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RESUMO 
 
 

Sequências de DNA de múltiplas cópias, também chamado “DNA repetitivo”, 
representam grande parte do genoma dos eucariotos. Antes referidas como DNA 
lixo, devido a aparente ausência de funcionalidade, atualmente teve seu papel 
ampliado na evolução estrutural e funcional do genoma de diversos grupos. Uma 
ferramenta que tem se mostrado útil no entendimento da dinâmica evolutiva destes 
segmentos é a integração de diversos DNAs repetitivos com o mapeamento físico 
cromossômico. No entanto, em peixes, tais estudos se restringem a poucas famílias, 
o que reduz a compreensão geral do comportamento destas sequências em um 
grupo tão diverso. Com o intuito de contribuir com tal cenário, DNA ribossômicos e 
retroelementos Rex1, Rex3 e Rex6 foram isolados e mapeados nos cromossomos 
através da hibridação fluorescente in situ (FISH), em representantes da família 
Pimelodidae (Sorubim lima, Pimelodus britskii, Steindachneridion melanodermatum e 
Steindachneridion parahybae) e Ariidae (Genidens genidens). A localização dos 
retroelementos evidenciou um padrão disperso no complemento cromossômico, com 
relativa concentração em regiões terminais e co-localizados com genes 
ribossômicos, a exceção das espécies do gênero Steindachneridion, onde o 
retroelemento Rex3 não está associado com as regiões organizadoras de nucléolos. 
A fim de definir a correta disposição das sequências que apresentaram sinais 
sobrepostos, Sorubim lima foi submetido à técnica de alta resolução da FISH em 
fibras cromatínicas estendidas (fiber FISH), protocolo este adaptado para a 
realização a partir de células em suspensão em peixes. Com a aplicação desta 
técnica, a disposição intercalar entre retroelementos Rex3 e Rex6 com sequências 
teloméricas e genes ribossômicos 18S puderam ser mapeadass nesta espécie. Os 
resultados encontrados reforçam a presença de regiões cromossômicas 
preferenciais de inserção e acúmulo destes retroelementos e contribuem para um 
melhor entendimento da organização genômica do DNA repetitivo em peixes.  
 

 

 

Palavras-chave: 
Peixes. Hibridação fluorescente in situ. Fiber FISH. Retrotransposons. rDNA. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 
 

 

DNA sequences of multiple copies, also called "repetitive DNA", represent a great 
portion of the eukaryotic genome. Such DNA sequence before treated as junk DNA, 
due to apparent absence of functionality, currently have demonstrated its importance 
in the structural and functional evolution on genomes of diverse groups. One tool that 
has proven useful in understanding the evolutionary dynamics these segments is the 
integration of several repetitives DNAs with the physical mapping of chromosomes. 
However, in fish, such studies are restricted to few families, which reduce the overall 
understanding of the behavior of these sequences in a diverse group. Aiming to 
contribute to understand the behavior of these sequences, ribosomal DNA and 
retroelements Rex1, Rex3 and Rex6 were isolated and mapped on chromosomes by 
fluorescence in situ hybridization (FISH), in representatives of the families 
Pimelodidae (Sorubim lima, Pimelodus britskii, Steindachneridion melanodermatum 
and Steindachneridion parahybae) and Ariidae (Genidens genidens). The location of 
retroelements showed a dispersed pattern in the chromosome complement, with 
relative concentration in the terminal regions and co-localized with ribosomal genes, 
with the exception of the species of genus Steindachneridion, where the Rex3 
retroelement is not associated with the nucleolus organizer regions. To define the 
correct arrangement of sequences that showed overlapping signals, the Sorubim 
lima was submitted to high-resolution method of FISH on extended chromatin fibers 
(fiber FISH), adapted protocol to employed cells suspension of fish. By applying this 
technique, the interspersed arrangement between retroelements Rex3 and Rex6 with 
telomeric sequences and 18S ribosomal genes could be mapped in this species. The 
results corroborate the presence of chromosomal regions preference of insertion and 
accumulation of retroelements and it contribute to a better understanding of the 
genomic organization of repetitive DNA in fish.  
 
 
 
 
Keywords: 
Fluorescence in situ hybridization. Fiber FISH. Retrotransposons. rDNA. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

 

1.1 SILURIFORMES 

 

1.1.1 Aspectos gerais, sistemáticos e citogenéticos 

 

Peixes da ordem Siluriformes são os mais diversos e amplamente distribuídos 

dentro da superordem Ostariophysi. Possuem 36 famílias reconhecidas cerca de 

478 gêneros e 3.093 espécies (FERRARIS, 2007). A maioria de seus representantes 

habita as águas doces das regiões tropicais, embora existam algumas famílias que 

apresentam espécies estuarinas, como Auchenipteridae, Aspredinidae e 

Pangasiidae (DE PINNA, 1998) e duas famílias apomórficas que se adaptaram à 

água salgada, Plotosidae e Ariidae, distribuídas mundialmente (BERRA, 2001). 

Os Siluriformes podem ser facilmente identificados por possuírem 

características morfológicas distintas: corpo nu envolto por uma pele espessa ou 

coberto por placas ósseas; nadadeiras raiadas e bem separadas, sendo o primeiro 

raio das nadadeiras peitorais e da dorsal portador de um acúleo forte e pungente, o 

qual, muitas vezes produz toxina associada à glândula de veneno; presença de 

nadadeira adiposa geralmente bem desenvolvida, nadadeira caudal assumindo 

formatos variáveis; de um a quatro pares de barbilhões sensitivos (BRITSKI et al., 

1988; TEUGELS, 1996). Assumem tamanhos que variam de poucos milímetros 

(cerca de 10 mm em alguns trichomycterídeos) a vários metros (5 m em Silurus 

glanis), apresentam hábitos sedentários, sendo sua atividade predominantemente 

crepuscular ou noturna quando, utilizando-se de seus sentidos químicos (olfato e 

gustação) estes saem à procura de alimento (STERBA, 1973). 

Devido ao elevado número de espécies, ampla distribuição geográfica e 

semelhança morfológica entre os Siluriformes, há vários problemas de classificação 

sistemática e taxonômica envolvendo principalmente as espécies neotropicais. Há 

consenso sobre a monofiletismo desta ordem, suportado por algumas sinapomorfias 

morfológicas (FINK e FINK, 1981; ARRATIA et al., 2003) e filogenias baseadas em 

sequências gênicas nucleares (SULLIVAN et al., 2006). 

