função (Scott et al., 2016) e pode ter sido uma das causas do
desenvolvimento do câncer.
Uma pesquisa realizada com 43 tumores submetidos ao sequenciamento genômico
mostrou uma maior retrotransposição em cânceres colorretais do que em câncer de próstata
e ovário, com um caso de câncer colorretal apresentando 106 inserções somáticas (Lee et
al., 2012). Além disso, também foram observadas inserções somáticas de LINE-1 em
cânceres de pescoço e cabeça (Lee et al., 2012; Tang et al., 2017). Já a leucemia mielóide
aguda, gliomas do sistema nervoso central e câncer de mama apresentam níveis
relativamente baixos de TS de LINE-1 (Achanta et al., 2016; Helman et al., 2014; Lee et
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al., 2012; Tubio et al., 2014). Os mecanismos para entender essa predileção de LINE-1 em
certas neoplasias não são bem compreendidos.
Alguns TEs também podem atuar como promotores crípticos de oncogenes para
direcionar sua expressão no câncer, um processo conhecido como onco-exaptação (Babaian
et al., 2016; Wolff et al., 2010). Hyo et al. (2019) analisaram 7.769 tumores de 15 tipos de
cânceres e identificaram 129 eventos onde os TEs agiram como promotores de 106
oncogêneses. Um TE importante encontrado foi o AluJb-LIN28B, os autores verificaram
que a deleção desse TE eliminou a expressão de alguns oncogêneses, ilustrando a
necessidade e suficiência de um TE para a ativação desses. Esses resultados destacam esse
fenômeno de onco-exaptação como um mecanismo importante para a ativação de
oncogêneses e para a tumorogênese.
Ainda existem várias questões não compreendidas sobre o desenvolvimento do
câncer, mas está claro que ele é um processo multifatorial (Hoeijmakers, 2009; Vogelstein
et al., 2013). Mais estudos são necessários para determinar se a ativação de
retrotransposons como o LINE-1 ou Alu, pode ser uma das causas dessa doença (Chénais,
2013).
Ainda, devem ser considerados os efeitos dos quimioterápicos usados nos
tratamentos das diferentes neoplasias, uma vez que esses, além de causarem estresse
oxidativo, afetam a expressão de diversos outros genes e, portanto podem também causar
um aumento na expressão de certos TEs.
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2. JUSTIFICATIVA
Os TEs podem representar grande parte do genoma de praticamente todos os
organismos (Kazazian, 2011) e evidências encontradas nos últimos anos indicam que os
TEs podem ser mais ativos em tecidos somáticos do que se imaginava, causando uma série
de consequências positivas e principalmente negativas para os genomas hospedeiros
(Helman et al., 2014). Como os TEs podem gerar instabilidade genética, sua ativação em
células somáticas pode estar envolvida com o envelhecimento celular (Sedivy et al., 2013);
além disso, a TS dos TEs LINE-like e Gypsy também têm sido relacionada ao declínio
neural e cognitivo idade-dependente em moscas (Bundo et al., 2014; Krug et al., 2017; Li et
al., 2013); e diversas doenças têm sido relacionadas à TS, como transtornos psiquiátricos
em seres humanos (Guffanti et al., 2014) e o desenvolvimento do câncer (Chénais, 2013).
Apesar das diversas evidências da ativação de TEs por agentes estressores, como
em resposta ao choque térmico, irradiação, infecções virais (Anikeeva et al., 1994;
Chakrani et al., 1993; Jouan-Dufournel et al., 1996; Ratner et al., 1992), e a UV (Qüesta et
al., 2013), ainda muitas questões permanecem em aberto sobre a ativação da TS dos TEs,
bem como se ela é constante ou variável ao longo da vida dos organismos.
O presente estudo possibilitou, através do modelo white-peach, que é excelente para
estudos de transposição somática, verificar se ocorre a ativação de TEs, em especial
mariner-Mos1, em linhagens de D. simulans e D. melanogaster expostas a diferentes
agentes estressores, como choque térmico e diferentes quimioterápicos, bem como avaliar
as consequências da TS desse TE no comportamento e na expectativa de vida desses
indivíduos.
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3. OBJETIVOS
3.1 Geral

Verificar se ocorre a ativação de TEs, em especial mariner-Mos1, em moscas D. simulans e
D. melanogaster expostas a diferentes agentes estressores.

3.2 Específicos

1. Testar a hipótese de que a excisão somática ocorre e se acumula ao longo do ciclo de
vida das moscas da linhagem D. simulans white-peach.

2. Analisar a associação entre a transposição de mariner-Mos1 e alterações no
comportamento das moscas e na viabilidade dos ovos em linhagens de D. melanogaster
white-peach com diferentes taxas de transposição de mariner.

