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I 
 

RESUMO 
 
A somitogénese é um processo característico do desenvolvimento embrionário 
dos vertebrados durante o qual segmentos repetidos, denominados sómitos, 
são gerados de forma periódica, sob o controlo temporal imprimido por um 
Relógio Molecular, primeiramente descrito pela expressão cíclica do gene 
hairy1. O nosso laboratório identificou uma interacção proteica entre Hairy1 e 
Brachyury (T), um marcador de identidade mesodérmica. T regula e é regulado 
pela sinalização FGF e desempenha um papel fundamental na activação da 
expressão dos genes de identidade Hox. Este resultado levantou a hipótese de 
que Hairy1 e T interagem ao longo do desenvolvimento, aliando informação 
temporal e posicional.  
Para prosseguir o estudo desta hipótese, neste trabalho realizou-se a 
caracterização da interacção proteica entre Hairy1 e T in vivo por Bimolecular 

Fluorescent Complementation (BiFC), identificando a sua localização 
subcelular e os domínios proteicos envolvidos. Os resultados mostram que o 
dímero T:Hairy1 é exclusivamente nuclear, que a homodimerização de Hairy1 
ocorre no núcleo e no citoplasma, e sugerem que a porção bHLHOR é 
suficiente para estas interacções.  
Os padrões de expressão de hairy1 e T apresentam domínios de co-expressão 
ao longo do desenvolvimento, corroborando um possível papel funcional para a 
interacção entre as duas proteínas. Observou-se que a expressão de T 
apresenta um gradiente de mRNA na mesoderme pré-somítica (PSM), sendo 
que o seu domínio de transcrição activa se revelou mais restrito ao botão 
caudal, assim como foi descrito para fgf8. A caracterização da dinâmica 
temporal da expressão de T e fgf8 revelou que estes genes apresentam pulsos 
de transcrição, com periodicidade diferente de 90min. Verificou-se ainda que a 
ausência da notocorda por 90min e 4,5h, provoca uma diminuição da 
transcrição e da expressão de mRNA maduro em T e fgf8, sendo mais 
acentuada para fgf8. Globalmente, estes resultados sugerem que T e fgf8 
possuem mecanismos de regulação da expressão na PSM muito semelhantes. 
 

 

 

 

Palavras-chave: Relógio Molecular da Segmentação, Hairy1, Brachyury, BiFC, 
fgf8, notocorda 
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III 
 

ABSTRACT 
 
Somitogenesis is a characteristic process of vertebrate embryo development 
whereby repeated segments, called somites, are generated with a tight 
temporal control dictated by a Molecular Clock, primarily described by hairy1 
gene expression oscillations. Our lab found that Hairy1 protein interacts with the 
mesoderm marker Brachyury (T). T is involved in a positive feed-back loop with 
FGF signaling and plays a fundamental role on Hox gene expression activation. 
This raised the hypothesis that Hairy1 and T may interact throughout 
development, linking temporal and positional information.  
To pursue studying this hypothesis, in this work we performed the 
characterization of Hairy1 and T protein interaction in vivo by Bimolecular 
Fluorescent Complementation (BiFC), identifying its subcelular localization and 
the protein domains involved. Our results show that the T:Hairy1 dimer is 
exclusively nuclear, that Hairy1 homodimeriziation occurs in both nucleus and 
cytoplasm, and that the bHLHOR portion of Hairy1 is sufficient for these 
interactions to occur.  
hairy1 and T reveal domains of co-expression during development, supporting a 
functional role for the interaction among their proteins. We found that T 
expression presents a mRNA gradient in the pre-somitic mesoderm (PSM) and 
that its transcription domain appeared more restricted to the tail bud, as 
previously described for fgf8. Characterization of the temporal dynamics of T 
and fgf8 expression showed that both genes present transcriptional pulses, with 
a periodicity that differs from 90min. Additionally, we observed that notochord 
ablation for 90min and 4,5h resulted in a decrease of transcription and mature 
mRNA expression of both T and fgf8, although to greater extent for fgf8. 
Overall, our results evidence that T and fgf8 seem to share similar regulatory 
gene expression mechanisms in the chick PSM. 
 

 

 

 

 
 
Key Words: Segmentation Molecular Clock, Hairy1, Brachyury, BiFC, fgf8, 
notochord  
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I. INTRODUÇÃO 
 

I.1. Gastrulação 
 
No desenvolvimento embrionário ocorrem simultaneamente proliferação, 
diferenciação celular e morfogénese. No embrião de galinha, após a clivagem 
as células organizam-se em duas camadas, epiblasto e hipoblasto, e o espaço 
entre elas forma o blastocelo no decurso de um processo embrionário 
fundamental – a gastrulação (Fig.1). 
 
 

 

Fig.1 - Esquema representativo da gastrulação em embriões de galinha. Durante este processo ocorre a 
migração de células do epiblasto através da linha primitiva para formarem a endoderme e mesoderme. 
Adaptada de Gilbert et al., 2006. 

 
 
Este é um processo durante o qual se definem os eixos antero-posterior, 
dorsal-ventral e esquerdo-direito e envolve movimentos celulares que resultam 
na organização de três camadas germinativas: ectoderme, que participa na 
formação da pele e do sistema nervoso; endoderme, que contribui para o 
revestimento do intestino e formação de outros órgãos internos; e mesoderme, 
que dá origem aos músculos, esqueleto, sistema circulatório, reprodutor e 
urinário.  
A gastrulação começa a partir da região anterior do embrião e propaga-se à 
medida que o organizador, o nó de Hensen (HN), regride. Desta forma, em 
cada momento o embrião apresenta um gradiente de diferenciação ao longo do 
seu eixo antero-posterior, de tal forma que, num determinado estadio do 
desenvolvimento, a região mais anterior pode já apresentar órgãos em início de 
formação, e a região posterior ainda estar em gastrulação (1, 2). 
 
 
I.1.1. Padronização do eixo antero-posterior durante a gastrulação 
 
Durante o desenvolvimento dos vertebrados a formação das estruturas 
precursoras do esqueleto axial presente no corpo adulto ocorre sob um rígido 
controlo temporal e espacial. A padronização das vértebras, por exemplo, 
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inicia-se durante a gastrulação pela expressão diferencial dos genes Hox ao 
longo do eixo antero-posterior do embrião. Estes genes são filogeneticamente 
conservados e caracterizam-se pela correspondência entre a sua disposição 3’- 
5’ em cluster no cromossoma e a ordem pela qual os seus limites rostrais de 
expressão se encontram dispostos ao longo do eixo antero-posterior 
embrionário (colinearidade espacial), sendo a mesma ordem pela qual a sua 
expressão é activada ao longo do tempo (colinearidade temporal) (3). 
Iimura e Pourquié (2006) verificaram uma activação sequencial de genes Hoxb 
nas células do epiblasto junto à linha primitiva e sugeriram que esta activação 
controla temporalmente a migração das células através da linha primitiva 
durante a gastrulação, estabelecendo os domínios de expressão destes genes 
ao longo do eixo antero-posterior (4). Em xenopus, a activação colinear 
temporal dos genes Hox é observada na zona marginal antes da gastrulação 
das células através do blastoporo. Foi proposto que quando a mesoderme não 
organizadora interage com o organizador na gastrulação, ocorre a estabilização 
da expressão dos genes Hox na mesoderme, estabelecendo a padronização 
antero-posterior (5). 
 
 
I.1.2. Brachyury 
 
O gene brachyury, também conhecido por T (tail), é essencial para o 
desenvolvimento embrionário, sendo um dos primeiros marcadores de 
identidade mesodérmica. Em ratinho, heterozigóticos para a mutação de T têm 
uma cauda curta e os homozigóticos têm ausência ou formação anormal dos 
sómitos posteriores ao sétimo, ausência de notocorda e interrupção da 
extensão da linha primitiva. Os mutantes homozigóticos T/T morrem in utero, 
aproximadamente aos 10 dias de gestação, devido à falta do alantoide 
(precursor do cordão umbilical) (6, 7). Durante o desenvolvimento embrionário 
em vertebrados, a expressão de T está presente na linha primitiva e no 
epiblasto adjacente, desde o início da gastrulação, e mais tarde na notocorda e 
na região caudal do embrião (8, 9). 
 
 
I.1.2.1. Família T-box 
 
T é o fundador da família proteica caracterizada pelo domínio T-box que 
promove a ligação ao DNA e dimerização (Fig.2) (6, 8). Apresenta também um 
domínio modulador da actividade transcricional na parte C-terminal da proteína 
e é exclusivamente nuclear, participando na regulação da expressão de 
múltiplos genes necessários para a formação e diferenciação da mesoderme 
(10, 11). 
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Fig.2 - Representação das proteínas da família T-box, caracterizadas pela presença de um domínio T-
box, envolvido na ligação ao DNA e dimerização proteca.  

 
 
Os factores de transcrição desta família desempenham um papel fundamental 
na formação da mesoderme e são importantes alvos da via de sinalização FGF 
(Fibroblast Growth Factor). Em xenopus, por exemplo, a expressão de 
brachyury (Xbra) é mantida através de um ciclo de transcrição em que a 
sinalização de FGF activa Xbra (12) e, por sua vez, Xbra activa a expressão de 
um membro da família de FGF, eFGF (embryonic FGF) (13). Dados posteriores 
revelaram que eFGF é um gene alvo de Xbra pela presença de sequências 
específicas reconhecidas pela proteína na região promotora de eFGF, sendo 
neste sentido uma regulação directa (14). Por seu lado, a activação de Xbra 
por eFGF parece ocorrer através da via de sinalização das MAPK (mitogen-

activated protein kinase) (15). 
T foi também descrito como gene alvo da via de sinalização WNT (Wingless-

wint) em ratinho (16) e, em peixe-zebra, identificou-se um ciclo de 
autoregulação entre Wnt e brachyury (ntl) que promove a manutenção dos 
percursores da mesoderme paraxial (17). O mesmo grupo demonstrou que o 
RA (Retinoic Acid) bloqueia este ciclo de transcrição, inibindo a expressão de 
ntl, e que, para proteger as células progenitoras de mesoderme da influência 
do RA produzido nos sómitos, Ntl induz a expressão de uma enzima que 
degrada o RA (18). 
Outros genes alvo de Ntl pertencentes às vias sinalização WNT e FGF foram 
identificados, tanto efectores negativos como positivos, sugerindo que este 
factor de transcrição participa na regulação do balanço destas vias de 
sinalização na parte posterior do embrião. A via de sinalização Notch também 
parece estar a ser directamente regulada por Ntl, nomeadamente através de 
dld (delta D) (10). 
 
 
I.1.2.2. Brachyury na padronização do eixo antero-posterior 
 
O conhecimento das funções e genes alvo da família T-box é cada vez mais 
vasto e tem vindo a revelar que desempenha um papel essencial no 
desenvolvimento embrionário em vertebrados, nomeadamente na 
especificação da mesoderme e na migração das células mesodérmicas através 
da linha primitiva durante a gastrulação (10, 19, 20). Para além disto, nos 
últimos anos têm sido revelados dados que suportam a participação de 
brachyury na padronização antero-posterior do eixo corporal. Em xenopus, a 
expressão de Xbra foi descrita como indispensável para a iniciação da 
expressão dos genes Hox, em conjunto com a sinalização de BMP4 (Bone 

T-box
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Morphogenetic Protein4) (21) e resultados em peixe-zebra mostraram que Ntl 
se liga directamente a promotores de genes Hox (10), identificando um papel 
directo de Brachyury na regulação da expressão destes genes. 
 
 

I.2. Somitogénese 
 
I.2.1. Mesoderme paraxial 
 
As células que migram através da linha primitiva durante a gastrulação 
originam diferentes tipos de mesoderme, essenciais para o desenvolvimento de 
diversos tecidos e estruturas embrionárias (Fig.3). 
 
 

 

Fig.3 - Diferentes tipos de mesoderme e seus derivados. Adaptada de Gilbert et al., 2006. 

 
 
A mesoderme paraxial forma-se dos dois lados das estruturas axiais do 
embrião e dá origem à mesoderme pré-somitica (PSM) (Fig.4). O mapeamento 
do destino da região do epiblasto presente na linha primitiva e adjacente a esta 
revelou que uma população de células estaminais localizadas perto do HN 
contribui para a parte mediana dos sómitos, enquanto a contínua ingressão das 
células adjacentes à linha primitiva contribui para a parte lateral dos sómitos 
(22). Também no botão caudal (TB) existe uma população de células localizada 
mais próxima do HN que dá origem à região mediana da PSM e dos sómitos, e 
o tecido mais posterior onde ainda se dá a gastrulação vai popular a região 
lateral da PSM e sómitos (23). Simultaneamente à gastrulação, a partir da 
região rostral da PSM e paralelamente às estruturas axiais, ocorre a 
somitogénese: um processo de segmentação que tem como fim a formação de 
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unidades repetidas transitórias, os sómitos (Fig.4), que durante o 
desenvolvimento embrionário dos vertebrados desempenham um papel 
fundamental na organização do padrão das estruturas segmentadas presentes 
no corpo adulto (24). O número total de sómitos formados e a periodicidade da 
sua formação varia de espécie para espécie. Em condições óptimas de 
temperatura, a periodicidade de formação de cada par de sómitos em galinha é 
de 90min, em ratinho é de 120min e em peixe-zebra é de 30min (25), apesar 
de já terem sido demonstradas variações ao longo do eixo antero-posterior (26, 
27). 
 
 

 
Fig.4 - Representação da parte caudal de um embrião de galinha. Enquanto na parte rostral da PSM 
ocorre a formação periódica de pares de sómitos, na parte posterior há uma contínua adição de células 
para formar a mesoderme paraxial, representada pelas setas a cinzento. As setas em espiral representam 
a expressão cíclica de genes do relógio molecular da segmentação. Adaptada de Dubrulle et. al., 2004. 

 
 
É fundamental a existência de um controlo temporal e espacial rigoroso no 
processo de somitogénese. Por exemplo, no caso das vértebras, é importante 
que cada uma se forme no tempo certo e no local apropriado, sendo que 
perturbações no processo de segmentação podem ter como consequência 
malformações graves, como por exemplo fusão de vértebras, formação de 
hemi-vértebras e fusão das costelas, presentes em múltiplas malformações 
congénitas humanas. Vários estudos têm sido efectuados para compreender 
doenças em que ocorrem estas malformações, como a Displasia 
Espondilocostal ou a Displasia Espondilotoráxica, em que se identificaram 
mutações em genes que participam do relógio molecular da segmentação (28, 
29). 
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I.2.2. Relógio molecular da segmentação 
 
Em 1976, Cooke e Zeeman propuseram o modelo “Clock and Wavefront” para 
explicar como é regulado o processo de segmentação embrionário ao longo do 
eixo antero-posterior, no tempo e no espaço (30). Este modelo postula que as 
células da PSM estão sujeitas a um gradiente de diferenciação antero-posterior 
(wave) que lhes confere uma informação posicional e que imprime uma 
modificação no seu comportamento quando se encontram no limite anterior 
desse gradiente, a frente de determinação. Em simultâneo, é proposta a 
existência de um oscilador molecular que opera no sentido de promover 
mudanças periódicas de comportamento em conjuntos de células vizinhas 
colocando-as num estado permissivo para a formação de um novo sómito 
quando estas atingem a frente de determinação (31).  
A família dos genes Hairy/enhancer-of-split (Hes) codifica para factores de 
transcrição fundamentais na proliferação de células progenitoras e sua 
diferenciação em variados tipos de células ao longo do desenvolvimento (32) e 
são componentes importantes na regulação da segmentação (25, 33, 34). 
Estas proteínas contêm domínos funcionais conservados (Fig.5). O domínio 
bHLH (basic helix-loop-helix) é constituído pela região basic, onde ocorre a 
ligação ao DNA, e a região helix-loop-helix, responsável pela dimerização entre 
membros dessa família de proteínas. O domínio OR (Orange) assegura a 
especificidade da dimerização e o tetrapéptido terminal WRPW recruta 
complexos de regulação da transcrição (35, 36). Para além disso, neste último 
domínio da proteína Hes7, por exemplo, existe um sinal de poliubiquitinação 
que concede um tempo de meia-vida curto a esta proteína, permitindo-lhe 
expressão oscilatória (34, 37). 
 
