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Introdução Geral 
Os peixes apresentam uma grande diversidade quanto à sua morfologia, seus 

habitats e também sua biologia. São encontrados em lagos, córregos, estuários e 

oceanos, constituindo assim mais de 50% do número total das aproximadamente 54.700 

espécies de vertebrados conhecidas atualmente (Nelson, 2006). Grande parte dessa 

riqueza e diversidade encontra-se em águas tropicais (LOWE-McCONNELL, 1999), 

particularmente nas águas doces neotropicais, onde são encontradas 4.475 espécies 

válidas de peixes, as quais podem chegar a mais de 6.000 (dentre a 13.000 mundiais) se 

incluídas as novas espécies já reconhecidas por especialistas, porém ainda não descritas 

(LANGEANI et al, 2007).  

A ordem Gymnotiformes compreende um grupo monofilético de peixes 

endêmicos da região Neotropical (Fig. 1) que representa um componente importante da 

ictiofauna de água doce. Nessa ordem estão incluídas cinco famílias: Sternopigydae, 

Rhamphichthyidae, Hypopomidae, Apteronotidae e Gymnotidae, com um total de 29 

gêneros e mais de 130 espécies, muitas ainda não descritas (Albert, 2001). O 

conhecimento sobre esse grupo de peixes tem avançado com estudos sobre relações 

filogenéticas inter e intra-específicas baseados em dados morfológicos, moleculares, 

neuro-anatômicos, fisiológicos e de fósseis (Triques, 1993; Mago-Leccia, 1994; Alves-

Gomes et al., 1995; Albert & Campos-da-Paz, 1998; Albert, 2001), bem como em 

estudos cromossômicos, em especial nos gêneros Eigenmannia e Gymnotus (Almeida 

Toledo et al., 1996, 2000, 2001, 2002; Fernandes-Matioli et al., 2005; Albert et al. 

1999). Entretanto ainda há inúmeros problemas taxonômicos relevantes em diversos 

níveis da ordem Gymnotiformes, sendo que grande parte dos gêneros e espécies do 

grupo aguardam revisões (Campos-da-Paz, 1997). 
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Figura 1: Mapa evidenciando região neotropical (adaptado de Albert & Campos-da-Paz, 

1998). 

O Gênero Eigenmannia 

O gênero Eigenmannia (Fig. 2) (Sternopygidae) faz parte da ordem Gymnotiformes, 

grupo no qual a morfologia das espécies é tipicamente serpentiforme e que apresenta 

distribuição exclusivamente neotropical (Albert, 2001). Uma característica desse grupo, 

notória nas espécies de Gymnotiformes, intimamente relacionada aos hábitos noturnos e 

ambientes de rios, é a emissão contínua de descargas elétricas de baixas voltagens, 

voltadas para as funções de eletro-localização (navegação, defesa e localização de 

presas) e eletro-comunicação (Alves-Gomes, 2001).  
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Figura 2: Exemplar do gênero Eigenmannia oriundo de Santa Albertina/SP 

 

São descritas oito espécies válidas para o gênero Eigenmannia com data de 

separação estimada em 16Ma. A diversidade de espécies não pode ainda ser 

estabelecida devido à necessidade de uma revisão taxonômica no gênero e as espécies já 

descritas para esse gênero são, provavelmente, na realidade, grupos de espécies crípticas 

morfologicamente (Albert, 2003; Henning, 2010).  

Um número expressivo de estudos citogenéticos já foi publicado sobre as 

populações de Eigenmannia, enfocando basicamente a Bacia Superior do Rio Paraná e a 

bacia do Rio São Francisco. As populações de Eigenmannia já descritas 

citogeneticamente apresentam ampla variabilidade cariotípica e diversos sistemas 

sexuais incluindo sistemas XY e ZW (Almeida-Toledo et al. 2002). Nas bacias dos rios 

Tietê, Paranapanema e Mogi-Guaçu (SP), ocorrem populações com cariótipos que 

apresentam números cromossômicos entre 28 e 38 com presença ou não de 
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cromossomos sexuais heteromórficos (Almeida Toledo & Foresti, 2001). Uma análise 

filogenética recente destes citótipos revelou um padrão de labilidade dos sistemas de 

determinação sexual e uma maior conservação do número cariotípico (Henning et al., 

2010). Segundo Henning (2010), a reconstrução filogenética das diversas espécies de 

Eigenmannia com base em genes mitocondriais mostrou que aqueles que possuem 

sistemas sexuais agrupam com aqueles nos quais os sistemas não estão presentes. Esse 

seria um indício de que a diferenciação dos cromossomos sexuais é recente, levantando 

assim uma hipótese sobre a origem múltipla desse sistema, fato também verificado por 

Henning (2007), em estudo no qual a realização de um experimento com sondas 

específicas para os cromossomos sexuais não demonstrou similaridades entre espécies 

que possuem sistemas sexuais distintos, reforçando a possível origem múltipla do 

sistema. 

DNA Barcoding 

Uma nova abordagem para a identificação de espécies foi introduzida por Hebert et al. 

(2003), que propôs o uso de um pequeno fragmento do genoma mitocondrial para essa 

identificação através dos filos do reino animal e estabeleceu o termo DNA barcoding 

para essa abordagem. As razões para a escolha do DNA mitocondrial em detrimento ao 

DNA nuclear inclui a herança uniparental (maioria dos filos animais), elevada taxa 

evolutiva, ausência de introns e um número elevado de cópias por célula. A técnica de 

DNA barcoding, consiste no sequenciamento de uma região de aproximadamente 650 

pare de bases do gene mitocondrial Citocromo Oxidase I (COI) (Hebert et al. 2003) é 

capaz de discriminar uma grande variedade de espécies animais. A variação da 

sequencia dentro das espécies é geralmente muito menor em relação entre espécies, 

permitindo que amostras desconhecidas sejam então sequenciadas e alocadas 

corretamente a uma dada espécie. A proposta da utilização do gene COI para o DNA 
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barcoding não foi arbitrária, uma vez que foi verificado um sinal filogenético tanto para 

níveis acima e abaixo de espécie e que seus primers universais são capazes de recuperar 

a região 5’ do gene COI em grande parte do filo animal. Essa técnica proposta por 

Heber et al. (2003), mostrou-se um marcador molecular valioso para a identificação de 

espécies, sendo sua eficácia evidenciada em inúmeros trabalhos (Barret & Hebert, 2005, 

Hubert et al. 2008; Hebert et al., 2003, 2004a; Ward et al., 2005; Bucklin et al., 2007; 

Smith et al., 2008; Steinke et al., 2009a). De acordo com essa abordagem, as espécies 

podem ser identificadas baseadas no gap entre as distâncias genéticas intra e 

interespecíficas usando uma margem entre 2-3% ou o valor de 10 vezes para a 

delimitação de espécies (Herbert et al., 2004). Inúmeras espécies foram propostas, 

utilizando-se a técnica do DNA barcoding, as quais foram formalmente descritas 

posteriormente (Ward et al. 2008, Yassin et al. 2008, Witt et al. 2006). Apesar de suas 

limitações, como a baixa resolução em alguns casos (híbridos, espécies com divergência 

recente, complexos de espécies ou grupos com taxas evolutivas baixas), presença de 

pseudogenes (Song et al., 2008) contaminantes amplificados com primers universais 

(Siddall et al., 2004) ou casos de introgressão mitocondrial (Kemppainen et al., 2009) a 

técnica de DNA barcoding se tornou uma importante ferramenta para a investigação da 

biodiversidade através da identificação de espécimes em todos os estágios de vida, a 

partir de amostras frescas ou conservadas, casos de dimorfismo sexual ou potenciais 

espécies crípticas. Não especialistas são capazes de ter uma ferramenta de identificação 

rápida, de baixo custo e confiável com inúmeras aplicações práticas (Ivanova et al., 

2009; Garland and Zimmer 2002). Para o estudo então da diversidade global, foi criado 

um projeto denominado Barcode of Life cujo intuito é a caracterização da 

biodiversidade global utilizando o gene COI para grupos animais e armazenar tal 

informação no Barcoding of life database (BOLD - Ratnasingham & Hebert 2007) a 
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qual permite comparações entre dados de diversos pesquisadores, revelando casos de 

sinonímias, potenciais espécies crípticas e populações geneticamente distintas. 

 

DNA Repetitivo 

O genoma dos organismos eucariotos, apesar de sua grande complexidade, pode ser 

subdividido, em dois grandes grupos, sendo um deles composto pelas sequências de 

cópia única, as quais constituem uma porção considerável dos genes funcionais, 

enquanto o outro grupo engloba as sequências de caráter repetitivo, fração considerável 

do genoma de muitos eucariotos (Wagner et al.1993). A classe repetitiva compõe uma 

fração significante do genoma eucarioto, incluindo mais da metade do genoma humano, 

exercendo importantes funções na organização estrutural dos cromossomos, regulação 

gênica e a dinâmica evolutiva desse genoma (Kidwell, M. G. and Lisch, D. R., 2000; 

Lander, E. S. et al., 2001; Waterston, R. H. et al., 2002; Feschotte, C., 2008). É 

composta tanto por sequências funcionais, como é caso dos genes ribossômicos, quanto 

por sequências não codificantes, as quais podem estar dispersas no genoma, como no 

caso dos elementos transponíveis, ou arranjadas em cadeia, como nos casos dos mini e 

microssatélites, com repetições curtas não maiores do que 64 bases e do DNA satélite, 

que envolve repetições complexas com tamanhos superiores a 100kb. 

Estudos recentes mostraram que alguns elementos repetitivos apresentam a 

conservação de um sítio para ligação de fatores de transcrição que muito provavelmente 

participam na regulação de genes específicos (Bourque G. et al., 2008, Wang T. et al., 

2007). Muitos trabalhos têm por objetivo o isolamento e a caracterização dessas 

sequências de DNA repetitivo nos mais diversos grupos animais e vegetais. Essas 

sequências são relativamente homogêneas dentro de uma mesma espécie, apresentando, 

contudo, grandes diferenças quando tratamos de espécies distintas, mesmo considerando 
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apenas um único gênero (Smith, 1976).  Yamada et. al (2005) clonou famílias de 

sequências de DNA repetitivo de Mesocricetus auratus, e as caracterizou através do 

seqüenciamento e da hibridação in situ. As sequências foram obtidas através da digestão 

do DNA total com as enzimas Bgl II e Eco RI e o padrão de hibridação foi coincidente 

com a distribuição das regiões bandas C positivas, que estão presentes em metade dos 

cromossomos autossomos, nos braços longos dos cromossomos 20 e X e no 

cromossomo Y por inteiro. Com esse estudo, foi possível determinar que o DNA satélite 

centromérico e as sequências repetitivas presentes em cromossomos sexuais e nas 

regiões teloméricas eram conservados dentro do gênero, mas diferiam em gêneros 

distintos. Foi possível verificar ainda que a sequência repetitiva nos braços 

heterocromáticos dos cromossomos apresenta similaridades com uma sequência LINE 

em roedores e se manteve conservada nas três subfamílias. As sequências repetitivas 

desse gênero ou subfamília, portanto, se mostraram excelentes marcadores taxonômicos 

e moleculares para a sistemática do grupo.  

Utilizando-se dessa mesma abordagem, Parise-Maltempi et. al (2007) através da 

digestão pela enzima Spe I em Leporinus elongatus obteve um padrão de bandas, 

identificado através da técnica de Southern Blotting, padrão esse diferente entre machos 

e fêmeas, apresentando uma concentração mais elevada em fêmeas, um possível 

indicativo de um maior número de cópias. Posteriormente a clonagem e a hibridação in 

situ dos fragmentos corroboraram esta hipótese e evidenciaram a presença de um 

sistema sexual múltiplo (Z1Z1Z2Z2/Z1W1Z2W2). A marcação em fêmeas foi visualizada 

em dois cromossomos exclusivos, W1 identificado pela morfologia e acúmulo de 

sequências repetitivas e heterocromáticas e W2 pela presença de dois blocos de 

sequências repetitivas em seu braço longo. No macho, verificou-se uma pequena 

marcação na região telomérica de apenas um par (Z2Z2), marcação também presente na 
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fêmea. Esse evento, no qual temos o acúmulo de elementos repetitivos sem a ocorrência 

de troca gênica, leva a cromossomos morfologicamente distintos e à fixação da 

determinação sexual heterogamética neste caso múltipla, demonstrando a importância 

das sequências repetitivas neste processo.  

O gene ribossômico 5S é uma das sequências repetitivas funcionais amplamente 

estudados do ponto de vista citogenético nos mais diferentes grupos (Phillips et al., 

2012; Traldi et al., 2013; El-Twab & Kondo, 2013). Esse gene é parte da família 

multigênica que codifica para o RNA ribossômico 5S e consiste em uma região 

altamente conservada com aproximadamente 120pb, cuja unidade transcripcional é 

separada por um espaçador não transcrito (NTS) (Long & David, 1980) e organizada em 

repetições em tandem contendo de centenas a milhares de cópias. Além dessa 

caracterização da localização cromossômica inúmeros estudos têm utilizado o NTS 

como uma ferramenta para o estudo entre espécies intimamente relacionadas, fato esse 

diretamente associado à elevada dinâmica dessa região genômica, possuindo, portanto, 

uma grande quantidade de sítios informativos, os quais são utilizados na produção de 

filogenias (Baker et al., 2000; Baum et al., 2004; Kitamura et al., 2005; Baum & 

Johnson, 2007). Em peixes o NTS foi utilizado em diversos grupos para a identificação 

de espécies intimamente relacionadas, subespécies, linhagens e híbridos (Pendas et al., 

1995; Martins & Wasko, 2004; Robles et al., 2005; Ferreira et al., 2007). Ainda há 

estudos onde foi verificada a presença de diferentes classes do rDNA 5S (Campo et al., 

2009), evidenciando a complexidade dessa região do genoma. São escassos os estudos 

envolvendo o gene ribossômico 5S juntamente com seu NTS, na reconstrução das 

relações dentre os Gymnotiformes, sendo a grande maioria dos trabalhos relacionada 

apenas à localização física das sequências do gene determinadas através de hibridação 

in situ (Silva et al., 2011). 
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Elementos transponíveis são sequências móveis capazes de se movimentar de 

um locus a outro no genoma no qual estão presentes. Tais elementos compõem duas 

grandes classes, os retrotransposons e os transposons de DNA. São abundantemente 

presentes no genoma eucarioto e eram comumente considerados parasitas do genoma. 

Esses elementos são potentes agentes evolutivos, impactando, por exemplo, a expressão 

gênica através da introdução de elementos regulatórios alternativos, exons and novos 

sítios para splicing (Jurka 1995; Speek 2001; Nigumann et al. 2002; Kazazian 2004; 

Peaston et al. 2004; Matlik et al. 2006; Babushok et al. 2007; Hasler et al. 2007). 

Porém, esses elementos não necessitam ser mobilizados de forma ativa para ter um 

efeito na estrutura do genoma. Os rearranjos mediados pelos elementos transponíveis 

através de recombinações não homólogas são bem documentados (Batzer and Deininger 

2002; Lonnig and Saedler 2002; Eichler and Sankoff 2003; Hancks and Kazazian 2010) 

e deleções, duplicações, inversões, translocações e quebras cromossômicas estão todos 

ligados a presença de elementos transponíveis em uma grande gama de genomas (Weil 

and Wessler 1993; Lim and Simmons 1994; Mathiopoulos et al. 1998; Caceres et al. 

1999; Gray 2000; Kidwell, 2002; Zhang and Peterson 2004). A questão mais intrigante 

é “Por que os elementos transponíveis são tolerados, se causam tantos problemas?” 

Claramente eles simplesmente podem ser muito adaptáveis para ser completamente 

eliminados, mas durante a recombinação, segregação independente e o sexo, as 

mutações mediadas por esses elementos são de grande importância na geração de 

variabilidade genética. Como mutagênicos potentes, os elementos transponíveis criam 

mutações genéticas, nas quais pode atuar o processo de seleção natural. Sua prevalência 

em genomas eucariotos pode indicar que tais elementos sejam seletivamente vantajosos, 

sendo que inúmeros estudos sugerem importantes contribuições a biologia do genoma 
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(Vidal et al. 1993; Hamdi et al. 2000; Deininger and Roy-Engel 2002; Kidwell & Lish, 

2000; Nouaud et al. 2003; Lowe et al. 2007; Mikkelsen et al. 2007). 