3. Comparar a expressão diferencial de genes e transposons em moscas da linhagem D.
melanogaster wpchM- expostas a ciclofosfamida.

4. Verificar se ocorre uma diferença nas taxas de transposição de mariner após expor
moscas da linhagem D. simulans white-peach a três quimioterápicos: cisplatina,
dacarbazina e daunorubicina.

28

CAPÍTULO 1
The somatic mobilization of transposable element mariner-Mos1 during the Drosophila
lifespan and its biological consequences.

Camila M. Pereira, Tailini J.R. Stoffel, Sidia M. Callegari-Jacques, Aurélie Hua-Van,
Pierre Capy, Elgion L.S. Loreto

Submetido: 20 de Julho de 2018
Aceito: 29 de Agosto de 2018
Publicado: 30 de Agosto de 2018
Gene, 30; 679: 65 – 72
Doi: 10.1016/j.gene.2018.08.079

29

30

31

32

33

34

35

36

37

CAPÍTULO 2
Cyclophosphamide in Drosophila promotes genes and transposable elements differential
expression and mitochondrial dysfunction.

Tailini J. R. Stoffel; Ana L. Segatto; Monica M. Silva; Alessandro Prestes; Nilda B. V.
Barbosa; João B. T. Rocha; Elgion L. S. Loreto.

Submetido: 25 de Setembro de 2019
Aceito: 21 de Janeiro de 2020
Publicado: 23 de Janeiro de 2020

Comparative Biochemistry and Physiology, Part C 230 (2020) 108718
Doi: 10.1016/j.cbpc.2020.108718

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

4. DISCUSSÃO GERAL
Muitas questões ainda permanecem em aberto sobre a TS dos TEs, uma delas é se
ela é constante ou variável ao longo da vida dos organismos, e se diferentes agentes
estressores podem aumentar as taxas de TS ou não.
Nossos resultados mostraram pela primeira vez, que a excisão somática (ES) do
elemento mariner pode ocorrer durante todos os estágios do ciclo de vida de Drosophila, e
é cumulativo. Entretanto, não é constante, exibindo variações ao longo do
desenvolvimento. Além disso, as larvas se mostraram mais sensíveis ao estresse térmico do
que pupas e os embriões parecem não ser afetados. Isso pode estar relacionado à atividade
transcricional da argonauta nas gônadas, que é maior em ovários do que em testículos
(Saint-Leandre et al., 2017). Essa alta taxa de transcrição desse gene nos ovários pode
produzir ovos com um alto potencial de inibir a atividade de mariner-Mos1.
Ainda, a abordagem fenotípica para quantificar a TS com base nos spots dos olhos
pode estar associada com o número de células precursoras dos omatídeos durante o
desenvolvimento, uma vez que no início da embriogênese, aproximadamente 20 células são
destinadas a formação do olho adulto, já no final do terceiro instar larval esse número
cresce para aproximadamente 10.000 células no disco imaginal (Hales et al., 2015). O ciclo
celular também pode influenciar, uma vez que o estágio larval apresentou as maiores taxas
de TS e é um período com intensa divisão celular, já a fase de pupa é marcada pela
diferenciação celular para a formação dos tecidos. Intensos processos mitóticos podem estar
envolvidos com um aumento da TS, enquanto estágios com maior diferenciação celular
podem ter taxas mais baixas.
Através de qPCR foi possível observar que a ES de mariner-wpch é cumulativa
durante todo ciclo de vida das moscas e ocorre tanto em 20°C quanto em 28°C, sendo
maior em temperaturas elevadas. Além disso, foi observado um aumento nas taxas de ES de
mariner em moscas adultas mantidas a 28°C durante 10 dias. Isso indica que esse elemento
pode ser ativo em organismos adultos, mesmo considerando que a mosca da fruta é
composta principalmente de células pós-mitóticas. Mesmo considerando que apenas parte
dessas excisões pode resultar em novas inserções e mutações, as consequências biológicas
podem ser significativas. Os experimentos de comportamento e de expectativa de vida
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estimadas para as linhagens com diferentes taxas de ES sugerem uma consequência
prejudicial devido à mobilização de mariner.
Diferentemente do que acontece em temperaturas elevadas, parece que os
tratamentos com a ciclofosfamida (CPA) não alteram a expressão de mariner, uma vez que
não encontramos nem uma sobre-expressão e nem uma diminuição da expressão deste
transposon. Entretanto, observamos que a CPA promoveu a sobre-expressão de alguns TEs
pertencentes aos grupos de retrotransposons LTR e não-LTR, sugerindo que o LINE-1,
único TE ativo em seres humanos, pode ser ativado durante a quimioterapia. Estudos
mostram que em algumas neoplasias, como no adenocarcinoma ductal pancreático, no
início da doença apenas 11% das lesões histológicas expressam a ORF1 do LINE-1, já
neoplasias mais desenvolvidas, 90% tem uma super-expressão da ORF1(Rodic et al.,
2014). Ou seja, com o avanço da doença há um aumento na expressão da ORF desse TE, e
isso pode estar relacionado ao início dos tratamentos com quimioterápicos.
Além disso, também encontramos vários genes diferencialmente expressos (DEGs)
após os tratamentos com a CPA. Uma característica marcante dos nossos resultados foi a
downregulation de vários genes envolvidos na formação da mitocôndria em moscas
expostas ao tratamento agudo, sugerindo que a CPA poderia promover disfunção
mitocondrial. Essa hipótese foi corroborada por análises de respirometria de alta resolução,
que revelaram que a mitocôndria realmente estava comprometida nessas moscas. No
tratamento crônico, apenas cinco genes relacionados à formação ou ao metabolismo da
mitocôndria foram dowregulated. Além disso, a atividade mitocondrial retornou ao normal,
como visto pela respirometria de alta resolução.
Já ao contrário do observado em moscas tratadas com a CPA, moscas expostas a
cisplatina apresentaram uma diferença significativa na expressão relativa de mariner tanto
na concentrações de 50 µg/mL (p = 0,0075) quanto de 100 µg/mL (p = 0,0002). Além
disso, parece haver uma dose-dependência, uma vez que há um aumento da expressão
relativa desse TE na maior concentração de cisplatina, 100 µg/mL (média = 4,35), quando
comparado a menor concentração, 50 µg/mL (média = 3,91).
Moscas expostas ao tratamento agudo com a dacarbazina não apresentaram uma
diferença significativa na expressão relativa de mariner em nenhuma das concentrações
analisadas (50 µg/mL p = 0.6446 e 100 µg/mL p = 0.2646), e também não foi observada
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uma diferença significativa no número de spots dos olhos das moscas expostas ao
tratamento crônico.