 

 

Fig.5 - Representação dos domínios proteicos da família Hes, caracterizados pela presença do domínio b, 
que permite ligação ao DNA, bHLH, responsável pela dimerização destes factores, OR, que confere 
especificidade à dimerização, e WRPW que participa na modulação da transcrição. 

 
 
Palmeirim et al. (1997) demonstraram a existência de um relógio molecular 
associado à somitogénese através da observação de expressão cíclica do 
gene Hes aviário hairy1 na PSM de embriões de galinha, com a mesma 
periodicidade da formação de um sómito (90min) (Fig.6). Este estudo 
demonstrou também que a noção de tempo é uma propriedade intrínseca das 
células da PSM (38). A expressão cíclica de membros da família Hes tem sido 
demonstrada em várias espécies de vertebrados, indicando que o mecanismo 
de regulação da somitogénese é conservado (33, 39, 40). 

b HLH OR WRPW
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Fig.6 - Representação esquemática dos diferentes padrões de expressão de hairy1 na PSM durante a 
formação de um sómito. Na fase I observa-se uma banda estreita na parte caudal do sómito prospectivo e 
um domínio de expressão que se estende rostralmente a partir do TB. O domínio de expressão caudal 
progride para a parte rostral da PSM tornando-se cada vez mais estreito (fase II e III). Quando o novo 
sómito está completamente formado (SI), a banda estreita encontra-se na parte caudal do sómito 
prospectivo e surge um novo domínio de expressão caudal, iniciando-se um novo ciclo de expressão 
(fase I). Adaptada de Palmeirim et al., 1997. 

 
 
A via de sinalização Notch foi descrita como sendo essencial para a 
sincronização da expressão de genes do relógio molecular nas células da PSM 
(41) e esta observação foi corroborada pela expressão cíclica do gene lfng 

(lunatic fringe), modelador de Notch, na PSM de galinha (42, 43) e de ratinho 
(44). Posteriormente foi confirmada a ausência da expressão cíclica de Hes1 
em embriões de ratinho mutantes para o receptor Delta1 na PSM (33). 
 
 

 
Fig.7 - Representação esquemática do feedback loop negativo que leva à expressão oscilatória dos 
genes Hes. O gene é transcrito e o mRNA é transportado para o citoplasma, onde é traduzido. Os 
produtos da tradução são transportados para o núcleo e dimerizam formando um repressor transcricional 
que se liga ao promotor do gene, inibindo a sua transcrição. Quando os produtos do gene (mRNA, 
proteína e dímero) decaem, os repressores libertam o promotor e o ciclo recomeça. Adaptada de Oates et 
al., 2012.  

 
 
A expressão cíclica apresentada pelos genes Hes no relógio molecular é 
baseada num feedback loop negativo (Fig.7), que consiste 1) na transcrição do 
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gene a uma determinada taxa, 2) na sua tradução em proteínas que, ao serem 
transportadas para o núcleo, formam dímeros que se ligam ao seu próprio 
promotor, reprimindo a sua transcrição e 3) quando os produtos do gene 
previamente produzidos são degradados, o promotor deixa de estar reprimido e 
recomeça um novo ciclo (45). As oscilações ocorrem devido ao atraso no 
feedback pelo tempo consumido pela transcrição e tradução (46). 
Recentemente foi demonstrado que ratinhos transgénicos com o gene Hes7 
sem intrões apresentam ausência de oscilações na expressão deste gene. 
Estes resultados indicam que o splicing do mRNA é necessário para a 
dinâmica de expressão, contribuindo para um atraso de aproximadamente 
19min na expressão genética de Hes7 (47). 
Oscilações dos genes do relógio molecular não ocorrem exclusivamente na 
PSM (37, 48), estando inclusivamente presentes em células estaminais 
embrionárias, onde Hes1 oscila contribuindo para diversas respostas de 
diferenciação, mesmo quando as células se encontram nas mesmas condições 
experimentais (49). À semelhança do que acontece na somitogénese, onde o 
relógio molecular regula a periodicidade da formação dos sómitos, Pascoal et 
al. (2007) demonstraram que hairy2 é também ciclicamente expresso no 
mesenquima distal dos membros anteriores com uma periodicidade de 6h, e 
propuseram o relógio molecular como um processo geral que fornece 
informação temporal a diferentes tipos de células durante o desenvolvimento 
dos vertebrados (50). 
Hoje sabe-se que muitos outros genes associados às vias de sinalização 
Notch, WNT e FGF estão envolvidos no relógio molecular da segmentação em 
vários modelos animais (28). No entanto, o mecanismo molecular que regula a 
periodicidade das oscilações dos genes cíclicos continua por esclarecer. 
Recentemente foi demonstrado em ratinho e em galinha que a inibição da 
sinalização WNT resulta em oscilações mais lentas, sugerindo que a actividade 
da via WNT pode estar implicada na regulação do ritmo do oscilador (51). As 
vias Notch, WNT e FGF fazem parte de uma vasta rede de interacções em 
sistemas biológicos e, em particular, no controlo das oscilações do relógio 
molecular, sendo necessários mais estudos para clarificar as suas 
interdependências e compreender os mecanismos de estabelecimento do 
plano corporal segmentado dos vertebrados (52). 
 
 
I.2.3. Frente de determinação 
 
A existência de um relógio molecular associado à somitogénese permitiu 
explicar a formação periódica de sómitos na PSM. No entanto, continuava por 
determinar como é que esta regulação temporal era traduzida no espaçamento 
das fendas dos segmentos. Em 2001, Dubrulle et al. demonstraram que a 
expressão de fgf8 na parte caudal do embrião apresentava um gradiente que 
diminuía na direcção da região anterior da PSM. Estes autores descreveram 
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que o limite rostral deste gradiente definia a frente de determinação porque um 
avanço rostral de Fgf8 promovia a formação de sómitos mais pequenos (53). 
Alguns anos mais tarde, o mesmo grupo mostrou que fgf8 é transcrito apenas 
no TB e que é o contínuo crescimento da região caudal do embrião, a par com 
o decaimento progressivo deste mRNA que promovem a sua distribuição em 
forma de gradiente (Fig.8) (54). Sabe-se ainda que wnt3a expressa-se na PSM 
num gradiente semelhante ao de fgf8 em ratinho (55). 
 
 

  
Fig.8 - Estabelecimento da distribuição de fgf8 em gradiente na PSM. A produção localizada do 
morfogénio, associada à extensão do tecido e à estabilidade do transcrito, permite a formação de um 
gradiente de mRNA e proteína a partir da fonte de produção. Adaptada de Dubrulle e Pourquié, 2004. 

 
 
Em oposição a este gradiente, o gene raldh2 (retinoic acid-synthesizing 

enzyme) é expresso nos sómitos formados e na mesoderme lateral num 
gradiente que diminui em direcção à parte caudal da PSM (Fig.9). Estes 
gradientes, caudo-rostral de FGF/WNT em oposição ao rostro-caudal de RA, 
inibem-se mutuamente e definem um limite, a frente de determinação, que 
progride ao longo do eixo antero-posterior à medida que ocorre a extensão 
caudal do embrião, definindo a posição em que as células da PSM se 
encontram na fase apropriada do relógio para formar a fenda de um novo 
sómito (56). Deste modo, de acordo com o modelo “Clock and Wavefront”, o 
tamanho de cada sómito é determinado pela velocidade a que a frente de 
determinação progride, enquanto a taxa de formação de sómitos é controlada 
pela frequência do oscilador (52). 
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Fig.9 - Mecanismos envolvidos no controlo espacio-temporal da somitogénese. Estão ilustrados os 
gradientes moleculares presentes na PSM. As setas em espiral representam a expressão cíclica do 
relógio molécular. pM, PSM mediana prospectiva; pL, PSM lateral prospectiva; setas indicam a futura 
posição das células na PSM. Adaptada de Andrade et al., 2007. 
 
 
Em ratinho, Naiche et al. (2011) demonstraram que a inactivação de fgf4 e fgf8 
na PSM leva à perda de expressão de genes do relógio molecular, resultando 
em perturbações na somitogénese. Este trabalho sugere que os ligandos FGF4 
e FGF8 constituem a frente de determinação e mantêm a PSM num estado 
indiferenciado (57). Dados recentes sugerem ainda que as oscilações de Notch 
promovem a sincronização e a segregação de um grupo de células, regulando 
o tamanho do sómito, enquanto as oscilações de Fgf/pERK (Phosphorylated 

Extracellular-signal-Regulated Kinase) permitem periodicamente a expressão 
de Mesp2 (Mesoderm posterior protein 2), regulando temporalmente a 
somitogénese (58). No entanto, mais estudos serão necessários para 
compreender a função da via de sinalização FGF na formação dos sómitos, 
esclarecendo as actividades directas e indirectas desta via (25). 
 
 
I.2.4. Sonic hedgehog na somitogénese 
 
A família das moléculas sinalizadoras hegehog (Hh) apresenta uma enorme 
diversidade de funções durante o desenvolvimento embrionário em diferentes 
espécies, controlando o crescimento, sobrevivência e destino celular e estando 
envolvida em grande parte da padronização do plano corporal embrionário (59, 
60). Em vertebrados foram identificados três elementos desta família, desert 

hedgehog (dhh), indian hedgehog (ihh), e sonic hedgehog (shh). Estes actuam 
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como morfogénios, exercem diferentes funções e apresentam variados padrões 
de expressão (60). 
Os componentes da via de sinalização de Hh são muito conservados em 
Drosophila e vertebrados (Fig.10). Em vertebrados, Shh é expresso 
principalmente nas estruturas axiais do embrião, como a notocorda e as células 
da placa basal do tubo neural (NT), estando envolvido na padronização do NT 
e dos sómitos maduros e no estabelecimento dos eixos corporais esquerdo-
direito e dorso-ventral. Em estadios mais tardios encontra-se também expresso 
na população de células mesenquimais posteriores do botão do membro, 
denominada zona de actividade polarizadora (ZPA), promovendo a 
padronização dos elementos distais deste. Em ratinho, mutantes para Shh 
apresentam malformações nos membros, ausência de ramificação dos 
pulmões e ausência de vértebras e da maior parte das costelas (60). 
 
 

 
Fig.10 - Via de sinalização de Hh. A Na ausência de Hh, a proteína transmembranar Ptc (Patched) inibe 
Smo (Smoothened), promovendo o aprisionamento da proteína Ci (Cubitus interruptus) em Drosophila ou 
Gli (Glioma) nos vertebrados, e permitindo que as proteínas PKA e Slimb clivem Ci/Gli, transformando-a 
num repressor da transcrição dos seus genes alvo. B Quando a proteína Hh se liga a Ptc, ocorre a 
libertação de Smo que impede a clivagem de Ci/Gli. A proteína Ci/Gli entra intacta no núcleo e activa a 
transcrição dos genes alvo desta via. Adaptada de Gilbert et al., 2006. 

 
 
A segmentação da PSM e o relógio molecular foram descritos como sendo 
independentes das estruturas axiais embrionárias (38). No entanto, 
recentemente foi demonstrado em galinha que na ausência da sinalização de 
Shh proveniente da notocorda por períodos superiores a 4,5h, ocorrem 
alterações nas oscilações de genes do relógio, como hairy2 e lfng, e na frente 
de determinação, fgf8 e raldh2 (Fig.11), concomitante com um atraso na 
formação dos sómitos (61). 
 

A B 
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Fig.11 - Na ausência da notocorda ocorrem alterações da expressão de genes do relógio e da frente de 
determinação. Hibridação in situ em explantes caudais de embrião de galinha cultivados durante 4,5h/9h 
na presença (No+) ou ausência (No-) da notocorda. As setas pretas representam os sómitos formados 
antes da cultura e as brancas indicam os sómitos formados durante a cultura (New so). Adaptado de 
Resende et al., 2010. 

 
 

I.3. Controlo temporal da padronização antero-posterior 
 

A ligação entre o relógio molecular da segmentação e a expressão dos genes 
Hox foi pela primeira vez sugerida em embriões de ratinho pela 
correspondência temporal e espacial entre a activação cíclica de genes Hoxd 
anteriores e a expressão dinâmica de membros de sinalização Notch, mesp2 e 
lnfg (62). Neste trabalho, Zákány et al. (2001) sugerem que a coordenação 
entre a expressão dos genes Hox e a segmentação é regulada pelas moléculas 
do relógio molecular. Noutro estudo foi demonstrado que a extensão anterior 
do gradiente da sinalização FGF resulta na formação de sómitos mais 
pequenos, e nestes casos o domínio da expressão dos genes Hoxb9 e Hoxb10 
torna-se mais anterior ao nível dos sómitos mais pequenos para manter o limite 
rostral no sómito correcto, em vez de se manter na sua posição axial absoluta. 
Assim, a expressão dos genes Hox parece poder ser redefinida na PSM pela 
frente de determinação, após o processo de activação inicial que ocorre 
durante a gastrulação (53). Mais tarde, Cordes et al. (2004) demonstraram que 
a regulação rigorosa dos níveis de actividade de Notch e da expressão cíclica 
de lfng são essenciais para a especificação posicional das células da PSM ao 
longo do eixo antero-posterior do corpo (63). Em xenopus foi ainda 
demonstrado um feedback loop entre os genes Hox e X-Delta-2 desde o início 
da gastrulação, que poderá estar a coordenar o processo de somitogénese 
com a expressão dos genes Hox (64).  
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I.4. Objectivos 
 
Dados previamente obtidos no laboratório por yeast two-hybrid (Y2H) e co-
imunoprecipitação in vitro, verificaram uma interacção proteica entre Hairy1 e 
T, o que poderá estar subjacente a uma coordenação entre o relógio molecular 
e a activação da expressão dos genes Hox. 
Neste trabalho, pretendeu-se confirmar in vivo a interacção entre Hairy1 e T em 
células de vertebrado e caracterizar a localização subcelular do dímero. Para 
além disso, procedeu-se a uma caracterização dos domínios proteicos que 
contribuem para a homodimerização de Hairy1 e para a sua heterodimerização 
com T. Para avaliar a possibilidade destas proteínas serem expressas no 
mesmo tecido ao longo do desenvolvimento do embrião de galinha, realizou-se 
uma caracterização da co-expressão dos genes hairy1 e T. 
Resultados preliminares no laboratório sugeriram que T apresenta uma 
expressão em gradiente, o que levou ao estudo do padrão de expressão deste 
gene em paralelo com fgf8, um gene da frente de determinação. Por outro lado, 
outros resultados também sugeriram a presença de pulsos de transcrição de T 
em estadios embrionários de 5-10 sómitos. Assim, neste trabalho procurou-se 
avaliar a dinâmica de expressão de genes envolvidos na somitogénese, 
nomeadamente hairy1, T e fgf8, ao longo deste processo. 
De acordo com Resende et al. (2010), a sinalização de Shh proveniente da 
notocorda tem uma importante função no controlo temporal da formação dos 
sómitos, regulando também a expressão de genes do relógio molecular, como 
hairy2, e da frente de determinação, como fgf8. Neste trabalho, avaliou-se o 
efeito da ausência da sinalização proveniente da notocorda na expressão de 
hairy1, fgf8 e T, num leque temporal alargado. 
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II. MATERIAIS E MÉTODOS 
 

II.1. Preparação dos plasmídeos para Bimolecular Fluorescent 
complementation (BiFC) 
 
Bimolecular Fluorescent Complementation (BiFC) é uma técnica utilizada para 
avaliar in vivo a interacção entre proteínas (65). Tem por base dois fragmentos 
proteicos, amino- (N-) e carboxilo- (C-) terminais, de uma proteína fluorescente. 
Estes não são fluorescentes por si só, mas quando se aproximam fisicamente 
reconstituem a proteína fluorescente (Fig.12). Cada um destes fragmentos é 
fundido às proteínas de interesse e os constructos são co-expressos em 
células de mamífero vivas, permitindo confirmar e visualizar a localização da 
interacção. 
 