Apesar da identificação de inúmeros elementos transponíveis depois da descoberta dos 

transposons em milho (McClintock 1948, 1950), o primeiro sistema de classificação foi 

apenas em 1989, o qual propôs que os elementos fossem divididos em duas classes de 

acordo com seus mecanismos de transposição. Elementos que se utilizam do mecanismo 

de transposição “copy-and-paste” pertencem à classe I, enquanto aqueles que se 

utilizam do mecanismo “cut-and-paste” pertencem a classe II (Finnegan 1989). Nessa 

época a classe I era composta por dois elementos: os LTR (long terminal repeats) e 

non-LTR os quais não possuíam essa terminação longa ao final de sua sequencia. O 

crescimento dessa diversidade dos elementos transponíveis identificados em grupos 

distintos, bem como a descoberta de novos elementos, alavancou a proposta de uma 

classificação unificada para os elementos transponíveis (Wicker et al. 2007). Tal 

sistema mantinha as duas classes, enquanto incluía ao mesmo tempo níveis menores 

(classe, subclasse, ordem, superfamília, família e subfamília). Na classe I existem cinco 

ordens (LTR, DIRS, PLE, LINE, and SINE) com um total de 17 superfamílias (Copia, 

Gypsy, Bel-Pao, Retrovirus, ERV, DIRS, Ngaro, VIPER, Penelope, R2, RTE, Jockey, 

L1, I, tRNA, 7SL, and 5S). Já na classe II existem duas subclasses, a I (TIR and 

Crypton) e a II (Helitron and Maverick/Polinton), sendo que dentro dessas subclasses há 

um total de 12 superfamílias (Tc1/Mariner, hAT, Mutator, Merlin, Transib, P, 

PiggyBac, PIF/Harbinger, CACTA, Crypton, Helitron, and Maverick). Devido à 

necessidade de automação no processo de sequenciamento do genoma humano, uma 

convenção para a nomenclatura foi proposta de forma ao elemento ser precedido por um 

código, o qual refletiria o seu estado de classificação. Atualmente um sistema de 

classificação alternativo foi sugerido pelo Repbase, no qual propõe uma nomenclatura 
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que reflita a superfamília, família, estrutura e espécie hospedeira (Kapitonov and Jurka 

2008). Apesar das inúmeras formas de classificação desses elementos, estes podem ser 

classificados em dois tipos principais: os denominados autônomos, que codificam ou 

para a transposase ou para a transcriptase reversa e são capazes de deslocamento no 

genoma sem qualquer tipo de auxílio, e aqueles que carregam deleções ou mutações no 

gene da transposase ou transcriptase, sendo mobilizados apenas na presença de 

elementos transponíveis autônomos (Hurst & Werren, 2001). Apesar de esses elementos 

conterem informações a princípio não significativas, sua capacidade de auto-replicação 

e a presença de diversas cópias no genoma devem ser consideradas como uma das 

forças que atuariam na evolução do genoma. São comumente encontrados nas porções 

heterocromáticas dos genomas ou ainda dispersos nos cromossomos (Capriglione et al. 

2002).  

Nos peixes, fragmentos de sequências LINE, um retrotransposon tipo non-LTR 

autônomo que acredita-se sejam finamente controlados por mecanismos de metilação e 

controle por RNAi mechanisms (Goodier and Kazazian, 2008), foram identificadas em 

Salmo gairdneri (Winkfein et al., 1998), Anguilla anguilla (Ohshima et al., 1996), 

Oryzia latipes (Duvernell & Turner, 1998) e Danio rerio (Okada et al., 1997). Oliveira 

et al. (1999) identificaram em Oreochromis niloticus um elemento transponível do tipo 

LINE, o qual se assemelha ao LINE2 encontrado em mamíferos. Verificou-se, através 

da técnica de Southern Blotting, que sua distribuição genômica é ampla, estando 

presente em todas as espécies de Oreochromis, Tilapia e Sarotherodon amostradas, com 

pequenas variações nas intensidades das bandas obtidas. A distribuição cromossômica 

da sequência LINE2 foi determinada através da utilização da técnica de FISH e foram 

identificados pequenos blocos de sinais espalhados ao longo dos cromossomos, com 

maior concentração na sua porção terminal, o que de acordo com Higashiyama et al. 
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(1997) atuaria de modo importante na estabilização dos telômeros ou mesmo atuaria 

como uma barreira de proteção à região cromossômica onde estão os localizados os 

genes.  

Os elementos transponíveis podem ainda estar associados a regiões funcionais, 

tal qual o SINE3 identificado em Danio rerio, o qual compõe uma nova classe de SINE 

derivada do gene ribossomal 5S (Kapitonov & Jurka 2003). Pertencentes à família AFC, 

os elementos que a compõem são SINEs clássicos, derivados do RNAt, cuja ocorrência 

já foi verificada em ciclídeos (Takahashi et al., 1998) e Gymnotiformes (Claro, 2008),  

apresentando a transposição mediada pela maquinaria enzimática do retrotransposon 

CR1 (Terai et al., 1998). A possível origem desse elemento corresponderia a uma 

composição acidental de parte do gene/pseudogene ribossômico 5S e parte do 

retrotransposon CR1, aliado a uma mutação no sitio de término de transcrição, 

garantindo assim todos os elementos necessários para a transcrição, clivagem da região 

alvo e reinserção desse elemento, pontos fundamentais para a manutenção do SINE no 

genoma (Kapitonov & Jurka 2003).  

Além da associação com regiões funcionais e regiões heterocromáticas, os 

elementos transponíveis podem estar associados a cromossomos sexuais. Morescalchi et 

al. (1996) verificaram essa associação entre o transposon Tc1, isolado em Chinodraco 

hamatus, espécie pertencente à subordem de Perciformes, endêmica nos oceanos do 

leste (Eastman, 1993). A localização desse elemento transponível restringiu-se a regiões 

heterocromáticas, porém foi verificado ainda um sinal na região terminal no braço longo 

do cromossomo Y, o que sugere que esse transposon esteja relacionado à diferenciação 

dos cromossomos sexuais. O elemento Tc1 pertence a uma superfamília de elementos 

transponíveis, que possui repetições terminais invertidas com sequências altamente 

conservadas. Integram-se em locais onde há ocorrência da sequência TA e possuem um 
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quadro de leitura que codifica para a transposase (Henikoff, 1992). Capriglione et al 

(2002) amplificaram e caracterizaram o elemento Tc1 na família Nototheniade. Nos 

resultados de hibridação genômica verificou-se uma conservação desse elemento, 

entretanto a amplificação por PCR revelou uma grande variabilidade entre as espécies 

da família, fato que o torna o elemento Tc1 um potencial marcador para essas espécies. 

Como marcadores genéticos, os elementos transponíveis apresentam certas vantagens 

em relação a outros marcadores mais amplamente utilizados e tem se mostrado como 

marcadores ideais para análises filogenéticas e de genética de populações. (Murata et al. 

1993, 1998; Stoneking et al. 1997; Tatout et al. 1999; Nikaido et al. 2001; Kawai et al. 

2002; Xiao et al. 2002; Terai et al. 2003, 2004; Nishihara et al. 2005, 2006; Schmitz et 

al. 2005; Xing et al. 2005, 2007; Witherspoon et al. 2006) 

O estudo de sequências repetitivas, em cariomorfos do gênero Eigenmannia, 

portanto, deverá permitir uma melhor compreensão da importância, conservação e 

evolução dessa porção do genoma entre os diferentes cariomorfos do gênero, bem como 

permitirá verificar sua relação com regiões heterocromáticas e cromossomos sexuais 

pela identificação de marcadores citogenéticos e moleculares para cada uma das 

espécies a serem estudadas. 
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Objetivos 

 

O presente trabalho visa uma melhor compreensão das relações existentes entre cinco 

cariomorfos do gênero Eigenmannia, o qual acredita-se compõe um complexo de 

espécies, presentes na bacia do alto paraná, através da utilização da técnica de 

barcoding, bem como a identificação e caracterização de regiões repetitivas no genoma 

de forma a identificar a representatividade desses elementos na dinâmica evolutiva dos 

cariomorfos em estudo. 

  

São objetivos específicos do trabalho:  

- Testar o potencial de discriminação da técnica de barcoding e estabelecer as relações 

existentes entre os cariomorfos do gênero Eigenmannia estudados; 

- Caracterizar o gene ribossômico 5S juntamente com seu NTS e verificar sua 

conservação das espécies através de um mapeamento cromossômico através de 

hibridação in situ; 

- Identificar e caracterizar elementos transponíveis em cinco cariomorfos do gênero 

Eigenmannia presentes na bacia do Paraná e averiguar se há associação entre esses 

elementos e cromossomos sexuais e regiões heterocromáticas; 

- Verificar evidências de fusões cromossômicas nos cariomorfos estudados através da 

utilização de sequências teloméricas. 
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virescens (Teleostei: Gymnotiformes: Sternopygidae) 
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Introdução 

A ordem Gymnotiformes compreende um grupo monofilético de peixes 

endêmicos da região Neotropical que representa um componente importante da 

ictiofauna de água doce. Nessa ordem estão incluídas cinco famílias, com um total de 29 

gêneros e mais de 130 espécies, muitas ainda não descritas (Albert, 2001). O 

conhecimento sobre esse grupo de peixes tem avançado com estudos sobre relações 

filogenéticas inter e intra-específicas, baseados em dados morfológicos, moleculares, 

neuro-anatômicos, fisiológicos e de fósseis (Triques, 1993; Mago-Leccia, 1994; Alves-

Gomes et al., 1995; Albert & Campos-da-Paz, 1998; Albert, 2001, bem como em 

estudos cromossômicos, em especial nos gêneros Eigenmannia e Gymnotus (Almeida 

Toledo et al., 1996, 2000, 2001a, 2001b, 2002; Fernandes-Matioli et al., 2005; Albert et 

al. 1999. Entretanto ainda há vários problemas taxonômicos relevantes em diversos 

níveis da ordem Gymnotiformes, sendo que grande parte dos gêneros e espécies do 

grupo aguarda revisões (Campos-da-Paz, 1997). 

O gênero Eigenmannia (Sternopygidae) faz parte da ordem Gymnotiformes, 

grupo no qual a morfologia das espécies é tipicamente serpentiforme e que apresenta 

distribuição exclusivamente neotropical (Albert, 2001). São reconhecidas oito espécies 

válidas para o gênero Eigenmannia com data de separação estimada em 16Ma. A 

diversidade de espécies não pode ainda ser estabelecida devido à necessidade de uma 

revisão taxonômica no gênero e pelo fato de as espécies já descritas para esse gênero 

serem, provavelmente, na realidade, grupos de espécies crípticas (Albert, 2003; 

Henninget al., 2010).  

Um número expressivo de estudos citogenéticos já foi publicado sobre 

populações locais de Eigenmannia, com enfoque basicamente na bacia superior do Rio 
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Paraná e na bacia do Rio São Francisco. As populações de Eigenmannia já descritas 

citogeneticamente apresentam ampla variabilidade cariotípica e diversos sistemas 

sexuais incluindo sistemas XY e ZW (Almeida-Toledo et al. 2002). Nas bacias dos rios 

Tietê, Paranapanema e Mogi-Guaçu (SP), ocorrem populações com cariótipos que 

apresentam números cromossômicos variando entre 28 e 38 com presença ou não de 

cromossomos sexuais heteromórficos (Almeida Toledo & Foresti, 2001). Uma análise 

filogenética recente destes citótipos revelou um padrão de labilidade dos sistemas de 

determinação sexual e uma maior conservação do número cariotípico (Henning et al., 

2010). Segundo Henning et al. (2010), a reconstrução filogenética das diversas espécies 

de Eigenmannia com base em genes mitocondriais mostrou que aquelas que possuem 

sistemas sexuais agrupam com aquelas nos quais os sistemas não estão presentes. Esse 

seria um indício de que a diferenciação dos cromossomos sexuais é recente, levantando 

assim uma hipótese sobre a origem múltipla desse sistema, fato também verificado por 

Henning (2007), em estudo no qual a realização de um experimento com sondas 

específicas para os cromossomos sexuais não demonstrou similaridades entre espécies 

que possuem sistemas sexuais distintos, reforçando a possível origem múltipla do 

sistema. 

Inúmeros estudos têm utilizado o espaçador não transcrito (NTS) presente na 

família multigênica que codifica para o RNA ribossômico 5S como uma ferramenta 

para o estudo entre espécies intimamente relacionadas, fato esse diretamente associado à 

elevada dinâmica dessa região genômica, apresentando, portanto, uma grande 

quantidade de sítios informativos, os quais são utilizados na reconstrução de filogenias 

(Baker et al., 2000; Baumet al., 2004; Kitamura et al., 2005; Baum & Johnson, 2007). 

Em peixes o NTS foi utilizado em diversos grupos para a identificação de espécies 

intimamente relacionadas, subespécies, linhagens e híbridos (Pendas et al., 1995; 
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Martins & Wasko, 2004; Robles et al., 2005; Irani et al., 2007). São escassos os estudos 

envolvendo o gene ribossômico 5S juntamente com seu NTS, na reconstrução das 

relações dentre os Gymnotiformes, sendo a grande maioria dos trabalhos relacionada 

apenas à localização física das sequências do gene determinadas através de hibridação 

in situ (Silva et al., 2011). Uma nova abordagem para a identificação de espécies foi 

introduzida por Hebert et al. (2003), que propôs o uso de um pequeno fragmento do genoma 

mitocondrial para essa identificação através dos filos do reino animal e estabeleceu o termo 

DNA barcoding para essa abordagem. As razões para a escolha do DNA mitocondrial em 

detrimento ao DNA nuclear inclui a herança uniparental (maioria dos filos animais), 

elevada taxa evolutiva, ausência de introns e um número elevado de cópias por célula. A 

proposta da utilização do gene COI para o DNA barcoding não foi arbitrária, uma vez que 

foi verificado um sinal filogenético tanto para níveis acima e abaixo de espécie e que seus 

primers universais são capazes de recuperar a região 5’ do gene COI em grande parte do 

filo animal. Essa técnica proposta por Hebert et al. (2003), mostrou-se um marcador 

molecular valioso para a identificação de espécies, sendo sua eficácia evidenciada em 

inúmeros trabalhos (Ward et al. 2005, Barret & Hebert, 2005, Hubert et al. 2008; Hebert 

et al., 2003, 2004a; Ward et al., 2005; Bucklin et al., 2007; Smith et al., 2008; Steinke et 

al., 2009a). De acordo com essa abordagem, as espécies podem ser identificadas baseadas 

no gap entre as distâncias genéticas intra e interespecíficas usando uma margem entre 2-3% 

ou o valor de 10 vezes para a delimitação de espécies (Herbert et al., 2004). Inúmeras 

espécies foram propostas, utilizando-se a técnica do DNA barcoding, as quais foram 

formalmente descritas posteriormente (Ward et al. 2008, Yassin et al. 2008, Witt et al. 

2006). 

 Tendo em vista o potencial uso das sequências de DNA para a identificação de 

espécies (DNA barcode), o presente trabalho tem por objetivo avaliar o potencial de 
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discriminação e identificação de espécies do gênero Eigenmannia utilizando-se o gene 

mitocondrial COI. Propõe-se também utilizar o NTS do gene ribossômico 5S como uma 

região controle, de modo a verificar a eficiência do gene COI na discriminação de 

espécies para o gênero em estudo. 

Material e Métodos 

No presente trabalho foram analisados 30 espécimes do gênero Eigenmannia da 

Bacia Superior do Rio Paraná (Fig. 1) Os exemplares foram obtidos em coletas do 

Laboratório de Ictiogenética, tendo como foco principal, a bacia do Paranapanema, na 

região de São Miguel Arcanjo e proximidades, local de ocorrência do citótipo 2n=38 

XY, e a bacia do alto e médio Tietê, local de ocorrência dos citótipos 2n=38, 2n=36, 

2n=31/32 X1X2Y e 2n=28 (Tabela 1, Fig. 2). Foram também analisados materiais de 

tecidos e suspensões de células de espécies do gênero Eigenmannia disponíveis no 

Laboratório de Ictiogenética IB-USP.  
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Figura 1: Exemplar do gênero Eigenmannia oriundo de Santa Albertina/SP 

 

Figura 2: Mapa apontando os pontos de coleta das diversas amostras do gênero 

Eigenmannia no estado de São Paulo.  



