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Relatório Final 

 

Introdução 

A via de sinalização Notch é altamente conservada durante a evolução filogenética dos metazoários, que 

a utilizam para determinar uma grande variedade de destinos celulares, através de interacções entre 

células adjacentes. O sistema Notch é um mecanismo de interacção entre células que tem um papel 

importante no crescimento e desenvolvimento animal [1]. A via de sinalização Notch possui vários 

componentes que foram inicialmente investigados sobretudo em C. elegans e Drosophila melanogaster 

e posteriormetne identificados em vários organismos como ratinho e galinha.   

Em galinha, existem dois receptores Notch (Notch1 e Notch1) e quatro ligandos (Delta1, Delta2, Serrate-

1 e Serrate-2) [2].  

A estrutura destes ligandos é muito semelhante sendo que todos possuem uma porção intracelular 

pequena e uma porção extracelular grande. Esta última possui um domínio conservado DSL, necessário 

para interacção com os receptores Notch, e uma série de dominios “EGF-like” essenciais à estabilidade 

da interacção. Quanto à porção intracelular, o seu papel funcional ainda não é claro, tendo sido 

mostrado que pode interagir  com proteínas de “scaffolding” associadas à membrana celular, através 

dum domínio de ligação a proteínas PDZ [3]. Como exemplos destas proteínas, conhecem-se já a família 

de proteínas MAGI (Membrane-Associated Guanylate kinase with Inverted orientation), contendo várias 

regiões PDZ capazes de interagir com a porção intracelular do ligando Delta1. A presença de multiplos 

domínios PDZ leva a que a proteína MAGI1 se ligue a várias moléculas, permitindo assim a ligação da via 

Delta-Notch a outras moléculas da maquinaria intra e extracelular. MAGI1 pode também exercer 

também a sua função influenciando a localização de Delta1 [4].  

 

Objectivos e Estratégia Experimental  

O objectivo geral deste projecto era a caracterização de genes potencialmente envolvidos na via de 

sinalização Notch. O objectivo inicial era a caracterização do gene lgd1 de galinha, determinando o seu 

padrão de expressão durante o desenvolvimento embrionário para esclarecer se são ou não 

componentes da via Notch em vertebrados. No entanto, os resultados obtidos nas hibridações in situ 

não foram os esperados, revelando que o gene lgd1 não é expresso nas fases que analisámos do 

desenvolvimento neural (ver Fig. 1). Assim, e porque os genes Magi foram também apontados como 

fazendo parte desta via, procedeu-se à determinação do padrão de expressão desta família de genes 

durante o desenvolvimento embrionário. 
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Técnicas Adquiridas 

Ao longo deste ano  na Unidade de Biologia do Desenvolvimento, tive a oportunidade de contactar com 

a actividade de investigação cientifica e adquirir conhecimentos e prática em metodologias 

experimentais. 

De entre estas técnicas destacam-se:  

- Recolha e tratamento de embriões de galinha em diferentes estadios de desenvolvimento a partir de 

ovos incubados no laboratório; 

- Preparação de soluções utilizadas em todos os protocolos realizados; 

- Realização de um Protocolo de electroforese em gel de agarose; 

- Realização de um Protocolo de Hibridação in situ whole mount em embriões de vertebrados; 

- Noções de corte de embriões no crióstato; 

- Realização de um Protocolo de Hibridação in situ para secções de crióstato de embriões de galinha; 

- Realização de um Protocolo de Imuno-histoquímica em cortes de embriões; 

- Recolha de imagens obtidas a partir de Microscopia de campo claro e fluorescência; 

- Análise das imagens com Photoshop. 

 

Resultados  

A realização de hibridação in situ em embriões inteiros para determinar a expressão do gene lgd1 não 

revelou expressão significativa deste gene em embriões entre 10 a 20 sómitos. A presença dum sinal 

inespecífico no tubo neural deve-se à retenção da sonda de RNA no espaço fechado do tubo que não foi 

removida pelas sucessivas lavagens (ver Fig. 1a). Nos embriões hibridados com a sonda Dll1, utilizada 

como sonda controlo, a marcação é significativa no tubo neural, incluindo vesículas ópticas, assim como 

a mesoderme pré-somítica, tal como seria de esperar. Foi também possível identificar marcação 

específica ao nível da porção posterior dos sómitos posteriores (ver Fig. 1b) e em alguns casos foi 

possível observar marcação de células precursoras do pâncreas (ver Fig. 1c).  
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Estudos anteriores demonstraram que MAGI1 é uma proteína com domínios específicos que interagem 

com a extremidade C-terminal de Delta1. Outros estudos apontam também para a possibilidade dos 

genes Delta1 e Magi1 serem co-regulados pelo factor de transcrição MASH1. 

Fig. 1 – Expressão de Dll1 e Lgd em 

embriões de galinha. Imagens de 

embriões, com 14 sómitos (a e b) e 12 

sómitos (c), estadio 11HH. A sonda 

utilizada em a e c foi Dll1 e em b 

utilizou-se Lgd.  

LGD  Dll-1 Dll-1 

11 HH – Whole Mount 

b a c 

Fig. 2 – Expressão de MAGI1 em embriões de galinha em vários estadios de 

diferenciação. Imagens de embriões, sujeitos a in situs whole mount. 
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Para testar se os 2 genes são efectivamente expressos nas mesma regiões do embrião, analisou-se o 

padrão de expressão de Magi1 e comparou-se com o anteriormente descrito padrão de expressão Dll1 

em embriões de galinha. Para os estadios analisados (0, 5, 8 e 12 sómitos), foi possível detectar co-

expressão de Dll1 e Magi1 na mesoderme pré-somítica e na notocorda (ver Fig. 2). No entanto, o mRNA 

de Magi1 observa-se essencialmente na porção anterior dos sómitos, enquanto que o mRNA de Dll1 é 

expresso na porção posterior. 

Para embriões num estadio mais avançado é necessário recorrer à hibridação in situ utilizando 

criosecções de embriões, com a espessura de cerca de 12µm. Os resultados revelam que os genes Dll1 e 

Magi1 são expressos em regiões sobreponíveis do neuroepitélio do tubo neural (Fig. 3), observando-se 

ausência de expressão dos 2 genes nas regiões em que se sabe estar activo o gene Jagged1. Uma 

primeira tentativa de determinação simultânea da expressão dos 2 genes não teve sucesso, experiência 

que deverá ser repetida em breve. Caso a co-localização de Dll1 e Magi1 seja observada nas mesmas 

céluas do neuroepitélio, a hipótese de MAGI1 actuar como um estabilizador de Dll1 na membrana 

celular poderá ser suportada [5]. 
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Fig. 3 – Expressão de MAGI1 em tubos neurais de embriões de galinha. Imagens de cortes de tubos 

neurais de embriões de galinha, sujeitos a in situs com Dll1 (a e c) e MAGI1 (b e d).  
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Opção de Apresentação 

A opção de apresentação deste projecto consistirá numa apresentação de Power-Point. 
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