 

 
Fig.12 – Representação esquemática do princípio da técnica BiFC. A Proteínas A e B fundidas com os 
fragmentos da proteína YFP não fluorescentes, C- e N- terminal, respectivamente. B Interacção entre as 
proteínas A e B, com consequente reconstrução da proteína YFP e emissão de fluorescência.  

 
 
Neste estudo foram utilizados os fragmentos N-terminal (VNm9) e C-terminal 
(VC155) da proteína fluorescente VENUS (versão modificada da Yellow 

Fluorescent Protein - YFP) (66), clonados no vector pCS2+ (Fig.13) (67). O 
vector de expressão Cyan Fluorescent Protein (CFP)-H2B marca para histonas 
H2B (67), tendo sido utilizado neste trabalho para a visualização do núcleo 
(68). 
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Fig.13 - Vector pCS2+ com indicação do local de clonagem de cada um dos fragmentos da proteína YFP. 
Possui o promotor simian CMY IE94 seguido do polylinker I, onde estão clonados os fragmentos C- ou N- 
terminais de YFP, e onde foram posteriormente clonados T, hairy1 ou os seus diversos fragmentos.  
 
 
 
Clonagens realizadas anteriormente no laboratório permitiram a inserção da 
região codificante de T e do domínio bHLH de Hairy1 no vector pVC155, bem 
como hairy1 e o seu domínio C-terminal nos vectores pVC155 e pVNm9. No 
presente trabalho foram clonados os domínios bHLHOR e OR nos dois 
vectores (pVC155 e pVNm9) e o domínio bHLH no vector pVNm9. O método 
utilizado para estas clonagens será descrito em seguida. 
 
 
 
II.1.1. Amplificação dos fragmentos a clonar 
 
A Tabela 1 indica os nomes dos fragmentos amplificados pelos pares de 
primers correspondentes e o tamanho esperado para cada um desses 
fragmentos. Nos primers forward existem 6 sequências GGT (codão codificante 
para o aminoácido glicina) antes da sequência do gene de interesse, para 
atribuir uma maior flexibilidade à proteína de fusão facilitando a interacção 
proteica e reconstituição da proteína fluorescente. 
 
 
 

Fragmento VN ou VC

AgeI

XbaI

StuI
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Tabela 1 – Fragmentos utilizados neste estudo e informação referente aos respectivos pares de primers e 
tamanho em pares de bases (pb). Em minúsculas estão os nucleótidos incluídos para restrição 
enzimática. 

 

 
 
 
As reacções de PCR (Polymerase chain reaction) realizadas para a clonagem 
dos fragmentos previamente referidos foram efectuadas nas condições 
referidas no Anexo 3.1. Em seguida, o volume total de cada fragmento obtido 
foi corrido em gel de agarose e purificado, utilizando o QIAquick Gel Extraction 

Kit (QIAgen). 
 
 
 
II.1.2. Clonagem dos fragmentos nos vectores e análise dos clones 
obtidos 
 
Para a clonagem dos fragmentos bHLH no vector pVNm9, e bHOR e OR nos 
vectores pVC155 e pVNm9, realizou-se a digestão e posterior desfosforilação 
do vector, amplificação por PCR e digestão do fragmento, ligação do vector 
com o fragmento, transformação de E.coli com o produto da reacção de ligação 
(Anexo 3.2) e, por fim, análise dos clones obtidos e sequenciação dos 
seleccionados. Em todos os casos, os fragmentos foram clonados a jusante 
das regiões codificantes N-terminal ou C-terminal da proteína fluorescente.  
Para analisar se os clones obtidos apresentavam o vector com o fragmento de 
interesse incorporado, colónias isoladas foram crescidos em Luria Broth (LB) 
com 150µg/ml ampicilina (Anexo 2.2). Em seguida, realizou-se extracção do 
plasmídeo utilizando o QIAprep®Spin Miniprep kit (QIAgen) e mais tarde 
passou a proceder-se a colony PCR: 10µl da cultura diluída em 50µl de água 

foi sujeita a 95°C durante 10min e a uma centrifugação de 1min a 6200rpm. 
Posteriormente, procedeu-se a uma reacção de PCR com o DNA extraído com 
os primers SP6 e T3 (Roche) (Anexo 3.1). Desta forma, o tamanho do produto 
deste PCR permitiu-nos identificar os clones que incorporaram o fragmento 
(Fig.14). 

Nome do 
fragmento

Tamanho (pb)
Par de 
primers

Orientação Sequência (5’-3’)

Brach-AgeI F accggtGGTGGTGGTGGTGGTGGTATGGGCTCCCCGGAGGACGC

Brach-XbaI R gctctagaTTACATGGAAGGTGGGGTGATGGG

Hairy1-XbaI F gctctagaGGTGGTGGTGGTGGTGGTATGCCCGCCGACACGGGCATG

Hairy1-StuI R aaggccttCTACCACGGCCGCCAGACG

Cterm-XbaI F gctctagaGGTGGTGGTGGTGGTGGTCAGATCGTGGCCATGAACTACCTGC

Hairy1-StuI R aaggccttCTACCACGGCCGCCAGACG

Hairy1-XbaI F gctctagaGGTGGTGGTGGTGGTGGTATGCCCGCCGACACGGGCATG

bHOR-BOM-StuI R aaggccttCCCCAGGCAAGCAGAGAGGTGGCC

Hairy1-XbaI F gctctagaGGTGGTGGTGGTGGTGGTATGCCCGCCGACACGGGCATG

bHLH-StuI R aaggccttAGCGGCTGCCATCTGTGCCCTCTG

OR-XbaI F gctctagaGGTGGTGGTGGTGGTGGTCTCAGCGCTGACCCCAGCGTGCTG

OR-StuI R aaggccttCCCCAGGCAAGCAGAGAGGTGGCC

bHLHOR 450

bHLH 300

OR 150

T 1200

Hairy1 900

c-term 450
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Fig.14 – Análise de fragmentos amplificados por PCR a partir dos clones obtidos e respectivos controlos 
em gel de agarose a 1%. Utilizou-se o marcador de peso molecular λPst. Os constructos 
VC155+bHLHOR e VNm9+bHLHOR funcionaram como controlos positivos de vectores com inserto, e os 
vectores VC155 e VNm9 vazios foram controlos negativos. Os números de 1 a 4 representam diferentes 
clones obtidos para cada constructo. No geral, todos os clones representados apresentam um peso 
molecular maior que o respectivo controlo negativo. Os clones assinalados com a seta branca foram 
escolhidos para sequenciação e os resultados mostraram que o respectivo inserto foi correctamente 
introduzido no vector. 

 
 
 
Colocaram-se os clones seleccionados a crescer em meio LB, extraiu-se o 
plasmídeo com o kit acima mencionado e realizou-se uma reacção de PCR 
com os primers específicos do fragmento que o clone deveria apresentar 
(Tabela 1). Quando o produto amplificado da reacção correspondeu ao 
tamanho esperado, confirmou-se a clonagem por sequenciação do plasmídeo. 
 
 
 
II.1.3. Cultura e transfecção de células COS-7 
 
Para os ensaios BiFC, utilizou-se a linha celular COS-7, derivada de células de 
figado de ChlorocebusI (african green monkey). A nomenclatura usada para 
cada combinação de plasmídeos nos estudos de interacção proteica por BiFC 
está descrita na Tabela 2. Os protocolos utilizados para a cultura das células 
COS-7 e de transfecção são apresentados nos Anexos 3.3 e 3.4. 
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Tabela 2 - Nomenclatura utilizada para cada combinação de interacções proteicas analisadas. 

 
 
 
Para controlo da técnica de transfecção realizaram-se alguns ensaios com o 
plasmídeo pEGFP, garantindo a eficiência da transfecção. Utilizou-se um 
microscópio de fluorescência invertido (Olympus IX81) com o filtro fluorescein 

isothiocyanate (FITC). As células apresentaram uma marcação forte em toda a 
célula (Fig.15). Para a aquisição destas imagens utilizou-se o software Cell P e 
a câmara DP71 da Olympus.  
 
 

Nomenclatura Descrição

VC:VN N- e C-terminal da proteína fluorescente (plasmídeos vazios)

H:VN C-terminal fundido com Hairy1 e N-terminal vazio

VC:H C-terminal vazio e N-terminal fundido com Hairy1

H:H C- e N-terminal fundidos com Hairy1

H:bHLHOR C-terminal fundido com Hairy1 e N-terminal fundido com bHLHOR

bHLHOR:H C-terminal fundido com bHLHOR e N-terminal fundido com Hairy1

bHLHOR:bHLHOR C- e N-terminal fundidos com bHLHOR

bHLH:H C-terminal fundido bHLH e N-terminal fundido com Hairy1

H:bHLH C-terminal fundido com Hairy1 e N-terminal fundido com bHLH

OR:H C-terminal fundido com OR e N-terminal fundido com Hairy1

H:OR C-terminal fundido com Hairy1 e N-terminal fundido com OR

OR:OR C- e N-terminal fundidos com OR

c-term:H C-terminal fundido com c-term e N-terminal fundido com Hairy1

H:c-term C-terminal fundido com Hairy1 e N-terminal fundido com c-term

c-term:c-term C- e N-terminal fundidos com c-term

c-term:OR C-terminal fundido com c-term e N-terminal fundido com OR

OR:c-term C-terminal fundido com OR e N-terminal fundido com c-term

OR:VN C-terminal fundido com OR e N-terminal vazio

c-term:VN C-terminal fundido com c-term e N-terminal vazio

T:H C-terminal fundido com T e N-terminal fundido com Hairy1

T:bHLHOR C-terminal fundido com T e N-terminal fundido com bHLHOR

T:bHLH C-terminal fundido com T e N-terminal fundido com bHLH

T:OR C-terminal fundido com T e N-terminal fundido com OR

T:c-term C-terminal fundido com T e N-terminal fundido com c-term

T:VN C-terminal fundido com T e N-terminal vazio
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Fig.15 – Controlo da técnica de transfecção com o plasmídeo pEGFP. Após transfecção, uma grande 
percentagem das células COS-7 expressam a proteína GFP (Green Fluorescent Protein). 

 
 
II.1.4. Análise das interacções proteicas por BiFC 
 
A reconstituição da proteína fluorescente VENUS foi detectada no microscópio 
confocal (Olympus FV 1000) utilizando o laser eYFP no comprimento de onda 
515nm e o laser eCFP no comprimento de onda 440nm para pCFP-H2B. As 
imagens foram capturadas por aquisição sequencial com o software Olympus 
Fluoview 1000, com um intervalo de 0,67µm entre cada plano do eixo Z. As 
imagens apresentadas na secção dos resultados foram capturadas utilizando 
as objectivas de 40x e são representativas das imagens obtidas em todos os 
ensaios realizados. 
Para a análise quantitativa da localização subcelular do homodímero de Hairy1, 
realizaram-se contagens ao microscópio do número de células que 
apresentavam fluorescência no núcleo+citoplasma, ou apenas no núcleo. Cada 
placa foi cuidadosamente analisada pelo varrimento da amostra. Em cada 
campo foi registado o número de células existentes para cada localização. 
 
 

II.2. Preparação dos materiais utilizados nos estudos de 
expressão em embriões de galinha 
 

II.2.1. Recolha de embriões 
 
Ovos de galinha (Gallus gallus) fertilizados foram obtidos na exploração avícola 

Pintobar (Vila Verde, Portugal). Estes ovos foram incubados a 37,8°C em 
atmosfera humidificada por períodos entre 18-48 horas, consoante o estadio de 
desenvolvimento pretendido (HH4–15) (69). 
Para recolher os embriões, recortou-se a casca do ovo e a membrana vitelina 
adjacente ao embrião, libertando-o e recolhendo-o com uma colher perfurada. 
Lavou-se em solução tampão PBS (Phosphate Buffered Saline) 1X (Anexo 2.4) 

Campo claro                                                               GFP
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e transferiu-se para uma placa com fundo negro. Recorrendo a um 
estereomicroscópio, colocou-se o embrião na posição dorsal e estadiou-se 
segundo Hamburger e Hamilton (1951). Para hibridação in situ (ISH), recolheu-
se o embrião esticado numa colher perfurada, colocando-o em fixador de 4% 
formaldeído-2mM/EGTA em solução tampão PBS 1X (Anexo 2.4). Os embriões 

foram mantidos cerca de 24h a 4°C na solução fixadora. Após este período, 
procedeu-se à desidratação dos embriões através de lavagens sequenciais em 
PBT 1X (2 vezes), Metanol/PBT 50% (1 vez) e Metanol 100% (2 vezes). Os 

embriões foram mantidos em Metanol 100% a -20°C. 
 
 
II.2.2. Síntese de sondas e Hibridação in situ 
 
A síntese de sondas de RNA de cadeia complementar foi efectuada de acordo 
com o descrito no Anexo 3.5. A técnica de ISH foi realizada de acordo com 
Henrique et al, (1995) (70) (Anexo 3.6).  
 
 
II.2.3. Delimitação e cultura de explantes 
 
Os embriões utilizados para cultura de explantes encontravam-se entre os 
estadios HH8+-13+. Após a recolha dos embriões para a caixa de fundo negro, 
estes foram posicionados ventralmente. Em seguida, foram cortados (bisturi 
com filamento de tungsténio) em 2 metades ao longo do NT, através das três 
camadas germinativas, dividindo o NT ao meio. A parte anterior do explante foi 
delimitada com um corte acima de 2-3 sómitos completamente formados 
(Fig.16). Cada metade foi cultivada individualmente, na posição dorsal, sobre 
uma membrana policarbonada de 0,8µm (Millipore, ISOPORETM) em Meio 199 

(Sigma) suplementado (Anexo 2.4) a 37°C com 5% CO2. Após incubação, os 
explantes foram fixados em 4% formaldeído-2mM EGTA em PBS. 
Foram cultivados dois tipos de explantes. Num tipo de ensaio experimental, a 
notocorda foi igualmente dividida pelos dois lados do explante e apenas o 
explante direito do embrião foi cultivado em posição dorsal por 90, 60 ou 30 
minutos e o esquerdo foi imediatamente fixado (Fig.16A). Como controlo 
utilizaram-se explantes com esta delimitação, sendo os dois lados cultivados 
durante 90min ou ambos imediatamente fixados após a dissecação. No outro 
tipo de ensaio, a notocorda foi mantida apenas no explante direito e as duas 
metades foram cultivadas por 90min, 4,5h ou 6h (Fig.16B). 
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Fig.16 – Representação esquemática dos dois tipos de delimitação da região caudal de embriões de 
galinha para cultura de explantes. A presença (No+) ou ausência (No-) da notocorda está indicada. 
 
 
O número de sómitos formados em cada condição foi avaliado em solução de 
formamida para melhor visualização das estruturas morfológicas. Só foi 
considerada a formação de um novo sómito quando a sua barreira posterior se 
encontrava completamente formada. 
 
 

  
Fig.17 – Evidência da presença (No+) ou ausência (No-) da notocorda nos explantes dissecados. a 
Explante dissecado com a notocorda dividida ao meio. b Explante dissecado com a notocorda só do lado 
esquerdo. c. Explante dissecado com a notocorda só do lado direito, com ambos os lados imediatamente 
fixados. As setas pretas indicam os sómitos formados antes da cultura e as setas brancas representam os 
sómitos formado durante a incubação (Novos so). n=57/70 explantes apresentaram a notocorda bem 
dividida e n=33/34 apresentaram a notocorda isolada em apenas um lado. 
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A presença ou ausência da notocorda foi confirmada por ISH com sondas com 
marcação específica nesta estrutura axial, por exemplo, shh e cordina 

(Fig.17a,b). 
Para verificar se a micromanipulação dos tecidos e incubação afecta a 
expressão dos genes analisados, foram processados para ISH alguns 
explantes com notocorda nos dois lados, ambos incubados durante 90min. O 
padrão de expressão apresentado nos dois lados do explante foi semelhante 
para todos os genes analisados (hairy1, n=10/10; T intrónica, n=2/2; T exónica, 
n=3/3; fgf8 intrónica, n=2/2; fgf8 exónica, n=5/5, ver Resultados). Para além 
disso, explantes com a notocorda presente só no lado direito e com os dois 
lados imediatamente fixados e processados para ISH para T, apresentaram um 
padrão de expressão semelhante na PSM em ambos os lados (n=6/6) 
(Fig.17c). Estes controlos indicam que a micromanipulação não afecta a 
expressão dos genes em estudo na PSM. 
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III. RESULTADOS 
 

III.1. Estudo da interacção proteica entre Hairy1 e T por 
Bimolecular Fluorescent Complementation (BiFC) 
 
III.1.1. Optimização da técnica de BiFC 
 
Os construtos utilizados para a realização da técnica de BiFC foram inseridos 
em células de mamífero vivas. Para avaliar a ocorrência de reconstituição 
aleatória da proteína fluorescente, procedeu-se à análise de combinações em 
que não há interacção proteica específica, nomeadamente quando os 
plasmídeos estão vazios ou quando T ou Hairy1 e seus domínios são 
transfectados com o outro plasmídeo vazio (Tabela 3). 
 