As análises das relações e posições filogenéticas internas dos Siluriformes 

revelam alguns pontos de consenso geral, principalmente no que se refere à posição 
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basal de Diplomystidae em relação aos demais Siluriformes (FINK e FINK, 1981; 

ARRATIA, 1987; DE PINNA, 1998; MARCENIUK, 2003). O monofiletismo de 25 

famílias pertencentes à ordem Siluriformes também foi confirmado pelos estudos 

moleculares de Sullivan et al. (2006).  
 Siluriformes têm importante papel na biogeografia histórica. Seu padrão de 

distribuição global demonstra evidências do modelamento geográfico da terra e dos 

sistemas aquáticos. Acredita-se que os Siluriformes foram primariamente habitantes 

de água doce e que realizaram significantes migrações marinhas (BRIGGS, 2005), 

sendo esta uma tendência filogenética da ordem, pelo menos de um dos seus ramos 

principais (BETANCUR-R, 2003). As duas famílias marinhas, Plotosidae e Ariidae, 

são portanto, provavelmente derivadas de ancestrais de água doce e apresentam 

seu próprio padrão biogeográfico (BERRA, 2001). 

 Quanto à evolução cromossômica, há grandes dificuldades em se estabelecer 

um padrão para os Siluriformes, considerando a extensa variabilidade cariotípica 

predominante tanto em nível de famílias, quanto de gêneros, além da não 

determinação acurada de seu cariótipo primitivo.   

LeGrande (1981), baseado em informações citogenéticas de Ictaluridae, 

propôs um cariótipo basal com número diploide (2n) composto de 58 cromossomos 

e número fundamental (NF) relativamente alto (>80). No entanto, baseado no 

número diploide conservado da família Diplomystidae, e considerando esta a mais 

primitiva dentre os Siluriformes (FINK e FINK,1981; ARRATIA, 1987; DE PINNA, 

1998), Oliveira e Gosztonyi (2000) sugeriram que 2n=56 poderia ser o cariótipo 

ancestral e uma sinapomorfia desta ordem. Alto valor do número de braços (NF), 

característico da ordem Siluriformes (STOLF et al., 2004) e também observado em 

Characiformes e Gymnotiformes, é proposto por Oliveira e Gosztonyi (2000) como 

condição plesiomórfica amplamente distribuída neste grupo. 

Do total de espécies de Siluriformes já cariotipadas, cerca de 50% possuem 

número diploide relativamente conservado com 2n= 56±2 cromossomos. Oliveira e 

Gosztonyi (2000) propõem ainda que este conservadorismo, mesmo em um grupo 

com grande número de espécies e com ampla variedade de tamanho e estrutura 

populacional, se deve a uma melhor condição para a manutenção celular nestes 

organismos.  

 Por outro lado, várias famílias como Loricariidae e Callichthyidae apresentam 

ampla variedade no número cromossômico, sugerindo histórias evolutivas 
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diferentes, com mudanças cromossômicas frequentemente associadas a processos 

de especiação neste grupo (LEGRANDE, 1981; OLIVEIRA et al., 1988; BRUM e 

GALETTI Jr., 1997; ARTONI e BERTOLLO, 2001; BUENO et al., 2012). 

 

1.1.2 Família Pimelodidae 

 

A família Pimelodidae já foi considerada uma das maiores e mais 

diversificadas famílias de peixes neotropicais (MEES, 1974), com 53 gêneros e 323 

espécies distribuídas em três subfamílias: Pseudopimelodinae, Rhamdiinae, 

Pimelodinae (TEUGELS, 1996). Revisões taxonômicas realizadas por DE PINNA 

(1998) demonstraram a natureza polifilética dos representantes desta família, 

reagrupando-os em: Pseudopimelodidae (SHIBATTA, 2003), Heptapteridae 

(BOCKMAN e GUANZELLI, 2003) e Pimelodidae (LUNDBERG e LITTMANN, 2003). 

No entanto, estreita relação entre estas famílias tem sido suportada por estudos com 

análises cladísticas morfológicas (DIOGO, 2004) e moleculares (SULLIVAN et al., 

2006) sugerindo a manutenção no nível de subfamílias pertencentes à Pimelodidae. 

Pseudopimelodidae, com apenas seis gêneros, é a mais nova família incluída 

na ordem Siluriformes, constituída por peixes de tamanhos variados (SHIBATTA, 

2003). Heptapteridae, com 25 gêneros, possui animais de pequeno e médio porte, 

representando uma das maiores radiações de bagres neotropicais (DE PINNA, 

1998).  

Pimelodidae é atualmente formada por 30 gêneros: Aguarunichthys, 

Bagropsis, Bergiaria, Brachyplatystoma, Calophysus, Cheirocerus, Duopalatinus, 

Exallodontus, Hemisurubim, Hypophythalmus, Iheringichthys, Leiarius, 

Luciopimelodus, Megalonema, Parapimelodus, Perrunichtys, Phractocephalus, 

Pimelodina, Pimelodus, Pirinampus, Platynematichthys, Platysilurus, 

Platystomatichthys, Propimelodus, Pseusoplatystoma, Sorubim, Sorubimichtys, 

Steindachneridion, Zungaro e Zungaropsis, e aproximadamente 90 espécies 

(FERRARIS, 2007), considerada uma das mais diversificadas famílias de 

Siluriformes neotropicais (LUNDBERG e LITTMANN, 2003).  

Endêmicos a região Neotropical, com a maior diversidade de espécies 

encontrada nas bacias dos rios Amazonas, Paraná, Orinoco e rios das Guianas, 

podem apresentar espécies com ampla distribuição e outras restritas aos rios de 

origem (LUNDBERG e LITTMANN, 2003). Apresentam alto grau de variação em sua 
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morfologia externa: o corpo é nu, com ausência de escamas ou dermes; possuem 

três pares de barbilhões sensitivos, o nasal estando ausente; em alguns gêneros, o 

par maxilar atinge tamanho maior que o comprimento total do animal; a nadadeira 

adiposa sempre está presente e encontra-se bem desenvolvida; o espinho dorsal e o 

peitoral nem sempre estão presentes (TEUGELS, 1996). Esta é uma das poucas 

famílias que apresenta especialização na morfologia das formas juvenis, podendo 

levar a descrição taxonômica errônea de juvenis e adultos (DE PINNA, 1998).  

Seus representantes, popularmente conhecidos como bagres e surubins, 

apresentam tamanhos variados (50-3000 mm de comprimento total) sendo 

encontrados nos mais diferentes habitats, principalmente em fundos de rios com 

forte correnteza, onde algumas espécies apresentam hábitos migratórios. A 

fertilização é externa sem apresentar qualquer tipo de cuidado parental. Muitas 

espécies são utilizadas como ornamentais e outras, devido ao grande porte são de 

importância econômica, tanto para a pesca de subsistência quanto comercial 

(LUNDBERG e LITTMANN, 2003). Algumas espécies vêm sofrendo intensa pressão 

antrópica, seja através da sobrepesca, introdução de espécies exóticas, poluição e 

desmatamento modificando profundamente sua dinâmica ambiental (SOLÉ-CAVA, 

2001), seja pela modificação de seu habitat, o que inclui, principalmente, a redução 

de ambientes lóticos de grande vazão para aproveitamentos hidrelétricos, criando 

barreiras às migrações e interferindo diretamente no sucesso reprodutivo 

(AGOSTINHO et al., 1997).  