48 
 

Cariomorfos Localidade Coordenadas GPS 

2n=36 Santa Albertina 19º57'S 50º45'W 

2n=38 e 2n=28 Araras 22º23'S 47º25'W 

2n=31/32 X1X2Y Botucatu 22º44'S 48º28'W 

2n=38XY São Miguel Arcanjo 20º11'S 49º41'W 

Tabela 1: Relação de ocorrência de cariomorfos do gênero Eigenmannia no Estado de 

São Paulo. 

Extração do DNA Genômico 

O DNA total dos exemplares foi extraído utilizando-se o protocolo de extração 

salina (Aljanabi & Martinez, 1997). Amostras a partir de tecidos do fígado, coração ou 

sangue, preservados em álcool 96%, foram homogeneizadas em tampão salino (NaCl 

0.6M, 10mM Tris-HCl pH 8.0, 2mM EDTA pH 8.0), ao qual foi posteriormente 

adicionada proteinase K (400µg/ml) e uma solução de SDS 20% (concentração final de 

2%). Após esse passo as amostras sofreram duas incubações consecutivas, sendo a 

primeira a 65ºC por aproximadamente 1 hora e a segunda com a adição de RNase, a 

solução (0.25mg/ml) por 1 hora a 37ºC. Foi então adicionada às amostras uma solução 

de NaCl 6M (concentração final de 2.38M) e em seguida estas foram levadas ao vortex 

em alta velocidade por aproximadamente 1 minuto, sendo então centrifugadas a 10000G 

a 4ºC por 30 minutos. O sobrenadante foi transferido para um tubo limpo, ao qual se 

adicionou o dobro de volume de isopropanol, misturando bem por inversão do tubo. 

Feito isso as amostras foram então incubadas a -20ºC por aproximadamente 1 hora e 

novamente centrifugadas a 10,000 g a 4ºC por 20 minutos. Terminado o processo, o 

sobrenadante foi descartado e o pellet lavado em etanol 70% em uma centrifugação a 

10,000 g a 4ºC por 10 minutos. O sobrenadante foi novamente descartado, o pellet 
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secado ao ar e adicionado volume de água, para eluição do pellet, não superior a 50µl, 

sendo esse volume determinado de acordo com o tamanho do pellet obtido. 

Amplificação do gene Citocromo Oxidase I e do gene ribossômico 5S  

A amplificação do gene mitocondrial COI foi feita utilizando-se os primers 

FISH F1 e FISH R1 (Ward et al., 2005). A reação teve o volume final de 25µl, tendo 

como concentrações finais 1.5mM de Mg2+,0.4pmol para cada primer, 1x de tampão 

Taq Polimerase, 0.04mM dNTP Mix, 0.1U de Taq Polimerase. O ciclo básico para o 

gene mitocondrial COI consistiu em uma desnaturação a 94ºC por 4 minutos, seguida de 

40 ciclos de 1 minuto a 92ºC, 1 minuto a 50ºC, 1 minuto a 72ºC e uma extensão final de 

10 minutos a 72ºC. As sequências foram obtidas de modo direto, utilizando-se na reação 

de sequenciamento o produto de PCR, utilizando-se o kit BigDye® Terminator v3.1 

CycleSequencing Kit (Life Technologies™), de acordo com as especificações do 

fabricante. 

O gene ribossômico 5S, por sua vez, foi amplificado através da técnica de PCR 

(Polimerase Chain Reaction) utilizando-se os primers 5SA e 5SB (Komiya & Takemura 

1979). A reação foi realizada com volume final de 25µl tendo como concentrações 

finais 1mM de Mg2+, 0.4ng de DNA genômico, 0.4 pmol de cada primer, 0.1U de Taq 

Polimerase, 0.04mM de dNTPmix, 1x de tampão Taq Polimerase. O ciclo básico para 

amplificação dessa região consiste em uma desnaturação a 94ºC por 5 minutos, seguida 

de 24 ciclos de 1 minuto a 95ºC, 30 segundos a 61ºC, 1 minuto a 72ºC e uma extensão 

final de 10 minutos a 72ºC. Posteriormente os produtos obtidos foram submetidos a 

nova amplificação, dessa vez utilizando-se uma polimerase proofreading (Pfx50™DNA 

Polymerase – Invitrogen). A reação foi feita para um volume final de 25µl, tendo como 

concentrações finais 0.3mM dNTPmix, 0.3pmol de cada primer, 10x Pfx50 ™PCR Mix, 
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0.1U Pfx50 ™ DNA Polymerase, 0.4ng produto de PCR. O programa utilizado 

corresponde a uma desnaturação a 94ºC por 5 minutos, seguida de 19 ciclos de 30 

segundos a 94ºC, 30 segundos a 68ºC, 15 segundos a 72ºC e um passo final de 5 

minutos a 72ºC. Essa reação produzirá fragmentos de ponta cega, permitindo então a 

clonagem através do kit Zero Blunt TOPO® (Invitrogen), realizada de acordo com as 

especificações do fabricante. Após a clonagem, uma reação de PCR utilizando-se os 

primers M13fe M13r foi feita para verificação da eficiência da clonagem e escolha das 

amostras, as quais estão dentro do tamanho esperado. A reação foi realizada com 

volume final de 25µl, tendo como concentrações finais 1mM de Mg2+, 0.04mM dNTP 

Mix, 0.1U de Taq Polimerase, 1x de tampão Taq Polimerase (NH4)2SO3 e 0.4pmol de 

cada primer (M13f e M13r). Uma vez feito o mix de reação, utilizou-se a técnica de 

toothpick para transferir parte da colônia diretamente ao tubo de reação com auxílio de 

uma ponteira estéril, não sendo, portanto necessária a extração do plasmídeo para 

realização da reação. Determinados os clones que possuem o tamanho esperado de 

banda, foi feito o sequenciamento utilizando-se o kit BigDye® Terminator v3.1 

CycleSequencing Kit de acordo com as especificações do fabricante.  

Análises das sequências  

 As sequências foram editadas e analisadas através da utilização do programa 

CodonCodeAligner v. 3.5.7, utilizando-se o algoritmo MUSCLE para a obtenção dos 

alinhamentos entre as sequências obtidas. O cálculo das distâncias intra e 

interespecíficas foi feito utilizando-se o programa MEGA 5.0 (Tamura et al., 2011), 

com o modelo K2P (Kimura 2 Parâmetros), modelo este comumente utilizado em 

análises em peixes e, para a construção das árvores filogenéticas e cálculo de bootstrap, 

utilizou-se o modelo de máxima verossimilhança. 
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Resultados 

A amplificação do gene mitocondrial COI foi levada a efeito em cinco 

indivíduos de cada cariomorfo, com um tamanho aproximado de 550pb (Fig. 3), 

totalizando 30 indivíduos analisados da bacia superior do Rio Paraná. A análise dessas 

sequências permitiu verificar ocorrência abundante de transições entre as espécies, com 

total aproximado de 72,5% para os sítios informativos em comparação aos 27,5% de 

transversões encontradas (Fig. 4). A análise do gene COI permitiu a identificação de 

cinco grupos distintos, delimitados pela construção de uma árvore filogenética 

utilizando-se o modelo de máxima verossimilhança, perfeitamente congruente com os 

números cromossômicos que esses indivíduos apresentam 2n=28, 2n=31/32, 2n=36, 

2n=38 e 2n=38XY (Fig. 5). Uma vez verificada a presença natural dos grupos, estes 

foram então delimitados através da utilização do programa MEGA 5.0 e foram 

calculadas as distâncias genéticas utilizando-se o modelo de distância Kimura-2-

Parâmetros entre os indivíduos de um mesmo grupo (Tabela 2) e a distância entre 

grupos (Tabela 3). O cálculo da distância genética dentro dos grupos evidenciou 

pequenas distâncias, sendo o maior valor encontrado entre os espécimes com número 

cromossômico 2n=28 com valor igual a 0.0039. Já o cálculo da distância entre grupos 

de espécimes, por sua vez, resultou em valores mais elevados com exceção para os 

grupos 2n=38XY e 2n=38 nos quais a distância se mostrou baixa, com valor igual a 

0.0042, valor esse muito próximo ao da maior variação dentro do grupo 2n=28. 
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Figura 3: Gel de amplificação de todos os indivíduos utilizados para análise molecular 

do gene COI para espécies do gênero Eigenmannia. À esquerda, marcador de peso 

molecular Low DNA Mass™ Ladder (2000, 1200, 800, 400, 200 e 100pb). 
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Figura 4:Alinhamento das sequências do gene mitocondrial COI. Pontos indicam bases iguais e traços indicam deleções. Abaixo sequência 

consenso entre as espécies, determinado pelo programa CodonCodeAligner. 
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Figura 5: Árvore de máxima verossimilhança com cálculo de bootstrap para o gene 

mitocondrial COI para as espécies em estudo. 
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 2n=38 2n=38XY 2n=36 2n=31/32 2n=28 

distância 0.0015 0.0000 0.0018 0.0022 0.0039 

 

Tabela 2: Distâncias genéticas calculadas para o gene COI utilizando-se o modelo de 

distância Kimura-2-Parâmetros entre indivíduos do mesmo grupo delimitados no 

programa MEGA 5.0. 

 

 2n=38 2n=38XY 2n=36 2n=31/32 2n=28 

2n=38 -     

2n=38XY 0.0042 -    

2n=36 0.0387 0.0406 -   

2n=31/32 0.1123 0.1116 0.1193 -  

2n=28 0.1184 0.1217 0.1226 0.0339 - 

Tabela 3: Distâncias genéticas calculadas para o gene COI utilizando-se o modelo de 

distância Kimura-2-Parâmetros entre os grupos de espécies delimitados no programa 

MEGA 5.0. 

Foi levado a efeito o seqüenciamento do gene ribossômico 5S e de modo geral 

as espécies apresentaram uma sequência com um tamanho total de 294pb(Fig. 6), tendo 

o gene ribossômico funcional um tamanho aproximado de 100pb e seu espaçador um 

tamanho total de 194pb. O gene ribossômico, mostrou-se altamente conservado, fato 

esse já esperado devido à elevada conservação desse gene (Long& David, 1980), 

enquanto que seu NTS se mostrou informativo apresentando 33 dos 37 sítios variáveis 

do gene ribossômico 5S juntamente com seu NTS. Dentre os sítios variáveis, a taxa de 

transversão foi de aproximadamente 55,25%, ligeiramente maior do que a de transição, 

aproximadamente 44,25%, bem como a presença de inserções/deleções na região do 

NTS (Fig. 7). Acreditava-se que essa variabilidade seria suficiente para a delimitação de 
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possíveis (Ferreira et al., 2007), bem como para o esboço da relação entre elas. Sendo 

assim com o auxílio do programa MEGA 5.0, tal qual feito para o gene mitocondrial 

COI, foi construída uma árvore filogenética utilizando-se o método de verossimilhança 

com cálculo de bootstrap utilizando-se todos os indivíduos. Novamente foram obtidos 

cinco agrupamentos (Fig. 8) que correspondem aos números cromossômicos dessas 

espécies e o suporte associado aos ramos mostrou-se elevado, evidenciando uma 

topologia bem resolvida. Uma vez determinada essa relação, foram calculadas com 

modelo de distância Kimura-2-Parâmetros (Tamuraet al. 2007) as distâncias genéticas 

entre os grupos (Tabela 4), sendo as mais próximas as espécies 2n=38XY e 2n=38 

(distância de 0.0035) e as mais distantes as espécies 2n=28 e 2n=36 (distância de 

0.1208). 

 

 
Figura 4: Amplificação da banda de menor tamanho isolada de todas as espécies em 

estudo. À esquerda, marcador de peso molecular LowDNA MassLadder ™ (2000, 

1200, 800, 400, 200 e 100pb). 
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Figura 7: Alinhamento das sequências do gene ribossômico 5S juntamente com seu NTS. Pontos indicam bases iguais e traços indicam deleções. 

Abaixo sequência consenso entre as espécies determinado pelo programa CodonCodeAligner. 
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Figura 8: Árvore de máxima verossimilhança com cálculo de bootstrap para o gene 

ribossômico 5S juntamente com seu NTS para as espécies em estudo. 

 

 2n=38 2n=38XY 2n=36 2n=31/32 2n=28 

2n=38 -     

2n=38XY 0.0035 -    

2n=36 0.0285 0.0321 -   

2n=31/32 0.0965 0.1005 0.1126 -  

2n=28 0.1045 0.1086 0.1208 0.0248 - 

Tabela 4: Distâncias genéticas calculadas para o gene ribossômico 5S utilizando-se o 

modelo de distância Kimura-2-Parâmetros entre os grupos de espécies delimitados no 

programa MEGA 5.0. 

O esboço das relações por sua vez permitiu a delimitação de dois grandes 

grupos, um deles englobando as espécies com menor número cromossômico (2n=28 e 

2n=31/32) e o outro as espécies de maior número cromossômico (2n=36, 2n=38 e 

2n=38XY).  

Discussão 

A análise das distâncias genéticas mostrou uma grande homogeneidade dentro 

dos grupos obtidos a partir da construção da árvore de verossimilhança, fato 
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evidenciado pela pequena distância genética obtida dentro desses grupos, utilizando-se 

o modelo de distância Kimura-2-Parâmetros (Tamura et al. 2007). Quando calculada a 

distância entre grupos, utilizando-se o mesmo modelo de distância, foi possível observar 

valores de distância significativos entre os grupos delimitados, sendo tais valores 

próximos daqueles obtidos para o gene ribossômico 5S juntamente com seu NTS. A 

distância obtida entre os grupos 2n=38 e 2n=38XY para o gene mitocondrial COI, 

mostrou-se muito pequena, quando comparada conjuntamente com as distâncias par a 

par dos outros grupos. Esse fato pode ser um reflexo de um processo de especiação 

recente, no qual houve a diferenciação dos cromossomos sexuais nos indivíduos 

2n=38XY, fato esse já descrito na literatura (Hening et al., 2010) e, além disso, a 

topologia da árvore recuperada é congruente com dados prévios para o gênero em 

questão (Hening et al., 2010) indicando um elevado grau de confiabilidade do gene 

mitocondrial COI na discriminação de espécies próximas. 

A análise das distâncias genéticas do gene ribossômico 5S demonstrou que 

apesar da elevada taxa de conservação da região do gene em si, fato esse já esperado 

(Long & David, 1980), a pequena variabilidade que a região do NTS foi 

suficientemente informativa para a delimitação também de cinco grupos monofiléticos, 

estes obtidos utilizando-se os mesmos parâmetros para o gene mitocondrial COI. Esse 

resultado corrobora dados obtidos por Henning et al. (2010) utilizando outros 

marcadores mitocondriais, bem como valida a hipótese de que o NTS do gene 

ribossômico 5S apresenta excelente potencial para estabelecer as relações filogenéticas 

entre espécies próximas, no caso desse trabalho possíveis espécies delimitadas 

fundamentalmente pelo seu número cromossômico. A utilização do NTS para a 

delimitação entre espécies próximas foi já amplamente utilizada, como no caso do 

gênero Leporinus (Irani et al., 2007),  trabalho no qual a utilização do espaçador não 
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transcrito não só permitiu a delimitação de espécies próximas, como também teve 

resolução suficiente para delimitá-las em dois grandes grupos, um deles onde há a 

presença de cromossomos sexuais e outro no qual estes cromossomos, não são 

morfologicamente distintos. Sendo assim, o gene ribossômico 5S juntamente com seu 

espaçador podem ser utilizados como um bom parâmetro para a validação do potencial 

de discriminação do gene mitocondrial COI para os citótipos analisados. 

Comparando-se as distâncias obtidas nos grupos como entre eles tanto para o 

gene mitocondrial COI quanto para o gene ribossômico 5S, as distâncias obtidas se 

mostraram muito próximas, recuperando assim a mesma topologia em ambos os casos, 

concluímos que ambos os genes apresentam uma capacidade resolutiva similar, no caso 

do gênero em questão.  