 
Tabela 3 - Nomenclatura das combinações de vectores utilizadas como controlos negativos na 
optimização da técnica de BiFC. 

 
 
 
Quando as células foram tranfectadas com as porções C- e N-terminal da 
proteína fluorescente sem proteínas associadas (VC:VN), verificou-se uma 
marcação difusa por toda a célula de intensidade variável (Fig.18a), assim 
como foi observado nas combinações em que OR ou c-term foram testados 
com a porção N-terminal vazia (OR:VN e c-term:VN). Estes resultados sugerem 
que quando dois fragmentos proteicos não interagem de forma específica, o 
encontro das duas porções terminais de YFP ocorre aleatoriamente na célula, 
apresentando um padrão semelhante a VC:VN. 
As combinações de Hairy1 com a outra porção de YFP vazia, H:VN e VC:H, 
apresentaram padrões diferentes. Quando Hairy1 se encontra fundido com a 
parte C-terminal da proteína fluorescente (H:VN), obtém-se uma marcação 
fraca nuclear (Fig.18b). No entanto, quando Hairy1 está associado à parte N-
terminal de YFP (VC:H), o padrão é ponteado no núcleo e no citoplasma 
(Fig.18c). Sempre que se verificou uma marcação semelhante nas experiências 

VN       
VC

Vazio Hairy1

Vazio VC:VN VC:H

Hairy1 H:VN

OR OR:VN

c-term c-term:VN

T T:VN
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subsequentes utilizando Hairy1 associado à parte N-terminal de YFP, não foi 
considerado como sendo resultante de uma interacção proteica específica. 
Quanto ao controlo negativo do fragmento de T (T:VN), este não apresentou 
qualquer marcação (Fig.18d), funcionando como um bom controlo negativo. 
 
 

 

Fig.18 - Visualização da marcação obtida com as combinações de plasmídeos que funcionam como 
controlos negativos realizada através da técnica BiFC in vivo em células COS-7. À direita encontram-se 
as representações esquemáticas dos padrões de interacção obtidos. a Padrão da interacção negativa das 
combinações VC:VN, OR:VN e c-term:VN, com marcação difusa em toda a célula. O sinal obtido é muito 
fraco e foi necessário ajustar as configurações para a aquisição da imagem representada. b Interacção 
H:VN apresenta marcação nuclear fraca. c Interacção VC:H, marcação ponteada de forma inespecífica no 
núcleo e no citoplasma. d Interacção T:VN não apresenta sinal.  
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III.1.2. Caracterização da localização subcelular do homodímero 
Hairy1:Hairy1 
 
Estudos anteriores revelaram que Hairy1 homodimeriza (36, 39), pelo que este 
dímero foi usado como controlo positivo da técnica (Tabela 4). Tratou-se ainda 
da primeira caracterização da sua localização subcelular. 
 
 
 
Tabela 4 - Nomenclatura da combinação referente ao homodímero de Hairy1 e recapitulação, com 
representação esquemática, dos controlos negativos dos plasmídeos vazios (VC:VN) e com Hairy1 (H:VN 
e VC:H). 

 
 
 
Esta interacção ocorreu só no núcleo, simultaneamente no núcleo+citoplasma 
ou, muito raramente, só no citoplasma (Fig.19A,B, setas). A localização do 
dímero H:H sugere que este desempenha funções tanto no núcleo como no 
citoplasma. Esta família de proteínas tem uma função transcripcional 
repressora na regulação de muitos processos biológicos (34), o que está de 
acordo com a presença de dímeros no núcleo. A sua presença no citoplasma 
nunca foi descrita, mas resultados obtidos anteriormente no laboratório por 
Y2H também verificaram a interacção de Hairy1 com proteínas citoplasmáticas 
(dados não publicados), corroborando estas observações. 
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Fig.19 – Visualização da interacção H:H pela técnica de BiFC in vivo em células COS-7. A À direita 
encontra-se a representação esquemática do sinal obtido. B Interacção H:H com marcação com DapI 
para delimitação do núcleo. O dímero H:H é detectado no núcleo+citoplasma (seta branca) ou só no 
núcleo (seta amarela). Raramente está presente apenas no citoplasma (seta vermelha). 
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III.1.2.1. A porção bHLHOR é suficiente para a formação do dímero 
Hairy1:Hairy1 
 
A análise da contribuição de cada domínio de Hairy1 para a sua 
homodimerização revelou que os domínios proteicos bHLH, OR ou c-term 
individualmente, não são suficientes para esta interacção ocorrer (Anexos 1.1-
1.3). 
Para avaliar a importância da porção proteica bHLHOR na interacção entre 
duas proteínas Hairy1, transfectaram-se células para as duas combinações do 
fragmento bHLHOR com a proteína Hairy1 (Tabela 5). 
 
 
 
Tabela 5 - Nomenclatura das combinações referentes a bHLHOR e Hairy1 e recapitulação, com 
representação esquemática, dos controlos positivo (H:H) e negativos dos plasmídeos vazios (VC:VN) e 
com Hairy1 (H:VN e VC:H). 

 

 

 

Tanto as combinações da interacção de bHLHOR com Hairy1 (H:bHLHOR e 
bHLHOR:H), como a interacção bHLHOR:bHLHOR apresentam uma marcação 
semelhante à interacção H:H (Fig.20), sendo simultaneamente nuclear e 
citoplasmática ou apenas nuclear. Em conjunto, estes resultados mostram que 
a porção bHLHOR é suficiente para a formação do homodímero de Hairy1. 
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Fig.20 - A porção proteica bHLHOR é suficiente para a formação do dímero Hairy1:Hairy1. Interacções 
positivas (a) H:bHLHOR, (b) bHLHOR:H e (c) bHLHOR:bHLHOR, com marcação nuclear e citoplasmática 
(setas brancas) ou apenas nuclear (setas amarelas), semelhante à interacção entre duas proteínas 
Hairy1. À direita encontram-se representações esquemáticas do padrão de cada combinação. A 
visualização destas interacções foi realizada através da técnica BiFC in vivo em células COS-7. 

 
 
III.1.2.2. O domínio c-term determina a distribuição subcelular do homodímero 
Hairy1:Hairy1 
 
O estudo da contribuição da porção bHLHOR para a homodimerização de 
Hairy1 revelou que esta porção é essencial para a formação do dímero. 
Contrariamente, o domínio c-term não é suficiente para a dimerização (Anexo 
1.3). No entanto, resultados obtidos anteriormente no laboratório por Y2H, 
utilizando o fragmento c-term como bait, verificaram interacções com proteínas 
citoplasmáticas (dados não publicados), apontando para uma contribuição do 
domínio c-term na localização citoplasmática de Hairy1:Hairy1. Com o intuito 
de procurar relacionar o domínio c-term com a localização do homodimero no 
citoplasma, analisaram-se as combinações H:H (c-term+/+), H:bHLHOR (c-
term+/-) e bHLHOR:bHLHOR (c-term-/-) relativamente ao número de células que 
apresenta marcação no núcleo+citoplasma ou apenas no núcleo. 
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Fig.21 – O domínio c-term determina a distribuição subcelular do homodímero de Hairy1. A Visualização 
das interacções (a) H:H, (b) H:bHLHOR e (c) bHLHOR:bHLHOR por BiFC (verde), co-transfectadas com o 
plasmídeo pCFP-H2B (azul) para visualização do compartimento nuclear. À direita encontram-se as 
representações esquemáticas das combinações avaliadas. Células com marcação núcleo+citoplasma 
estão assinaladas por setas brancas e células com marcação apenas nuclear estão assinaladas por setas 
amarelas. B Representação gráfica da quantificação da localização subcelular do dímero proteico. c-
term+/+, c-term+/- e c-term-/- correspondem às interacções H:H (n=427), H:bHLHOR (n=337) e 
bHLHOR:bHLHOR (n=165), respectivamente. A cinzento escuro está representada a percentagem de 
células com marcação núcleo+citoplasma (C+N+) e a cinzento claro as células com marcação apenas 
núclear (C-N+). A visualização destas interacções foi realizada através da técnica BiFC in vivo em células 
COS-7. 
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Os dados obtidos (Fig.21) revelaram que a percentagem de células com 
interacção presente no núcleo+citoplasma é menor à medida que o domínio c-
term é removido, sendo que há progressivamente mais células com marcação 
exclusivamente nuclear. Estes resultados sugerem que, apesar do domínio c-
term não ser suficiente para a homodimerização de Hairy1, desempenha um 
papel preponderante na sua distribuição subcelular, nomeadamente na sua 
localização citoplasmática. 
 
 
 
III.1.3. Caracterização da localização subcelular de T:Hairy1 
 
Dados obtidos anteriormente no laboratório através de Y2H e co-
imunoprecipitação in vitro, confirmaram a interacção de Hairy1 com o factor de 
transcrição T (dados não publicados). Para confirmar esta interacção in vivo e 
caracterizar a sua distribuição subcelular, procedeu-se à transfecção de células 
COS-7 com a combinação T:H para análise por BiFC.  
 
 
 

 
Fig.22 - Confirmação da interacção entre T e Hairy1 por BiFC. a Visualização da interacção T:H (verde) 
em células co-transfectadas com o plasmídeo pCFP-H2B (azul) para visualização do compartimento 
nuclear. b Representação gráfica da quantificação da localização subcelular de T:H. O dímero está 
localizado exclusivamente no núcleo (n=350). Percentagem de células com marcação núcleo+citoplasma 
(C+N+) e percentagem de células com marcação apenas núclear (C-N+).A visualização desta interacção foi 
realizada através da técnica BiFC in vivo em células COS-7. 

 
 
 
Os resultados obtidos revelaram uma marcação exclusivamente nuclear 
(Fig.22), confirmada pela co-transfecção com o vector pCFP-H2B. O controlo 
negativo (T:VN) não apresentou qualquer fluorescência (Fig.18d). Estes 
resultados sugerem que o dímero T:Hairy1 desempenha funções de regulação 
transcricional. 
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III.1.3.1. A porção bHLHOR é suficiente para recapitular a interacção T:H 
 
Após a confirmação da interacção T:H in vivo, pretendeu-se caracterizar a 
contribuição de cada domínio de Hairy1 para o dímero, utilizando a combinação 
T:VN como controlo negativo (Tabela 6). 
 
 
Tabela 6 - Nomenclatura das combinações referentes a T, Hairy1 e seus domínios proteicos e 
recapitulação das representações esquemáticas dos controlos positivo (T:H) e negativos do fragmento de 
T (T:VN). 

 
 
 
Procedeu-se à transfecção de células COS-7 com as combinações T:bHLH, 
T:OR, T:bHLHOR e T:c-term. Os resultados da interacção de T com bHLHOR 
(T:bHLHOR) sugerem que a porção proteica bHLHOR é suficiente para 
recapitular a interacção T:H (comparar Fig.23a e Fig.22a). 
O resultado da interacção T:c-term apresenta uma marcação nuclear, embora 
muito fraca (Fig.23b). Isto está de acordo com trabalhos anteriores realizados 
utilizando Y2H, que mostraram que o domínio c-term é capaz de interagir com 
T, embora com menor afinidade que Hairy1 total (dados não publicados). 
Relativamente às combinações T:bHLH e T:OR, estas não apresentaram 
qualquer marcação, assim como observado no controlo negativo (T:VN) 
(Fig.23c), o que sugere que nenhum destes domínios isolados permite a 
formação do dímero T:Hairy1. 
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Fig.23 - A porção bHLHOR é suficiente para recapitular a interacção T:H. a Interacção T:bHLHOR 
apresenta marcação nuclear semelhante a T:H. b Interacção T:c-term apresenta marcação nuclear muito 
fraca. c T:bHLH e T:OR não apresentam qualquer marcação. À direita encontram-se as representações 
esquemáticas dos padrões obtidos. A visualização destas interacções foi realizada através da técnica 
BiFC in vivo em células COS-7. 

 
 

III.2. Co-expressão de T e hairy1 no embrião de galinha 
 
A caracterização da interacção entre T e Hairy1 permitiu confirmar esta 
interacção in vivo. Estas proteínas devem ser expressas nos mesmos tecidos 
para que a sua interacção possa ocorrer e desempenhar um papel funcional. 
Para esclarecer esta questão, caracterizou-se a expressão de T e hairy1 por 
ISH. 
Os resultados obtidos para T estão de acordo com o previamente descrito, 
sendo expresso na mesoderme nos primeiros estadios de desenvolvimento e 
mais tarde na PSM e notocorda (Fig.24a-d). hairy1 também é expresso na 
mesoderme no início do desenvolvimento e mais tarde encontra-se expresso 
de forma dinâmica na PSM (Fig.24e-h). Esta expressão na PSM caracteriza-se 
por uma onda que inicialmente é extensa e que progride na direcção da 
extremidade anterior deste tecido, tornando-se progressivamente mais estreita 
até se encontrar restrita a uma banda que coincide com a parte caudal do 
sómito prospectivo (38). 
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Fig.24 - Co-expressão de T e hairy1 no embrião de galinha. ISH para (a-d) T e (e-h) hairy1 em embriões 
do estadio HH4 a HH9+. 

 
 
Os padrões de expressão evidenciam a co-expressão de T e hairy1, sobretudo 
na mesoderme embrionária (Fig.24), sugerindo que os seus produtos proteicos 
poderão dimerizar ciclicamente neste tecido durante o desenvolvimento. 
 
 
III.2.1. T apresenta um gradiente de expressão na PSM 
 
Resultados preliminares mostraram que o padrão de expressão de T apresenta 
semelhanças com o de fgf8 na PSM, pelo que se fez um estudo comparativo, 
fotografando a reacção de ISH ao longo do tempo (Fig.25). 
Observou-se que T apresenta uma expressão em gradiente posterior-anterior, 
semelhante à descrita para fgf8 (53). 
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Fig.25 - Gradientes de expressão de T e fgf8. ISH para T num embrião de 17 sómitos (a-f) e para fgf8 
num embrião de 15 sómitos (g-l), fotografados em diferentes momentos após o início da reacção de 
revelação. As linhas a tracejado evidenciam o gradiente de expressão de mRNA na parte caudal da PSM. 

 
 
 
III.2.2. O gradiente de expressão de T é estabelecido por decaimento de 
mRNA 
 
Como T apresenta uma expressão em gradiente semelhante à de fgf8, 
procurou-se verificar se esta resulta de um decaimento de mRNA, como 
descrito para fgf8 (54). Processaram-se embriões para ISH utilizando sondas 
exónica e intrónica de brachyury, mostrando o mRNA activamente transcrito no 
momento de fixação dos tecidos. Esta análise foi realizada utilizando fgf8 como 
controlo e também hairy1, já que este gene é periodicamente transcrito, logo os 
padrões de expressão obtidos com sondas exónicas e intrónicas são 
semelhantes. 
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Fig.26 - O gradiente de expressão de T é estabelecido por decaimento de mRNA. ISH com sondas 
exónicas e intrónicas de (a, b) hairy1, (c, d) fgf8 e (e, f) T. 

