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Identificação e Caracterização de Retrotransposons em 
Mycosphaerella fijiensis

Rômulo Veiga Paixao
Casley Borges de Queiroz

Luadir Gasparotto
Nelcimar Reis Sousa

Gilvan Ferreira da Silva

Introdução

O fungo Mycosphaerella fijiensis, agente causal da sigatoka-negra em bananeira, é 
o patógeno de maior importância na maioria das regiões produtoras de banana do mundo. 
A atividade de elementos transponíveis na interação planta-patógeno é de extrema 
importância em relação à quebra de resistência ou ganho de virulência (KANG et al., 
2001), uma vez que cada evento de transposição gera um polimorfismo de inserção que 
pode ser identificado usando uma gama de técnicas moleculares. De modo geral, os 
transposons são classificados de acordo com sua organização e mecanismo de 
transposição, sendo divididos em duas classes: 1) retrotansposons, que são elementos 
que se movem via RNA; e 2) transposons, que se movem por meio de DNA (WESSLER, 
2006). A presença ou a ausência de um elemento transponível em dado lócus pode ser 
usada como uma marca molecular para caracterização de um genótipo, mapa de ligação 
e investigação de diversidade e filogenia. O domínio correspondente a Transcriptase 
Reversa (RT) é a única região comum a todas as classes de retroelementos e, por isso, é 
comumente usada para análise comparativa (EICKBUSH, 2008). Nesse contexto, o 
objetivo deste estudo foi identificar e caracterizar retrotransposons em M. fijiensis. 



Material e Métodos

Análise em silico de elementos 
transponíveis

As sequências dos elementos 
transponíveis de M. fijiensis foram 
obtidas por busca no banco de dados do 
genoma do fungo (http://genome.jgi-
psf.org/Mycfi1/Mycfi1.home.html), e os 
LTRs foram identificados com o auxílio do 
p r o g r a m a  L T R _ f i n d e r  
(http://tlife.fudan.edu.cn/ltr_finder/) 
(version 1.0.2) (XU e WANG, 2009), os 
quais foram utilizados para desenvolver 
primers cujas condições de PCR foram 
padronizadas. 

Caracterização de retroelementos 
de M. fijiensis

As sequências utilizadas para 
caracterização de retroelementos em M. 
fijiensis foram identificadas por meio da 
ferramenta BLASTn no banco de dados 
JGI (Joint Genome Institute). Para 
obtenção da sequência de aminoácidos, a 
proteína foi deduzida com o auxílio do 
programa DNAMAN 4.0 (BIOSOFT, 
1998) baseado no algoritmo BLASTx 
2.2.23 (ALTSCHUL et al., 1997). A 
análise interespecífica entre os putativos 
elementos do tipo LTR de M. fijiensis foi 
feita utilizando organismos cujas 
sequências estão depositadas no banco 
d e  d a d o s  N C B I  
(http://www.ncbi.nlm.nih.gov/). 

Para o isolamento da proteína RT, 
foi feito um alinhamento das sequências 
completas dos retrotransposons de M. 
fijiensis com uma sequência de RT de 
Talaromyces stipitatus (NCBI Reference 
Sequence: XP_002488713.1), utilizando 
o programa CluxtalX (THOMPSON et al., 
1997), e as sequências de interesse 
foram editadas pelo Bioedit versão 7.0.4 
(HALL, 1999). 

Os alinhamentos foram realizados 
por meio do programa Clustal W 
(THOMPSON et al., 1994), seguindo as 
recomendações de Hall (2001) para os 
parâmetros de alinhamento, e a filogenia 
foi feita por meio do programa MEGA4 
versão 5.0, utilizando o método Neighbor 
Joining (NJ) com bootstrap para 1.000 
réplicas (TAMURA et al., 2007).

Resultados e Discussão

Em busca de sequências de 
elementos transponíveis de M. fijiensis no 
banco de dados do genoma no sítio 
( h t t p : / / g e n o m e . j g i -
psf.org/Mycfi1/Mycfi1.home.html), 
empregando a ferramenta “advanced 
search” com a palavra-chave transposon, 
localizaram-se inicialmente 89 sequências 
com homologia a transposons. Em duas 
das 89 sequências, que putativamente 
codificam proteínas com homologia a 
elementos transponíveis, foi possível 
identificar as sequências correspondentes 
aos LTRs. Para análise das relações 
filogenéticas intra e interespecíficas entre 
elementos transponíveis do tipo LTR, 
utilizaram-se 32 putativos elementos de 
M.  f i j i e n s i s .  A  f i l o g en i a  do s  
retroelementos do tipo LTR de M. fijiensis 
foi feita por meio da análise das 
sequências da proteína RT. Sequências de 
aminoácidos correspondentes à putativa 
RT de M. fijiensis foram isoladas das 
sequências de poliproteínas deduzidas e 
confirmadas quanto à presença de 
domínios conservados de RT (Figura 1). 

O alinhamento das RTs dos 
retroelementos com LTR de M. fijiensis 
mostrou que a região correspondente ao 
sítio ativo está altamente conservada na 
maioria dos elementos analisados (Figura 
2). Análises filogenéticas comparando 
sequências de RT de vários organismos 
têm descrito uma tríade de resíduos de 
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Figura 1. Esquema mostrando domínios conservados da transcriptase reversa (RT) de retrotransposons LTR 
de M. fijiensis.

Figura 2. Comparação das sequências de aminoácidos da RT do retrotransposon em M. fijiensis: 
aminoácidos idênticos em preto e substituições conservativas em cinza.

ácido aspártico (D) (XIONG, 1990). 
Segundo Poch et al. (1989), dois desses 
resíduos de ácido aspártico fazem parte 
da região YXDD correspondente ao 
motivo C, que serve como sítio ativo das 
RTs, enquanto o terceiro D está 
localizado em torno de 75-100 
aminoácidos dessa região (motivo A). O 
alinhamento das RTs dos retroelementos 
de M. fijiensis confirmou a presença do 
motivo C (YXDD) em 14 sequências, 

indicando a existência uma transcriptase 
reversa bioquimicamente ativa. Em 
contrapartida, o motivo C de seis 
sequências apresentou-se totalmente 
mutada ,  r eve l ando  que  esses  
retrotransposons se encontram inativos, 
uma vez que a transcriptase reversa é a 
principal responsável pelo mecanismo de 
transposição dos retroelementos 
(XIONG, 1990). 
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O dendrograma gerado a partir da 
análise de RT de M. fijiensis (Figura 3) 
permitiu a visualização de quatro grupos. 
O grupo I apresenta 23 sequências 
bastante próximas, um indicativo de 
possíveis cópias provenientes de um 
mesmo retrotransposon. As sequências 
dos grupos três e quatro divergem dos 
demais. Possivelmente esses elementos 
foram herdados há mais tempo e por isso 
acumularam mais mutações ao longo das 
gerações. 

Análise filogênica entre RTs de M. 
fijiensis e organismos de diferentes 
espécies mostra nitidamente a separação 
de dois grupos: 1) RT de retrotransposons 
com LTR; e 2) RT de retrotransposons não 
LTR, sem discriminação por espécie. Era 
esperada a formação desses dois grupos, 
pois RTs de não-LTR são mais próximas 
das RTs de bactérias e, consequente-
mente, mais antigas que as RTs-LTR 
(BOEKE, 2003) (Figura 4).
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Figura 3. Análise filogenética dos retrotransposons identificados em M. fijiensis baseados nas sequências de 
aminoácidos de RT.
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Figura 4. Árvore filogenética das sequências de RT de M. fijiensis e outros organismos, construída pelo 
método NJ.
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