O sucesso na utilização do gene mitocondrial COI é notório e já foi verificado 

nos mais diversos grupos incluindo os peixes e não se mostra diferente no caso do 

gênero Eigenmannia. Sendo assim corroboramos a hipótese de que o gene mitocondrial 

COI é capaz de delimitar potenciais espécies. Com base nos dados obtidos sugere-se 

então uma revisão taxonômica no grupo, uma vez que na região da bacia superior do 

Rio Paraná, onde os espécimes foram coletados, existem pelo menos 5 espécies distintas 

pertencentes ao gênero Eigenmannia, já evidenciadas por estudos citogenéticos 

(referências) e atualmente também por estudos moleculares (Hening et al., 2010). Sendo 

assim, acreditamos que a utilização do gene mitocondrial COI fornecerá dados que 

auxiliarão no processo de identificação taxonômica das espécies, não só no gênero 

Eigenmannia, mas nos mais diversos grupos animais. 
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Capítulo 3 

Molecular characterization and chromosomal mapping of 

two classes of 5S ribosomal gene in kariomorphs of the 

genus Eigenmannia. 
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Introdução 

 

Os peixes apresentam uma grande diversidade quanto à sua morfologia, seus 

habitats e também sua biologia. São encontrados em lagos, córregos, estuários e 

oceanos, constituindo assim mais de 50% do número total das, aproximadamente, 

54.700 espécies de vertebrados conhecidas atualmente (Nelson, 2006). Grande parte 

dessa  riqueza e diversidade encontra-se em águas tropicais (LOWE-McCONNELL, 

1999), particularmente nas águas doces neotropicais, onde são encontradas 4.475 

espécies válidas de peixes, número que pode chegar a mais de 6.000 (dentre a 13.000 

mundiais) se incluídas as novas espécies já reconhecidas por especialistas, porém ainda 

não descritas (LANGEANI et al, 2007).  

A ordem Gymnotiformes compreende um grupo monofilético de peixes 

endêmicos da região Neotropical (Fig. 1) que representa um componente importante da 

ictiofauna de água doce. Nessa ordem estão incluídas cinco famílias: Sternopigydae, 

Rhamphichthyidae, Hypopomidae, Apteronotidae e Gymnotidae, com um total de 29 

gêneros e mais de 130 espécies, muitas das quais ainda não descritas (Albert, 2001). O 

conhecimento sobre esse grupo de peixes tem avançado com estudos sobre relações 

filogenéticas inter e intra-específicas baseados em dados morfológicos, moleculares, 

neuro-anatômicos, fisiológicos e de fósseis (Triques, 1993; Mago-Leccia, 1994; Alves-

Gomes et al., 1995; Albert & Campos-da-Paz, 1998; Albert, 2001), bem como em 

estudos cromossômicos, em especial nos gêneros Eigenmannia e Gymnotus (Almeida 

Toledo et al., 1996, 2000, 2001, 2002; Fernandes-Matioli et al., 2005; Albert et al. 

1999). Entretanto ainda há vários problemas taxonômicos relevantes em diversos níveis 

da ordem Gymnotiformes, sendo que grande parte dos gêneros e espécies do grupo 

aguarda revisões (Campos-da-Paz, 1997). 
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Figura 1: Mapa evidenciando região neotropical (adaptado de Albert & Campos-da-Paz, 

1998). 

O Gênero Eigenmannia 

O gênero Eigenmannia (Sternopygidae) faz parte da ordem Gymnotiformes, 

grupo no qual a morfologia das espécies é tipicamente serpentiforme e que apresenta 

distribuição exclusivamente neotropical (Fig. 2) (Albert, 2001). Uma característica 

notória nas espécies de Gymnotiformes, a qual está intimamente relacionada aos hábitos 

noturnos e ambientes de rios, é a emissão contínua de descargas elétricas de baixas 

voltagens, voltadas para as funções de eletro-localização (navegação, defesa e 

localização de presas) e eletro-comunicação (Alves-Gomes, 2001).  
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Figura 2: Imagem de um exemplar do gênero Eigenmannia oriundo da região de Santa 

Albertina/SP e mantido em laboratório. 

  

São descritas oito espécies válidas para o gênero Eigenmannia com data de 

separação estimada em 16Ma. A diversidade de espécies não pode ainda ser 

estabelecida devido à necessidade de uma revisão taxonômica no gênero sendo que as 

espécies já descritas para esse gênero são, provavelmente, na realidade, grupos de 

espécies crípticas morfologicamente (Albert, 2003; Henning et al., 2010).  

Um número expressivo de estudos citogenéticos foi já publicado sobre as 

populações de Eigenmannia, com enfoque basicamente na bacia superior do Rio Paraná 

e na bacia do Rio São Francisco. As populações de Eigenmannia já descritas 

citogeneticamente apresentam ampla variabilidade cariotípica e diversos sistemas 

sexuais incluindo sistemas XY e ZW (Almeida-Toledo et al. 2002). Nas bacias dos rios 

Tietê, Paranapanema e Mogi-Guaçu (SP), ocorrem populações com cariótipos que 

apresentam números cromossômicos variando entre 28 e 38 com presença ou não de 

cromossomos sexuais heteromórficos (Almeida Toledo & Foresti, 2001). Uma análise 
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filogenética recente destes citótipos revelou um padrão de labilidade dos sistemas de 

determinação sexual e uma maior conservação do número cariotípico (Henning et al., 

2010). Segundo Henning (2010), a reconstrução filogenética das diversas espécies de 

Eigenmannia com base em genes mitocondriais mostrou que as espécies que possuem 

sistemas sexuais agrupam com aqueles nos quais os sistemas não apresentam 

cromossomos sexuais morfologicamente distintos. Esse seria um indício de que a 

diferenciação dos cromossomos sexuais é recente, levantando assim uma hipótese sobre 

a origem múltipla desse sistema, fato também verificado por Henning (2007), em estudo 

no qual a realização de um experimento com sondas específicas para os cromossomos 

sexuais não demonstrou similaridades entre espécies que possuem sistemas sexuais 

distintos, reforçando a possível origem múltipla do sistema. 

 

rDNA 5S 

O gene ribossômico 5S é uma das sequências repetitivas funcionais amplamente 

estudados do ponto de vista citogenético nos mais diferentes grupos (Ruth et al., 2012; 

Traldi et al., 2013; El-Twab & Kondo, 2013). Esse gene é parte da família multigênica 

que codifica para o RNA ribossômico 5S e consiste em uma região altamente 

conservada com aproximadamente 120pb, cuja unidade transcripcional é separada por 

um espaçador não transcrito (NTS) (Long & David, 1980) e organizada em repetições 

em tandem contendo de centenas a milhares de cópias. Além dessa caracterização da 

localização cromossômica inúmeros estudos têm utilizado o NTS como uma ferramenta 

para o estudo entre espécies intimamente relacionadas, fato esse diretamente associado à 

elevada dinâmica dessa região genômica, possuindo, portanto, uma grande quantidade 

de sítios informativos, os quais são utilizados na produção de filogenias (Baker et al., 

2000; Baum et al., 2004; Kitamura et al., 2005; Baum & Johnson, 2007). Em peixes o 
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NTS foi utilizado em diversos grupos para a identificação de espécies intimamente 

relacionadas, subespécies, linhagens e híbridos (Pendas et al., 1995; Martins & Wasko, 

2004; Robles et al., 2005; Irani et al., 2007). Ainda há estudos onde foi verificada a 

presença de diferentes classes do rDNA 5S (Campo et al., 2009), evidenciando a 

complexidade dessa região do genoma. São escassos os estudos envolvendo o gene 

ribossômico 5S juntamente com seu NTS, na reconstrução das relações dentre os 

Gymnotiformes, sendo a grande maioria dos trabalhos relacionada apenas à localização 

física das sequências do gene determinadas através de hibridação in situ (Silva et al., 

2011). 

 

 

A análise da família multigênica rDNA 5S permitirá uma melhor compreensão da sua 

dinâmica evolutiva não só do rDNA 5S, mas também da dinâmica e conservação dessa 

região no cariomorfos estudados do gênero Eigenmannia. O objetivo do presente 

trabalho é caracterizar do ponto de vista molecular, ambas as sequências, uma vez que a 

região do espaçador do gene ribossômico 5S apresenta variabilidade acentuada e que 

essa região tem se mostrado informativa para muitos estudos entre espécies próximas 

(Zhu et al., 2008).  

 

Materiais e Métodos 

 

Extração do DNA Genômico 

O DNA total dos exemplares foi extraído utilizando-se o protocolo de extração 

salina segundo Aljanabi & Martinez, 1997. Amostras a partir de tecidos do fígado, 

coração ou sangue, preservados em álcool 96%, foram homogeneizadas em tampão 
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salino (NaCl 0.6M, 10mM Tris-HCl pH 8.0, 2mM EDTA pH 8.0), as quais foram 

posteriormente adicionadas, proteinase K (400µg/ml) e uma solução de SDS 20% 

(concentração final de 2%). Após esse passo as amostras sofreram duas incubações 

consecutivas, sendo a primeira a 65ºC por aproximadamente 1 hora e a segunda com a 

adição de RNase à solução (0.25mg/ml) por 1 hora a 37ºC. Foi então adicionada às 

amostras uma solução de NaCl 6M (concentração final de 2.38M) e, em seguida, estas 

foram levadas ao vortex em alta velocidade por aproximadamente 1 minuto, sendo 

então centrifugadas a 10.000G a 4ºC por 30 minutos. O sobrenadante foi transferido 

para um tubo limpo, ao qual se adicionou o dobro de volume de isopropanol, 

misturando bem por inversão do tubo. Feito isso as amostras foram então incubadas a -

20ºC por aproximadamente 1 hora e novamente centrifugadas a 10.000G a 4ºC por 20 

minutos. Terminado o processo, o sobrenadante foi descartado e o pellet lavado em 

etanol 70% em uma centrifugação a 10.000G a 4ºC por 10 minutos. O sobrenadante foi 

novamente descartado, o pellet secado ao ar e adicionado volume de água não superior a 

50µl para eluição, sendo esse volume determinado de acordo com o tamanho do pellet 

obtido. 

 

Gene Ribossômico 5S 

O gene ribossômico 5S foi amplificado através da técnica de PCR (Polimerase 

Chain Reaction) utilizando-se os primers 5’-TACGCCCGATCTCGTCCGATC-3’ e 5’-

CAGGCTGGTATGGCCGTAAGC-3, os quais foram desenvolvidos para a região de 

rDNA de Salmo gairdneri (Komiya & Takemura 1979). A reação foi realizada com 

volume final de 25µl tendo como concentrações finais 1mM de Mg2+, 0.4ng de DNA 

genômico, 0.4 pmol de cada primer, 0.1U de Taq Polimerase, 0.04mM de dNTP mix, 1x 

de tampão Taq Polimerase KCl, 1x de tampão Taq Polimerase (NH4)2SO3. O ciclo 
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básico para amplificação dessa região consistiu em uma denaturação a 94ºC por 5 

minutos, seguida de 24 ciclos de 1 minuto a 95ºC, 30 segundos a 61ºC, 1 minuto a 72ºC 

e uma extensão final de 10 minutos a 72ºC. Posteriormente os produtos obtidos foram 

submetidos a nova amplificação, dessa vez utilizando-se uma polimerase proofreading 

(Pfx50™ DNA Polymerase – Invitrogen). A reação é feita para um volume final de 

25µl, tendo como concentrações finais 0.3mM dNTP mix, 0.3pmol de cada primer, 10x 

Pfx50 
™ PCR Mix, 0.1U Pfx50 ™ DNA Polymerase, 0.4ng produto de PCR. O ciclo 

utilizado corresponde a uma denaturação a 94ºC por 5 minutos, seguida de 19 ciclos de 

30 segundos a 94ºC, 30 segundos a 68ºC, 15 segundos a 72ºC e um passo final de 5 

minutos a 72ºC. Essa reação produziriu fragmentos de ponta cega, permitindo então a 

clonagem através do kit Zero Blunt TOPO® (Invitrogen), realizada de acordo com as 

especificações do fabricante. Após a clonagem, uma reação de PCR utilizando-se os 

primers M13f (5’ – GTA AAA CGA CGG CCA GT – 3’) e M13r (5’ - GTA AAA 

CGA CGG CCA GT – 3’) foi feita, para verificação da eficiência da clonagem e escolha 

das amostras, as quais estão dentro do tamanho esperado. A reação foi realizada com 

volume final de 25µl, tendo como concentrações finais 1mM de Mg2+, 0.04mM dNTP 

Mix, 0.1U de Taq Polimerase, 1x de tampão Taq Polimerase (NH4)2SO3 e 0.4pmol de 

cada primer (M13f e M13r). Uma vez feito o mix de reação, utilizou-se a técnica de 

toothpick para transferir parte da colônia diretamente ao tubo de reação com auxílio de 

uma ponteira estéril, não sendo, portanto necessária a extração do plasmídeo para 

realização da reação. Determinados os clones que apresentam o tamanho esperado de 

banda, foi feito o sequenciamento utilizando-se o kit BigDye® Terminator v3.1 Cycle 

Sequencing Kit, de acordo com as especificações do fabricante. 

 

Hibridação in situ 
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A hibridação in situ, realizada conforme Conway (1996), incluiu um pré 

tratamento das lâminas que consiste em uma incubação em solução a 100µg/ml de 

RNase, seguida de uma lavagem em solução de 10mM de HCl contendo 0.02% de 

pepsina e um passo de pós fixação em PBS contendo 50mM de MgCl2  e 1% de 

formaldeído. Uma vez feito o pré tratamento, as lâminas foram denaturadas numa 

solução de formamida 70% em 2xSSC a 72ºC e a sonda a 100ºC em uma solução 

contendo 50% de formamida, 10% de sulfato de dextrano e 2XSSC. Para a hibridação 

as lâminas foram incubadas overnight em câmara úmida a 37ºC. A amplificação do 

sinal, consistiu em duas incubações com Fitc-Avidina e uma com Anti-Avidina-Biotina 

a 37ºC em câmara úmida, seguida após cada incubação, de uma lavagem em solução 

contendo 0.5% de Tween 20 e 4xSSC. O passo final consistiu na desidratação das 

lâminas e posterior montagem com antifade contendo DAPI.  

 

Análise das sequências 

As sequências foram editadas e analisadas através utilizando o programa 

CodonCode Aligner v. 3.5.7. Para o cálculo do melhor modelo evolutivo, construção 

das árvores de máxima verossimilhança, máxima parcimônia e Neighbor-Joining, bem 

como o cálculo das distâncias entre os cariomorfos em estudo, foi utilizou o programa 

MEGA 5.10. 

 

Resultados 

A amplificação do gene ribossômico 5S, juntamente com seu NTS permitiu a 

visualização de duas bandas (Fig. 3) com aproximadamente 300pb e 500pb. Os 

cariomorfos apresentaram uma sequência com um tamanho total de 294pb para a banda 

de menor tamanho, tendo o gene ribossômico funcional um tamanho aproximado de 
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100pb e seu espaçador um total de 194pb (Fig. 4), enquanto para a banda de maior 

tamanho a sequência total apresentava um tamanho de 478pb, dentre as quais 378pb 

correspondem ao NTS (Fig. 5). O gene ribossômico em si, mostrou-se altamente 

conservado entre os cariomorfos, enquanto que o espaçador mostrou-se informativo em 

ambas as sequências de maior e menor tamanho. Foi feita ainda uma comparação par a 

par das sequências, de modo a identificar suas principais diferenças (Figs. 6, 7, 8 e 9) e 

foi possível verificar que essas diferenças concentram-se basicamente no espaçador não 

transcrito, sendo o gene altamente conservado, fato esse já observado na literatura 

(Long & David, 1980; Suzuki et al., 1994). De modo complementar, uma análise mais 

abrangente foi levada a efeito, sendo possível verificar que a sequência de maior 

tamanho apresenta aproximadamente 13% dos sítios variáveis, enquanto que a 

sequência de menor tamanho, cerca de 14,7%. O melhor modelo evolutivo foi 

calculado, utilizando-se o programa MEGA 5.10 e para as sequências de menor 

tamanho, foi determinado o modelo Jukes-Cantor, apresentando o menor BIC (Bayesian 

Information Criterion) com valor de 1269.593 enquanto que para as sequências de 

maior tamanho o melhor modelo evolutivo calculado foi Kimura-2-parâmetros, com 

BIC de 1808.992. Determinados os modelos, foram então construídas as tabelas de 

distância entre os cariomorfos para ambas as sequências (Tabelas 1 e 2), bem como 

foram construídas as árvores de Máxima Verossimilhança (MV) (Fig. 10a e 10b), 

Máxima Parcimônia (MP) (Fig. 11a e 11b) e Neighbor-Joining (NJ) (Fig. 12a e 12b) 

com cálculo de bootstrap para verificação do suporte dos ramos. Verificou-se que para 

os testes utilizados, no caso da banda de maior tamanho recuperou-se exatamente a 

mesma topologia na reconstrução. Com relação a banda de menor tamanho a árvore de 

máxima parcimônia diferiu das de NJ e MV, apresentando uma topologia distinta no 

que diz respeito aos cariomorfos 2n=31/32 e 2n=28, sendo o último considerado o mais 
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ancestral, enquanto que nas outras árvores estes formam um ramo e compartilham um 

ancestral comum com o outro ramo que engloba os cariomorfos 2n=36, 2n=38 e 

2n=38XY. 