 
 
As sondas exónica e intrónica de hairy1 apresentam padrões de expressão 
semelhantes (Fig.26a,b), devido à instabilidade do mRNA que impossibilita a 
sua acumulação na PSM. Relativamente às sondas exónica e intrónica de fgf8 
observam-se padrões de expressão distintos (Fig.26c,d), o que está de acordo 
com Dubrulle e Pourquié (2004) e, de igual modo para T (Fig.26e,f). Estes 
genes apresentam transcrição activa restrita à região do TB, evidenciada pela 
sonda intrónica, e um decaimento do mRNA aliado à progressiva extensão da 
parte caudal do embrião que promove a sua distribuição em gradiente na PSM, 
como mostra a sonda exónica (54). Os padrões de expressão de fgf8 e T são 
muito semelhantes, sugerindo que a sua expressão poderá ser regulada de 
forma idêntica. 
 
 
III.2.3. Expressão de T na PSM regride durante a somitogénese 
 
Mediante as semelhanças encontradas entre a expressão de T e fgf8 na PSM, 
procurou-se identificar a regressão da frente de determinação após a formação 
de um novo sómito. Realizaram-se explantes da região caudal de embriões de 
15-20 sómitos, divididos ao longo do eixo antero-posterior com a notocorda 
presente nos dois lados. Um dos explantes foi imediatamente fixado e o outro 
foi cultivado durante 90min. Estes explantes foram processados para ISH com 
as sondas para fgf8 e T. Utilizaram-se como controlo explantes em que os dois 
lados foram incubados durante 90min (Fig.27). 
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Fig.27 - Regressão progressiva do limite anterior da expressão de T e fgf8 na PSM concomitante com a 
formação de novos sómitos. ISH com sondas para (A) T e (B) fgf8 em explantes da região caudal de 
embriões entre 15-20 sómitos. Os explantes com os dois lados cultivados durante 90min foram utilizados 
com controlos (a, b) e os explantes experimentais têm o lado esquerdo imediatamente fixado e o lado 
direito cultivado durante 90min (c, d). A-B A expressão de T e fgf8 é semelhante dos dois lados do 
explante controlo (T, n=3/3; fgf8, n=5/5) (a, b). Nos explantes experimentais, o lado cultivado durante 
90min apresenta regressão do limite superior do gradiente (T, n=2/7; fgf8, n=3/6) (c, d). Os rectângulos 
delimitados a branco evidenciam a região do gradiente onde é possível observar semelhanças ou 
diferenças entre os dois lados do explante. As setas pretas indicam os sómitos formados antes da cultura 
e as setas brancas representam os sómitos formado durante a incubação (Novos so). No+, presença da 
notocorda. 

 
 
Os controlos apresentam expressão semelhante no limite anterior do gradiente 
nos dois explantes (T, n=3/3; fgf8, n=5/5) (Fig.27Aa,b e 27Ba,b), mostrando 
que a micromanipulação não afecta a expressão destes genes. Relativamente 
aos explantes experimentais observou-se uma regressão do limite superior da 
expressão de T e fgf8 no lado cultivado durante 90min (T, n=2/7; fgf8, n=3/6) 
(Fig.27Ac,d e 27Bc,d). Estes resultados sugerem que T apresenta um 
comportamento de regressão do limite anterior do gradiente semelhante ao do 
fgf8, um gene que participa na frente de determinação. 
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III.3. Dinâmica de expressão genética durante a somitogénese 
 
III.3.1. T apresenta transcrição dinâmica  
 
Caracterizou-se o padrão de expressão de T por ISH in toto utilizando a sonda 
intrónica (Fig.28). Os domínios de transcrição de T localizam-se no HN e linha 
primitiva nos primeiros estadios de desenvolvimento, e mais tarde encontram-
se na notocorda, sinus rhomboidalis e TB, onde estão localizados os 
percursores da mesoderme. 
 
 

   
Fig.28 - Caracterização do domínio de transcrição de T em embriões inteiros ao longo do 
desenvolvimento. ISH com a sonda intrónica de T em embriões entre os estadios HH4 e HH17. 
 
 
Em embriões do mesmo estadio (Fig.29), observou-se que T exibe diferentes 
padrões, apresentando uma transcrição dinâmica na linha primitiva (Fig.29, 
HH4) nos primeiros estadios de desenvolvimento e, mais tarde no sinus 
rhomboidalis (Fig.29, HH8-10-) e no TB (Fig.29, HH13-), tecido prospectivo da 
PSM. 
 
 

HH4 HH7+ HH8- HH8 HH8+

HH9+ HH11+ HH12+HH12- HH17



RESULTADOS 
 

 

40 
 

  
Fig.29 - Transcrição dinâmica de T em embriões inteiros do mesmo estadio. ISH com a sonda intrónica de 
T processada nas mesmas condições, em simultâneo. (As imagens de ISH nos estadios de HH10- e 
HH13- são resultados previamente obtidos no laboratório) 

 
 
Em seguida, procurou-se esclarecer a natureza da expressão dinâmica de T, 
utilizando explantes da região caudal de embriões entre 5-10 sómitos (Anexo 
1.4). Os resultados demonstraram que a expressão de T é dinâmica, mas não 
é recapitulada após 90 ou 30 minutos. No entanto, verificou-se que nestes 
estadios a periodicidade de hairy1 é também diferente de 90min (Anexo 1.5), 
corroborando estudos que reportam uma variação na periodicidade de 
formação de sómitos ao longo do eixo antero-posterior embrionário (26, 27). 
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III.3.2. Pulsos de transcrição de T e fgf8 durante a somitogénese 
 
Com base nos resultados que demonstram que T exibe uma expressão 
semelhante a fgf8, procurou-se estudar a dinâmica de transcrição destes genes 
durante a somitogénese avaliando os seus padrões de expressão em explantes 
de embriões com 15-20 sómitos, com o lado direito incubado durante 90min, 
por ISH com sondas intrónicas. 

 
 

 
Fig.30 - A transcrição dinâmica de T e fgf8 em embriões com 15-20 sómitos não apresenta periodicidade 
de 90min. ISH com sondas intrónicas de (A) T e (B) fgf8 em explantes da região caudal dissecados 
bilateralmente ao longo do eixo antero-posterior e com a notocorda presente nos dois lados. Explantes 
com os dois lados cultivados durante 90min foram utilizados como controlos da micromanipulação (a, c, 
d). Os explantes experimentais (b, e, f) apresentam padrões de expressão diferentes e ocorreu a 
formação de um novo sómito no lado cultivado por 90min (T, n=3/4; fgf8, n=3/3). As setas pretas indicam 
os sómitos formados antes da cultura e as setas brancas representam os sómitos formado durante a 
incubação (Novos so). No+, presença da notocorda. 

 
 
Os explantes controlos mostraram que a manipulação dos explantes não afecta 
significativamente a expressão de T (n=2/2) ou de fgf8 (n=2/2) (Fig.30A,B) 
apesar da dificuldade técnica de dividir o nicho de células progenitoras da 
PSM. Nos explantes experimentais observaram-se padrões de expressão de T 
e fgf8 diferentes e ocorreu a formação de um novo sómito no lado incubado por 
90min (T, n=3/4; fgf8, n=3/3) sugerindo que estes genes apresentam pulsos de 
transcrição na região caudal, com uma periodicidade diferente de 90min. Em 
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conjunto, os resultados apresentados indicam que a expressão de T e fgf8 é 
regulada de forma semelhante durante a somitogénese. 
 
 

III.4. Dependência de sinalização oriunda da notocorda na 
expressão de hairy1, T e fgf8 

 
A sinalização de Shh proveniente da notocorda tem uma importante função no 
controlo temporal da formação dos sómitos, regulando também a expressão de 
genes do relógio molecular, como hairy2, e da frente de determinação, como 
fgf8 (61). Nesse trabalho, foi avaliado o efeito da ausência da notocorda na 
expressão destes genes por períodos de tempo iguais ou superiores a 4,5h. 
Com o intuito de descrever a dependência da expressão de hairy1, T e fgf8 da 
notocorda ao longo do tempo, processaram-se para ISH explantes de embriões 
com 15-20 sómitos em que a notocorda foi dissecada de forma e ficar apenas 
no explante direito, sendo ambos cultivados por diferentes períodos de tempo. 
A análise da expressão de hairy1 revelou que, contrariamente a hairy2 (61), 
esta não parece ser afectada pela ausência da notocorda ao fim de 4,5h e 6h, 
apresentando fases do ciclo de expressão semelhantes em ambos os lados do 
explante (Anexo 1.6), sugerindo divergências de regulação. 
 
 
III.4.1. A ausência da notocorda afecta a expressão de T e fgf8 
 
Dado que os resultados deste estudo parecem revelar algumas semelhanças 
na regulação da expressão de T e fgf8, pretendeu-se verificar se a expressão 
de T depende da notocorda, como descrito para fgf8 (61). Processaram-se 
explantes experimentais cultivados durante 4,5h para ISH com sondas 
exónicas e intrónicas de T e fgf8. 
Verificou-se uma acentuada diminuição da expressão de fgf8 no explante sem 
notocorda (Fig.31a, n=4/4), o que está de acordo com dados anteriormente 
publicados (61). Quanto à sonda intrónica (Fig.31b), também se observou uma 
diminuição significativa do domínio de transcrição de fgf8 no explante sem 
notocorda (n=3/3), sugerindo que a notocorda regula fgf8 ao nível 
transcricional. Quanto a T, verificou-se uma diminuição da expressão do mRNA 
maduro no lado sem notocorda (Fig.31c, n=2/2) e quando se utilizou a sonda 
intrónica (Fig.31d) observou-se também uma significativa diminuição da 
transcrição (n=5/5), sugerindo que a sinalização da notocorda regula a 
transcrição deste gene, semelhante ao observado para fgf8. Em conjunto, 
estes resultados revelam uma dependência da expressão de T e fgf8 da 
sinalização da notocorda que poderá estar relacionada com a regulação da 
transcrição e/ou com a estabilidade de mRNA maduro. Os resultados obtidos 
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parecem ainda sugerir que a expressão de fgf8 é mais afectada ao nível do 
decaimento do mRNA maduro do que a de T. 
 

 
Fig.31 - A ausência da notocorda por 4,5 horas afecta a expressão de fgf8 e T aos níveis transcricional e 
pós-transcricional. ISH com sondas (a,c) exónicas e (b,d) intrónicas de fgf8 e T em explantes da região 
caudal dissecados bilateralmente ao longo do eixo antero-posterior e com a notocorda apenas no lado 
direito, incubados durante 4,5h. O rectângulo delimitado a branco evidencia a região onde é possível 
observar maiores diferenças de expressão. As setas pretas indicam os sómitos formados antes da cultura 
e as setas brancas representam os sómitos formado durante a incubação (Novos so). No+, presença da 
notocorda; No-, ausência da notocorda. 

 
 
Com o intuito de verificar se existem alterações na expressão de fgf8 e T por 
ausência da notocorda após períodos de incubação menores, processaram-se 
explantes experimentais incubados durante apenas 90min (Fig.32). A 
expressão do gene hairy1 foi também avaliada como controlo (Fig.32a) e 
confirmou-se que não é afectada pela notocorda neste período de tempo 
(n=4/4), de acordo com Palmeirim et al. (1997).  
A expressão de fgf8 apresenta uma diminuição do gradiente de mRNA no lado 
sem notocorda (Fig.32b, n=5/6), mostrando que já aos 90min a ausência desta 
estrutura axial afecta a expressão deste gene, embora de forma não tão 
acentuada como ao fim de 4,5h. No entanto, os explantes analisados com a 
sonda intrónica apresentaram uma diminuição do domínio de transcrição 
(Fig.32c, n=5/5) comparável àquela obtida após 4,5h de incubação. Estes 
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resultados mostram que aos 90min a transcrição está mais afectada que a 
estabilidade do mRNA maduro, sugerindo que os resultados observados ao fim 
de 4,5h resultam do efeito combinado da acentuada diminuição de transcrição 
de novo de mRNA de fgf8 e sua degradação.  
 
 

 
Fig.32 - A ausência da notocorda afecta a expressão de fgf8 e T a partir de 90min de incubação. ISH para 
(a) hairy1, (b, c) fgf8 e (d, e) T em explantes da região caudal dissecados bilateralmente ao longo do eixo 
antero-posterior e com a notocorda apenas no lado direito, incubados durante 90min. a Expressão de 
hairy1 é semelhante nos dois lados do explante. b-e A expressão de fgf8 (exónica, n=5/6; intrónica, n= 
5/5) e T (exónica, n=6/6; intrónica, n=5/5) diminui no lado sem notocorda. As setas pretas indicam os 
sómitos formados antes da cultura e as setas brancas representam os sómitos formado durante a 
incubação (Novos so). No+, presença da notocorda; No-, ausência da notocorda. 
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Relativamente à expressão de T analisada com a sonda exónica, não se 
observaram diferenças no limite anterior do gradiente de expressão na PSM, 
apesar de se verificar uma menor expressão na amplitude médio-lateral no lado 
sem notocorda (Fig.32d, n=6/6). O domínio de transcrição de T, evidenciado 
pela sonda intrónica, apresentou uma diminuição no lado sem notocorda 
(Fig.32e, n=5/5). No entanto, estes resultados revelam que a expressão de T é 
menos afectada pela ausência da notocorda do que fgf8 após 90min (comparar 
Fig.32b,c com d,e), sugerindo que a sinalização da notocorda exerce uma 
regulação na expressão de fgf8 e T temporalmente distinta. É possível ainda 
que a alteração da expressão de fgf8 na ausência da notocorda possa afectar a 
expressão de T, uma vez que estes genes apresentam uma expressão 
interdependente (12, 13). Por outro lado, apesar da expressão de ambos ser 
afectada pela sinalização da notocorda, T poderá apresentar um mRNA mais 
estável. Estas hipóteses poderão ser futuramente estudadas. 
Para investigar se o mRNA maduro de fgf8 e T é destabilizado na ausência da 
notocorda ao ponto do seu domínio se tornar restrito ao domínio de transcrição 
activa que o gene apresenta na presença desta estrutura axial, processaram-se 
explantes experimentais para ISH com sondas exónicas e intrónicas para os 
lados sem e com notocorda, respectivamente. 
Nos resultados obtidos em explantes incubados por 90min, verificou-se que o 
domínio de expressão marcado pela sonda exónica (No-) é mais extenso que o 
domínio marcado pela sonda intrónica (No+) (Fig.33Ac,f; T: n=3/3; fgf8: n=5/6), 
indicando que na ausência de notocorda o domínio de expressão do mRNA 
maduro não se torna restrito ao domínio de transcrição activa destes genes. 
Relativamente às marcações dos explantes experimentais com os dois lados 
incubados durante 4,5h, observou-se que o domínio de expressão de T e fgf8 
marcado pela sonda exónica é semelhante em extensão ao domínio marcado 
pela sonda intrónica (Fig.33Bc,f; T: n=3/3; fgf8: n=2/3). Assim, após 4,5h na 
ausência da notocorda, o domínio de expressão do mRNA maduro torna-se 
restrito ao domínio de transcrição activa destes genes, indicando que a 
estabilidade do mRNA maduro se encontra fortemente afectada nestas 
condições. 
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Fig.33 - Comparação dos domínios de transcrição e expressão do mRNA maduro de fgf8 e T após 90min 
e 4,5h de incubação. ISH em explantes da região caudal dissecados bilateralmente ao longo do eixo 
antero-posterior e com a notocorda apenas no lado direito, com os dois lados incubados durante (A) 
90min e (B) 4,5h. As sondas exónica e intrónica de fgf8 e T foram utilizadas nos lados sem e com 
notocorda, respectivamente. Para cada tempo de incubação (A e B), apresenta-se um explante 
fotografado em dois momentos de revelação (t1 e t2) (a, b; d, e), e uma montagem final do lado sem 
notocorda, marcado com sonda exónica, no momento t1, e o lado com notocorda, marcado com a sonda 
intrónica, no momento t2 (c; f). A montagem final permite comparar os domínios espaciais das sondas 
exónica e intrónica visto que existem diferenças nas suas eficiências de revelação. As setas pretas 
indicam os sómitos formados antes da cultura e as setas brancas representam os sómitos formado 
durante a incubação (Novos so). No+, presença da notocorda; No-, ausência da notocorda. 
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Estes resultados sugerem que a ausência da notocorda afecta o gradiente de 
mRNA maduro de T e fgf8 na PSM ao longo do tempo, apontando para uma 
função da notocorda na estabilização do mRNA maduro. Os resultados 
apresentados previamente (Fig.31b,d e 32c,e) mostram ainda uma diminuição 
da transcrição de novo, o que também contribui para a diminuição no gradiente 
de mRNA maduro. 
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IV. DISCUSSÃO 
 

IV.1. O homodímero de Hairy1 distribui-se pelo núcleo e 
citoplasma e a região c-terminal da proteína é crucial para a 
localização citoplasmática 
 
Com este trabalho foi possível caracterizar pela primeira vez a localização 
subcelular do homodímero de Hairy1 in vivo. Para além de verificarmos a sua 
localização nuclear, corroborando estudos prévios que descrevem a sua 
ligação a DNA e função como factor de transcrição (34, 36, 71), observou-se 
ainda a presença do dímero Hairy1:Hairy1 no citoplasma. Para além disso, 
verificou-se que o domínio c-terminal de Hairy1 é crucial para a localização 
citoplasmática, sugerindo uma potencial função deste homodímero nessa 
estrutura celular. Estes resultados corroboram dados anteriormente obtidos no 
laboratório através de Y2H, que mostraram que a região c-terminal de Hairy1 
interage com proteínas do citoplasma (dados não publicados). Verificou-se 
ainda que a porção bHLHOR é suficiente para a homodimerização de Hairy1. 
Estes resultados corroboram dados prévios utilizando a técnica de Y2H, 
reportando semelhanças entre interacções de porções bHLHOR de c-Hey1/c-
Hey2 e c-hairy1, com a interacção do homodímero de c-hairy1, e uma fraca 
interacção entre o domínio bHLH de c-Hey1 e a porção bHLHOR de c-hairy1, 
sugerindo um papel estabilizador do domínio OR na interacção (39). 
Este é o primeiro estudo da distribuição subcelular de um dímero hairy-

enhancer-of-split e conclui-se que o dímero Hairy1:Hairy1 está presente no 
núcleo e no citoplasma e que a porção bHLHOR é suficiente para a interacção 
entre duas proteínas Hairy1. Este estudo sugere ainda que o domínio c-term 
parece estar envolvido não só na funcionalidade do dímero, participando no 
recrutamento de co-repressores (36, 72), como também na sua localização no 
citoplasma. 
 