51

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
ABRUSÁN, G. Somatic transposition in the brain has the potential to influence the
biosynthesis of metabolites involved in Parkinson's disease and schizophrenia. Biology
Direct. v. 7, p. 41. 2012.
ACHANTA, P. et al. Somatic retrotransposition is infrequent in glioblastomas. Mob. DNA.
v. 7, p. 22. 2016.
ANIKEEVA, N.V.; ZABANOV, S.A.; VASIL’EVA, L.A; RATNER, V.A. Effect of heat
shock on transpositions of mobile genetic element Dm412 in three isogenetic lines of
Drosophila melanogaster. Genetika. v. 30, p. 212 – 217. 1994.
ARDELJAN, D.; TAYLOR, M.S.; TING, D.T.; BURNS, K.H. The human long
interspersed element-1 retrotransposon: an emerging biomarker of neoplasia. Clin. Chem.
v. 63, p. 816 – 822. 2017.
ARITAKULA, A.; RAMASAMY, A. Drosophila-based in vivo assay for the validation of
inhibitors of the epidermal growth factor receptor/Ras pathway. J. Biosci. v. 33, p. 731 –
742. 2008.
ASO Y, et al. The neuronal architecture of the mushroom body provides a logic for
associative learning. eLife. v. 3, p. e04577. 2014.
BABAIAN, A. et al. Onco-exaptation of an endogenous retroviral LTR drives IRF5
expression in Hodgkin lymphoma. Oncogene. v. 35, p. 2542 – 2546. 2016.
BEDROSIAN, T.A.; LINKER, S.; GAGE, F.H. Environment-driven somatic mosaicism in
brain disorders. Genome Med. v. 8, p. 58. 2016.
BIÉMONT, C. A Brief History of the Status of Transposable Elements: From Junk DNA to
Major Players in Evolution. Genetics. v. 186, p. 1085 – 1093. 2010.
BIJLSMA, R.; LOESCHCKE, V. Environmental stress, adaptation and evolution: an
overview. J. Evol. Biol. v. 18, p. 744 – 749. 2005.
BINGGELI, O.; NEYEN, C.; POIDEVIN, M.; LEMAITRE, B. Prophenoloxidase
Activation is Required for Survival to Microbial Infections in Drosophila. PLoS Pathog. v.
10, p. e1004067. 2014.
BINOTTO, G.; TRENTIN, L.; SEMENZATO, G. Ifosfamide and cyclophosphamide:
effects on immune surveillance. Oncology. v. 65, p. 17 – 20. 2003.