Dos 32 representantes da família Pimelodidae cariotipadas até o momento, 26 

possuem o número diploide constituído por 56 cromossomos, sendo exceções 

Calophysus macropterus, Luciopimelodus plati e Pinirampus pirinampu (2n=50) e 

Megalonema platanum e Pimelodus fur (2n=54) e Pimelodus blochii (2n=58) (para 

revisão SWARÇA et al., 2007; TRECO et al., 2008). Fenocchio et al. (2003), 

sugeriram a classificação em dois grupos – Sorubiminae e Pimelodus - de acordo 

com a posição do par portador das regiões organizadoras de nucléolo nas espécies 

com 56 cromossomos. No entanto, ausência de relações e posições filogenéticas 

acuradas entre os Pimelodidae, impossibilitam inferências da evolução 

cromossômica nesta família.  
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1.1.3  Família Ariidae 

 

A família Ariidae possui 26 gêneros com cerca de 120 espécies com 

distribuição global, habitando regiões litorâneas, estuarinas e rios de regiões 

tropicais e temperadas. A maioria das espécies ocorre em áreas costeiras pouco 

profundas e em estuários, com fundos lodosos ou arenosos. Espécies 

exclusivamente marinhas podem ser encontradas em profundidades superiores a 

100 m, enquanto outras ocorrem somente em água doce.  Característico dos bagres 

marinhos é o hábito apresentado pelos machos de incubar os ovos, que são 

carregados na cavidade bucal até o final de seu desenvolvimento (AZEVEDO et al., 

1999; MARCENIUK, 2005; MARCENIUK e MENEZES, 2007).  

Bagres marinhos, como são popularmente chamados os representantes desta 

família, são peixes de tamanho médio a grande (200-1200 mm de comprimento 

total), com capacidade de dispersão limitada, ficando restritos às águas continentais 

devido não só ao seu desenvolvimento não pelágico, como também devido ao seu 

hábito reprodutivo especializado (BETANCUR-R et al., 2007).   

Diferenciam-se dos outros siluriformes pelas seguintes características: cabeça 

com escudo cefálico conspícuo; barbilhões maxilares e mentais geralmente 

presentes; aberturas nasais anterior e posterior bem próximas entre si, abertura 

posterior com uma válvula e sem barbilhões; olhos com a margem orbital livre ou 

coberta por pele; placas de dentes relacionadas ao vômer e placas acessórias 

geralmente presentes; dentes das placas relacionadas ao vômer e placas acessórias 

cônicas ou molariformes; acúleos das nadadeiras dorsal e peitorais bastante 

desenvolvidos; nadadeiras pélvicas com seis raios; nadadeira anal com 14 a 40 

raios; nadadeira caudal furcada; linha lateral completa, posteriormente alcançando o 

lobo superior e/ou inferior da nadadeira caudal; escamas ausentes (MARCENIUK, 

2005). No entanto, a forma e disposição das placas de dentes relacionadas ao 

vômer e das placas acessórias é a característica mais empregada na diagnose dos 

gêneros, mesmo com valores informativos reconhecidos como inconsistentes para 

este fim (MARCENIUK e MENEZES, 2007). 

Na costa brasileira, os aríideos encontram-se amplamente distribuídos, sendo 

reconhecidas 20 espécies (MARCENIUK, 2005). No litoral paranaense 

levantamentos ictiofaunísticos registraram as espécies Genidens genidens, 

Cathorops spixii, Genidens barbus e Aspistor luniscutis (QUEIROZ et al., 2006), 
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estas de grande importância econômica por sua contribuição nas pescarias 

artesanais (FIGUEIREDO e MENEZES, 1978), além de desempenhar papel 

relevante no equilíbrio trófico dos ecossistemas nestes locais (FAVARO et al., 2005). 

Muitos trabalhos sobre sistemática e taxonomia da família têm sido 

realizados. No entanto, o estado atual de conhecimento é insatisfatório devido à 

ausência de dados que possibilitem a determinação dos táxons incluídos 

(MARCENIUK, 2003). Apesar de todos os problemas nomenclaturais, o 

monofiletismo da família é bem suportada por evidências morfológicas (DIOGO, 

2004; MARCENIUK, 2003) e moleculares (BETANCUR-R, 2003; SULLIVAN et al., 

2006; BETANCUR-R et al., 2007).  

Quanto ao seu padrão cromossômico, poucas inferências podem ser feitas 

sobre a família Ariidae, uma vez que os estudos realizados são mínimos. Os 

representantes cariotipados até o momento apresentam número diploide 

relativamente conservado, como mostrado pela grande maioria dos Siluriformes (2n= 

56±2) (para revisão SCZEPANSKI et al., 2010). Oliveira et al. (1988) e Molina et al. 

(2004) baseado nos estudos realizados até o momento nas espécies marinhas, 

destacam que a principal variação que ocorre é no número de braços 

cromossômicos (NF), sugerindo que isto poderia refletir a história evolutiva do grupo. 

Corroboram assim, a hipótese de que os Siluriformes são primeiramente um grupo 

de água doce, assim apresentando características de diversificação destas espécies 

marinhas. 

 

 

1.2  DNA REPETITIVO  

  

1.2.1 Classificação  

 

 Sequências de DNA de múltiplas cópias, também referido como “DNA 

repetitivo” representam grande parte do genoma dos eucariotos (CHARLESWORTH 

et al., 1994). Estas geralmente são dividas em dois principais grupos: repetições em 

tandem, que incluem DNA satélites, microssatélites e minissatélites; e repetições 

interespaçadas dispersas compostas pelos elementos transponíveis (TE, 

transposable element) (TIMBERLAKE, 1978; CHARLESWORTH et al., 1994; JURKA 

et al., 2005). Há também famílias gênicas que apresentam repetições de suas 
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sequências, e por isso também podem ser denominadas como DNA repetitivo, como 

as codificantes do RNA ribossômico (rRNA) (LONG e DAWID, 1980) (FIGURA 01). 

 
 

 

 
 
FIGURA 01 - CLASSIFICAÇÃO DAS SEQUÊNCIAS DE DNA DE MÚLTIPLAS CÓPIAS 

 

 

1.2.1.1 Famílias multigênicas codificantes de rRNA 

 

 O RNA ribossômico é uma das moléculas de RNA mais abundante nas 

células. Possui função catalítica e estrutural, formando a estrutura básica das 

subunidades ribossômicas maiores e menores que catalisam a síntese de proteínas. 