 

IV.2. O heterodímero T:Hairy1 localiza-se exclusivamente no 
núcleo 
 
O estudo da heterodimerização de Hairy1 com T por BiFC permitiu confirmar 
esta interacção in vivo e visualizar a sua distribuição subcelular. A localização 
exclusivamente nuclear deste dímero de factores de transcrição sugere 
fortemente que este apresenta uma funcionalidade na regulação da 
transcrição. Estudos anteriores descreveram um papel fundamental de 
proteínas homológas de T na expressão dos genes Hox. Em xenopus foi 
demonstrado que a expressão de Xbra é indispensável para a iniciação da 
expressão dos genes Hox (21), e dados em peixe-zebra, mostraram que Ntl se 
liga directamente a promotores de genes Hox (10). Deste modo, o presente 
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estudo suporta a hipótese de que T possa regular a expressão temporalmente 
colinear dos genes Hox através da sua interacção cíclica com Hairy1. A 
caracterização da expressão de T e hairy1 realizada neste trabalho evidenciou 
domínios de co-expressão destes genes no embrião de galinha, corroborando 
uma possível actividade funcional do dímero no desenvolvimento.  
No estudo da contribuição de cada domínio de Hairy1 para a formação do 
dímero com T, verificou-se que a porção bHLHOR é suficiente para que esta 
ocorra. Apesar de resultados anteriores obtidos por Y2H mostrarem que o 
domínio c-term de Hairy1 interage com T, a visualização desta interacção in 

vivo por BiFC não é evidente possivelmente porque se localizam em 
compartimentos celulares diferentes. Enquanto c-term apresenta afinidade para 
proteínas citoplasmáticas, T é um factor de transcrição, localizando-se no 
núcleo. No entanto, o domínio c-term poderá estar a contribuir para a 
interacção de Hairy1 total com T, pois quando associado à porção bHLHOR é 
deslocalizado para o núcleo. 
 
 

IV.3. Vantagens e limitações da técnica BiFC 
 
A técnica de BiFC sobressai entre outros métodos de validação de interacção 
de proteínas uma vez que permite a visualização in vivo da sua localização na 
célula. A estabilidade da proteína florescente permite visualizar interacções 
fracas ou transientes. No entanto, a reconstituição da proteína fluorescente 
requer cerca de 30min, impedindo a observação de interacções em tempo real 
(73). 
Ao longo do nosso estudo, a técnica BiFC revelou outras dificuldades. A 
quantidade de DNA a utilizar requer uma optimização cuidada, uma vez que 
altas quantidades podem originar resultados falsos positivos, possivelmente 
devido à associação local inespecífica das proteínas fundidas com cada 
fragmento de YFP, nomeadamente quando a proteína Hairy1 se encontra 
fundida com a parte N-terminal da proteína fluorescente. 
Para não comprometer a actividade das proteínas em estudo, foi incorporado 
um elo de ligação no local de fusão dos dois fragmentos, aumentando a 
flexibilidade, permitindo a reconstituição da proteína fluorescente e prevenindo 
a mudança de conformação da proteína de interesse, como sugerido noutros 
estudos (67, 74). No entanto, as seis glicinas inseridas no local de fusão no 
presente trabalho podem não ter sido suficientes para evitar interferências na 
interacção das proteínas em estudo, criando artefactos em algumas situações. 
Em estudos posteriores é aconselhável a optimização do número de 
aminoácidos utilizados no elo de ligação dos dois fragmentos. Para além dos 
controlos usados neste trabalho, seria também interessante utilizar a proteína 
Hairy1 com mutações na região determinada essencial para a interacção, 
bHLHOR, e verificar se a homodimerização de Hairy1 e/ou a dimerização com 
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T deixam de ocorrer. A quantificação das proteínas em estudo, por western blot 
no lisado de células transfectadas em cada experiência de BiFC, permitiria 
verificar se ambas as proteínas estão a ser expressas em quantidades iguais, 
despistando falsos positivos por elevadas quantidades de uma das proteínas, 
ou falsos negativos, por baixas quantidades. Por outro lado, a marcação por 
imunofluorescência com anticorpos específicos para cada proteína confirmaria 
a sua localização subcelular, permitindo verificar se esta é alterada pela fusão 
dos fragmentos N- e C- terminais da proteína fluorescente com as proteínas de 
interesse (74). 
 
 

IV.4. Paralelismos entre a expressão de T e fgf8 durante a 
somitogénese 
 
Os resultados da caracterização da expressão de T e fgf8 permitiram adquirir 
novos dados que parecem ser concordantes com estudos que revelam a 
existência de uma interdependência da expressão destes genes. De facto, 
verificou-se uma semelhança notória entre a expressão de T e fgf8 e sua 
regulação na PSM. Nomeadamente, 1) ambos apresentam um gradiente de 
expressão na PSM, 2) a sua transcrição é restrita a células mais caudais no 
embrião e 3) é dinâmica, apresentando pulsos de expressão, não tendo sido 
possível verificar se estes ocorrem sob a forma de ciclos, pois apresentaram 
padrões de expressão diferentes ao fim de 90min, em explantes com um lado 
incubado por este período e o outro imediatamente fixado. Finalmente, 4) T e 
fgf8 são regulados por sinalização oriunda da notocorda. 
Vários estudos têm procurado compreender o modo como a via de sinalização 
de FGF promove o início e a manutenção da expressão de brachyury e como é 
que este factor de transcrição, por sua vez, induz a via de sinalização de FGF 
(13, 14, 75, 76). Resultados obtidos em xenopus mostraram que um dos 
efectores da via de sinalização de FGF, Elk-1 (E twenty-six (ETS)-like 
transcription factor 1), quando fosforilado por MAPK, induz a expressão de 
Xbra e que um dos genes alvo de XElk-1 é XEgr-1, factor de transcrição que 
inibe a expressão de Xbra (77). Os autores sugerem que eFGF induz a 
expressão de XEgr-1 e Xbra. Xbra induz a expressão de eFGF, mas a sua 
transcrição é inibida por XEgr-1 (77). Esta rede de sinalização pode explicar a 
existência de pulsos de transcrição de Xbra, através de um feedback loop 

negativo, em que Xbra activa a expressão de XErg-1 pela indução de eFGF, e 
XErg-1 inibe a expressão de Xbra. Adicionalmente, os pulsos de transcrição de 
fgf8 que foram observados no presente trabalho podem estar também 
associados a esta interdependência. Por outro lado, a expressão cíclica de 
Dusp6/2 (Dual specificity phosphatase 6/2) (78), um inibidor da via de 
sinalização FGF, poderá estar envolvida na origem/manutenção dos pulsos de 
transcrição de fgf8 e/ou de T identificados no presente estudo. 
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Através da análise do efeito da ausência da notocorda por 90min e 4,5h na 
expressão de T e fgf8 verificou-se que a expressão de cada gene é afectada 
em tempos diferentes. Estes genes parecem apresentar efeitos logo aos 
90min, apesar destes serem mais claros na expressão de fgf8. Isto sugere que 
fgf8 poderá ser directamente afectado pela ausência da notocorda e que 
influenciará a expressão de T através da interdependência acima descrita. Por 
outro lado, o atraso dos efeitos observados na expressão de T pode também 
ser devido a uma maior estabilidade do mRNA maduro deste gene, em 
comparação com o de fgf8. 
Os resultados observados com as sondas exónica e intrónica para cada gene 
parecem indicar um efeito rápido da ausência da notocorda na transcrição de 
fgf8, logo aos 90min, e que esse efeito parece agravar a diminuição do seu 
gradiente de mRNA após 4,5h. No entanto, não é possível afirmar que os 
efeitos observados neste gradiente são exclusivamente consequência da 
diminuição do domínio de transcrição de fgf8. Deste modo, a sinalização 
oriunda da notocorda parece apresentar uma função na dinâmica da 
transcrição de T e fgf8 e/ou na estabilização do mRNA maduro dos mesmos. 
 
 

IV.5. Perspectivas futuras 
 
Com a caracterização da expressão de hairy1 e T e a confirmação da co-
expressão destes genes na mesoderme, é cada vez mais credível a interacção 
destas proteínas e sua relevância funcional durante o desenvolvimento em 
galinha. Futuramente seria interessante proceder à caracterização da 
localização das proteínas Hairy1 e T nos tecidos embrionários com recurso à 
técnica de imunohistoquímica.  
Para testar a hipótese da funcionalidade do dímero de Hairy1 com T na 
padronização do eixo antero-posterior, será interessante realizar ensaios 
funcionais, procedendo à inibição/sobre-expressão de cada um destes genes 
em cultura para verificar se se obtém o mesmo efeito morfológico e/ou de 
expressão genética. 
As semelhanças encontradas entre expressão de T e fgf8 sugerem um 
mecanismo de regulação comum. Os pulsos de transcrição observados 
sugerem que estes genes poderão estar sob o controlo do relógio molecular. 
Isto poderá ser avaliado pelo efeito da inibição de hairy1 na expressão de T e 
fgf8 e adicionalmente poderá também ser relevante verificar se estes pulsos 
apresentam periodicidade, utilizando a técnica de cultura de explantes. 
A ausência de sinalização da notocorda parece provocar um efeito mais rápido 
na expressão de fgf8, comparando com o observado para T. Para compreender 
a funcionalidade da sinalização da notocorda na regulação destes genes seria 
interessante verificar se Shh é o morfogénio responsável por estes efeitos, e se 
este está a actuar a nível da dinâmica da transcrição e/ou a nível da 
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estabilidade do mRNA de T e fgf8. Por outro lado, será importante confirmar os 
resultados obtidos para hairy1 e estudar as razões que ditam o seu distinto 
comportamento face ao de hairy2 na ausência da notocorda (61). 
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ANEXOS 
 

Anexo 1. Resultados 

Anexo 1.1. O domínio bHLH não é suficiente para a homodimerização de 
Hairy1 
 
A avaliação da importância do domínio bHLH na homodimerização de Hairy1 
realizou-se através da análise do padrão de interacção obtido em células 
transfectadas para cada combinação de bHLH com Hairy1 (bHLH:H e H:bHLH) 
(Tabela A1).  
 
Tabela A1 - Nomenclatura das combinações referentes a bHLH e Hairy1 e recapitulação, com 
representação esquemática, dos controlos positivo (H:H) e negativos dos plasmídeos vazios (VC:VN) e 
com Hairy1 (H:VN e VC:H).  

 

 
 
Quando bHLH está associado à parte N-terminal da proteína fluorescente 
(H:bHLH) a marcação nuclear torna-se muito fraca (Fig.A1a) à semelhança do 
que se obtém com o plasmídeo vazio (H:VN, Fig.18b), indicando ausência de 
interacção proteica. Quando bHLH se encontra na parte C-terminal da proteína 
fluorescente (bHLH:H, Fig.A1b), obtém-se um padrão de interacção 
semelhante a VC:H, sugerindo que esta marcação corresponde a um falso 
positivo. Deste modo, os resultados obtidos por BiFC indicam que bHLH por si 
só não tem capacidade de interagir com Hairy1 e que o domínio OR é 
fundamental para a homodimerização. No entanto, estas combinações foram 
testadas apenas uma vez e, por isso, para esclarecer estes resultados, será 
necessário realizar mais ensaios com estes vectores. Para além disso, estes 
resultados podem também ser esclarecidos pela avaliação da interacção entre 
dois fragmentos bHLH. 
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Hairy1 Vazio bHLH

Hairy1 H:bHLH

Vazio

bHLH bHLH:H
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Fig.A1 - O domínio bHLH não é suficiente para a homodimerização de Hairy1. a Interacção H:bHLH 
apresenta marcação muito fraca no núcleo, semelhante a H:VN. b Interacção bHLH:H apresenta um 
padrão de interacção à imagem do obtido com VC:H, pelo que foi considerado inespecífico. À direita 
encontram-se as representações esquemáticas do padrão de cada combinação. A visualização destas 
interacções foi realizada através da técnica BiFC in vivo em células COS-7. 

 
 
Anexo 1.2. O domínio OR não é suficiente para a formação do dímero 
Hairy1:Hairy1 
 
Depois de verificar que o domínio bHLH não é suficiente para a formação do 
homodímero de Hairy1, procurou-se avaliar se o domínio OR sozinho é capaz 
de recapitular o padrão da interacção de H:H. A Tabela A2 apresenta a 
nomenclatura utilizada para as combinações de vectores em análise. 
 
Tabela A2 - Nomenclatura das combinações referentes a OR e Hairy1 e recapitulação, com 
representação esquemática, dos controlos positivo (H:H) e negativos dos plasmídeos vazios (VC:VN) e 
com Hairy1 (H:VN e VC:H).  

 

 

Analisou-se a interacção de OR com Hairy1 para cada combinação (H:OR e 
OR:H) e os resultados obtidos apresentaram, para ambas as combinações, 
padrões semelhantes aos controlos negativos H:VN e VC:H respectivamente 
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(Fig.A2 a,b), sugerindo que o domínio OR sozinho não recapitula o padrão da 
interacção H:H. 
 
 
 

 
Fig.A2 - O domínio OR não é suficiente para a formação do dímero Hairy1:Hairy1. a Interacção H:OR 
apresenta marcação semelhante a H:VN. b Interacção OR:H apresenta um padrão de interacção 
semelhante ao obtido para VC:H. c Interacção OR:OR apresenta uma marcação semelhante aos 
controlos negativos VC:VN e OR:VN. À direita encontram-se as representações esquemáticas do padrão 
de cada combinação. A visualização destas interacções foi realizada através da técnica BiFC in vivo em 
células COS-7.  