52

BLUM, A.L.; LI, W.; CRESSY, M.; DUBNAU, J. Short- and long-term memory in
Drosophila require cAMP signaling in distinct neuron types. Curr Biol. v. 19, p. 1341.
2009.
BLUMENSTIEL, J.P. Evolutionary dynamics of transposable elements in a small RNA
world. Trends in Genetics. v. 27, p. 23 – 31. 2011.
BOUVET, G.F.; JACOBI, V.; PLOURDE, K.; BERNIER, L. Stress-Induced Mobility of
OPHIO1 and OPHIO2, DNA transposons of the Dutch Elm Disease Fungi. Fungal Genet
Biol. v. 45, p. 565 – 578. 2007.
BROWN, E.J.; BACHTROG D. The chromatin landscape of Drosophila: comparisons
between species, sexes, and chromosomes. Genome Res. v. 24, p. 1125 – 1137. 2014.
BRYAN, G.J.; JACOBSON, J.W.; HARTL, D.L. Heritable Somatic Excision of a
Drosophila Transposon. Science. v. 235, p. 1636 – 1638. 1987.
BUNDO, M., et al. Increased l1 retrotransposition in the neuronal genome in schizophrenia.
Neuron. v. 81, p. 306 – 313. 2014.
CAPY, P. Sequence analysis of active mariner elements in natural populations of
Drosophila simulans. Genetics. v. 150, p. 499 – 506. 1992.
CAPY, P.; CHAKRANI, F.; LEMEUNIER, F.; HARTL, D.L; DAVID Jr. Active mariner
transposable elements are widespread in natural populations of Drosophila simulans. Proc.
R. Soc. Lond. B., v. 242, p. 57 – 60. 1990.
CASACUBERTA, E.; GONZALEZ, J. The impact of transposable elements in
environmental adaptation. Mol. Ecol. v. 22, p. 1503 – 1517. 2013.
CASTEL, S.E.; MARTIENSSEN, R.A. RNA interference (RNAi) in the Nucleus: roles for
small RNA in transcription, epigenetics and beyond. Nat. Rev. Genet. v. 14, p. 100 – 122.
2013.
CHAKRANI, F.; CAPY, P.; DAVID, J.R. Developmental temperature and somatic
excision rate of mariner transposable element in three natural populations of Drosophila
simulans. Genet. Sel. Evol. v. 25, p. 121 – 132. 1993.
CHANG, T.K.; WEBER, G.F.; CRESPI, C.L.; WAXMAN, D.J. Differential activation of
cyclophosphamide and ifosphamide by cytochromes P-450 2B and 3A in human liver
microsomes. Cancer Res. v. 53, p. 5629 – 5637. 1993.
CHÉNAIS, B. Transposable elements and human câncer: A causal relationship?
Biochimica et Biophysica Acta. v. 1835, p. 28 – 35. 2013.
CHUONG, E.B.; ELDE, N.C.; FESCHOTTE, C. Regulatory evolution of innate immunity
through co-option of endogenous retroviruses. Science. v. 351, p. 1083 – 1087. 2016.
53

