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RESUMO 

Elementos de transposição (TEs) são sequências de DNA repetitivas capazes de se moverem a 

partir de um local para outro no genoma e a capacidade replicativa dessas sequências é a 

essência de seu sucesso evolutivo. O presente estudo buscou compreender a diversidade dos 

TEs e sua classificação hierárquica em genomas sequenciados para este estudo e públicos, de 

Drosophila mojavensis (genoma público-r1.04 e genomas das linhagens 22 e 01) e da espécie 

irmã D. arizonae (genoma público-pub e da linhagem 17). Foi utilizado o pipeline TEdenovo 

presente no suíte de aplicativos REPET para a identificação dos TEs e o software Repeatmasker 

para a anotação dos mesmos. As sequências identificadas foram classificadas até em nível de 

família por meio de análises filogenéticas, como também foi estimado o grau de divergência 

das cópias anotadas por meio da análise de landscape. O conteúdo de TEs variou entre os 

genomas (D. mojavensis r1.04: 16,6%, 22: 5,5% e 01: 7,5%; D. arizonae pub: 5,4% e 17: 6,4%). 

Em todos os genomas analisados, as superfamílias Gypsy, BEL, Jockey e R1 são as mais 

representativas dentre os elementos de Classe I, enquanto que dentre os elementos de Classe II 

destacam-se as superfamílias hAT, Mariner/Tc1, P e Helitrons. Em D. mojavensis r1.04, 13% 

dos TEs encontram-se em regiões gênicas ou próximos a genes, dos quais 11,6% correspondem 

a elementos Gypsy, dentre os TEs de Classe I, e 17,4% a elementos hAT, dentre os elementos 

de Classe II, concordante com a distribuição genômica. Utilizando o genoma de D. navojoa 

como grupo externo, demonstrou-se que a divergência do conjunto de TEs é congruente com a 

divergência entre as espécies. Este estudo enfatiza que a anotação de TEs é um processo 

bastante afetado pelas metodologias utilizadas, desde o sequenciamento e montagem dos 

genomas, até as próprias ferramentas e banco de dados utilizados no processo de anotação. 

Independente dessas limitações, a caracterização da composição de TEs de um genoma é etapa 

essencial para entendimento dos possíveis papéis que desempenham na evolução das espécies 

que os abrigam. 

Palavras-chave: Drosophila, elementos de transposição, mobiloma, bioinformática. 

 

 



 

 

 

 

ABSTRACT 

Transposable elements (TEs) are repetitive DNA sequences capable of moving from one 

location to another in the genome and their replicative capacity is the essence of its evolutionary 

success. The present study aimed to understand the diversity of TEs and their hierarchical 

classification in genomes sequenced for this study and publicly available of Drosophila 

mojavensis (public genome-r1.04 and the strains 22 and 01) and of the sister species D. arizonae 

(public genome-pub and the strain 17). The pipeline TEdenovo present in the suite of 

applications REPET was used for the identification of the TEs and Repeatmasker for the 

annotation. The TE sequences identified were classified up to the family level by phylogenetic 

analyses, as well as the degree of divergence of the annotated copies by landscape analysis. The 

TEs content varied between the genomes (D. mojavensis r1.04: 16.6%, 22: 5.5% and 01: 7.5%; 

D. arizonae pub: 5.4% and 17: 6.4%). In all genomes analyzed, the superfamilies Gypsy, BEL, 

Jockey and R1 are the most representative of the Class I elements, while the Class II elements 

stand out as the superfamilies hAT, Mariner / Tc1, P and Helitrons. In D. mojavensis r1.04, 

13.7% of TEs are present in gene regions or near genes, of which 11.6% correspond to Gypsy, 

among the Classe I elements, and 17.4% to hAT, among the Classe II elements, in agreement 

with the genomic distribution. Using the genome of D. navojoa as an outgroup, it was 

demonstrated that the divergence of the set of TEs is congruent with the divergence between 

the species. It has also been demonstrated that the annotation of TEs is a complex process and 

quite affected by the methodologies used, from the genome sequencing and assembly, to the 

tools and database used in the annotation process. Regardless of these limitations, the 

characterization of the TEs composition of a genome is essential step for understanding the 

possible roles that they play in the evolution of the species that harbor them. 