 
 
Para esclarecer estes resultados foi também avaliada a capacidade de dois 
domínios OR interagirem, utilizando os dois fragmentos OR (OR:OR). Esta 
combinação apresentou uma marcação difusa em toda a célula (Fig.A2c) 
semelhante à observada para os controlos negativos OR:VN e VC:VN. Estes 
resultados mostram que o domínio OR sozinho não é suficiente para recapitular 
a interacção entre duas proteínas Hairy1, reforçando a importância da 
presença dos domínios bHLH e OR juntos para que ocorra a interacção entre 
duas proteínas Hairy1. Para além disso, OR:OR apresenta-se como um bom 
controlo negativo da técnica, pois mostra que a presença do fragmento OR nos 
vectores pVC155 e pVNm9 apresenta o mesmo padrão que duas porções de 
YFP vazias. 
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Anexo 1.3. O domínio c-term de Hairy1 não é suficiente para a formação 
do dímero Hairy1:Hairy1 
 
Após a caracterização da contribuição dos domínios bHLH e OR na formação 
do homodímero de Hairy1, avançou-se para a avaliação da importância do 
domínio c-term nesta dimerização. Para isso, analisou-se a interacção de c-
term com Hairy1 para ambas as combinações (c-term:H e H:c-term). A Tabela 
A3 apresenta a nomenclatura utilizada para as combinações de vectores em 
análise. 
 
 
Tabela A3 - Nomenclatura das combinações referentes a c-term e Hairy1 e recapitulação, com 
representação esquemática, dos controlos positivo (H:H) e negativos dos plasmídeos vazios (VC:VN) e 
com Hairy1 (H:VN e VC:H).  

 

 
 
No caso em que Hairy1 se encontra na parte C-terminal da proteína 
fluorescente (H:c-term), observa-se uma marcação nuclear fraca (Fig.A3a) 
semelhante ao controlo negativo H:VN. Por outro lado, quando Hairy1 está na 
parte N-terminal da proteína fluorescente (c-term:H), esta interacção apresenta 
uma marcação nuclear fraca com citoplasma ponteado e com grânulos maiores 
no perímetro nuclear (Fig.A3b), reminescente do que se observa no contolo 
negativo VC:H. Esta interacção não recapitula o dímero de Hairy1, indicando 
que o domínio c-term não é suficiente para a homodimerização de Hairy1. 
Em seguida, procurou-se avaliar qual o padrão da marcação apresentado pela 
interacção de dois fragmentos c-term, e verificou-se que esta apresenta uma 
marcação com pequenos pontos distinguíveis no núcleo e citoplasma (Fig.A3c), 
não recapitulando a marcação da interacção H:H e sugerindo uma acumulação 
localizada do fragmento c-term na célula. Deste modo, estes resultados 
mostram que o domínio c-term não é suficiente para a formação do 
homodímero de Hairy1, corroborando que a porção bHLHOR é essencial para 
a dimerização. 
 

VN              
VC

Hairy1 Vazio c-term OR

Hairy1 H:c-term

Vazio

c-term c-term:H c-term:c-term c-term:OR

OR OR:c-term



 

E 
 

 
Fig.A3 - O domínio c-term de Hairy1 não é suficiente para a formação do dímero Hairy1:Hairy1. a 
Interacção H:c-term apresenta marcação semelhante a H:VN. b Interacção c-term:H apresenta marcação 
nuclear fraca com citoplasma ponteado e com grânulos maiores no perímetro nuclear. c Interacção c-
term:c-term apresenta uma marcação com pequenos pontos distinguíveis no núcleo e citoplasma, assim 
como a combinação c-term:OR e OR:c-term. À direita encontram-se as representações esquemáticas do 
padrão de cada combinação. A visualização destas interacções foi realizada através da técnica BiFC in 

vivo em células COS-7. 

 
 
Como sugerido pelos resultados apresentados anteriormente, o domínio c-term 
e OR não parecem interagir com outros domínos de Hairy1 (Fig.A3a,b e 
Fig.A2a,b). Em seguida pretendeu-se avaliar o comportamento destes dois 
domínios em interacção, de forma a obter um novo controlo negativo. Para 
isso, analisou-se as combinações OR:c-term e c-term:OR e verificou-se para 
ambas uma marcação ponteada no núcleo e no citoplasma (Fig.A3c), 
semelhante ao apresentado pela interacção de dois fragmentos c-term (c-
term:c-term). Este controlo parece evidenciar a formação de concentrações 
locais das proteínas em estudo. A reconstrução da proteína fluorescente pode 
surgir devido à proximidade gerada pela distribuição aleatória da porção 
associada ao fragmento OR e a atracção dos fragmentos c-term de Hairy1 para 
o mesmo local. 
 
 
Anexo 1.4. Expressão dinâmica de T não é recapitulada após 90 ou 30 
minutos em embriões de 5-10 sómitos 
 
Após a caracterização da expressão de T obtida em embriões inteiros do 
mesmo estadio, pretendeu-se esclarecer a natureza dinâmica da expressão de 
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T. Para isso, realizaram-se explantes da região caudal de embriões de 5-10 
sómitos, divididos ao longo do eixo antero-posterior e com a notocorda 
presente nos dois lados, em que o lado esquerdo foi imediatamente fixado e o 
lado direito foi cultivado dorsalmente durante 90 ou 30 minutos. Estes 
explantes foram processados para ISH com as sondas exónica e intrónica de 
T. 
 
 

 
Fig.A4 - Dinâmica de expressão de T na PSM ao fim de 90 e 30 minutos em embriões com 5-10 sómitos. 
ISH com as sondas exónica e intrónica de T de explantes da região caudal dissecados bilateralmente ao 
longo do eixo antero-posterior e com a notocorda presente nos dois lados. Para cada sonda estão 
representados pares de explantes em que o explante direito foi cultivado durante 90 (a, b: exónica; e, f: 
intrónica) ou 30 minutos (c, d: exónica; g, h: intrónica). Observam-se sempre diferenças no limite superior 
do domínio de expressão entre os explantes fixado e incubado. Os rectângulos delimitados a branco 
evidenciam a região do gradiente onde é possível observar diferenças entre os dois lados do explante. As 
setas pretas indicam os sómitos formados antes da cultura e as setas brancas representam os sómitos 
formado durante a incubação (Novos so). No+, presença da notocorda. 

 
 
Analisando a expressão de T obtida com a sonda exónica, verificou-se que é 
possível observar diferenças no limite superior do gradiente entre o lado do 
explante fixado e o lado cultivado por 90 ou 30 minutos (90min, n=2/2; 30min, 
n=5/6, Fig.A4a-d). Relativamente aos padrões obtidos a partir da sonda 
intrónica, observou-se que estas diferenças tornam-se ainda mais evidentes 
(90min, n=3/4; 30min, n=4/5, Fig.A4e-h). Estes resultados corroboram os dados 
anteriores, mostrando que T é expresso dinamicamente na região prospectiva 
da PSM, e demonstram que a sua expressão não é recapitulada após 90 ou 30 
minutos. 
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Anexo 1.5. Expressão cíclica de hairy1 em embriões com 5-10 sómitos 
não tem periodicidade de 90 minutos 
 
Com o intuito de utilizar um gene do relógio molecular como controlo para o 
estudo da dinâmica de expressão de T, procurou-se verificar se a expressão 
cíclica de hairy1 apresenta uma periodicidade de 90min em embriões de 5-10 
sómitos, como foi descrito no trabalho de Palmeirim e colaboradores (1997) em 
embriões de 15-20 sómitos. 
 
 

 
Fig.A5 - Expressão cíclica de hairy1 não apresenta uma periodicidade de 90min em embriões com 5-10 
sómitos. ISH para hairy1 e shh em explantes da região caudal dissecados bilateralmente ao longo do eixo 
antero-posterior e com a notocorda presente nos dois lados. (a, b, c) Os explantes com os dois lados 
cultivados durante 90min foram utilizados como controlos e os explantes experimentais têm o lado 
esquerdo imediatamente fixado e o lado direito cultivado dorsalmente durante 90 (d, e, f) ou 60 minutos 
(g, h, i). a-c Nos explantes controlo os dois lados apresentam a mesma fase de expressão de hairy1. d-f 
Nos explantes experimentais, em que o lado direito foi cultivado durante 90min, alguns pares (n=8/13) 
apresentam bandas de expressão ao mesmo nível, sendo que não ocorre regressão da banda no lado 
cultivado, apesar deste ter formado um novo sómito (d). Os outros casos apresentam os dois lados com 
um padrão de expressão notoriamente diferente (n=5/13) (e, f). g-i Nos explantes com o lado direito 
cultivado durante 60min observa-se que a fase de expressão de hairy1 é semelhante nos dois lados, 
apresentando o limite superior da banda do explante cultivado deslocado à distância de um sómito e um 
novo sómito formado (n= 3/3) (g, h, i). As setas pretas indicam os sómitos formados antes da cultura e as 
setas brancas representam os sómitos formado durante a incubação (Novos so). No+, presença da 
notocorda. 
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Primeiramente, procedeu-se a uma análise da expressão de hairy1 por ISH em 
explantes da região caudal com a notocorda presente nos dois lados, em que 
ambos foram cultivados durante 90min, de forma a avaliar o efeito da 
micromanipulação na expressão deste gene. Nos explantes analisados, ambos 
os lados apresentaram a mesma fase de expressão e mais um sómito formado 
(Fig.A5a-c), demonstrando que a micromanipulação não altera a expressão de 
hairy1. Em seguida, analisou-se a expressão deste gene em explantes 
experimentais, em que o lado esquerdo foi imediatamente fixado e o lado 
direito foi colocado em cultura durante 90 ou 60 minutos. Nos casos em que o 
lado direito foi cultivado durante 90min, verificou-se que, em geral, os dois 
lados do explante apresentam as bandas de expressão ao mesmo nível, sendo 
que não ocorre regressão da banda no lado cultivado, apesar deste ter formado 
um novo sómito (n=8/13, Fig.A5d). Por outro lado, alguns casos apresentaram 
os dois lados com um padrão de expressão notoriamente diferente (n=5/13, 
Fig.A5e,f). Estes resultados sugerem que, em embriões com 5-10 sómitos, a 
periodicidade do ciclo de expressão de hairy1 não é 90min. Relativamente ao 
padrão de expressão de hairy1 nos explantes em que o lado direito foi cultivado 
durante 60min, verificou-se que estes apresentam uma fase de expressão 
semelhante nos dois lados (n= 3/3) com o limite superior da banda do explante 
cultivado deslocado à distância de um sómito e com um novo sómito formado 
(Fig.A5g-i). Apesar de terem sido avaliados poucos explantes, estes dados 
parecem indicar que o ciclo de expressão de hairy1 e a formação de um novo 
sómito têm um período de aproximadamente 60min em embriões com 5-10 
sómitos. Estes resultados são concordantes com outros estudos que mostram 
que existe uma variação na periodicidade de formação de sómitos ao longo do 
eixo antero-posterior embrionário (26, 27). 
Como a expressão de hairy1 não se revelou um bom controlo em explantes de 
embriões com 5-10 sómitos, avaliou-se a expressão deste gene em explantes 
de embriões de 15-20 sómitos, estadios da somitogénese em que esta está 
bem caracterizada (38). Verificou-se que a manipulação do explante não afecta 
a expressão de hairy1 (n=5/5, Fig.A6a,b) e posteriormente, avaliou-se a 
expressão deste gene quando apenas o lado direito foi cultivado durante 
90min. Os resultados mostraram a formação de um novo sómito no lado 
incubado e que este apresenta a mesma fase do ciclo de expressão que o 
explante não incubado, com o limite superior deslocado posteriormente à 
distância de um sómito (n=2/2, Fig.A6c,d). Com estes resultados pôde-se 
confirmar que a expressão de hairy1 é recapitulada ao fim de 90min na PSM de 
galinha, como foi já descrito por Palmeirim et al. (1997). Concluimos ainda que 
as observações feitas em embriões com 5-10 sómitos (Fig.A5) não se deviam a 
uma realização inapropriada da técnica de cultivo de explantes, confirmando 
que a periodicidade de expressão de hairy1 não é uniforme ao longo do 
desenvolvimento. Desta forma, procedeu-se ao estudo da dinâmica de 
transcrição de T e fgf8 em embriões de 15-20 sómitos. 
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Fig.A6 - Expressão cíclica de hairy1 com uma periodicidade de 90min em embriões com 15-20 sómitos. 
ISH para hairy1+shh em explantes da região caudal dissecados bilateralmente ao longo do eixo antero-
posterior e com a notocorda presente nos dois lados. a-b Explantes com os dois lados cultivados durante 
90min foram utilizados como controlos da micromanipulação. Nos explantes controlo os dois lados 
apresentam a mesma fase de expressão de hairy1 (n=5/5). c-d Nos explantes experimentais o lado 
esquerdo foi imediatamente fixado e o lado direito incubado durante 90min. Nestes, os dois explantes 
apresentam a mesma fase de expressão de hairy1, com o limite superior da banda do lado do explante 
cultivado deslocado à distância de um sómito e um novo sómito formado (n=2/2). As setas pretas indicam 
os sómitos formados antes da cultura e as setas brancas representam os sómitos formado durante a 
incubação (Novos so). No+, presença da notocorda. 

 
 
Anexo 1.6. Ausência da notocorda não afecta a expressão de hairy1 ao 
fim de 6h 
 
Avaliou-se o efeito da ausência da notocorda na expressão de hairy1, quando 
os dois lados são cultivados durante 4,5h e verificou-se que a fase do ciclo de 
expressão de hairy1 é semelhante em ambos os lados (n=5/6, Fig.A7b). Esta 
observação manteve-se quando ambos os explantes foram cultivados durante 
6h (n=2/2, Fig.A7c), apesar de no lado sem notocorda a expressão deste gene 
parecer estar ligeiramente atrasada em relação ao lado com notocorda, com 
uma banda de expressão de hairy1 mais larga. Estes resultados sugerem que 
a expressão de hairy1 não é tão afectada pela ausência da notocorda como 
hairy2 (Fig.A7a). 
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Fig.A7 - Dependência de sinalização proveniente da notocorda na expressão de genes do relógio, hairy2 
e hairy1. ISH para (a) hairy2 e (b, c) hairy1 em explantes da região caudal de embriões com 15-20 
sómitos dissecados bilateralmente ao longo do eixo antero-posterior e com a notocorda apenas no lado 
direito. a Explantes sem e com notocorda com os dois lados cultivados durante 4,5h apresentaram 
padrões de expressão diferentes (n=2/4) como descrito por Resende et al. (2010). b Explantes com os 
dois lados cultivados durante 4,5h apresentaram fases do ciclo de expressão de hairy1 semelhantes em 
ambos os lados (n=5/6). c Explantes com os dois lados cultivados durante 6h apresentaram fases do ciclo 
de expressão semelhantes (n=2/2). As setas pretas indicam os sómitos formados antes da cultura e as 
setas brancas representam os sómitos formado durante a incubação (Novos so). No+, presença da 
notocorda; No-, ausência da notocorda. 
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Anexo 2. Soluções  

Anexo 2.1. Soluções utilizadas na transformação de células de E.coli 
 
SOC 
 

• 10g Tryptone peptone (2%) 

• 2,5g Yeast extract (0,5%) 

• 0,0932g KCl (2.5mM) 

• 0,2922g NaCl (10mM) 

• 1,2324g MgSO4 (10mM) 

• 1,0165g MgCl2 (10mM) 

• 1,9817g glucose (20mM) 

 
- Prefazer com 500ml de H2O ultra pura 

- Autoclavar 

 
 
 
Anexo 2.2. Soluções utilizadas para a cultura de E.coli 
 
Luria Broth (LB) 

Para 1 litro: 

 
• 5g Yeast extract (0,5%) 

• 10g NaCl (1%) 

• 10g Tryptone (1%) 

 
- Prefazer com H2O ultra pura 

- Autoclavar 

- Guardar à temperatura ambiente 

- Adicionar 1,5ml de ampicilina (100mg/ml) aquando da utilização 

 
 
 
Anexo 2.3. Soluções utilizadas para a cultura de células COS-7 
 

Meio DMEM suplementado 

Para 50ml: 
 

• 5ml FBS (Fetal bovine serum) (Invitrogen) 

• 500µl Pen/strep (Gibco) 

 
- Prefazer com DMEM glutaMAXTM-I (Gibco) 
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Anexo 2.4. Soluções utilizadas na recolha de embriões e cultura de 
explantes 
 

PBS 10x (Phosphate Buffered Saline) 

Para 2 litros: 
 