O cálculo e a análise das distâncias genéticas utilizando-se como modelo Kimura 

2 parâmetros demonstrou que apesar da pequena variabilidade essa região do gene 

ribossômico 5S juntamente com seu NTS, correspondente à banda de menor tamanho, 

foram suficientemente informativos para a delimitação de cinco grupos monofiléticos, 

os quais correspondem aos cariomorfos em estudo.  Dentre eles, os mais próximos são 

os cariomorfos 2n=38XY e 2n=38 (distância de 0.0035) e os mais distantes 2n=28 e 

2n=36 (distância de 0.1208). O esboço das relações por sua vez permitiu a delimitação 

de dois grandes grupos, um deles englobando os cariomorfos de menor número 

cromossômico (2n=28 e 2n=31/32) e o outro, os de maior número cromossômico 

(2n=36, 2n=38 e 2n=38XY). O suporte associado aos ramos mostrou-se elevado, 

evidenciando uma topologia bem resolvida. A amplificação da banda maior do gene 

ribossômico 5S foi efetuada em todas as espécies em estudo. A espécie 2n=31/32, 

contudo não apresentou essa banda (Fig. 3). As distâncias genéticas entre os 

cariomorfos foram calculadas (Tabela 2) e, do mesmo modo que foi obtido para a 

sequência de menor tamanho associada ao gene ribossômico 5S, foi possível observar 

uma pequena variabilidade entre as sequências, variabilidade essa associada apenas ao 

NTS, sendo os cariomorfos mais próximos geneticamente 2n=38XY/2n=38 (distância 

de 0.007) e os mais distantes 2n=36/2n=28 (distância de 0.085). Comparando valores 

obtidos para a sequência de maior tamanho e a de menor tamanho (Tabela 3), foi 

possível verificar que ambas apresentam valores de distâncias próximos, um possível 

indicativo da recente separação entre os cariomorfos. 
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Além da análise molecular, as sequências do gene ribossômico 5S foram 

hibridadas in situ para o mapeamento cromossômico dessa região do genoma entre as 

espécies do grupo (Fig. 13). Foi observada uma grande conservação com relação à 

posição do sítio, comumente encontrados muito próximos aos centrômeros de 

cromossomos acrocêntricos. Apresentaram variação três dos cariomorfos estudados, 

2n=28 com marcação terminal em um cromossomo metacêntrico e no braço de um 

cromossomo acrocêntrico, 2n=38 com marcação no braço curto de um cromossomo 

submetacêntrico e 2n=31/32 com marcação no macho 2n=31 em um cromossomo 

metacêntrico. Quanto ao número de sítios entre as espécies, foi verificada uma grande 

variabilidade, com o mínimo de dois sítios e com o máximo de 18 sítios. Não foi 

observada qualquer relação entre o número cromossômico e a quantidade de sítios 

presentes, bem como uma correlação entre os dois grandes grupos (maior e menor 

número cromossômico) determinados pela análise da sequência do gene ribossômico 5S 

e a quantidade de sítios presentes nas espécies em estudo. Apesar disso, foi possível 

identificar variações no número de sítios entre machos e fêmeas nas espécies 2n=38XY 

e 2n=31/32, sendo que em ambos os casos, o macho apresenta um sítio a menos do que 

as fêmeas. No caso da espécie 2n=38XY, foi verificado que dois dos 18 sítios 

encontrados nas fêmeas estão associados ao cromossomo X (Fig. 14a), facilmente 

identificável pela presença de blocos heterocromáticos grandes em um de seus braços. 

Quando hibridado o macho dessa mesma espécie, verificou-se a presença de apenas 17 

sítios (Fig. 14b). Com relação à espécie 2n=31/32 onde o macho apresenta 2n=31 e a 

fêmea 2n=32, a fêmea apresenta um total de quatro sítios, todos em cromossomos 

acrocêntricos (Fig. 15a), enquanto que o macho, como já citado anteriormente, possui 

um sítio em um cromossomo metacêntrico em uma região próxima ao centrômero e 
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outros dois em cromossomos acrocêntricos (Fig. 15b), também próximos ao 

centrômero. 

 

 

Figura 3: Gel de agarose 1% evidenciando a ausência da banda de maior tamanho no 

cariomorfo 2n=31/32 (correspondentes às duas últimas raias à direita), em relação às 

outras espécies em estudo. À esquerda marcador de peso molecular 1Kb (Fermentas). 

 

  5Sm 5SM 

2n=38XY/2n=38 0,004 0,007 

2n=38/2n=36 0,029 0,038 

2n=38/2n=28 0,105 0,083 

2n=38XY/2n=36 0,032 0,036 

2n=38XY/2n=28 0,109 0,076 

2n=36/2n=28 0,121 0,085 

Tabela 3: Comparação entre distâncias genéticas par a par obtidas para as sequências de 

menor (5Sm) e maior tamanho (5SM) do gene ribossômico 5S. 
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Figura 4: Alinhamento das sequências do gene ribossômico 5S juntamente com seu NTS. Pontos indicam bases iguais e traços indicam deleções. 

Abaixo sequência consenso entre as espécies determinado pelo programa CodonCode Aligner. 
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Figura 5: Alinhamento das sequências do gene ribossômico 5S, oriundas da banda de maior tamanho, juntamente com seu NTS. Pontos indicam 

bases iguais e traços indicam deleções. Abaixo sequência consenso entre as espécies determinado pelo programa CodonCode Aligner. 
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Figura 6: Alinhamento das sequências de menor e maior tamanho do gene ribossômico 5S, juntamente com seu NTS para a espécie 2n=38XY. 

Pontos indicam bases iguais e traços indicam deleções. Abaixo sequência consenso entre as espécies determinado pelo programa CodonCode 

Aligner. 
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Figura 7: Alinhamento das sequências de menor e maior tamanho do gene ribossômico 5S, juntamente com seu NTS para a espécie 2n=38. 

Pontos indicam bases iguais e traços indicam deleções. Abaixo sequência consenso entre as espécies determinado pelo programa CodonCode 

Aligner. 



89 
 

 

Figura 8: Alinhamento das sequências de menor e maior tamanho do gene ribossômico 5S, juntamente com seu NTS para a espécie 2n=28. 

Pontos indicam bases iguais e traços indicam deleções. Abaixo sequência consenso entre as espécies determinado pelo programa CodonCode 

Aligner. 
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Figura 9: Alinhamento das sequências de menor e maior tamanho do gene ribossômico 5S, juntamente com seu NTS para a espécie 2n=36. 

Pontos indicam bases iguais e traços indicam deleções. Abaixo sequência consenso entre as espécies determinado pelo programa CodonCode 

Aligner 
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 2n=38 2n=38XY 2n=36 2n=31/32 2n=28 

2n=38 -     

2n=38XY 0.0035 -    

2n=36 0.0284 0.0320 -   

2n=31/32 0.0965 0.1005 0.1126 -  

2n=28 0.1045 0.1085 0.1207 0.0248 - 

Tabela 1: Distâncias genéticas para as sequências de menor tamanho entre os 

cariomorfos em estudo, utilizando-se o modelo Jukes-Cantor. 

 

  2n=38 2n=38XY 2n=36 2n=28 

2n=38 -       

2n=38XY 0,007 -     

2n=36 0,038 0,036 -   

2n=28 0,083 0,076 0,085 - 

Tabela 2: Distâncias genéticas para as sequências de maior tamanho entre os 

cariomorfos em estudo, utilizando-se o modelo Kimura-2-Parâmetros. 
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Figura 10: Comparação das topologias das árvores de Máxima Verossimilhança (MV) 

com cálculo de bootstrap (1000 pseudoréplicas), utilizando-se o modelo Kimura-2-

Parâmetros, para as sequencias de menor (a) e maior (b) tamanho do gene ribossômico 

5S. 
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Figura 11: Comparação das topologias das árvores de Máxima Parcimônia (MP) com 

cálculo de bootstrap (1000 pseudoréplicas), utilizando-se o modelo Kimura-2-

Parâmetros, para as sequencias de menor (a) e maior (b) tamanho do gene ribossômico 

5S. 
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Figura 12: Comparação das topologias das árvores de Neighbour-Joining (NJ) com 

cálculo de bootstrap (1000 pseudoréplicas), utilizando-se o modelo Kimura-2-

Parâmetros, para as sequências de menor (a) e maior (b) tamanho do gene ribossômico 

5S. 
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Figura 13: Hibridação in situ em espécies do gênero Eigenmannia, utilizando-se como sonda o gene ribossômico 5S juntamente com seu NTS 

isolados para cada uma das espécies. 
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Figura 14: Detalhe da hibridação in situ com sonda ribossômica 5S evidenciando a presença de 18 sítios marcados nas fêmeas (a) e apenas 17 nos 

machos (b). 

 

Figura 15: Detalhe da hibridação in situ com sonda ribossômica 5S evidenciando a presença de 2 sítios marcados em cromossomos 

submetacêntricos nas fêmeas (a) e marcação diferencial nos machos, onde um dos sítios encontra-se associado à região centromérica de um 

cromossomo metacêntrico o qual corresponde ao cromossomo Y (b). 



97 
 

Discussão 

A análise das sequências do gene ribossômico 5S de maior e menor tamanho 

presente nos cariomorfos em estudo permitiu visualizar certa variabilidade, a qual se 

acreditava seria suficientemente informativa para a delimitação dos diferentes 

cariomorfos, bem como para o esboço das relações filogenéticas. O resultado obtido, 

utilizando-se os três diferentes testes forneceram duas hipóteses, uma oriunda da árvore 

de máxima parcimônia, que indica um aumento gradual do número cromossômico ao 

longo da evolução desses cariomorfos, enquanto que a outra hipótese mostra dois 

grupos distintos, um composto pelos cariomorfos 2n=31/32 e 2n=28 (A) e o outro 

composto pelos cariomorfos 2n=36, 2n=38 e 2n=38XY (B), os quais compartilharam 

um ancestral comum em algum momento de sua história evolutiva e que a partir de 

então, tiveram uma evolução paralela. Estudos prévios já demonstraram que os sistemas 

cromossômicos apresentados nesses grupos, XX:XY no cariomorfo 2n=38XY e 

X1X1X2X2:X1X2Y no cariomorfo 2n=31/32, surgiram de forma independente ao longo 

da evolução desses cariomorfos (Henning et al. 2010). Com relação à reconstrução com 

base na sequência de maior tamanho do gene ribossômico 5S todas apresentaram a 

mesma topologia, sendo o cariomorfo 2n=28 o ancestral em todas as reconstruções, 

levando em conta que o cariomorfo 2n=31/32 está ausente nessa reconstrução, pois não 

partilha dessa mesma sequência com os demais cariomorfos. Com base nesses dois fatos 

é provável que a segunda hipótese, de um ancestral comum entre os dois grupos de 

cariomorfos A e B e a evolução desses grupos de forma independente seja a mais 

provável, uma vez que é a mais recorrente utilizando-se diferentes marcadores 

moleculares e citogenéticos (Henning et al., 2010; Claro, 2013 – capítulo 2). 

A ausência de diferentes classes de DNA ribossômico 5S, como verificado para 

o cariomorfo 2n=31/32 foi já observada em peixes por Campo et al. (2009), trabalho no 
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qual quatro espécies do gênero Merluccius em estudo apresentaram dois tipos de DNA 

ribossômico 5S, enquanto as demais espécies apresentaram apenas um único tipo, 

demonstrando que a evolução dessa região do genoma se dá de forma complexa. Apesar 

dessa complexidade, verificou-se uma proporção similar de sítios variáveis entre as 

sequências, fato esse que pode ser explicado pela característica mais marcante do DNA 

ribossômico, a evolução em concerto (Drouin & Moniz de Sá, 1995). Esse fato pode ser 

um indício de que essas regiões estejam sofrendo pressões seletivas similares, resultado 

de uma possível proximidade e até mesmo associação física, a nível cromossômico, 

entre as sequências de maior e menor tamanho, fato que precisa ainda ser verificado. No 

que diz respeito à hibridação in situ e à variação verificada em número de sítios presente 

nos cariomorfos 2n=31/32 e 2n=38XY, nos quais os machos apresentam uma marcação 

a menos do que as fêmeas, fato já verificado por Moran et al. (1996) em Oncorhynchus 

mykiss, sendo essa diminuição do número associada a uma fusão cromossômica, fato 

observado no cariomorfo 2n=31/32, no qual o macho apresenta número diploide 2n=31, 

sendo o único metacêntrico presente, o cromossomo Y, o resultado da fusão cêntrica de 

dois cromossomos X da fêmea (Almeida-Toledo et al., 1988).  

De modo geral, o presente estudo permitiu a caracterização de duas classes 

distintas de DNA ribossômico 5S, um diferencial uma vez que somente a banda de 

menor tamanho tem sido isolada (Wasko et al., 2001) com os mais diferentes objetivos, 

dentre os quais podemos destacar a análise e caracterização da sequência desse gene 

ribossômico (Martins & Galetti, 2001), bem como sua utilização como sonda para 

determinação de sua localização cromossômica através da técnica hibridação in situ 

(Santos et al., 2006). Já a hibridação in situ, permitiu por sua vez o mapeamento 

cromossômico do gene ribossômico 5S para a banda de menor tamanho, evidenciando 

assim a ocorrência de sítios associados aos cromossomos sexuais nos cariomorfos 
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2n=38XY e 2n=31/32, bem como forneceu nova evidência sobre a ocorrência da fusão 

cêntrica no cariomorfo 2n=31/32, dando origem ao neo-Y, ampliando os conhecimentos 

sobre essa família multigênica para diferentes cariomorfos do gênero Eigenmannia em 

estudo. 
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Capítulo 4 

Physical mapping and molecular studies of transposable 

elements in different caryomorphs of the genus 

Eigenmannia (Teleostei: Gymnotiformes: Sternopygidae) 

from Upper Parana River basin. 
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Introdução 

DNA Repetitivo 

O genoma dos organismos eucariotos, apesar de sua grande complexidade, pode 

ser subdividido em dois grandes grupos, sendo um deles composto pelas sequências de 

cópia única, as quais constituem uma porção considerável dos genes funcionais, 

enquanto o outro grupo engloba as sequências de caráter repetitivo, fração considerável 

do genoma de muitos eucariotos (Wagner et al.1993). A classe repetitiva é composta 

tanto por sequências funcionais, como é caso dos genes ribossomais, quanto por 

sequências não codificantes, as quais podem estar dispersas no genoma, como os 

elementos transponíveis, ou arranjadas em cadeia, como os mini e microssatélites, com 

repetições curtas, não maiores do que 64 bases, e do DNA satélite, que envolve 

repetições complexas com tamanhos superiores a 100kb. 

  Muitos estudos têm por objetivo o isolamento e a caracterização das sequências 

de DNA repetitivo nos mais diversos grupos animais e vegetais. Essas sequências são 

relativamente homogêneas dentro de uma mesma espécie, apresentando, contudo, 

grandes diferenças quando tratamos de espécies distintas, mesmo considerando apenas 

um único gênero (Smith, 1976).  Yamada et. al (2005) clonou famílias de sequências de 

DNA repetitivo de Mesocricetusauratus, e as caracterizou pelo sequenciamento e da 

hibridação in situ. As sequências foram obtidas através da digestão do DNA total com 

as enzimas Bgl II e EcoRI e o padrão de hibridação foi coincidente com a distribuição 

das regiões bandas C positivas, que estão presentes em metade dos cromossomos 

autossomos, nos braços longos dos cromossomos 20 e X e no cromossomo Y por 

inteiro. Com esse estudo, foi possível determinar que o DNA satélite centromérico e as 

sequências repetitivas presentes em cromossomos sexuais e nas regiões teloméricas 
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eram conservados dentro do gênero, mas diferiam em gêneros distintos. Foi possível 

verificar ainda que a sequência repetitiva nos braços heterocromáticos dos cromossomos 

apresenta similaridades com uma sequência LINE em roedores e se manteve conservada 

nas três subfamílias de Mesocricetus. As sequências repetitivas desse gênero ou 

subfamília, portanto, se mostraram excelentes marcadores taxonômicos e moleculares 

para a sistemática do grupo.  