CIECHANOVER, A. The ubiquitin-proteasome proteolytic pathway. Cell. v. 79, p. 13 –
21. 1994.
CINEGE, G. et al. Genes encoding cuticular proteins are components of the Nimrod gene
cluster in Drosophila. Insect Biochemistry and Molecular Biology. v. 87, p. 45 – 54. 2017.
CZECH, B.; HANNON, G.J. Small RNA sorting: matchmaking for Argonautes. Nat. Rev.
Genet. v. 12, p. 19 – 31. 2011.
DAI, J.; XIE, W.; BRADY, T.L.; GAO, J.; VOYTAS, D.F. Phosphorylation Regulates
Integration of the Yeast Ty5 Retrotransposon into Heterochromatin. Mol. Cell. v. 27, p. 289
– 299. 2007.
DOLLERY, C. Therapeutic drugs. Vol. I. 3rd ed., Churchill Livingstone, Edinburgh, 1999.
DOMBROSKI, B.A.; MATHIAS, S.L.; NANTHAKUMAR, E.; SCOTT, A.F.;
KAZAZIAN, H.H. Isolation of an active human transposable element. Science. v. 254, p.
1805 – 1808. 1991.
EDWARDS, A.; GLADSTONE, M.; YOON, P.; RABEN, D.; FREDERICK, B.; SU, T.T.
Combinatorial effect of maytansinol and radiation in Drosophila and human cancer cells.
Dis. Model. Mech. v. 4, p. 496 – 503. 2011.
EICKBUSH, M.T; EICKBUSH, T.H. Retrotransposition of R2 elements in somatic nuclei
during the early development of Drosophila. Mobile DNA. v. 2, p. 1 – 5. 2011.
ELBARBARY, R.A.; LUCAS, B.A.; MAQUAT, L.E. Retrotransposons as regulators of
gene expression. Science. v. 351, p. aac7247. 2016.
EVRONY, G.D. One brain, many genomes. Science. v. 354, p. 557 – 558. 2016.
EWART, G.D.; HOWELLS, A.J. ABC Transporters Involved in Transport of Eye Pigment
Precursors in Drosophila melanogaster. Methods in Enzymology. v. 292, p. 213 – 224.
1998.
FENG, Q.; MORAN, J.V.; KAZAZIAN, H.H.; BOEKE, J.D. Human L1 retrotransposon
encodes a conserved endonuclease required for retrotransposition. Cell. v. 87, p. 905 – 916.
1996.
FINNEGAN, D. J. Eukaryotic transposable elements and genome evolution. Trends Genet.
v. 5, p. 103 – 107. 1989.
GARCIA, S.D.; MONTES-BAYON, M.; AGUADO, O.L.; BLANCO-GONZALEZ, E.;
SIERRA, L.M.; SANZ-MEDEL, A. In vivo detection of DNA adducts induced by cisplatin
using capillary HPLC-ICP-MS and their correlation with genotoxic damage in Drosophila
melanogaster. Anal Bioanal Chem. v. 390, p. 37 – 44. 2008.
54

GARZA, D.; MEDHORA, A.; KOGA, A.; HARTL, D. Introduction of the Transposable
Element mariner into the Germline of Drosophila melanogaster. Genetics, v. 128, p. 303 –
310. 1991.
GAWAD, C.; KOH, W.; QUAKE, S.R. Single-cell genome sequencing: current state of the
science. Nature Reviews Genetics. v. 17, p. 175 – 188. 2016.
GOEBEL, M. Oral idarubicin – an anthracycline derivative with unique properties. Ann.
Hematol. v. 66, p. 33 – 43. 1993.
GONÇALVES, T.L.; BENVEGNÚ, D.M.; BONFANTI, G.; FREDIANIA, A.V.; ROCHA,
J.B.T. δ-Aminolevulinate dehydratase activity and oxidative stress during melphalan and
cyclophosphamide–BCNU–etoposide (CBV) conditioning regimens in autologous bone
marrow transplantation patients. Pharmacological Research. v. 59, p. 279 – 284. 2009.
GUFFANTI, G. et al. Transposable Elements and Psychiatric Disorders. Am. J. Med.
Genet. Part B. v. 9999, p. 116. 2014.
HALES, K.G.; KOREY, C.A.; LARRACUENTE, A.M.; ROBERTS, D.M. Genetics on the
fly: a primer on the Drosophila model system. Genetics. v. 201, p. 815 – 842. 2015.
HARTL, D. L. Discovery of the Transposable Element Mariner. Genetics. v.157, p. 471–
476. 2001.
HELMAN, E.; LAWRENCE, M.L.; STEWART, C.; SOUGNEZ, C.; GETZ, G.;
MEYERSON, M. Somatic retrotransposition in human cancer revealed by whole-genome
and exome sequencing. Genome Res. v. 24, p. 1053 – 1063. 2014.
HOEIJMAKERS, J.H.J. DNA Damage, Aging, and Cancer. N. Engl. J. Med. v. 361, p.
1475 – 1485. 2009.
HOFFMANN, A.A.; PARSONS, P.A. Extreme Environmental Change and Evolution.
Cambridge University Press, Cambridge, UK. 1997
HOLMES, S.E.; SINGER, M.F.; SWERGOLD, G.D. Studies on p40, the leucine zipper
motif-containing protein encoded by the first open reading frame of an active human
LINE-1 transposable element. J. Biol. Chem. v. 267, p. 19765 – 19768. 1992.
HON, G. C. et al. Global DNA hypomethylation coupled to repressive chromatin domain
formation and gene silencing in breast cancer. Genome Res. v. 22, p. 246 – 258. 2012.
HUA-VAN, A.; LE ROUZIC, A.; BOUTIN, T.S.; FILÉE, J.; CAPY, P. The struggle for
life of the genome’s selfish architects. Biology Direct. v. 6, p. 19. 2011.
HYO, S.J. et al. Transposable elements drive widespread expression of oncogenes in
human cancers. Nature Genetics. v. 51, p. 611 – 617. 2019.
55