Em eucariotos superiores, os genes ribossômicos apresentam-se organizados em 

duas famílias multigênicas, 45S e 5S, compostas por unidades de repetição que 

incluem os genes ribossômicos propriamente ditos e regiões espaçadoras (Figura 

02). A disposição destas unidades básicas compreende os espaçadores intergênicos 

(IGS, de intergenic spacer) não transcritos, os genes ribossômicos - que na maioria 

dos organismos seguem a ordem 18S, 5,8S e 28S, transcritos como única unidade 

45S – separados por espaçadores internos transcritos (ITS, internal transcribed 

spacers). Estas unidades de repetição estão em locais específicos do cromossomo, 

formando muitas vezes constrição secundária devido à organização da cromatina, 

denominada região organizadora de nucléolo (RON). Os genes para o rRNA 5S 

ocorrem na forma de segmentos repetidos - compostos por uma região gênica 

interespaçada por sequências espaçadoras - geralmente não ligadas aos genes 

rRNA 45S. Não mostram qualquer estrutura cromossômica distinta (LONG e DAWID, 

1980; SUMNER, 2003), sendo detectados apenas com o emprego da citogenética 

molecular.  
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FIGURA 02 – ORGANIZAÇÃO DA FAMÍLIA MULTIGÊNICA DOS GENES RIBOSSÔMICOS EM 
EUCARIOTOS SUPERIORES 
 

 

 As sequências codificantes do rDNA são altamente conservadas entre 

organismos eucariotos, apresentando divergência entre as regiões não codificantes 

em espécies relacionadas. Variações no número de cópias de genes e localização 

cromossômica dos rDNAs também são recorrentemente descritas para espécies 

aparentadas (SUMNER, 2003).  

 

 

1.2.1.2 Repetições em tandem 

 

 Tais segmentos de DNA podem também ser denominados de DNA satélites, 

devido à capacidade de, através de métodos bioquímicos, se separar a partir do 

genoma como frações diferentes de DNA (NUSSBAUM, 2008). De acordo com o 

tamanho do fragmento estas podem ser classificadas em: satélites clássicos, 

microssatélites e minissatélites. 

 Sequências satélites clássicas frequentemente são composta de uma unidade 

de repetição de 20 a 1000 pares de base (pb) de comprimento, repetidas centenas a 

milhares de vezes. Encontram-se localizadas principalmente em regiões terminais e 

centromérica dos cromossomos, onde podem desempenhar importante papel da 

organização cromossômica, sendo os principais componentes da heterocromatina. 

O número de cópias e sua proporção em relação ao DNA total podem variar dentro e 

entre as espécies consideradas, mostrando geralmente distinta composição de 

bases, sendo rico em A+T ou G+C (SUMNER, 2003).  

 Os minissatélites ou sequências com número variável de repetições (VNTR, 

variable number of tandem repeats) são repetições de 10 a 100 pb encontradas 
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dispersas no genoma e agrupadas geralmente nos telômeros, enquanto as unidades 

de repetição dos microssatélites não ultrapassam 6 pb, sendo a repetição mais 

frequente o dinucleotídeo (CA)n (CHISTIAKOV et al., 2006). Assim como os satélites 

clássicos, a composição e o número de repetições de tais elementos podem variar 

entre indivíduos de uma mesma espécie, e devido à relativa estabilidade, têm sido 

utilizados como ferramenta para diferenciação de indivíduos (JEFFREYS et al., 

1985). À parte das aplicações práticas, envolvimento com replicação, transcrição e 

recombinação do DNA também são atribuídas a estas sequências (STEPHAN, 1989; 

LIU et al., 2001; LI et al., 2002).  

 Sequências de repetição em tandem constituem de 1% até 65% do total do 

DNA de numerosos organismos, incluindo animais, plantas e procariotos (SKINNER, 

1977), estando localizados em maior proporção nas regiões não-codificantes do 

genoma (TOTH et al., 2000). 

 

 

1.2.1.3 Sequências repetitivas interespaçadas 

 

 A denominação de sequências interespaçadas ou dispersas refere-se à 

disposição frequentemente encontrada no genoma de diversas espécies, podendo 

apresentar poucas até centenas de cópias. Incluem tanto os elementos móveis 

quanto sequências derivadas de elementos móveis (SUMNER, 2003). Em ratos e 

humanos, cerca de 45% do genoma é composto por estes elementos (LI et al., 

2002), assim como 70% do genoma do milho (SANMIGUEL e BENNETZEN, 1998).  

 Devido a grande diversidade encontrada para diferentes espécies analisadas, 

estas sequências são classificadas de acordo com suas características estruturais e 

mecanismos de transposição em: classe I – possuidores de molécula de RNA como 

intermediário de transposição; e classe II – moléculas de DNA como intermediários 

de transposição (CHARLESWORTH et al., 1994) (Figura 03). 
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FIGURA 03 – CLASSIFICAÇÃO DAS SEQUÊNCIAS DISPERSAS - Modificado de Slotkin e 
Martienssen (2007) e Finnegan (2012) 

 

 

a) Elementos de classe I ou elementos retrotransponíveis (RTEs, 

retrotransposable element) 

 

 São caracterizados por utilizar mecanismo de transposição onde ocorre 

transcrição reversa dos transcritos de RNA em DNA complementar (cDNA), que se 

integra em outros locais do genoma, produzindo assim cópias duplicadas de RTEs 

(FINNEGAN, 1990; CURCIO e DERBYSHIRE, 2003). Devido à manutenção da 

cópia no lugar de origem, são considerados um dos agentes responsáveis pelo 

aumento e diminuição do tamanho do genoma de diversos organismos (FESHOTTE 

e PRITHMAN, 2007). Esta classe por sua vez pode ser subdividida em 

retroelementos com repetições terminais longas (LTR, long terminal repeats), e com 

ausência de repetições, chamados de não-LTRs (Figura 03). 

 Os elementos retrotransponíveis LTR possuem as repetições terminais longas 

arranjadas na mesma orientação e flanqueando a parte central, contendo de um a 

três módulos abertos de leitura, conhecidos como ORFs (open reading frame). Esta 

ORF pode ser constituída do gene pol que codifica as enzimas necessárias à 

transposição do retroelemento como protease, transcriptase reversa, RNAseH e 

integrase. Outra ORF é denominada gag que codifica uma proteína correspondente 

ao capsídeo dos retrovírus. Algumas vezes, uma ORF para o gene env, que codifica 

a proteína do envelope viral nos retrovírus, pode estar presente (BÖHNE et al., 
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2008). As três principais famílias de retrotransposons LTR descritas em vertebrados 

são: Ty1/copia, Ty3/gypsy e família BEL (EICKBUSH e MALIK, 2002). 

 Os retroelementos não-LTRs, também chamados de retroposons, podem ser 

divididos em: elementos possuidores de enzimas necessárias à transcrição reversa, 

representados pelos elementos com sequências interespaçadas longas (LINEs, long 

interspersed nucleotide elements) e os não possuidores de enzimas necessárias a 

sua retrotransposição, representados por elementos com sequências curtas 

dispersas (SINE, short interspersed nucleotide elements).  

 A superfamília LINE possui, além dos genes que codificam a transcriptase 

reversa, uma sequência rica em adeninas no seu término 3’. Seu tamanho pode 

variar de 5 a 8 quilobases (kb) (CAPY et al., 1998). Superfamília SINE compreende 

elementos com tamanho de até 500 pb, com ausência de ORFs codificantes de 

transcriptase reversa. Estes são capazes de utilizar as enzimas produzidas pelos 

LINEs para realizar sua retrotransposição (SMIT, 1996).  