Keywords: Drosophila, transposable elements, mobilome, bioinformatics.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

Com o advento das técnicas de bioinformática, os esforços dos pesquisadores se 

concentraram no sequenciamento completo de genomas. Os genomas consistem em cadeias de 

pares de bases nucleotídicas, variando de 1,6 milhões de pares de bases em Haemophilus 

influenzae, 190 milhões em Drosophila mojavensis, a três bilhões em Homo sapiens 

(LUSCOMBE; GREENBAUM; GERSTEIN, 2001). Um aspecto importante dos genomas 

completos é a distinção entre regiões codificantes e regiões não codificantes. De maneira geral, 

a parcela não codificante dos genomas, particularmente dos eucariotos, é significativamente 

maior do que a codificante. Estima-se que a quantidade de DNA não gênico por genoma varie 

em eucariotos de cerca de 3,0 x 103 Kb a mais de 108 Kb (cerca de 300.000 vezes maior) e 

constitui entre 30% e 99,99% dos genomas (CAVALIER-SMITH, 1984). Essas porção não 

codificante dos genomas é constituída principalmente de DNA repetitivo, quer in tandem, quer 

de forma dispersa, sendo costumeiramente divididas em sequências de DNA altamente 

repetitivo (sequências satélites, microssatélites, minissatélites e repetições in tandem) e DNA 

medianamente repetitivo (elementos de transposição) (PALAZZO; GREGORY, 2014). 

No início dos projetos de sequenciamento, as sequências repetitivas dificultavam a 

montagem dos genomas, de modo que a análise computacional realizava a identificação de 

sequências repetitivas das regiões não codificantes para subsequente filtragem ou 

mascaramento, com o objetivo de facilitar a anotação dos genes nos genomas sequenciados. 

Contudo, no decorrer dos últimos 30 anos, os avanços tecnológicos propiciaram a descoberta 

de porção considerável do DNA que foi denominada popularmente como “DNA lixo”, termo 

esse proposto durante o mapeamento do primeiro genoma humano, ao longo dos anos 1990, e 

definido como regiões do genoma humano que não codificam proteínas (PALAZZO; 

GREGORY, 2014). Dentre as várias características definidas nessas regiões, uma merece 

destaque: os elementos de transposição contidos ali, sequências repetitivas que possuem grande 

relevância devido a sua importância na evolução dos genomas hospedeiros (LUSCOMBE; 

GREENBAUM; GERSTEIN, 2001). 

Barbara McClintock, por meio de seu trabalho pioneiro com o milho (Zea mays), foi a 

primeira a perceber que os genomas eucarióticos não são entidades estáticas, mas contêm 
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sequências móveis, que denominou de elementos controladores dos genes (BARBARA 

MCCLINTOCK, 1949), hoje denominados elementos de transposição (TEs). Atualmente sabe-

se que, virtualmente, o genoma de todos os organismos contém TEs, os quais foram 

amplificados em número de cópias ao longo do tempo evolutivo (LEVIN; MORAN, 2011). 

1.1 Elementos de Transposição 

Elementos de transposição são sequências de DNA repetitivas capazes de se moverem 

a partir de um local para outro no genoma (JANGAM; FESCHOTTE; BETRÁN, 2017). Ao 

fazerem isso, muitas vezes, replicam a si mesmos e essa capacidade replicativa dos TEs é a 

essência de seu sucesso evolutivo, apresentando implicações importantes para a dinâmica entre 

os elementos e o genoma de seus hospedeiros (BOWEN; JORDAN, 2002). O interesse pela 

categorização e classificação dos TEs cresceu apenas à medida que se foi descobrindo sua 

abundância e diversidade em novos genomas disponíveis e os esforços iniciais de identificação 

dos TEs com o objetivo de mascará-los transformaram-se em sua categorização ampla e 

sistemática por todo o genoma (JANICKI; ROOKE; YANG, 2011). 