• 160g de NaCl 

• 4g de KCl 

• 4g de KH2PO4 

• 23g de Na2HPO4.2H2O 

 
- Prefazer o volume com H2O ultra pura 

- Acertar o pH para 7.2 – 7.4 

- Autoclavar 

 

 

PBS 1x – Preparada a partir da solução de PBS 10x por diluição com H2O ultra pura 

 

 

PBS s/ Ca2+ e Mg2+ com EGTA 

Para 1 litro: 
 
• Adicionar 4ml EGTA 0,5M a PBS 1x (s/ Ca2+ e Mg2+) 

 

- Guardar a 4°C 

 

 

Fixador de formaldeído (Solução fixadora fresca) 

Para 50ml: 
 
• 45ml PBS s/ Ca2+ e s/ Mg2+, com EGTA 

• 5ml formaldeído a 37% 

 

- Acertar o pH a 7,5 

 

PBT 

Para 2 litros: 
 
• 2l de solução de PBS 1x 

• 2ml Tween 100% 
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Meio199 suplementado 

Para 50ml: 
 
• 5ml CS (Chick serum) (10%) (Gibco) 

• 2,5ml FBS (5%) (Invitrogen) 

• 500µl Pen/strep (1%) (Gibco) 

• 500µl Glutamina (1%) (Invitrogen) 

 
- Prefazer com Meio199 (Sigma) 

 
 
 
Anexo 2.5- Soluções utilizadas para a síntese de sondas de RNA de 
cadeia complementar 
 

TE 

Para 100ml: 
 

• 1ml Tris-base 1M ; pH 8 (Cfinal = 10mM) 

• 0,2ml EDTA 0,5M ; pH 8 (Cfinal = 1mM) 

 
- Prefazer os 100ml com H2O ultra pura 

- Guardar à temperatura ambiente 

 
 
 
Anexo 2.6- Soluções utilizadas na técnica de hibridação in situ 
 
Estas soluções foram preparadas em recipientes RNase free 

 

Metanol/PBT 

Para 500ml: 
 
                                                                  Metanol 100%               PBT 

75% Metanol/25% PBT                             375ml                   125ml 

50% Metanol/50% PBT                             250ml                   250ml 

25% Metanol/75% PBT                             125ml                   375ml 
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PBT + Proteinase K 

Para 50ml: 
 
• 50ml PBT 

• 25µl solução proteinase K (20mg/ml) 

 

Pós-fixador  

Para 50ml: 
 
• 45ml PBT 

• 5ml formaldeído 37% 

• 200µl glutaraldeído 25% 

 

Hyb-Mix 

Para 200ml: 
 

• 100ml Formamida (Cfinal = 50%) 

• 13ml SSC (20x, pH5) (Cfinal = 1,3 x) 

• 2ml EDTA (0,5 M, pH8) (Cfinal = 5mM) 

• 500µl t-RNA (from baker’s yeast) (20mg/ml) ( Cfinal = 50µg/ml) 

• 400µl Tween 20 (100%) (Cfinal = 0,2%) 

• 1g CHAPS (Cfinal = 0,00813M; 0,5%)  

• 400µl Heparina (50mg/ml) (Cfinal = 100µg/ml) 

 
- Prefazer o volume com H2O ultra pura 

- Guardar a – 20°C 

  

Sonda de RNA de cadeia complementar em Hib-Mix 

 
• 5µl para 1ml de hyb-mix 

 

Mab 5x 

Para 1 litro: 
 

• 58g C4H4O4 (Cfinal = 0,5M) 

• 43,50g NaCl (Cfinal = 744mM) 

 
- Ajustar o pH a 7,5 

- Prefazer o volume com H2O ultra pura 

- Guardar a 4°C 
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MABT 

Para 1 litro: 
 
• 200ml de Mab 5x 

• 10ml de Tween 

 
- Prefazer o volume com H2O ultra pura 

- Acertar pH a 7,5 

- Guardar à temperatura ambiente 

 

MABT+Blocking reagent (BL) 

Para 50ml: 
 
• 10ml BL (Roche) (stock a 10%) 

• 40ml MABT 

 

- Guardar a -20°C 

 

MABT+BL+Goat Serum (GS) 

Para 50ml: 
 

• 10ml GS (Gibco) 

• 10ml BL (stock a 10%) 

• 30ml MABT 

 

- Guardar a -20°C 

 

MABT+BL+GS+Anticorpo* 

 

- Diluir na solução, anteriormente descrita (MABT+BL+GS), o anticorpo 1/2000  

- Guardar o que sobrar a -20°C 

*Anticorpo: Anti-digoxigenin-AP-Fab fragments (Roche) 

 

NTMT 

Para 40ml: 
 

• 800µl NaCl, 5M (Cfinal = 0,1M) 

• 2ml Tris-HCl, 2M pH 9.5 (Cfinal = 0,1M) 

• 1ml MgCl2, 2M (Cfinal = 50mM) 

• 400µl Tween 20 a 100% 

 
- Prefazer com H2O ultra pura 
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Solução de Revelação 

 

- Envolver o tubo em papel de prata, antes de preparar a solução 

Para 20ml: 
 
• 67,5µl NBT (Roche) 

• 70µl BCIP (Roche) 

 
- Prefazer os 20ml com NTMT 

 

Azida (10x) 

Para 50ml: 
 

• 5g Azida Sódica (NaN3) (Cfinal = 1,54M; 10%) 

• 50ml H2O ultra pura 

 
- Dissolver a Azida na H2O ultra pura  

- Guardar à temperatura ambiente 

 

PBT + Azida 

 

- 500µl solução de Azida 10X para cada 50ml de PBT  

- Guardar a 4°C 
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Anexo 3. Protocolos 

Anexo 3.1. Reacções de PCR 
 

- Para um volume total de 50µl, adicionar a cada tubo de PCR: 

• 1µl vector (~100ng) 

• 1µl primer Forward (10µM)  

• 1µl primer Reverse (10µM) 

• 1µl dNTPs (10mM) 

• 5µl buffer (10x) 

• 0,2µl DNA Polymerase  

• 37,8µl H2O ultra pura 

• 2µl MgSO4  

 

Condições da Reacção: 

95°C                        2min 

95°C                 45seg 

55°C                     45seg         28-35 ciclos 

68°C                      1min 

68°C                      5min 

4°C                        ∞ 

 
 
Anexo 3.2. Clonagem dos fragmentos nos vectores 
 
Digestão  

Os fragmentos de hairy1 obtidos por PCR foram digeridos com os enzimas 
XbaI e StuI (Fastdigest, Fermentas). Os vectores pVNm9 e pVC155 foram 
também digeridos com estes enzimas, seguindo as instruções do fabricante. 
Para finalizar a digestão, inactivou-se a reacção enzimática por incubação a 

80°C durante 10min. 
 
 
Desfosforilação 

Após a digestão, procedeu-se à desfosforilação dos vectores para minimizar a 
ocorrência de religação. Utilizou-se 1µg de vector linearizado para 1µl de Fast 
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AP (Fermentas), 2µl de Fast AP buffer, perfazendo o volume com água 

ultrapura e procedendo a uma incubação de 10min a 37°C e em seguida, 5min 

a 75°C para inactivar a reacção. 
 
 
Ligação 

A reacção de ligação foi processada com recurso ao Fast Ligation Kit 
(Fermentas) e utilizaram-se diferentes proporções de fragmento e vector para 
aumentar a probabilidade de ligação. Inicialmente, incubou-se a reacção a 

22°C durante 10min e posteriormente prolongou-se para 1h para aumentar a 
eficiência de ligação. 
 
 
Transformação 

Utilizaram-se células competentes de E.coli DH5α para a transformação, 
previamente preparadas no laboratório. Estas foram descongeladas em gelo e 
em seguida adicionou-se 5µl de reacção de ligação a 100µl de células num 
eppendorf estéril. Procedeu-se a um choque térmico a 42°C durante 20seg, 
invertendo em seguida o eppendorf duas vezes e voltando a colocar mais 
20seg à mesma temperatura. Incubou-se novamente em gelo durante 10min e, 
após esse período, adicionou-se em assépcia 800µl de meio SOC (Anexo 2.1), 

pré-aquecido a 37°C, e incubou-se 1h a 37°C com agitação a 250rpm. Por fim, 
plaquearam-se as células transformadas em 3 placas de meio Luria Broth (LB) 
com ampicilina (Sigma) (100mg/ml) (Anexo 2.2) por cada ligação e incubou-se 

16h a 37°C. 
 
 
Anexo 3.3. Preparação das células para transfecção 
 
As células COS-7 foram descongeladas a partir de um stock existente no 

laboratório colocando o vial de células a 37°C. Após serem colocadas em 
cultura com meio DMEM glutaMAXTM-I (Invitrogen) suplementado (Anexo 2.3), 

estas células foram mantidas em T75 (NuncTM) a 37°C e 5% CO2 com 
passagens de 4 em 4 dias, partindo duma população de 1x106 células.  
Em cada passagem procedeu-se a duas lavagens com PBS 1x (Anexo 2.3), 

adicionou-se tripsina (Gibco) e incubou-se a 37°C por 3min. Em seguida, 
adicionou-se DMEM suplementado e retirou-se todo o volume do T75, lavando 
bem a superfície onde as células estavam aderidas. Depois de ressuspender 
bem, foi retirada uma amostra e procedeu-se à contagem de células através 
duma diluição 1:1 em Trypan blue stain 0,4% (Invitrogen). 
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Anexo 3.4. Transfecção 
 
Plaquearam-se células com uma densidade de 4x105 células em 1,5ml de meio 
DMEM suplementado com 5% soro fetal de bovino (sem antibióticos) em 
placas com fundo de vidro (FluoroDish, World Precision Instruments). Após 
24h, preparou-se a combinação de plasmídeos a transfectar em 100µl de Opti-
MEM (Gibco) sem aditivos com um total de 100ng de DNA mais 1µg de vector 
carrier (pBlueScript) utilizado para facilitar a entrada do DNA de interesse nas 
células. Em seguida, adicionou-se 3µl de reagente de transfecção, Fugene 6 
(Roche), ressuspendeu-se e precedeu-se a uma incubação de 15min à 
temperatura ambiente. Posteriormente adicionou-se 100µl da mistura 
previamente preparada gota a gota em diferentes zonas da placa, sem remover 
o meio em que as células foram plaqueadas, e realizou-se uma incubação de 

24h a 37°C e 5% CO2. Após esse período, removeu-se todo o meio da caixa e 
adicionou-se 1,5ml de DMEM transparente (Lonza) e procedeu-se à 
visualização das células no microscópio confocal. 
 
 
 
Anexo 3.5. Síntese de sondas de RNA de cadeia complementar 
 
Procedeu-se a uma reacção de transcrição in vitro, por adição de 
aproximadamente 1µg de plasmídeo linearizado ou fragmento de PCR a partir 
do qual se pretende sintetizar a sonda, 7µl de tampão de transcrição (Roche), 
4µl (100mM) de DTT (Promega), 2µl de Dig RNA labelling mix (Roche), 2µl de 
RNA polimerase (Roche) (Tabela A4) e 2µl de RNaseOut (Invitrogen), 
perfazendo com água ultrapura até 50µl de volume total. Em seguida, incubou-

se a mistura a 37°C durante 3h e após este período colocou-se os tubos de 
reacção em gelo, adicionou-se 4µl de Dnase I (Promega) e 2µl de RNaseOut e 

incubou-se 30min a 37°C. Posteriormente, adicionou-se 200µl de TE (Anexo 

2.5), 20µl de LiCl 4M e 600µl de Etanol 100%, colocando a precipitar a -80°C 
durante 45min. Em seguida, procedeu-se a uma centrifugação a 14000rpm 

durante 30min a 4°C, retirou-se o sobrenadante cuidadosamente, adicionou-se 

1ml de Etanol a 70% e centrifugou-se a 14000rpm durante 15min a 4°C. Por 
fim, retirou-se o sobrenadante, deixou-se secar e ressuspendeu-se o 
precipitado em 50µl de EDTA 10mM RNase free. 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Tabela A4 – Listas de genes em plasmídeos, respectivos enzimas de restrição para linearização dos 

mesmos ou amplificação por PCR

de sondas de RNA. 

 
 
As sondas sintetizadas foram analisadas por elet

0,8% (Fig.A8) e guardadas a 
 
 
 

Fig.A8 – Visualização das sondas de 
a reacções distintas para cada sonda. Utilizou

 
 
Anexo 3.6. Hibridação in situ
 
1º Dia 
 

1. Re-hidratar os embriões ou explantes através de lavagens sequenciais 
em soluções de Metanol 75%, 50% e 25% em 

2. Lavar 2 vezes em 

Gene

sonic hedgehog

hairy1  exónica

hairy1  intrónica

hairy2

T  exónica

T  intrónica

fgf8  exónica

fgf8  intrónica

Listas de genes em plasmídeos, respectivos enzimas de restrição para linearização dos 

PCR e RNA polimerase para a transcrição de RNA, utilizados na produção 

 

As sondas sintetizadas foram analisadas por eletroforese em gel de agarose 

) e guardadas a -20°C. 

 

Visualização das sondas de hairy1 intrónica e exónica em gel de agarose 0,8%. 1 e 2 referem
a reacções distintas para cada sonda. Utilizou-se o marcador de peso molecular λPst. 

in situ 

hidratar os embriões ou explantes através de lavagens sequenciais 
em soluções de Metanol 75%, 50% e 25% em PBT. 
Lavar 2 vezes em PBT. 

Enzima de restrição RNA polimerase

sonic hedgehog XhoI T3

 exónica HindIII T7

 intrónica PCR T7

HindIII T7

 exónica XhoI T3

 intrónica PCR T7

 exónica NotI T3

 intrónica SacI T7

T 

Listas de genes em plasmídeos, respectivos enzimas de restrição para linearização dos 

, utilizados na produção 

 

roforese em gel de agarose 

intrónica e exónica em gel de agarose 0,8%. 1 e 2 referem-se 
 

hidratar os embriões ou explantes através de lavagens sequenciais 

RNA polimerase
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3. Proceder ao tratamento com Proteinase K a 10µg/ml em PBT para 
permeabilizar os tecidos. Este tratamento teve a duração em minutos 
correspondente ao estadio HH (69) em que os embriões se encontravam 
e de 5min para os explantes. 

4. Remover a Proteinase K, lavando em PBT, cuidadosamente, e 
posteriormente colocar em solução de pós-fixação durante 20min. 

5. Após este período, lavar novamente com PBT, seguindo-se uma 
lavagem em PBT/Hyb-mix 1:1 e em Hyb-mix. 

6. Incubar em Hyb-mix 1h a 65°C e, procedendo à contagem dos sómitos 
dos explantes nesta fase do processo. 

7. Posteriormente adicionar a sonda sintetizada à solução Hyb-mix e 

incubar a 65°C durante 16h. 
 

2º Dia 

1. Recuperação da solução de Hyb-mix com a sonda. 

2. Lavagens de pós-hibridação em Hyb-mix pré-aquecida a 65°C duas 
vezes durante 30min, e uma vez em MABT/Hyb-mix 1:1 durante 10min. 

3. Lavagens em MABT duas vezes e adicionar novamente esta solução 
para uma lavagem de 15min à temperatura ambiente. 

4. Posteriormente, lavar em MABT com BL (Roche) durante 1h, seguida de 
uma lavagem em MABT com BL e GS (Gibco) durante 1h e por fim 
incubar durante 16h em MABT com BL, GS e anticorpo AP-anti-DIG 
(Roche) numa diluição de 1/2000. 
 

3º Dia 

1. Proceder a 3 lavagens em MABT cada uma com a duração de 1h. 
2. Lavar 2 vezes com NTMT durante 10min e posteriormente, incubar a 

37°C em solução de revelação (NBT e BCIP em NTMT). 
3. Para parar a revelação proceder a lavagens com PBT, 2 vezes à 

temperatura ambiente e por fim, após uma lavagem em PBT durante 

10min, guardar os embriões e explantes a 4°C em PBT com Azida a 
0,1%. 

 

Os embriões foram posteriormente fotografados utilizando um 
estereomicroscópio Olympus SZX16. Os pares de explantes foram 
processados simultaneamente e revelados durante o mesmo período de 
tempo. 
 