 

 

b) Elementos de classe II ou transposons 

 

 São caracterizados pela presença de terminações invertidas repetidas (TIR, 

terminal inverted repeat) e gene codificante para a enzima transposase, que permite 

o movimento direto de uma molécula de DNA de um local a outro do genoma 

(CHARLESWORTH, 1994). Alguns transposons perderam a sequência codificante 

para a transposase sendo denominados transposons não-autônomos (SUMNER, 

2003). O mecanismo mais conhecido de transposição é o conhecido como “copy and 

paste” onde acontece a duplicação do elemento obtendo cópias que se inserem em 

outros locais. Podem ocorrer também mecanismos não-replicativos, chamados 

também de “cut and paste”, em que o elemento transponível se desloca diretamente 

de um local para outro mantendo suas características (WICKER et al., 2007).    

 

 

1.2.2 DNA repetitivo como ferramenta para estudos genômicos 

 

 Sequências repetitivas representam importantes componentes do genoma, 

compreendendo de 1 a 65% do conteúdo de DNA celular (SKINNER, 1977). A 
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variação relacionada ao tamanho de diferentes genomas é frequentemente 

associada ao acúmulo destas sequências (CAVALIER-SMITH, 1985). 

 Durante muito tempo, sequências repetitivas foram consideradas DNA lixo 

(junk DNA), DNA egoísta (selfish DNA) ou DNA parasítico (parasitic DNA) 

(DOOLITTLE e SAPIENZA, 1980; ORGEL e CRICK, 1980; NOWAK, 1994) devido à 

ausência de funcionalidade no genoma. Com o crescente volume de informações, 

tais sequências tiveram seu papel ampliado na evolução estrutural e funcional do 

genoma (para revisão SHAPIRO e VON STERNBERG, 2005; BIÉMONT e VIEIRA, 

2006) e envolvimento em rearranjos cromossômicos sendo responsáveis por 

proporções significativas das variações cariotípicas observadas em muitos grupos 

(KIDWELL, 2002).   

 As cópias de DNA repetitivo estão frequentemente associadas às regiões 

heterocromáticas, presentes nos centrômeros e telômeros dos cromossomos 

eucarióticos, suportando o papel estrutural destas sequências na evolução genômica 

(DIMITRI e JUNAKOVIC, 1999); no entanto podem ser encontradas dispersas pelo 

genoma, sugerindo o envolvimento nos processos de replicação e recombinação do 

DNA (BIET et al., 1999; LI et al., 2002) e expressão gênica (LIU et al., 2001). Mesmo 

em espécies com genomas completamente sequenciados, as sequências repetitivas 

permanecem como falhas - gaps - devido à dificuldade na correta posição e 

disposição no genoma.  

  Frente à funcionalidade descrita para estes segmentos repetitivos, e 

considerando a geração de DNA repetitivo como um processo tão antigo quanto à 

própria história dos eucariotos (JURKA, 1998), faz-se necessário elucidar sua 

localização, estrutura e função, em diferentes organismos para melhor compreensão 

da evolução genômica.  

A hibridação fluorescente in situ (FISH) tem se revelado como importante 

ferramenta para localização de sequências de DNA nos cromossomos, incluindo 

frações repetitivas codificantes e não-codificantes do genoma. A técnica consiste na 

incorporação de sonda ao DNA da espécie em estudo, a qual possui uma sequência 

específica de nucleotídeos e que posteriormente é evidenciada pela aplicação de 

corante fluorescente. O uso da FISH tem providenciado poderosos marcadores 

cromossômicos para análise comparativa, elucidação da organização genômica e 

identificação de rearranjos cromossômicos em vários grupos. No entanto, a 

resolução fica limitada em torno de 1 a 3 megabases (mb) devido à estrutura 
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altamente compactada da fita de DNA quando em fase metafásica (RAAP et al., 

1996). 

 Uma ferramenta de mapeamento físico de alta resolução de pelo menos 1 a 

400 kb (RAAP et al., 1996; SCHWARZACHER e HESLOP-HARRISON, 2000) é a 

FISH em fibra cromatínica estendida (fiber FISH). Esta metodologia vem ganhando 

considerável interesse nos estudos de ordem genômica para diversos grupos: 

musgo (LAVANIA et al., 2004), Arabidopsis thaliana (FRANSZ et al., 1996; 

JACKSON et al., 1998), tomate (FRANSZ et al., 1996), arroz (DONG et al., 1998; 

NAGAKI et al., 2004), milho (ADAWY et al., 2002), gafanhoto (MUÑOZ-PAJARES et 

al., 2011), gado (BRUNNER et al., 1998), humanos (HEISKANEN et al., 1995; 

VAANDRAGER et al., 1996; TEITZ et al., 2000; IAFRATE et al., 2004), entre outros. 

No entanto, para peixes e outros organismos aquáticos, esta técnica não tem sido 

empregada rotineiramente. 

  

 

1.2.2.1 Sequências repetitivas em peixes 

 

Peixes representam mais da metade das espécies de vertebrados existentes, 

e por constituírem um grupo extremamente diversificado, são modelos atrativos para 

estudo de questões evolutivas relacionadas a diversos aspectos de sua biologia, 

incluindo investigação do funcionamento, estrutura e diversificação do genoma 

(KOCHER, 2004; VOLFF, 2005; NELSON, 2006).  

Grande parte das informações obtidas sobre segmentos de DNA repetitivo 

envolvem organização genômica e mapeamento citogenético de DNA ribossômicos, 

DNA satélites e elementos transponíveis (NIRCHIO e OLIVEIRA, 2006).  

A caracterização da distribuição de sítios cromossômicos de rDNA 45S 

mediante técnicas de impregnação por nitrato de Prata - que permite localizar sítios 

ativos de genes ribossômicos nos cromossomos (HOWELL e BLACK, 1980) - ou 

através da FISH com sondas de rDNA 45S têm sido muito utilizada em peixes. 

Constituem excelentes marcadores citotaxonômicos para alguns grupos, podendo 

variar de modo inter e intraespecífico ou inter e intraindividual quanto ao número, 

localização, intensidade e tamanho (GOODPASTURE e BLOOM, 1975).  

A localização cromossômica dos genes rRNA 5S tem sido de grande 

importância para a compreensão da estrutura e organização das sequências 
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repetidas nos cromossomos. Na maioria dos casos, são encontradas em posições 

intersticiais, não ligados e com maiores quantidades de cópias em comparação às 

RONs (para revisão MARTINS e WASKO, 2004).    