Os TEs apresentam uma grande diversidade e compõem uma grande proporção dos 

genomas: 3–10% em fungos, 3–45% em metazoários, atingindo 45% no genoma humano 

(ADAMS et al., 2000) e 80%, ou mais, no genoma de plantas (WICKER et al., 2007). 

Atualmente, a maioria dos genomas sequenciados de insetos mostrou uma ampla variação no 

conteúdo de TEs, sendo de apenas 2,7% em algumas espécies do gênero Drosophila (CLARK 

et al., 2007) ou atingindo 47% em Aedes aegypti (NENE et al., 2007). 

Como entidades dinâmicas que são, os TEs têm efeitos relevantes sobre o genoma 

hospedeiro durante seus eventos de transposição, os quais podem ocorrer em nível da linha 

celular germinal ou em estados precoces de desenvolvimento, assim como em nível somático, 

onde geralmente produzem mudanças fenotípicas no hospedeiro. Sua mobilização pode ter um 

efeito estrutural no genoma, causando translocações, duplicações segmentais e deleções 

capazes de induzir profundas alterações genômicas, levando a sua contração e/ou expansão, 

além de novas relações de ligação entre seus genes (KIDWELL; LISCH, 2001; FESCHOTTE 

2008). A mobilização dos TEs, em curto prazo, pode trazer efeitos deletérios ao genoma 

hospedeiro, interrompendo genes ou distanciando promotores de suas respectivas unidades de 

transcrição. Por outro lado, a longo prazo, a ação dos TEs pode beneficiar o genoma hospedeiro, 
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promovendo diversidade genética adaptativa, como por exemplo, os TEs oriundos de 

plasmídeos que têm sido responsáveis pela rápida evolução da resistência a antibióticos em 

bactérias causadoras de doenças (LEVIN; MORAN, 2011).  

Tem-se reportado também que os TEs desempenham papel importante na regulação de 

diversos processos celulares e diversificação de famílias gênicas (VAN DE LAGEMAAT et 

al., 2003), são capazes de promover a transdução e amplificação de fragmentos de genes do 

genoma hospedeiro; bem como de influenciar a expressão e função gênica, ampliando a 

variabilidade do repertório transcricional e proteico (JANGAM; FESCHOTTE; BETRÁN, 

2017). Em humanos, estima-se que 25% das regiões promotoras contêm sequências derivadas 

de TEs e aproximadamente 20% dos genes em humanos e ratos contêm TEs em suas regiões 

UTRs (Untranslated Regions) (WONG; CHOO, 2004). Finalmente, os TEs são importantes 

para a regulação epigenética do genoma, produzindo variação individual em células e tecidos 

devido a sua ação de regulação sobre genes que se encontram em suas proximidades, levando 

à geração de epialelos (SLOTKIN; MARTIENSSEN, 2007). 

Em geral, a diversidade destes elementos pode ser classificada usando vários critérios. 

O primeiro sistema de classificação, proposto por Finnegan em 1989, dividia os TEs em duas 

classes, com base no mecanismo de transposição. Na Classe I foram incluídos elementos que 

utilizavam uma etapa de transcrição reversa para se mobilizar por um mecanismo denominado 

"copia e cola", conhecidos como retrotransposons, e na Classe II, aqueles que utilizavam um 

mecanismo de transposição sem a etapa intermediária na forma de RNA, consistindo na excisão 

do elemento do genoma antes de sua reinserção em outra região, um mecanismo denominado 

"corta e cola" (FINNEGAN, 1989). Na Classe I incluíam-se dois tipos de elementos: os 

retrotransposons, elementos com repetições terminais diretas e longas (LTRs) e os 

retrotranposons sem essas repetições (non-LTRs). Uma característica importante para a 

dinâmica evolutiva dos elementos de Classe I é que tanto retrotransposons com LTRs como os 

non-LTRs produzem cópias adicionais do elemento de transposição em cada novo evento de 

mobilização, enquanto que em elementos de Classe II, a transposição é, na maior parte das 

vezes, conservativa (WICKER et al., 2007). 