IKEDA, K.; NAKAYASHIKI, H.; TAKAGI, M.; TOSA, Y.; MAYAMA, S. Heat shock,
copper sulfate and oxidative stress activate the retrotransposon MAGGY resident in the
plant pathogenic fungus Magnaporthe grisea. Mol. Genet. Genomics. v. 266, p. 318 – 325.
2001.
IZSVAK, Z.; CHUAH, M.K.; VANDENDRIESSCHE, T.; IVICS, Z. Efficient stable gene
transfer into human cells by the Sleeping Beauty transposon vectors. Methods. v. 49, p. 287
– 297. 2009.
JACOBSON, J.W.; MEDHORA, M.M.; HARTL, D.L. Molecular structure of a somatically
unstable transposable element in Drosophila. Proc. Natl. Acad. Sci. U. S. A. v. 83, p. 8684
– 8688. 1986.
JARDIM, S.S.; LORETO, E.L.S. Comparative methodologies for estimating mariner
activity using white-peach assay in Drosophila simulans. Dros. Inf. Serv. v. 94, p. 129 –
132. 2011.
JARDIM, S.S.; SCHUCH, A.P.; PEREIRA, C.M.; LORETO, E.L.S. Effects of heat and
UV radiation on the mobilization of transposon mariner-Mos1. Cell Stress and Chaperones.
v. 20, p. 843 – 851. 2015.
JOUAN-DUFOURNEL, I.; COSSET, F.L.; CONTAMINE, D.; VERDIER, G.;
BIÉMONT, C. Transposable elements behavior following viral genomic stress in
Drosophila melanogaster inbred line. Journal of Mol Evol. v. 43, p. 19 – 27. 1996.
JURKA, J.; KAPITONOV, V.V.; PAVLICEK, A.; KLONOWSKI, P.; KOHANY, O.;
WALICHIEWICZ, J. Repbase Update, a database of eukaryotic repetitive elements.
Genome Res. v. 110, p. 462 – 467. 2005.
KAPITONOV, V.V., JURKA, J. A universal classification of eukaryotic transposable
elements implemented in Repbase. Nat. Rev. Genet. v. 9, p. 411 – 412. 2008.
KAZAZIAN, H.H. Jr. Mobile DNA transposition in somatic cells. BMC Biology. v. 9, p. 1
– 4. 2011.
KIDWELL, M.G.; LISCH, D.R. Perspective: transposable elements, parasitic DNA, and
genome evolution. Evolution. v. 55, p. 1 – 24. 2001.
KRUG, L.; et al. Retrotransposon activation contributes to neurodegeneration in a
Drosophila TDP-43 model of ALS. PLOS Genetics. v. 13, p. e1006635. 2017.
KULIS, M.; ESTELLER, M. DNA Methylation and Cancer. Advances in Genetics. v. 70,
p. 27 – 56. 2010.
KUNG, J.T; COLOGNORI, D.; LEE, J.T. Long Noncoding RNAs: Past, Present, and
Future. Genetics. v. 193, p. 651–669. 2013.
56

LAW. J.A.; JACOBSEN, S.E. Establishing, maintaining and modifying DNA methylation
patterns in plants and animals. Nat. Rev. Genet. v. 11, p. 204 – 220. 2010.
LEE, E. et al. Landscape of somatic retrotransposition in human cancers. Science. v. 337, p.
967 – 971. 2012.
LI, W. et al. Activation of transposable elements during aging and neuronal decline in
Drosophila. Nature Neuroscience. v. 16, p. 529 – 531. 2013.
LIVAK, K.J.; SCHMITTGEN, T.D. Analysis of relative gene expression data using RealTime Quantitative PCR and the 2-ΔΔCT method. Methods. v. 25, p. 402 – 408. 2001.
MATHIAS, S.L.; SCOTT, A.F.; KAZAZIAN, H.H.; BOEKE, J.D.; GABRIEL, A. Reverse
transcriptase encoded by a human transposable element. Science. v. 254, p. 1808 – 1810.
1991.
McCULLERS T.J.; STEINIGER M. Transposable elements in Drosophila. Mobile Genetic
Elements. v. 7, p. 1 – 18. 2017.
MEDHORA, M.; MARUYAMA, K.; HARTL, D.L. Molecular and Functional Analysis of
the mariner Mutator Element Mosl in Drosophila. Gen. Soci. Am. v. 128, p. 311 – 318.
1991.
MEDHORA, M.M.; MACPEEK, A.H.; HARTL, D.L. Excision of the Drosophila
transposable element mariner: identification and characterization of the Mos factor. The
EMBO Journal. v. 7, p. 2185 – 2189. 1988
MORALES, J.F.; SNOW, E.T.; MURNANE, J.P. Environmental factors affecting
transcription of the human L1 retrotransposon. II Stressors. Mutagenesis. v. 18, p. 151 –
158. 2003.
MORAN, J.V.; HOLMES, S.E.; NAAS, T.P; DE BERARDINIS, R.J.; BOEKE, J.D.;
KAZAZIAN, H.H. High frequency retrotransposition in cultured mammalian cells. Cell. v.
87, p. 917 – 927. 1996.
MUÑOZ-LÓPEZ, M.; GARCÍA-PÉREZ, J.L. DNA Transposons: Nature and Applications
in Genomics. Current Genomics. v. 11, p. 115 – 128. 2010.
MUOTRI, A.R.; CHU, V.T.; MARCHETTO, M.C.; DENG, W.; MORAN, J.V.; GAGE,
F.H. Somatic mosaicism in neuronal precursor cells mediated by L1 retrotransposition.
Nature. v. 435, p. 903 – 910. 2005.
MYAKISHEV, M.; POLESSKAVA, O.; KULICHKOVA, V.; BARANOVA, A.; GAUSE,
L.; KONSTANTINOVA, I. PCR-based detection of Pol III-transcribed transposons and its
application to the rodent model of ultraviolet response. Cell Stress Chaperones. v. 13, p.
111 – 116. 2008.
57