 As informações referentes às sequências satélites mostram que as mesmas 

se encontram localizadas principalmente nas regiões centroméricas dos 

cromossomos e, como demonstrado para outros organismos, devem desempenhar 

papel importante na estrutura e função dos centrômeros dos peixes (GALETTI e 

MARTINS, 2004). Para tanto, são utilizados métodos de detecção de 

heterocromatina - onde supõem-se estar concentrados a maioria dos DNA satélites - 

como o bandamento C, onde há remoção diferencial de DNA na região eucromática 

enquanto que a região mais condensada permanece relativamente intacta e 

detectável (SUMNER, 1972). Métodos de isolamento de sequências repetitivas, 

como o uso de enzimas de restrição do DNA genômico, cinética de re-associação 

baseado em DNA C0t –1(DNA com grande concentração de sequências repetitivas) 

e microdissecção de sequências heterocromáticas detectadas em cromossomos 

submetidos ao bandamento C, com posterior amplificação utilizando DOP-PCR 

(degenerate oligonucleotide primed-polymerase chain reaction) têm sido utilizados 

recentemente em espécies de peixes Neotropicais (para revisão VICARI et al., 

2010). 

 Estudos envolvendo minissatélites, apesar de escassos, demonstraram estar 

dispersos pelo genoma ou aglomerados nas porções terminais (MARTINS, 2006). 

Sondas teloméricas humanas, compostas das sequências (TTAGGG)n, hibridizadas 

in situ em espécies de peixes, evidenciaram o caráter conservativo desta sequência 

sendo utilizada como ferramenta para detecção de possíveis rearranjos 

robertsonianos (CIOFFI et al., 2010).  

 A identificação de DNAs repetitivos em cromossomos sexuais e 

supernumerários têm relacionado a presença de tais sequências no envolvimento 

dos mecanismos de diferenciação sexual cromossômica, como encontrado para 

diversas espécies de peixes (para revisão MARTINS, 2006), e surgimento de 

cromossomos supernumerários, como descrito para a espécie Astyanax 

scabripinnis. Nesta espécie foi isolada uma família de DNA satélite, chamada de 

As51 (repetição de 51pb encontrado em Astyanax scabripinnis), que mostrou 

localização em heterocromatinas não centroméricas, associadas às RONs e aos 

cromossomos supernumerários (MESTRINER et al., 2000). 
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 Todos os tipos de TEs têm sido descritos em peixes (IZSVAK et al., 1997; 

VOLFF et al., 2000). No entanto, estudos envolvendo estes elementos encontram 

em fase inicial. Enfoque tem sido dado às espécies de pufferfish Tetraodon 

nigroviridis e Takifugu rubripes, devido à alta compactação (cerca de oito vezes 

menor que humano) do seu genoma. Nestas, cerca de 3 a 4% do DNA é constituído 

por transposons (APARICIO et al., 2002). No genoma de Oryzias latipes, 7% é 

composto de TEs (KASAHARA et al., 2007). Apesar do número de cópias 

aparentemente reduzido nestas espécies, observa-se alta diversidade destes 

elementos, alguns ausentes em outras linhagens de vertebrados (BÖHNE et al., 

2008).    

 Dados de mapeamento físico de quinze diferentes tipos de TEs estão 

disponíveis para 32 espécies de peixes, estes organizados em clusters ou dispersos 

pelo genoma (para revisão FERREIRA et al., 2011b). Os elementos melhores 

caracterizados pertencem ao grupo Rex (RTEs não-LTRs caracterizados pela 

primeira vez no genoma do peixe Xiphophorus). Membros da família Rex são 

encontrados abundantemente com diferentes padrões de organização, mostrando-

se ativos durante a evolução de diferentes linhagens de peixes (MALIK et al., 1999; 

VOLFF et al., 1999, 2000, 2001a; FERREIRA et al., 2011b). Dentre esses membros, 

destacam-se os retrotransposons Rex1 e Rex3 que codificam, além da transcriptase 

reversa, uma endonuclease apurinica-apirimidinica (FENG et al., 1996), e o Rex6, 

primeiro retrotransposon com endonuclease de restrição identificado em vertebrados 

(VOLFF et al., 2001c). Elementos Rex mostram organização diferenciada entre as 

espécies estudadas, podendo estar organizadas em regiões heterocromáticas ou 

dispersas pelo genoma (FERREIRA et al., 2011b). 

 Em se tratando do conhecimento do genoma da ordem Siluriformes, poucos 

estudos têm sido direcionados frente à enorme diversidade de espécies existentes. 

A maior parte direcionada à análises de filogenias e estudos citogenéticos clássicos 

ou citomoleculares envolvendo genes ribossômicos. Mapeamento físico de 

elementos de transposição estão restritos a três espécies da família Loricariidae 

(FERREIRA et al., 2011a), estando ausente para as outras famílias, incluindo 

Pimelodidae e Ariidae.  
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2 JUSTIFICATIVA 

 

 O mapeamento cromossômico de DNAs ribossômicos, DNAs satélites e 

elementos retrotransponíveis em espécies da família Pimelodidae e Ariidae, deverá 

contribuir significativamente para o avanço do conhecimento sobre a estrutura, 

organização cromossômica e impacto de segmentos de DNA repetitivo no genoma 

dos peixes como um todo. 

Considerando: 

 a ampliação do papel das sequências repetitivas, antes referidas como DNA 

lixo, na evolução estrutural e funcional do genoma; 

 peixes, como sendo modelos atrativos para estudo de questões evolutivas, 

por representarem mais da metade de espécies de vertebrados e por 

constituírem um grupo altamente diversificado; 

 poucos estudos sendo direcionados frente à enorme diversidade de espécies 

existentes, em especial, para a ordem Siluriformes e 

 a integração de sequências de diversos DNAs repetitivos com o mapeamento 

cromossômico físico, sendo úteis para entender a dinâmica evolutiva das 

sequências repetitivas e seu impacto no genoma. 
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3 OBJETIVOS 
 

 

3.1 OBJETIVO GERAL 

 

O objetivo deste trabalho foi contribuir para o mapeamento físico do genoma de 

representantes da família Pimelodidae e Ariidae (Siluriformes), através da técnica de 

hibridação fluorescente in situ (FISH) e FISH em fibras cromatínicas estendidas 

(fiber FISH), utilizando como sondas segmentos de DNAs repetitivos.  

 
 
 
3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 
 

a) Isolar e caracterizar elementos retrotransponíveis não-LTRs Rex1, Rex3 e 

Rex6 em Pimelodus britskii, Sorubim lima, Steindachneridion parahybae e 

Steindachneridion melanodermatum - representantes da família Pimelodidae - 

e Genidens genidens, representante da família Ariidae; 

b) Mapear fisicamente DNAs ribossômicos e retroelementos através da FISH;  

c) Adaptar e aplicar a técnica de alta resolução fiber FISH em peixes, com o 

intuito de definir a correta disposição das sequências; 

d) Comparar os padrões de organização cromossômica dos DNAs repetitivos 

entre as espécies estudadas com dados da literatura. 
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4 RESULTADOS  
 

 

 Os resultados obtidos são apresentados na forma de quatro artigos 

científicos, mencionado a seguir: 

 

 

4.1 CAPÍTULO I – Mapeamento cromossômico de Rex1 e Rex3 em Pimelodidae 

(Teleostei; Siluriformes): dinâmica evolutiva de elementos retrotransponíveis. 