O aumento da diversidade de TEs identificados nos diferentes táxons, bem como a 

descoberta de novos tipos de TEs, impulsionou a proposta de um sistema de classificação 

unificado e mais refinado (WICKER et al., 2007). Mantendo as duas classes propostas 
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inicialmente, este novo sistema, além de refletir o que já estava em uso generalizado, inclui 

níveis inferiores (subclasse, ordem, superfamília, família e subfamília) para construir uma 

hierarquia com base nos constituintes internos dos TEs.  

Dentro da Classe I, há cinco ordens (LTR, DIRS, PLE, LINE - Long Interspersed 

Nuclear Element e SINE - Short Interspersed Nuclear Element), com um número total de 17 

superfamílias (LTR: Copia, Gypsy, Bel-Pao, Retrovírus, VER; DIRS: DIRS, Ngaro, VIPER; 

PLE: Penelope; LINE: R2, RTE, Jockey, L1, I e SINE: tRNA, 7SL e 5S). A Classe II apresenta 

duas subclasses: subclasse I, composta pelas ordens TIR e Crypton e a subclasse II, constituída 

pelas ordens Helitron e Maverick / Polinton. Dentro dessas subclasses, há um total de 12 

superfamílias (ordem TIR: Tc1/Mariner, hAT, Mutator, Merlin, Transib, P, PiggyBac, 

PIF/Harbinger, CACTA; ordem Crypton: Crypton, ordem Helitron: Helitron e ordem 

Maverick: Maverick) (WICKER et al., 2007) (Figura 1). 
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Figura 1. Sistema de classificação proposta por Wicker et al. 2007 com base nos constituintes internos 

dos TEs. 

Fonte: adaptado Wicker et al. 2007. Reprodução autorizada por Springer Nature. 
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Os TEs também podem ser classificados em famílias. A definição precisa de família é 

problemática uma vez que grupos de TEs com características semelhantes, por vezes, formam 

um contínuo; elementos de um extremo do espectro tem baixa similaridade com aqueles no 

outro fim. Apesar disso, linhagens evolutivas são suficientemente distintas para permitir 

fronteiras de tal contínuo permitindo a distinção em famílias. Assim, família é definida como 

um grupo de TEs que possuam alta similaridade de sequência, 80% ou mais, em pelo menos 

80% da região codificante, domínio interno ou da região terminal repetida. Para evitar erros de 

classificação de trechos curtos e possivelmente aleatórios, utiliza-se apenas segmentos com 

pelo menos 80 pb (revisto emWICKER et al., 2007). 

Ainda, tanto os TEs de Classe I quanto os de Classe II podem ser elementos autônomos 

ou não-autônomos. Somente os TEs autônomos possuem todas as sequências que codificam as 

proteínas essenciais para sua transposição (Figura 1), enquanto elementos não-autônomos 

podem ser mobilizados por atividades enzimáticas providas por elementos autônomos 

(KIDWELL; LISCH, 2001). 

Essa breve descrição sobre os TEs evidencia a importância dessas sequências como 

ferramenta valiosa nos estudos de genômica comparativa, dinâmica genômica recente e 

evolução genômica. Dado sua habilidade em gerar rearranjos no DNA e servir como fonte de 

novas sequências reguladoras e codificantes, os TEs são considerados agentes evolutivos 

poderosos dentro do genoma hospedeiro e suas sequências derivadas podem ter funções 

essenciais para o desenvolvimento e sobrevivência do organismo no qual se encontram. Desse 

modo, a relação dinâmica dos TEs com o genoma hospedeiro explica, em alguns pontos, os 

processos evolutivos que fazem a um organismo biologicamente particular. Além disso, como 

os TEs estão distribuídos por todo o genoma, e em várias cópias das diferentes classes e 

subdivisões, constituem marcadores moleculares muito poderosos para a análise da diversidade 

genética, inclusive no âmbito intrapopulacional (JANGAM; FESCHOTTE; BETRÁN, 2017). 