Utilizando essa mesma abordagem, Parise-Maltempiet. al (2007) pela a digestão 

pela enzima Spe I em Leporinus elongatus obteve um padrão de bandas, identificado 

através da técnica de Southern Blotting, padrão esse diferente entre machos e fêmeas, 

apresentando uma concentração mais elevada em fêmeas, um possível indicativo de um 

maior número de cópias. Posteriormente a clonagem e a hibridação in situ dos 

fragmentos corroboraram essa hipótese e evidenciaram a ocorrência de um sistema 

sexual múltiplo (Z1Z1Z2Z2/Z1W1Z2W2). A marcação em fêmeas foi visualizada em dois 

cromossomos exclusivos, W1 identificado pela morfologia e acúmulo de sequências 

repetitivas e heterocromáticas e W2 pela presença de dois blocos de sequências 

repetitivas em seu braço longo. No macho, verificou-se uma pequena marcação na 

região telomérica de apenas um par (Z2Z2), marcação também presente na fêmea. Esse 

evento, no qual temos o acúmulo de elementos repetitivos sem a ocorrência de troca 

gênica, leva a cromossomos morfologicamente distintos e à fixação da determinação 

sexual heterogamética neste caso múltipla, demonstrando a importância das sequências 

repetitivas neste processo.  

O estudo de sequências repetitivas, como o DNA satélite, no gênero 

Eigenmannia, portanto, deverá permitir uma melhor compreensão da importância, 

conservação e evolução dessa porção do genoma entre as diferentes espécies do gênero, 

bem como permitirá verificar sua relação com regiões heterocromáticas e cromossomos 
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sexuais pela identificação de marcadores citogenéticos e moleculares para cada uma das 

espécies a serem estudadas. 

Elementos transponíveis são sequências móveis capazes de se movimentar de 

um locus a outro no genoma no qual estão presentes, com grande potencial mutagênico, 

levando a ocorrência de inúmeras alterações nos genomas em que estão presentes 

(Kidwell & Lish, 2000). Entre essas, incluem-se modificações no tamanho e 

organização dos genomas, substituições, inserções/deleções e rearranjos cromossômicos 

como duplicações, inversões e translocações recíprocas (Kidwell, 2002). Os elementos 

transponíveis podem ser classificados em dois tipos principais: os denominados 

autônomos, que codificam para a transposase ou para a transcriptase reversa e são 

capazes de deslocamento no genoma sem qualquer tipo de auxílio, e aqueles que 

carregam deleções ou mutações no gene da transposase ou transcriptase, sendo 

mobilizados apenas na presença de elementos transponíveis autônomos (Hurst & 

Werren, 2001). Apesar de esses elementos conterem informações a princípio não 

significativas, sua capacidade de auto-replicação e a presença de diversas cópias no 

genoma devem ser consideradas como uma das forças que atuariam na evolução do 

genoma. São comumente encontrados nas porções heterocromáticas dos genomas ou 

ainda dispersos nos cromossomos (Capriglione et al. 2002). Nos peixes, fragmentos de 

sequências LINE foram identificadas em Salmo gairdneri (Winkfeinet al., 1998), 

Anguilla anguilla (Ohshimaet al., 1996), Oryzialatipes (Duvernell & Turner, 1998) e 

Daniorerio (Okada et al., 1997). Oliveira et al. (1999) identificaram em Oreochromis 

niloticus um elemento transponível do tipo LINE, o qual se assemelha ao LINE2 

encontrado em mamíferos. Verificou-se, através da técnica de Southern Blotting, que 

sua distribuição genômica é ampla, estando presente em todas as espécies de 

Oreochromis, Tilapia e Sarotherodon, amostradas, com pequenas variações nas 
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intensidades das bandas obtidas. A distribuição cromossômica da sequência LINE2 foi 

determinada através da utilização da técnica de FISH e foram identificados pequenos 

blocos de sinais espalhados ao longo dos cromossomos, com maior concentração na sua 

porção terminal, o que, de acordo com Higashiyamaet al. (1997), atuaria de modo 

importante na estabilização dos telômeros ou mesmo atuaria como uma barreira de 

proteção à região cromossômica onde estão os localizados os genes.  

Os elementos transponíveis podem ainda estar associados a regiões funcionais, 

tal qual o SINE3 identificado em Danio rerio, o qual compõe uma nova classe de SINE 

derivada do gene ribossomal 5S (Kapitonov & Jurka 2003). Pertencentes à família AFC, 

os elementos que a compõem são SINEs clássicos, derivados do RNAt, cuja ocorrência 

já foi verificada em ciclídeos (Takahashi et al., 1998) e Gymnotiformes (Claro, 2008),  

sendo o processo de transposição mediado pela maquinaria enzimática do 

retrotransposon CR1 (Teraiet al., 1998). A possível origem desse elemento 

corresponderia a uma composição acidental de parte do gene/pseudogene ribossômico 

5S e parte do retrotransposon CR1, aliado a uma mutação no sitio de término de 

transcrição, garantindo assim todos os elementos necessários para a transcrição, 

clivagem da região alvo e reinserção desse elemento, pontos fundamentais para a 

manutenção do SINE no genoma (Kapitonov & Jurka 2003). 

 Além da associação com regiões funcionais e regiões heterocromáticas, os 

elementos transponíveis podem estar associados a cromossomos sexuais. Morescalchi et 

al. (1996) verificaram essa associação entre o transposon TC1, isolado em Chinodraco 

hamatus, espécie pertencente à subordem de Perciformes, endêmica nos oceanos do 

leste (Eastman, 1993). A localização desse elemento transponível restringiu-se a regiões 

heterocromáticas, porém foi verificado ainda um sinal na região terminal no braço longo 

do cromossomo Y, o que sugere que esse transposon esteja relacionado à diferenciação 
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dos cromossomos sexuais (Morescalchi et al. 1996). O elemento TC1 pertence a uma 

superfamília de elementos transponíveis, que possui repetições terminais invertidas com 

sequências altamente conservadas. Integram-se em locais onde há ocorrência da 

sequência TA e possuem um quadro de leitura que codifica para a transposase 

(Henikoff, 1992). Capriglione et al (2002) amplificaram e caracterizaram o elemento 

TC1 na família Nototheniade. Nos resultados de hibridação genômica verificou-se uma 

conservação desse elemento, entretanto a amplificação por PCR revelou uma grande 

variabilidade entre as espécies da família, fato que o torna o elemento TC1 um potencial 

marcador para essas espécies.  

 

O Gênero Eigenmannia 

O gênero Eigenmannia (Sternopygidae) faz parte da ordem Gymnotiformes, 

grupo no qual a morfologia das espécies é tipicamente serpentiforme (Fig. 1) e que 

apresenta distribuição exclusivamente neotropical (Albert, 2001). Uma característica 

notória nas espécies de Gymnotiformes, a qual está intimamente relacionada aos hábitos 

noturnos e ambientes de rios, é a emissão contínua de descargas elétricas de baixas 

voltagens, voltadas para as funções de eletro-localização (navegação, defesa e 

localização de presas) e eletro-comunicação (Alves-Gomes, 2001).  
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Figura 1: Imagem de um exemplar do gênero Eigenmannia oriundo da região de Santa 

Albertina/SP e mantido em laboratório. 

 São descritas oito espécies válidas para o gênero Eigenmannia com data de 

separação estimada em 16Ma. A diversidade de espécies não pode ainda ser 

estabelecida devido à necessidade de uma revisão taxonômica no gênero e as espécies já 

descritas para esse gênero são, provavelmente, na realidade, grupos de espécies crípticas 

morfologicamente (Albert, 2003; Henninget al., 2010).  

Um número expressivo de estudos citogenéticos já foi publicado sobre as 

populações de Eigenmannia, com enfoque basicamente na bacia superior do Rio Paraná 

e na bacia do Rio São Francisco. As populações de Eigenmannia já descritas 

citogeneticamente apresentam ampla variabilidade cariotípica e diversos sistemas 

sexuais incluindo sistemas XY e ZW (Almeida-Toledo et al. 2002). Nas bacias dos rios 

Tietê, Paranapanema e Mogi-Guaçu (SP), ocorrem populações com cariótipos que 

apresentam números cromossômicos variando entre 28 e 38, com presença ou não de 

cromossomos sexuais heteromórficos (Almeida Toledo & Foresti, 2001). Uma análise 

filogenética recente destes citótipos revelou um padrão de labilidade dos sistemas de 
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determinação sexual e uma maior conservação do número cariotípico (Henninget al., 

2010). Segundo Henning (2010), a reconstrução filogenética das diversas espécies de 

Eigenmannia com base em genes mitocondriais mostrou que aqueles que possuem 

sistemas sexuais agrupam com aqueles nos quais os sistemas não estão presentes. Esse 

seria um indício de que a diferenciação dos cromossomos sexuais é recente, levantando 

assim uma hipótese sobre a origem múltipla desse sistema, fato também verificado por 

Henning (2007), em estudo no qual a realização de um experimento com sondas 

específicas para os cromossomos sexuais não demonstrou similaridades entre espécies 

que possuem sistemas sexuais distintos, reforçando a possível origem múltipla do 

sistema. 

Atuando como marcadores espécies-específicos, associados a regiões funcionais, 

heterocromáticas e a cromossomos sexuais, os elementos transponíveis representam um 

modelo interessante para estudo da dinâmica evolutiva das regiões às quais esses 

elementos estão associados. A aplicação dessa abordagem no gênero Eigenmannia 

permitirá uma melhor compreensão no que diz respeito à distribuição e conservação 

desses elementos nas diferentes espécies, sua possível relação com regiões 

heterocromáticas e a diferenciação de cromossomos sexuais. A análise de elementos 

transponíveis do tipo SINE associados à família multigênica composta pelo rDNA 5S, 

associação essa já identificada em Gymnotiformes (Claro, 2008), permitirá uma melhor 

compreensão da dinâmica evolutiva não só do rDNA 5S, mas também da dinâmica e 

conservação desse elemento transponível em espécies do gênero Eigenmannia.     
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Material e Métodos 

Preparações Citogenéticas 

Para a análise citogenética, a estimulação de mitoses foi feita pela inoculação de 

fermento biológico (Cole e Levans, 1971) e os cromossomos mitóticos foram obtidos 

pela preparação direta de células renais (Forestiet al., 1993).  

 

Hibridação in situ 

A hibridação in situ, realizada conforme Conway (1996) incluiu um pré 

tratamento das lâminas que consiste em uma incubação em solução a 100µg/ml de 

RNase, seguida de uma lavagem em solução de 10mM de HCl contendo 0.02% de 

pepsina e um passo de pós fixação em PBS contendo 50mM de MgCl2 e 1% de 

formaldeído. Uma vez feito o pré tratamento, as lâminas são desnaturadas numa solução 

de formamida 70% em 2xSSC a 72ºC e a sonda a 100ºC em uma solução contendo 50% 

de formamida, 10% de sulfato de dextrano e 2XSSC. Para a hibridação, as lâminas são 

incubadas overnight em câmara úmida a 37ºC. A amplificação do sinal, consiste em 

duas incubações com Fitc-Avidina e uma com Anti-Avidina-Biotina a 37ºC em câmara 

úmida, seguida após cada incubação de uma lavagem em solução contendo 0.5% de 

Tween 20 e 4xSSC. O passo final consistiu na desidratação das lâminas e posterior 

montagem com antifade contendo DAPI.  

 

Elementos Transponíveis 

 A busca por elementos transponíveis conservados para o gênero Eigenmannia 

será realizada com base nas sequências já descritas para peixes, nos gêneros Oryzias, 

Danio, Salmo e Oncorhynchus. Para o elemento Tc1 serão utilizados os primersTC1 -

5`-TACAGTGCCTTGCATAAGTATTCACC; Rex1 - RTX1-F1 (TTCTCCAGTGCCT 
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TCAACACC) e RTX1-R3 (TCCCTCAGCAGAAAGAGTCTGCTC) (Volffet al. 

2001a). A reação teve volume final de 25µl tendo como concentrações finais 1mM de 

Mg2+, 0.4pmol para cada primer, 1x de tampão Taq Polimerase KCl, 1x de tampão Taq 

Polimerase (NH4)2SO3, 0.04mM dNTP Mix, 0.1U de Taq Polimerase. Para todos os 

elementos transponíveis (TC1, Rex1 e Rex6) foi utilizado um mesmo programa, que 

consiste em 4 minutos a 94ºC, seguidos de 29 ciclos de 1 minuto a 94ºC, 1 minuto a 

60°C, 2 minutos a 72ºC, tendo como passo final 10 minutos a 72ºC. Uma vez 

amplificados, os produtos obtidos foram submetidos a reação para produção dos 

fragmentos de pontas cegas, através da utilização da Pfx50 ™ DNA Polymerase para 

posterior clonagem, tal qual descrito anteriormente. Nesse caso as temperaturas de 

anelamento foram de 66ºC e 68ºC para os elementos TC1 e Rex1, respectivamente. 

Após amplificação, os produtos foram clonados e posteriormente sequenciados, pelos 

métodos já mencionados anteriormente. 

 

Análises das sequências  

 As sequências foram editadas e analisadas através da utilização do programa 

CodonCodeAligner v. 3.5.7 e, para o cálculo das distâncias intra e interespecíficas, foi 

utilizado o programa MEGA 5.0 (Tamura et al., 2011), utilizando-se o modelo K2P 

(Kimura 2 Parâmetros) para o elemento Rex1 e T92 (Tamura 3 Parâmetros) para o 

elemento TC1. Para a construção das árvores filogenéticas e cálculo de bootstrap, 

utilizaram-se os modelos de Máxima Verossimilhança (MV), Máxima Parcimônia (MP) 

e NeighbourJoining (NJ), para ambas as sequências em estudo. 
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Resultados 

A amplificação do elemento transponível TC1 gerou sequências de tamanho 

considerável, com aproximadamente 1006pb, dentre as quais 453 se mostraram 

informativos para análise molecular da sequência (Fig. 2). Foi calculada a distância 

entre os cariomorfos (Tabela 1), utilizando-se como modelo Tamura3 parâmetros 

(Tamura et al. 2007), demonstrando que as espécies 2n=31/32 e 2n=36 apresentam a 

menor distância (0.0044) enquanto que as espécies 2n=31/32 e 2n=38 apresentam a 

maior distância (0.7801). O esboço das relações utilizando-se os modelos de Máxima 

Verossimilhança (Fig. 3a), Máxima Parcimônia (Fig. 3b) e NeighbourJoining (Fig. 3c), 

foram obtidas reconstruções idênticas entre si, porém com uma topologia que difere das 

já obtidas em trabalhos anteriores (Henning et al., 2010; Claro et al., 2011), entretanto 

com resultado igualmente interessante. Os cariomorfos foram separados em dois 

grandes grupos, o primeiro composto pelas espécies 2n=38XY, 2n=38 e 2n=28 e o 

segundo com as espécies 2n=31/32 e 2n=36. É possível observar a inexistência de 

correlação dessa separação com o número cromossômico dos cariomorfos, entretanto 

essa correlação existe quando analisado o padrão de distribuição de cada um dos 

cariomorfos ao longo do estado de São Paulo (Fig. 4). Sabe-se que o sistema de 

cromossomos sexuais da espécie 2n=38XY teve origem recente, na qual a supressão da 

recombinação e o acúmulo de heterocromatina no cromossomo X, a partir de um 

ancestral 2n=38, tenham ocorrido após uma separação geográfica recente (Henning et 

al., 2010), o que corrobora a pequena distância genética visualizada para as espécies 

2n=38XY e 2n=38 (0.0179). Foi verificado ainda que a distância de ambas as espécies 

também é pequena em relação à espécie 2n=28 (0.0553 e 0.0446 respectivamente) a 

qual já foi encontrada em simpatria com a espécie 2n=38 (Icem/SP, Araras/SP, Luiz 

Antônio/SP), fato esse que justificaria uma distância genética baixa. O segundo grupo 
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formado envolve as espécies 2n=36 e 2n=31/32, as quais também são comumente 

encontradas em simpatria (Santa Albertina/SP, Botucatu/SP e Auriflama/SP), também 

justificaria a distância genética pequena entre as espécies (0.0044) para esse transposon. 