 

 

4.2  CAPÍTULO II – Fiber FISH reveals different patterns of high-resolution physical 

mapping for repetitive DNA in fish. Publicado no periódico Aquaculture, 102: 

435-441 (2011). 

 

 

4.3  CAPÍTULO III – Chromosomal organization of repetitive DNA in Sorubim lima 

(Teleostei; Pimelodidae). Submetido para publicação no periódico Cytogenetics 

and Genome Research. 

 

 

4.4  CAPÍTULO IV – Localização cromossômica de retrotransposons não-LTRs 

Rex1, Rex3 e Rex6 no bagre marinho, Genidens genidens (CUVIER, 1829) 

(Teleostei, Ariidae). 
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4.1  CAPÍTULO I 

 

 

Mapeamento cromossômico de Rex1 e Rex3 em Pimelodidae 
(Teleostei; Siluriformes): dinâmica evolutiva de elementos 

retrotransponíveis 
 
 
 
Resumo 
 
Análise comparativa genômica tem revelado para as principais linhagens de 
vertebrados, assim como entre espécies de uma mesma linhagem, diferenças entre 
os elementos retrotransponíveis que os compõem. No entanto, em peixes, o 
conhecimento sobre estrutura e a organização destes elementos nos cromossomos 
ainda são escassos. Hibridação fluorescente in situ (FISH) de retroelementos Rex1 e 
Rex3, juntamente com análises filogenéticas realizadas através da sequência parcial 
de Rex1, foram empregadas em quatro espécies de peixes pertencentes à família 
Pimelodidae: Sorubim lima, Pimelodus bristkii, Steindachneridion melanodermatum e 
Steindachneridion parahybae. Padrões distintos de dispersão destes elementos, 
com marcações dispersas, co-localizadas com genes ribossômicos ou regiões 
heterocromáticas, sugerem a presença de regiões preferenciais de acúmulo nestas 
espécies. Diferenças consistentes também foram observadas entre as sequências 
de Rex1, suportando um grupo monofilético claramente distinto dos grupos externos. 
Tais resultados contribuem para um melhor entendimento dos modos de dispersão 
destes retroelementos e mostram-se úteis na determinação das relações de 
parentesco nesta família. 
  
 
Palavras-chave 
FISH, elementos genéticos móveis, retroelementos 
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Introdução 
 

A família Pimelodidae é composta por 29 gêneros reconhecidos e 93 espécies 

(Ferraris, 2007), sendo considerada uma das mais diversificadas famílias de 

Siluriformes neotropicais (Lundberg e Littmann, 2003). Esses peixes são bem 

caracterizados cariotipicamente (Garcia e Moreira-Filho, 2005; Swarça et al., 2007; 

Moraes-Neto et al., 2011), no entanto, pouco conhecidos em relação à organização 

genômica.  

Estudos integrativos de mapeamento cromossômico físico com elementos 

transponíveis (TEs) realizados em peixes, têm providenciado um melhor 

entendimento da estrutura, organização e evolução genômica neste grupo. Devido à 

capacidade de deslocamento e replicação dentro do genoma (Kidwell e Lisch, 1997), 

tais elementos podem gerar mutações, rompendo genes ou sequências regulatórias, 

incrementar a taxa de recombinação, induzir rearranjos cromossômicos e ainda 

compor parte da região heterocromática, centromérica e telomérica. Com isto, 

podem ser considerados um dos grandes responsáveis pela evolução funcional e 

estrutural do genoma de uma variedade de organismos (Kidwell e Lisch, 1997, 2000; 

Kazazian, 2004; Le Rouzic e Capy, 2005; Shapiro e von Sternberg, 2005; Biémont e 

Vieira, 2006; Böhne et al., 2008). 

Em peixes são encontrados todos os tipos de TEs, incluindo as duas 

principais classes: transposons clássicos e elementos retrotransponíveis (RTE) 

(Izsvak et al., 1997; Volff et al., 2000). Enquanto transposons caracterizam-se por 

mover-se diretamente de um local do genoma a outro como molécula de DNA, os 

RTEs são capazes de transcrever reversamente os transcritos de RNA em DNA 

complementar (cDNA), produzindo assim novas cópias de retroelementos (Finnegan, 

1990; Curcio e Derbyshire, 2003). Os RTEs mais abundantemente encontrados em 

teleósteos pertencem à família Rex, apresentando-se ativos e com diferentes 

padrões de organização (Malik et al., 1999; Volff et al., 1999, 2000, 2001; Ferreira et 

al., 2011). 

Com o intuito de investigar como alguns RTEs estão distribuídos nos 

cromossomos de peixes da família Pimelodidae, foi realizada localização in situ de 

Rex1 e Rex3 nas espécies Sorubim lima, Pimelodus bristkii, Steindachneridion 

melanodermatum e Steindachneridion parahybae. Sequências parciais de Rex1 



36 
 

 

foram analisadas a fim de testar a relação de parentesco entre as espécies 

estudadas. 

 

Material e Métodos 
 
Amostras 

Preparações cromossômicas foram realizadas a partir de quatro exemplares 

de Sorubim lima obtidos da Fazenda BRFISH (parentais advindos do Rio Paraguay); 

cinco exemplares de Steindachneridion parahybae provenientes da Estação de 

Hidrobiologia e Aquicultura de Paraibuna (Companhia Energética de São Paulo - 

CESP) (parentais originados do rio Paraíba do Sul); seis exemplares de 

Steindachneridion melanodermatum e quatro exemplares de Pimelodus britskii, 

provenientes da Estação de Hidrobiologia e Piscicultura da Usina Hidrelétrica 

Governador Ney Braga (Companhia Paranaense de Energia Elétrica - COPEL). 

Amostras de DNA para análise filogenética foram obtidas a partir de 

exemplares de: Zungaro zungaro, Pseudoplathystoma fasciatum, P. britskii, S. lima, 

S. parahybae e S. melanodermatum. Como grupos externos de Pimelodidae foram 

utilizados amostras de Isbrueckerichthys duseni (Siluriformes, Loricariidae) e 

Rhamdia quelen (Siluriformes, Heptapteridae). 

 

Preparações cromossômicas e obtenção de DNA 

A obtenção de metáfases mitóticas foi realizada através de células do rim 

anterior utilizando o método convencional air-drying (Bertollo et al., 1978) e o DNA 

genômico foi extraído de acordo com Aljanabi e Martinez (1997). 