1.2 Espécies de Drosophila cactofílicas 

Uma das irradiações de Drosophila melhor caracterizadas é o grupo de espécies que 

utilizam cactos necróticos como local de reprodução (HEED, 1978, 1982). O grande grupo de 

D. repleta contém pelo menos 100 espécies que se reproduzem em cactos na América do Norte 

e do Sul (MARKOW; O’GRADY, 2006). O complexo mojavensis faz parte do subgrupo 
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mulleri do grupo repleta do subgênero Drosophila, e é composto pelas espécies D. mojavensis, 

D. arizonae e D. navojoa (OLIVEIRA et al., 2003; RUIZ et al., 1990).  Devido a sua ecologia 

e posição no subgênero Drosophila, D. mojavensis foi uma das primeiras espécies fora do grupo 

melanogaster a ter o genoma completamente sequenciado (CLARK et al., 2007). D. mojavensis 

e sua espécie irmã, D. arizonae, apesar da estreita relação evolutiva, apresentam uma série de 

diferenças ecológicas e evolutivas, cuja base pode ser abordada por meio do estudo de dados 

genômicos. A área de ocorrência de D. mojavensis estende-se do Arizona até o sul da Califórnia, 

Sonora, Sinaloa, e a península da Baixa Califórnia, enquanto que D. arizonae possui uma 

distribuição populacional mais difusa na América Central, com populações relatadas desde a 

Guatemala, passando pelo México e chegando aos EUA, onde pode ser encontrada na 

Califórnia e no Arizona (RICHMOND; JOHNSON; MARKOW, 2012; RUIZ et al., 1990) 

(Figura 2).  Por outro lado, por meio de análises filogenéticas e morfológicas, além da análise 

da capacidade de produção de híbridos, D. navojoa apresenta-se mais distantemente relacionada 

das demais espécies que compõe o complexo mojavensis. Esta relação é suportada pelas 

posições geográficas das sequências de genes ancestrais em cada espécie, que mostram um 

movimento noroeste sequencial (D. navojoa > D. arizonae > D. mojavensis) do sul do México 

ao sul da Califórnia e norte do Arizona. Outra evidência é o fato de que D. navojoa utiliza 

cactos do gênero Opuntia como sítio de oviposição, um comportamento ancestral, enquanto as 

outras duas espécies se reproduzem principalmente em cactos do gênero Stenocereus, um 

comportamento derivado (OLIVEIRA et al., 2003; RUIZ et al., 1990). 

 

Figura 2. Distribuição geográfica das espécies do complexo mojavensis. 

Fonte: adaptado RICHMOND et al. (2012); SANCHEZ-FLORES et al. (2016). 
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Na publicação do genoma de D. mojavensis, assim como nas demais publicações de 

genomas sequenciados, foi realizada uma anotação geral dos elementos de transposição em 

nível de ordens, mostrando que 8,92% do genoma de D. mojavensis é composto por TEs e que, 

dentre eles, como nos demais 12 genomas estudados, os retrotransposons com LTRs são os 

mais abundantes (~45%), seguidos pelos LINEs (~28%), Transposons de DNA (~13%) e outros 

elementos não classificados representando aproximadamente 14% (CLARK et al., 2007).  

Mais recentemente foi feita uma anotação de TEs do genoma de D. mojavensis (RIUS 

et al., 2016) utilizando para esse fim sequências referências do banco de dados de Insecta do 

RepBase juntamente com uma biblioteca de TEs personalizada a partir de sequências de novo 

obtidas a partir do genoma de D. buzzatii. Recentemente, os genomas de D. arizonae e D. 

navojoa também foram sequenciados, tendo os autores reportado que 10% do genoma de D. 

arizonae e 17% de D. navojoa são constituídos por sequências repetitivas, porém não há 

nenhuma anotação em nível de famílias de TEs (SANCHEZ-FLORES et al., 2016).  Assim, 

uma análise comparativa completa da evolução estrutural e relações entre famílias de TEs é 

imprescindível para os estudos que suportem análises posteriores da dinâmica evolutiva e 

funcional dos TEs e o impacto dessas sequências móveis a diferenciação das espécies que 

compõem o complexo mojavensis. 