PERRAT, P.N. et al. Transposition-Driven Genomic Heterogeneity in the Drosophila
Brain. Science. v. 340, p. 91 – 95. 2013.
PICOT, S.; WALLAU, G.L.; LORETO, E.L.S.; HEREDIA, F.O.; HUA-VAN, A.; CAPY,
P. The mariner transposable element in natural populations of Drosophila simulans.
Heredity. v. 101, p. 53 – 59. 2008.
PIÉGU, B.; BIRE, S.; ARENSBURGER, P.; BIGOT, Y. A survey of transposable element
classification systems - A call for a fundamental update to meet the challenge of their
diversity and complexity. Mol. Phylogenet. Evol. v. 86, p. 90 – 109. 2015.
PODRATZ, J.L. et al. Drosophila melanogaster: A new model to study cisplatininduced
neurotoxicity. Neurobiol Dis. v. 43, p. 330 – 337. 2011.
POURAHMAD, J.; AMIRMOSTOFIAN, M.; KOBARFARD, F.; SHAHRAKI, J.
Biological reactive intermediates that mediate dacarbazine cytotoxicity. Cancer Chemother
Pharmacol. v. 65, p. 89 – 96. 2009.
QÜESTA, J.I.; WALBOT, V.; CASATI, P. UV-B radiation induces Mu element somatic
transposition in maize. Mol. Plant. v. 6, p. 2004 – 2007. 2013.
RATNER, V.A.; ZABANOV, S.A.; KOLESNIKOVA, O.V.; VASILVEVA, L.A.
Induction of the mobile element Dm-412 transpositions in the Drosophila genomes by heat
shock treatment. Proc. Natl. Acad. Sci USA. v. 89, p. 5650 – 5654. 1992.
REBOLLO, R.; ROMANISH, M.T.; MAGER, D.L. Transposable elements: an abundant
and natural source of regulatory sequences for host genes. Annu. Rev. Genet. v. 46, p. 21 –
42. 2012.
RICHARDSON, S.R.; MORELL, S.; FAULKNER, G.J. L1 Retrotransposons and Somatic
Mosaicism in the Brain. Annu. Rev. Genet. v. 48, p. 127. 2014.
RODIC, N. et al. Long interspersed element-1 protein expression is a hallmark of many
human cancers. Am. J. Pathol. v. 184, p. 1280 – 1286. 2014.
RUSSEL, A. L.; WOODRUFF, R. C. The genetics and evolution of the mariner
transposable element in Drosophila simulans: worldwide distribution end experimental
population dynamics. Genetics, v. 105, p. 149 – 164. 1999.
SAINT-LEANDRE, B.; CLAVEREAU, I.; HUA-VAN, A.; CAPY, P. Transcriptional
polymorphism of piRNA regulatory genes underlies the mariner activity in Drosophila
simulans testes. Mol. Ecol. v. 26, p. 3715 – 3731. 2017.
SCOTT, E.C.; GARDNER, E.J.; MASOOD, A.; CHUANG, N.T.; VERTINO, P.M.;
DEVINE, S.E. A hot L1 retrotransposon evades somatic repression and initiates human
colorectal cancer. Genome Res. v. 26, p.745 – 755. 2016.
58