Quando calculada a distância, entre os grupos 2n=38/ 2n=38XY/ 2n=28 e 2n=36/ 

2n=31/32, utilizando-se os mesmos parâmetros para o cálculo das distâncias entre 

espécies, a distância obtida se mostrou elevada, com valor aproximado de 0.7036. 

Apesar de esse valor de distância em comparação àqueles obtidos para os cariomorfos, 

ser considerado elevado, as distâncias dentro dos grupos se mostram relativamente 

pequenas (Tabela 2).  
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Figura 2: Alinhamento das sequências do elemento transponível TC1. Pontos indicam bases iguais e traços indicam deleções. Abaixo sequência 

consenso entre as espécies, determinado pelo programa CodonCodeAligner. 
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 2n=38 2n=38XY 2n=36 2n=31/32 2n=28 

2n=38 -     

2n=38XY 0.0179 -    

2n=36 0.7048 0.6986 -   

2n=31/32 0.7081 0.7018 0.0044 -  

2n=28 0.0446 0.0553 0.7009 0.7042 - 

 

Tabela 1: Distâncias genéticas entre as espécies em estudo para o elemento transponível 

TC1, utilizando-se o modelo Kimura-2-Parâmetros. 

 



119 
 

 

Figura 3: Árvores de Máxima Verossimilhança (a), Máxima Parcimônia (b) e 

Neighbour-Joining (c) para o elemento transponível TC1. 
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Figura 4: Mapa evidenciando regiões onde já foi verificada a simpatria dos cariomorfos 

2n=31/32 e 2n=36 (Santa Albertina/SP, Botucatu/SP e Auriflama/SP) e 2n=38 e 2n=28 

(Icem/SP, Araras/SP, Luiz Antônio/SP). 

 

 2n=38/ 2n=38XY/ 2n=28 2n=36/ 2n=31/32 

2n=38/ 2n=38XY/ 2n=28 -  

2n=36/ 2n=31/32 0.7036 - 

 

Tabela 2: Distâncias genéticas entre dois grupos de espécies (2n=38/ 2n=38XY/ 2n=28 

e 2n=36/ 2n=31/32) para o elemento transponível TC1, utilizando-se o modelo Kimura-

2-Parâmetros. 

 

O retrotransposon Rex1 por sua vez teve sequências de tamanho muito inferior 

ao transposon TC1, com um total aproximado de 575pb e apresentando uma 
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conservação significativa entre as espécies, possuindo apenas 31 sítios variáveis (Fig. 

5). As distâncias genéticas foram calculadas de acordo com o modelo Kimura 2 

Parâmetros (Tamura et al. 2007). Novamente foi evidenciada uma grande proximidade 

entre as espécies 2n=38XY e 2n=38 (0.0113), fato esse já esperado, tal qual visto para o 

elemento transponível TC1, devido à possível origem recente do sistema sexual da 

espécie 2n=38XY (Henning et al., 2010). A maior distância por sua vez foi verificada 

para as espécies 2n=38 e 2n=36 (0.0325), diferindo do resultado encontrado para o 

transposon TC1. O esboço das relações também foi feito utilizando-se máxima 

verossimilhança utilizando-se o modelo Kimura 2 Parâmetros (Fig. 6), entretanto a 

topologia obtida diferiu, de modo geral, daquela observada para o transposon TC1, 

sendo mantida apenas a relação de distância entre as espécies 2n=38 XY e 2n=38, fato 

já esperado e discutido anteriormente. Foi formado também um segundo grupo que 

inclui as espécies 2n=31/32 e 2n=28, apresentando valor de distância próxima ao grupo 

já mencionado enquanto que a espécie 2n=36 apresentou-se como separada das demais 

nesse esboço. Cabe ressaltar ainda que as distâncias genéticas obtidas para o 

retrotransposon Rex1 são sensivelmente menores quando comparadas com as obtidas 

para o elemento TC1. Essa grande proximidade entre as espécies, observada após o 

cálculo das distâncias (Tabela 3), pode significar um processo de invasão recente desse 

retrotransposon (Volff et al., 2000). Para melhor delinear a história evolutiva desse 

elemento um novo cálculo de distância foi levado a efeito para determinar o quão 

distante estão os grupos 2n=28/ 2n=31/32 e 2n=38/2n=38XY em relação à espécie 

2n=36 (Tabela 4). 
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Figura 5: Alinhamento das sequências do elemento transponível Rex1. Pontos indicam bases iguais e traços indicam deleções. Abaixo sequência 

consenso entre as espécies, determinado pelo programa Codon Code Aligner 
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Figura 6: Árvore de verossimilhança com cálculo de bootstrap, utilizando-se o modelo 

Kimura-2-Parâmetros, para a sequência do elemento transponível Rex1. 
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 2n=38 2n=38XY 2n=36 2n=31/32 2n=28 

2n=38 -     

2n=38XY 0.0113 -    

2n=36 0.0325 0.0286 -   

2n=31/32 0.0267 0.0228 0.0316 -  

2n=28 0.0267 0.0228 0.0287 0.0199 - 

 

Tabela 3: Distâncias genéticas entre as espécies em estudo para o elemento transponível 

Rex1, utilizando-se o modelo Kimura-2-Parâmetros. 

 

 2n=28/ 2n=31/32 2n=38/ 2n=38XY 2n=36 

2n=28/ 2n=31/32 -   

2n=38/ 2n=38XY 0.0247 -  

2n=36 0.0306 0.0306 - 

 

Tabela 4: Distâncias genéticas entre dois grupos de espécies (2n=28/ 2n=31/32 e 

2n=38/2n=38XY) para o elemento transponível Rex1, utilizando-se o modelo Kimura-

2-Parâmetros. 

 

 A hibridação in situ dos elementos Rex1 (Fig. 7) e TC1 (Fig. 8) nos cariomorfos 

em estudo, permitiu observar a distribuição de tais elementos em nível cromossômico e 

a existência ou não uma possível relação com os cromossomos sexuais nas espécies 

2n=38XY e 2n=31/32. O retroelemento Rex1 apresentou uma maior ocorrência nas 

espécies 2n=28 e 2n=31/32, permitindo inclusive a visualização de pequenos blocos em 

alguns cromossomos, sendo que na espécie 2n=28 é possível visualizar ainda uma 
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preferência de localização em um único par cromossômico metacêntrico de grande 

tamanho (destaque Fig. 3) mas, de modo geral, o sinal pode ser visto nos cromossomos 

como um todo. O transposon TC1, por sua vez mostrou-se com uma incidência mais 

homogênea no genoma das espécies em estudo e, novamente, fato também observado 

por Capriglione et al. (2002) na espécie Chionodraco hamatus. Outro ponto interessante 

verificado foi de que assim como para o elemento Rex1, na espécie 2n=28 houve um 

acúmulo de elementos em um par cromossômico metacêntrico grande.  
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Figura 7: Hibridação in situ em cariomorfos do gênero Eigenmannia utilizando-se como sonda o elemento Rex1. Em destaque metacêntrico com 

acúmulo de elementos transponíveis. 
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Figura 8: Hibridação in situ em cariomorfos do gênero Eigenmannia utilizando-se como sonda o elemento TC1.
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Discussão 

Algumas famílias de retrotransposons têm sido utilizadas com sucesso em 

estudos filogenéticos (Wichmanet al., 1992; Deinniger&Batzer, 1993), entretanto, 

geralmente existe certa inconsistência entre as filogenias dos elementos transponíveis e 

a espécie na qual ele é encontrado. Devido a isso, acredita-se que a transferência de um 

genoma para outro ocorra por transmissão vertical, no caso sexual, ou horizontal 

(Capriglione et al., 2002). 

Sabe-se que o elemento TC1 está comumente associado a regiões de lesão 

cromossômica (Reite et al., 1996, 1999) e também de inversões (Cacereset al., 1999; 

Mathiopoulos et al., 1998), o que pode indicar que a invasão desse elemento no gênero 

não seja antiga e que as alterações observadas entre os grupos 2n=38/ 2n=38XY/ 2n=28 

e 2n=36/ 2n=31/32, refletidas na pequena distância calculada entre os grupos, seja, na 

verdade, resultado do comportamento característico desse transposon, o de estar 

associado a regiões de rearranjos cromossômicos, acumulando assim inúmeras 

alterações em sua sequência em um curto período de tempo. Aliado a isso, o fato de a 

topologia obtida nos fornecer dois grupos distintos com números cromossômicos 

distantes (2n=38/ 2n=38XY/ 2n=28 e 2n=36/ 2n=31/32) nos leva a crer que a invasão 

tenha ocorrido uma única vez ao longo da história evolutiva dos grupos. Para tal, pelo 

menos quatro dos cinco cariomorfos já estariam diferenciados (2n=28, 2n=38 

(ancestral), 2n=31/32 e 2n=36), sendo, portanto a invasão simultânea nos grupos 2n=28/ 

2n=38 (ancestral) e 2n=36/2n=31/32, os quais seriam simpátricos (Fig. 15), tal qual 

visto atualmente, e cujas pressões do ambiente, associadas às características inerentes 

desse transposon de estar associado a regiões de alteração cromossômica, levaram à 

diferenciação dessa sequência entre os cariomorfos, do modo como as vemos hoje. Os 

dados sobre o retrotransposon Rex1 evidenciaram uma mesma distância dos grupos 
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determinados em relação ao cariomorfo 2n=36, demonstrando a presença de uma 

característica única, que o diferenciou do elemento presente na espécie 2n=36. Foi 

observada, como citada anteriormente uma grande conservação desse elemento e, sendo 

assim, a hipótese que melhor explicaria o padrão observado seria a de uma invasão 

única desse retrotransposon em um ancestral para todos os cariomorfos, seguida por 

alterações nessa sequência ancestral apenas na espécie 2n=36, fato que corrobora a 

presença das maiores distâncias observadas para a espécie em relação às demais (Tabela 

7). Sendo assim é provável que a invasão desse elemento no gênero seja recente, fato 

evidenciado pelas pequenas distâncias encontradas e que essa invasão tenha ocorrido 

em um único evento, diferindo do padrão já descrito na literatura de apresentar inúmeras 

ondas de retrotransposição (Deiningeret al., 1992) 

De modo geral, o sinal obtido para os elementos estudados foi disperso, 

diferindo, portanto, de inúmeros trabalhos da literatura, realizados em duas ordens da 

superordem Acanthopterygii (Wileyet al., 2000), nos quais os elementos transponíveis 

são encontrados em clusters comumente associados a regiões heterocromáticas (Da 

Silva et al. 2002; Bouneauet al. 2003; Fischer et al., 2004; Ozouf-Costazet al., 2004; 

Mazzuchelli& Martins, 2009; Teixeira et al., 2009).  Entretanto, Ferreira et al. (2011) 

obtiveram o mesmo padrão disperso, para os elementos Rex1 e Rex3 na subfamília 

Hypoptopomatinae, onde também é verificada predominância de ocorrência em regiões 

eucromáticas. Sendo assim, considerando a filogenia geral da superordemOstariophysi, 

tal padrão se mostra congruente, uma vez que Gymnotiformes, ordem a qual inclui o 

gênero Eigenmannia, é grupo irmão de Siluriformes, ordem que contém a subfamília 

Hypoptopomatinae (Fink&Fink, 1981). Tal fato pode indicar um processo de invasão de 

elementos transponíveis da família Rex em um ancestral comum, sendo esse um 

provável processo paralelo de invasão na superordem Acanthopterygii, sendo possível 
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que esse mesmo padrão disperso possa ser encontrado dentro de Ostariophysi, 

entretanto estudos nessa mesma linha dentro dessa superordem são necessários para que 

essa hipótese possa ser mais bem  explorada. 

Outro fato interessante com relação à localização desses elementos transponíveis é a sua 

localização em regiões eucromáticas, um possível indicativo de que esses elementos 

encontram-se ativos, transpondo em regiões onde haja a atuação da maquinaria de 

replicação, ponto fundamental para o processo de transposição ou retrotransposição dos 

elementos transponíveis (Sawyer & Malik, 2006). Além disso, o acúmulo de sinal no 

cromossomo metacêncitrico do cariomorfo 2n=28 pode ser um indício de convergência, 

uma vez que esses elementos apresentam métodos de mobilização genômica distintos, 

sendo o elemento TC1 (Ivics et al., 1997) por transposição e o elemento Rex1 por 

retrotransposição (Volff et al., 2000). Não foi possível observar uma preferência de 

localização nos cromossomos sexuais nas espécies 2n=31/32 e 2n=38XY, indicativo de 

que esses elementos provavelmente não atuaram no processo de diferenciação 

morfológica dos cromossomos sexuais, como já descrito na literatura (Cioffi et al., 

2010), porém os resultados apresentados permitiram observar algumas peculiaridades 

associadas ao padrão de distribuição desses elementos, bem como aliado aos dados 

moleculares foi possível um início da compreensão da evolução desses elementos nos 

diferentes cariomorfos do gênero Eigenmannia 
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Capítulo 5 

Telomeric sequences reveal no fusion sites in karyomorphs of 

the genus Eigenmannia. 
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Introdução 

Resultado da evolução cromossômica, diferenças cariotípicas entre espécies próximas 

estão associadas à ocorrência de uma ampla variedade de rearranjos cromossômicos, como 

fusões cêntricas ou em tandem, inversões peri ou paracentroméricas, entre outros processos, 

levando à divergência dessas espécies em relação ao ancestral comum (Santani et al., 2002). 

Alguns processos de rearranjos geram vestígios, que auxiliam na compreensão da origem dos 

cromossomos de uma determinada espécie e entre esses processos podem-se destacar sítios 

centroméricos e teloméricos intersticiais, resquícios, por exemplo, de eventos de fusão, como os 

observados no Indian muntjac (Lee et al., 1993; Yang et al., 1997). Desse modo, sítios 

teloméricos intersticiais já foram observados em cromossomos de diversas espécies de 

vertebrados, incluindo humanos (Ijdo et al., 1991), camundongos (Yen et al., 1996, 1997), 

galinhas (Nanda & Schmid, 1994) e peixes (Claro et al, 2010). Meyne et al. (1990), estudaram a 

localização de sítios teloméricos em três ordens de vertebrados (Chiroptera, Rodentia e Primates) 

e a hibridação in situ com essas seqüências, forneceu evidências da ocorrência da evolução 

cromossômica. Espécies que possuem cariótipos ancestrais apresentaram sítios teloméricos 

apenas nas regiões terminais, enquanto que espécies intermediárias e com altas taxas de evolução 

apresentam sítios teloméricos em regiões não terminais, evidenciando assim resquícios de 

ocorrência de fissões seguidas de fusões durante o processo de evolução cariotípica (Meyne et al, 

1990).  

Rearranjos que levam à fusão cêntrica de dois cromossomos acrocêntricos, formando um 

único metacêntrico, as fusões Robertsonianas (Robertson, 1916), e as fusões cromossômicas em 

tandem, como verificado no cariótipo do Indian muntjac (Yang et al., 1997), podem ocorrer 

quando há depleção da seqüência telomérica ou alterações nas proteínas associadas a essas 
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regiões (Ferreira et al., 2004). Os telômeros são regiões de extrema importância para manutenção 

da estabilidade e integridade cromossômica, (Kipling, 1995) e quando há a depleção dessas 

seqüências, essas passam a ser reconhecidas como quebras nas moléculas de DNA, resultando na 

ativação da maquinaria de reparo da célula ocasionando assim a fusão dessas regiões (Ferreira et 

al., 2004). Em alguns grupos de vertebrados, verifica-se a ocorrência de fusões cromossômicas 

sem perda da seqüência telomérica, tendo como resultado a presença de sítios teloméricos 

intersticiais (ITS) remanescentes detectáveis por FISH, fato que é associado à possível inativação 

dos telômeros seguida da fusão dessas regiões (Meyne et al., 1990). Em peixes, a análise a 

distribuição das seqüências (TTAGGG)n mostrou que, de modo geral, elas encontravam-se nas 

regiões terminais; em alguns casos, pode-se verificar a presença de sítios teloméricos intersticiais 

(ITS) em regiões centroméricas, indicando assim, a ocorrência tanto processos de fusão 

cromossômica recente (Holmquist & Dancis, 1979), como evidências de rearranjos 

cromossômicos envolvendo seqüências teloméricas (Phillips & Reed, 1996). Devido à grande 

variedade de cariomorfos pertencentes ao gênero Eigenmannia este trabalho tem por intuito 

verificar se há indícios de ITS nesses cariomorfos, indicando se houve ou não rearranjos 

cromossômicos recentes, na história evolutiva da espécie, envolvendo as regiões teloméricas. 