1.3 Uso combinado de metodologias de anotação de TEs 

O procedimento de anotação de TEs deve ser eficiente, exaustivo e biologicamente 

relevante (FLUTRE et al., 2011). Existem vários métodos para anotar TEs em um genoma, com 

base em homologia, informações estruturais ou nenhuma informação prévia, ou seja, buscando 

por repetições no genoma (conhecido como métodos de descoberta de repetições de novo). No 

entanto, todas estas abordagens sofrem de limitações, tais como a suposição de que as 

sequências TEs são muito semelhantes, e especificidade em relação a determinadas 

superfamílias e famílias de TEs (QUESNEVILLE et al., 2005). 

Com o desempenho computacional atual, é possível combinar as diferentes estratégias 

de identificação e anotação de TEs e aliá-las à analises filogenéticas de sequências que 

apresentam alta similaridade (BARGUES; LERAT, 2017). Além disso, novas ferramentas 

permitem a reconstituição de TEs anteriormente fragmentados, podendo-se inferir mais 

precisamente o número de cópias presentes no genoma (BAILLY-BECHET; HAUDRY; 
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LERAT, 2014). Assim, é possível alcançar uma anotação mais precisa, servindo como subsídio 

robusto para responder à problemas biológicos, como o proposto nesse trabalho. 

1.4 Limitações na identificação e anotação de TEs 

O progresso das técnicas de sequenciamento e montagem de genomas levou a uma 

revolução no campo de estudos genômicos. Após o sequenciamento dos genomas de D. 

melanogaster e D. pseudoobscura, os esforços conjuntos forneceram à comunidade científica 

os genomas de dez novas espécies de Drosophila que permitiram comparações de múltiplas 

espécies (CLARK et al., 2007). Esses 12 genomas foram sequenciados utilizando a tecnologia 

Sanger. Depois desses, seis genomas novos foram publicados individualmente (CHIU et al., 

2013; FONSECA et al., 2013; GUILLÉN et al., 2015; OMETTO et al., 2013; ZHOU et al., 

2012) e outros oito juntos (CHEN et al., 2014). Esses últimos 14 genomas foram sequenciados 

principalmente por meio da tecnologia Next-Generation Sequencing (NGS) de acordo com as 

plataformas disponíveis.  

Existe um grande entusiasmo em torno do conhecimento que pode ser extraído a partir 

do sequenciamento de novos genomas. No entanto, a informação contida em alguns genomas 

sequenciados de novo a partir da tecnologia NGS não é totalmente precisa (NARZISI; 

MISHRA, 2011; RICKER; QIAN; FULTHORPE, 2012). Devido a sua natureza repetitiva, os 

TEs são na maioria das vezes a raiz dos problemas de montagem de genomas.  Além disso, a 

grande maioria das ferramentas disponíveis para identificação de TEs o fazem por meio de 

similaridade entre sequências e dentre as desvantagens desse método destacam-se a dificuldade 

em definir os limites de um elemento e em genomas ricos em sequências repetitivas tal método 

torna-se inviável computacionalmente (PRICE; JONES; PEVZNER, 2005). 
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6 CONCLUSÃO 

 

Neste trabalho foi caracterizado o mobiloma, de duas espécies irmãs (D. mojavensis e 

D. arizonae) por meio da identificação de novo e anotação dos seus TEs utilizando duas 

linhagens diferentes de cada uma delas, e de uma terceira espécie (D. navojoa), a mais basal do 

complexo mojavensis, demonstrando que, como esperado, a divergência geral do mobiloma é 

congruente com a divergência entre as espécies. A anotação produzida servirá utilizada para 

análises de expressão gênica em linhagens puras de D. mojavensis e D. arizonae e seus híbridos 

produzidos em laboratório. Demonstrou-se também que a anotação de TEs é um processo 

complexo, não exaustivo, e bastante afetado pelas metodologias utilizadas, desde o 

sequenciamento e montagem dos genomas, até as próprias ferramentas e banco de dados 

utilizados no processo de anotação. Independente dessas limitações, a caracterização da 

composição de TEs de um genoma é etapa essencial para entendimento dos possíveis papéis 

que desempenharam ou ainda desempenham na evolução das espécies que os abrigam. 
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