SEDIVY J. M. et al. Death by transposition – the enemy within? Bioessays. v. 35, p. 1035
– 1043. 2013.
SELVAKUMAR, E.; PRAHALATHAN, C.; MYTHILI, Y.; VARALAKSHMI, P.
Beneficial effects of DL – α – lipoic acid on cyclophosphamide-induced oxidative stress in
mitochondrial fractions of rat testis. Chemico-Biological Interactions. v. 152, p. 59 – 66.
2005.
SINZELLE, L.; CHESNEAU, A.; BIGOT, Y.; MAZABRAUD, A.; POLLET, N. The
mariner transposons belonging to the irritans subfamily were maintained in chordate
genomes by vertical transmission. J Mol Evol, v. 62, p. 53 – 65. 2006.
STURM, A.; IVICS, Z.; VELLAI, T. The mechanism of ageing: primary role of
transposable elements in genome disintegration. Cell Mol Life Sci. v. 72, p. 1839 – 1847.
2015.
SULLIVAN, D.T.; SULLIVAN, M.C. Transport Defects as the Physiological Basis for Eye
Color Mutants of Drosophila melanogaster. Biochemical Genetics. v. 13, p. 603 – 613.
1975.
TANG, Z. et al. Human transposon insertion profiling: analysis, visualization and
identification of somatic LINE-1 insertions in ovarian cancer. Proc. Natl Acad. Sci. USA.
v. 114, p. E733 – E740. 2017.
TRANNOY, S.; REDT-CLOUET, C.; DURA, J.M.; PREAT, T. Parallel processing of
appetitive short- and long-term memories in Drosophila. Curr Biol. v. 21, p. 1647. 2011.
TREIBER, C.D.; WADDELL, S. Resolving the prevalence of somatic transposition in
Drosophila. ELife. v. 6, p. e28297. 2017.
TUBIO, J. M. et al. Mobile DNA in cancer: extensive transduction of nonrepetitive DNA
mediated by L1 retrotransposition in cancer genomes. Science. v. 345, p. 1251343. 2014.
TYLER, M.S. Developmental Biology, A Guide for Experimental Study, second ed.
Sinauer Associates, Sunderland, MA. 2000.
UPTON, K.R. et al. Ubiquitous L1 Mosaicism in Hippocampal Neurons. Cell. v. 161, p.
228 – 239. 2015.
VAN DYCKE, K.C. et al. A day and night difference in the response of the hepatic
transcriptome to cyclophosphamide treatment. Archives of Toxicology. v. 89, p. 221 – 231.
2015.
VARANI, A.M.; CARVALHO, L.C.B.; ZERILLO, M.M.; VITORELLO, C.B.M.
Elementos de transposição: classificação e mecanismos de mobilização. In: CARARETO,
C.M.A.; VITORELLO, C.B.M.; SLUYS, M.A. Elementos de transposição: diversidade,
59

evolução, aplicações e impacto nos genomas dos seres vivos. 22 ed. Rio de Janeiro.
Fiocruz. Cap. 1, p. 11 – 42. 2015.
VIDAL, M.; WELLS, S.; RYAN, A.; CAGAN, R. ZD6474 suppresses oncogenic RET
isoforms in a Drosophila model for type 2 multiple endocrine neoplasia syndromes and
papillary thyroid carcinoma. Cancer Res. v. 65, p. 3538 – 3541. 2005.
VIJG, J. Somatic mutations, genome mosaicism, cancer and aging. Curr. Opin. Genet. Dev.
v. 26, p. 141 – 149. 2014.
VOGELSTEIN, B.; PAPADOPOULOS, N.; VELCULESCU, V.E.; ZHOU, S.; DIAZ,
L.A.; KINZLER, K.W. Cancer Genome Lanscapes. Science. v. 339, p. 1546 – 1558. 2013.
VOLPE, T.;MARTIENSSEN, R.A. RNA Interference and Heterochromatin Assembly.
Cold Spring Harb Perspect Biol. v. 3, p. 1 – 11. 2011.
WICKER, T., et al. A unified classification system for eukaryotic transposable elements.
Nat. Rev. Gen. v. 8, p. 973 – 982. 2007.
WOLFF, E.M. et al. Hypomethylation of a LINE-1 promoter activates an alternate
transcript of the MET oncogene in bladders with cancer. PLoS Genet. v. 6, p. e1000917.
2010.
YU, D.; AKALAL, D.B.; DAVIS, R.L. Drosophila alpha/beta mushroom body neurons
form a branch-specific, long-term cellular memory trace after spaced olfactory
conditioning. Neuron. v. 52, p. 845 – 855. 2006.
ZAMORE, P.D. Somatic piRNA biogenesis. The EMBO Journal. v. 29, p. 3219 – 3221.
2010.

60