 

Material e Métodos 

Preparações Citogenéticas  

Para a análise citogenética, a estimulação de mitoses foi feita pela inoculação de fermento 

biológico (Cole e Levans, 1971) e os cromossomos mitóticos foram obtidos pela preparação 

direta de células renais (Foresti et al., 1993).  
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Amplificação de Sequências teloméricas 

 Para obtenção das sequências teloméricas, utilizamos os primers degenerados 

(TTAGGG)5 e (CCCTAA)5, de modo que na reação de PCR esses pimers atuem como templates 

para si mesmos e, portanto a cada ciclo temos o aumento no tamanho do fragmento. A reação de 

PCR para um volume de 100µl continha 50mM KCl, 10mM Tris-HCl (pH 8.3), 1.5mM MgCl2, 

200µM de cada dNTP, 0.1µM de cada primer e 2U de Taq Polimerase. A amplificação consiste 

em primeiramente 10 ciclos, sendo 1 minuto 94ºC, 30 segundos a 55ºC e 1 minuto a 72ºC, 

seguido de 30 ciclos sendo 1 minuto 94ºC, 30 segundos 60ºC, 90 segundos 72ºC e um passo final 

de 5 minutos a 72ºC. Após a realização da PCR os produtos amplificados foram visualizados em 

gel de agarose 1% para verificação do tamanho dos produtos. 

 

Hibridação in situ 

A hibridação in situ, realizada conforme Conway (1996), incluiu um pré tratamento das lâminas 

que consiste em uma incubação em solução a 100µg/ml de RNase, seguida de uma lavagem em 

solução de 10mM de HCl contendo 0.02% de pepsina e um passo de pós fixação em PBS 

contendo 50mM de MgCl2  e 1% de formaldeído. Uma vez feito o pré tratamento, as lâminas são 

denaturadas numa solução de formamida 70% em 2xSSC a 72ºC e a sonda a 100ºC em uma 

solução contendo 50% de formamida, 10% de sulfato de dextrano e 2XSSC. Para a hibridação, 

as lâminas são incubadas overnight em câmara úmida a 37ºC. A amplificação do sinal, consiste 

em duas incubações com Fitc-Avidina e uma com Anti-Avidina-Biotina a 37ºC em câmara 

úmida, seguida, depois de cada incubação, de uma lavagem em solução contendo 0.5% de Tween 

20 e 4xSSC. O passo final consistiu na desidratação das lâminas e posterior montagem com 

antifade contendo DAPI. 
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Resultados e Discussão 

A hibridação in situ das sequências teloméricas nas cinco espécies do gênero 

Eigenmannia (Fig. 1) evidenciou sinais apenas em regiões terminais, não apresentando sinais 

intersticiais. Sabe-se que na espécie 2n=31/32 houve a ocorrência de uma fusão de dois 

cromossomos X levando à formação de um neo Y já previamente descrita (Almeida-Toledo et 

al., 1992), dando origem a um sistema de determinação sexual múltiplo (X1X1X2X2/X1X2Y), 

padrão esse já diversas vezes verificado nas mais diversas espécies de peixes. A presença de 

sítios intersticiais já foi verificada em espécies da ordem Gymnotiformes (Claro et al., 2010), 

estudo que demonstrou a ocorrência de duas fusões em tandem, comprovada pela hibridação in 

situ de sequências teloméricas, bem como pela obtenção de bandas R, comprovando que houve 

uma redução do número cromossômico no ancestral comum do gênero Gymnotus que, associada 

a outros rearranjos, levou à diferenciação em duas espécies distintas Gymnotus sylvius com 

2n=40 cromossomos e Gymnotus carapo com 2n=54 cromossomos. O fato de não ser possível 

encontrar qualquer resquício de sequências teloméricas intersticiais no gênero Eigenmannia, em 

especial na espécie 2n=31/32 é um indicativo de que os rearranjos que ocorreram ao longo da 

história evolutiva, têm sua origem em um ponto muito antigo. Sendo assim, acredita-se que a 

diferenciação nos inúmeros cariomorfos, os quais correspondem a diferentes espécies do gênero 

Eigenmannia tenha ocorrido num tempo evolutivo distante, pensando principalmente na espécie 

2n=31/32, nas qual a fusão foi comprovada por outras técnicas citogenéticas (Almeida Toledo et 

al., 1988) e seria esperado a presença de ITS nesse cromossomo, entretanto as sequências 

teloméricas intersticiais ali existentes foram depletadas com o tempo, sendo não mais possível 

detectá-las. Acredita-se ainda que a diferenciação dos cromossomos sexuais na espécie 

2n=38XY nada tem de relacionado com esses eventos de fusão e sim provavelmente um acúmulo 
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de heterocromatina devido a outras pressões seletivas no cromossomo X da espécie, sendo 

inclusive muito provável que a formação dos dois sistemas sexuais presentes no gênero 

Eigenmannia (XX:XY/X1X1X2X2:X1X2Y) resulte da ocorrência de dois eventos de surgimento 

dos cromossomos sexuais nas espécies 2n=31/32 e 2n=38XY, tal qual sugerido por Henning et 

al. (2010). 
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Figura 1: Hibridação in situ de sequências teloméricas em espécies do gênero Eigenmannia
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 Muitos estudos citogenéticos foram já levados a efeito no gênero Eigenmannia, 

entretanto muito pouco se sabe ainda sobre a sistemática desse grupo (Albert, 1997) que 

apresenta uma distribuição exclusivamente tropical e uma grande diversidade. No 

presente trabalho foram analisados cinco cariomorfos do gênero, provenientes das 

regiões de São Miguel Arcanjo (2n=38XY), Botucatu (2n=31/32), Araras (2n=28 e 

2n=38) e Santa Albertina (2n=36), de modo a verificar se esses cariomorfos poderiam 

ser potenciais espécies, o gene mitocondrial Citocromo Oxidase I (COI) amplamente 

utilizado em estudos de barcoding (referências) juntamente com o gene ribossômico 5S, 

já utilizado anteriormente para delimitação de espécies em peixes (referência). 

Comprovou-se o poder discriminatório do gene COI através do cálculo das distâncias 

genéticas em indivíduos de um mesmo cariomorfo e entre cariomorfos distintos, 

evidenciando grandes distâncias, resultado do acúmulo de mutações ao longo da história 

evolutiva do grupo e corroborado pelos dados obtidos do gene ribossômico 5S. Uma 

vez analisada a questão da delimitação dos cariomorfos como possíveis espécies, 

verificou-se a contribuição de porções repetitivas do genoma nesse processo evolutivo, 

desde regiões funcionais como o gene ribossômico 5S, e não funcionais como as regiões 

teloméricas, fundamentais na manutenção cromossômica (referência) e elementos 

transponíveis, verificando não só sua participação no processo evolutivo desses 

cariomorfos, como verificar se houve ou não acúmulo desses elementos em 

cromossomos sexuais morfologicamente distintos presentes em dois cariomorfos 

(2n=31/32 e 2n=38XY). 

 O gene ribossômico 5S mostrou-se uma porção do genoma extremamente 

conservada, fato esse já esperado pela importância dessa região na produção de um 

elemento fundamental aos ribossomos (Albertset al., 2012), sendo a variação que 

permite a delimitação dos cariomorfos em possíveis novas espécies presente em seu 
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espaçador não transcrito. Aliado a isso verificou-se a presença de duas classes de 

sequencias para o gene ribossômico 5S, de maior e menor tamanho, com exceção ao do 

cariomorfo 2n=31/32 que não apresenta a sequencia de maior tamanho. A análise dessas 

sequências sugere dois possíveis modelos evolutivos, um com aumento gradual do 

número cromossômico e o segundo dois grupos cromossômicos distintos, A (2n=31/32 

e 2n=28) e B (2n=36, 2n=38 e 2n=38XY), compartilhando um ancestral comum e 

apresentando uma evolução em paralelo, a partir da separação nesses grupos. A segunda 

hipótese já foi verificada na literatura e, portanto, talvez essa seja a hipótese mais 

provável. Foi vista ainda uma grande variação no número de sítios para o gene 

ribossômico, inclusive a presença desse gene em cromossomos sexuais 

morfologicamente distintos 2n=31//32 e 2n=38XY o que evidencia a grande 

complexidade dessa região de extrema importância no genoma. O estudo dessa família 

multigênica trouxe novas e importantes informações dessa região do genoma, 

fornecendo evidências do processo de evolução dessas sequencias para os diferentes 

cariomorfos em estudo. 

 Os elementos transponíveis analisados apresentaram dois padrões evolutivos 

distintos, sendo que o padrão associado ao transposon TC1 evidenciou grupos com 

números cromossômicos distintos (2n=31/32 e 2n=36/ 2n=28 e 2n=38), porém já 

verificados, que ocorrem em simpatia e acredita-se que a invasão por esse elemento 

tenha ocorrido de forma simultânea nesses grupos. Para o retrotransposon Rex1 

verifica-se um padrão de conservação maior devido às distâncias genéticas verificadas 

e, possivelmente, a invasão desse retrotransposon tenha ocorrido em um ancestral 

comum a todos os cariomorfos, seguida por alterações nessa sequência ancestral apenas 

na espécie 2n=36, fato que corrobora a presença das maiores distâncias observadas para 

a espécie em relação às demais. O padrão de dispersão verificado na hibridação in situ 
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de ambos os elementos difere dos padrões já verificados na literatura (Da Silva et al. 

2002; Bouneauet al. 2003; Fischer et al., 2004; Ozouf-Costazet al., 2004; Mazzuchelli& 

Martins, 2009; Teixeira et al., 2009), entretanto dados recentes (Ferreira et al. 2011) 

evidenciam padrões muito similares, porém ainda são poucos os trabalhos voltados para 

o estudo dos elementos transponíveis. Com relação aos cromossomos sexuais, não foi 

verificada participação desses elementos em sua diferenciação morfológica e o acúmulo 

desses elementos não foi acentuado em nenhum dos cariomorfos.  

 A hibridação de sequencias teloméricas teve por objetivo verificar evidências de 

processos de fusão recentes envolvendo os cariomorfos, entretanto nenhum sinal 

intersticial (ITS) foi observado. Isso sugere que até mesmo a fusão no cariomorfo 

2n=31/32 (Almeida-Toledo, 1998) que deu origem ao macho apresentando um 

cromossomo metacêntrico, e todos os outros processos de fusão que tenham ocorrido ao 

longo do processo evolutivo dos cariomorfos, deu-se em um tempo evolutivo suficiente 

para que evidências moleculares dessas fusões já não sejam mais detectáveis. 

 De uma forma geral foi possível estabelecer que os cariomorfos em estudo 

apresentem diferenças suficientes para sugerirmos que estes provavelmente componham 

espécies distintas e não apenas cariomorfos; verificaram-se duas classes de DNA 

ribossômico 5S com tamanhos distintos de espaçadores e um padrão complexo de 

localização cromossômica para essa família multigênica; os elementos transponíveis 

como já esperado apresentam padrões evolutivos específicos tanto para suas 

sequências, quanto para a localização cromossômica. São necessários ,ainda mais 

estudos nesse gênero para uma melhor compreensão desses elementos e sua 

participação no processo evolutivo desses cariomorfos; a ausência de sítios teloméricos 

intersticiais que sugere que processo de fusão, dando origem aos diferentes cariomorfos, 



152 

 

tenha ocorrido em um tempo evolutivo suficiente para que essas sequencias não mais 

possam ser detectadas molecularmente. 
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Resumo 

O DNA repetitivo constitui uma fração considerável do genoma de muitos 

organismos eucarióticos. Composto tanto por sequências funcionais, como os genes 

ribossômicos, quanto não codificantes, como é o caso dos elementos transponíveis, 

mini/microssatélites e o DNA satélite, essa porção do genoma tem sido amplamente 

utilizada como objeto de estudo, uma vez que sequências repetitivas podem estar 

associadas, por exemplo, a processos de diferenciação sexual. Esses estudos têm 

auxiliado tanto na melhor compreensão da dinâmica dessas regiões cromossômicas, 

como salientado a importância, a conservação e a evolução da porção repetitiva no 

genoma. O gênero Eigenmannia (Gymnotiformes, Sternopygidae) compreende espécies 

crípticas do ponto de vista morfológico que exibem variação no número cromossômico 

e podem apresentar sistemas sexuais XY ou ZW nos quais os elementos do par sexual 

diferem pela presença de blocos heterocromáticos maiores do que os encontrados em 

cromossomos autossomos, ou sistemas múltiplos envolvendo translocação Y-

autossomo. O presente trabalho tem por objetivos o estudo sobre do gene Citocromo 

Oxidase I (COI), de forma a verificar a capacidade discriminatória desse gene 

mitocondrial e sugerir possíveis espécies dos então cariomorfos do 

gênero Eigenmannia no estado de São Paulo, continuidade do estudo do DNA repetitivo 

no gênero Eigenmannia, tanto de regiões funcionais do genoma, no caso o gene 

ribossômico 5S, bem como de elementos transponíveis, permitindo assim uma melhor 

compreensão sobre a distribuição, conservação nos cariomorfos e verificar sua eventual 

participação no processo de diferenciação não só de cromossomos sexuais, mas também 

na evolução cariotípica do grupo. Os resultados obtidos com o gene COI, assim como 

aqueles obtidos pelo gene ribossômico 5S evidenciam distâncias genéticas consistentes 

com a hipótese de que os cinco cariomorfos possam ser considerados como espécies 

distintas. Além disso, a hibridação in situ do gene ribossômico 5S forneceu uma nova 

evidência para a fusão cromossômica que deu origem ao cromossomo sexual Y, já 

descrita na literatura, enquanto que a hibridação de sequências teloméricas não forneceu 

evidências de processos de fusão recentes envolvendo os cariomorfos. Com relação aos 

elementos transponíveis foi possível verificar padrões distintos nos elementos TC1 e 

Rex1 no que diz respeito às sequências, uma vez que o elemento TC1 delimitou dois 

grandes grupos o que pode indicar uma invasão simultânea nos grupos e no 

retrotransposon Rex1 a invasão tenha ocorrido em um ancestral comum a todos os 

cariomorfos.  
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Abstract 

The repetitive DNA constitutes a considerable fraction of the genome of many 

eukaryotic organisms. Compound by both functional sequences, such as ribosomal 

genes, and non-coding, such as transposable elements, mini / microsatellite DNA and 

the satellite, this portion of the genome has been widely used as a study object, since the 

repetitive sequences may be associated with, for example, the processes of sexual 

differentiation. These studies helped to understand the dynamics of these chromosomal 

regions, pointing the importance, conservation and evolution of the repetitive portion of 

the genome. The genus Eigenmannia (Gymnotiformes, Sternopygidae) comprises a 

morphological cryptic species that exhibit variation in chromosome number and may 

have sexual XY or ZW systems in which the elements of sexual pair differ by the 

presence of heterochromatic blocks larger than those found in chromosomes autosomes, 

or systems involving multiple Y-autosome translocation. The present work aims to 

study the gene Cytochrome Oxidase I (COI) to verify the discriminatory capacity of this 

mitochondrial gene and suggest possible species of the so called karyomorphs of the 

genus Eigenmannia in the state of São Paulo. The study of repetitive DNA in 

Eigenmannia genus, includes 5S ribosomal gene and transposable elements, thus 

allowing a better understanding of the distribution, conservation in karyomorphs and 

verify their possible participation in the process of differentiation not only of sex 

chromosomes, karyotypic evolution but also in the group. The results obtained with the 

COI gene, as well as those obtained by the 5S ribosomal gene demonstrate genetic 

distances consistent with the hypothesis that the five karyomorphs can be regarded as 

separate species. In addition, in situ hybridization of ribosomal 5S gene provided new 

evidence for chromosomal fusion which led to the Y sex chromosome, as described in 

the literature, whereas hybridization of telomeric sequences did not provide evidence of 

recent fusion events involving the karyomorphs. Regarding transposable elements, it 

could be verified distinct sequence patterns between TC1 and Rex1 elements, since the 

TC1 element delimited two groups which may indicate a simultaneously invasion in 

those groups and retrotransposon Rex1 invasion has occurred in a common ancestor to 

all karyomorphs. 