 

Amplificação dos retrotransposons parciais 

Regiões parciais dos retrotransposons foram amplificadas por PCR 

(Polimerase Chain Reaction) usando primers para Rex1 e Rex3 descritos na tabela 

1. As reações de PCR foram feitas utilizando 80 ng de DNA molde em volume final 

de 50 µl. A reação foi composta de tampão (200 mM de Tris, pH 8.4 e 500 mM de 

KCl), 1 x Taq DNA polimerase (Invitrogen®), 2 mM de MgCl2, 400 µM de dNTP, 1 µM 

de cada primer e 2 U de Taq DNA polimerase. As sequências de Rex foram 

submetidas à PCR em 35 ciclos de amplificação no termociclador BJI® thermocycler 

(1 min a 95 °C, 45 s a 58 °C, 1min e 30 s a 72 °C e 5min a 72 °C). 
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Tabela 1 - Primers utilizados na amplificação dos elementos de retrotransposição  
 

Região Primer Direção da sequência (5`  3`) Referência 

Rex 1 RTX1- F1 forward TTCTCCAGTGCCTTCAACACC Volff et al. (2000) 

 RTX1-R3 reverse TCCCTCAGCAGAAAGAGTCTGCTC Volff et al. (2000) 

Rex3 RTX3-F3 forward CGGTGAYAAAGGGCAGCCCTG Volff et al. (1999) 

 RTX3-R3 reverse TGGCAGACNGGGGTGGTGGT Volff et al. (1999) 

 

Isolamento dos RTEs 

Bandas de DNA candidatas a conter as sequências Rex1 e Rex3 foram 

isoladas do gel de agarose 1% e purificadas com o kit de purificação High Pure PCR 

Cleanup Micro (ROCHE®) seguindo as instruções do fabricante. 

 

Sequenciamento de regiões parciais dos retrotransposons Rex1 

Fragmentos de DNA correspondentes às cópias de Rex1 foram submetidos 

ao sequenciamento no ABI Prism 3100DNA sequencer (Perkin-Elmer) utilizando o 

Kit BigDye Terminator Cycle Sequencing (Perkin-Elmer).  

 

Inferências filogenéticas 

As sequências foram alinhadas utilizando o programa ClustalW implementado 

no software MEGA 5 (Tamura et al., 2011) utilizando os parâmetros padrões, ou 

seja, com penalidade para abertura de gap igual a 15 e penalidade para extensão de 

gap igual a 6.66. O alinhamento originou 642 caracteres dos quais 207 foram 

informativos para a análise de parcimônia. Esta foi realizada através do PAUP* 

(Phylogenetic Analysis Using Parsimony) (version 4b10) (Swofford, 2002). 

Isbrueckerichthys duseni e Rhamdia quelen foram utilizados como grupos externos 

para enraizar a árvore. Foram utilizadas 1000 replicatas para a busca heurística, 

algoritmo de branch swapping no modo TBR, com opção Multrees em efeito. A 

análise de confiabilidade dos ramos se deu por bootstrap (Felsenstein, 1985) com 

1000 replicatas. 

 

Sondas cromossômicas 

As sondas de 18S e 5S rDNA foram obtidas do DNA nuclear de S. lima 

através do protocolo descrito por Sczepanski et al. (submetido capítulo III). Nas 
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reações de amplificação foram utilizados 20 ng de molde em volume final de 50 µl. 

As reações foram feitas em tampão (200 mM de Tris, pH 8.4 e 500 mM de KCl), 1 x 

Taq DNA polimerase (Invitrogen®), 2 mM de MgCl2, 400 µM de dNTP, 1 µM de cada 

primer e 2 U de Taq DNA polimerase. Estas sequências foram submetidas a PCR 

em 35 ciclos de amplificação no termociclador BJI® thermocycler (1 min a 95 °C, 45 s 

a 56 °C, 1 min a 72 °C e 5 min a 72 °C).  

 

Marcação das sondas 

As sondas foram marcadas por PCR, utilizando os haptenos biotina-16-dUTP 

(Roche®) para 18S e 5S rDNA e digoxygenina-11-dUTP (Roche®) para Rex1 e Rex3. 

A PCR de marcação com primers específicos para cada sequência repetitiva foi 

realizada utilizando-se 20 ηg de molde de DNA, 1X Taq tampão de reação (200 mM 

Tris pH 8.4, 500 mM KCl), 40 µM dATP, dGTP e dCTP, 28 µM de dTTP, 12 µM 

biotina-16-dUTP ou digoxygenina-11-dUTP, 2 mM MgCl2, 0.05 U/µL de Taq DNA 

polimerase (Invitrogen®) e 1 µM de cada primer.  

 

Hibridação Fluorescente in situ (FISH) 

A FISH foi realizada pela utilização do protocolo descrito por Pinkel et al. 

(1986) com modificações, sobre condições de alta estringência (2.5 ng/mL sonda, 

50% formamida deionizada, 10% sulfato dextrano, 2xSSC a 37 °C overnight). Depois 

da hibridação, as lâminas foram lavadas em 15% formamida/0.2xSSC a 42 °C por 

20 min e 4xSSC/0.05% Tween a temperatura ambiente por 10 min. A detecção do 

sinal foi realizado através do uso de streptavidina-alexa fluor 488 (Molecular 

Probes®) para 18S e 5S rDNA enquanto anti-digoxigenina-rhodamina (Roche®) foi 

usada para detecção das sondas de Rex1 e Rex3. 

 

Análise Cromossômica 

Os cromossomos foram analisados sobre um microscópio de epifluorescência 

(Olympus® BX41) acoplados a um sistema de captura de imagem (Olympus® DP71). 

 

Resultados 
Hibridação fluorescente in situ (FISH) com Rex1 mostrou o mesmo padrão 

para as duas espécies de Stendachneridion, com marcações dispersas pelos 
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cromossomos do complemento com relativa concentração nas regiões terminais 

(figura 1a, 1c, 1e, 1g). Foram observadas sobreposições de sinais de Rex1 tanto 

para rDNA 18S (figura 1b e 1f, para S. melanodermatum e S. parahybae, 

respectivamente), quanto para o rDNA 5S (figura 1d e 1h, para S. melanodermatum 

e S. parahybae, respectivamente). Para P. bristkii, não houve sinais evidentes de 

Rex1 (figura 1i e 1k). Genes ribossômicos 18S foram localizados em um par 

cromossômico (figura 1j) e marcações múltiplas foram visualizadas para rDNA 5S 

(figura 1l). S. lima possui marcações fortes de Rex1 em regiões terminais de seis 

cromossomos do complemento (figura 1m e 1o), nenhum destes portadores dos 

rDNA 18S (figura 1n) e 5S (figura 1p). 

Na FISH com Rex3, as espécies de Steindachneridion também evidenciaram 

marcações dispersas pelos cromossomos com concentração em regiões terminais 

(figura 2a e 2c para S. melanodermatum e figura 4e e 4g para S. parahybae) não 

sobrepostos ao rDNA 18S (figura 2b e 2f) e sobrepostos ao rDNA 5S (figura 2d e 

2h). Pimelodus britskii apresentou marcações dispersas de Rex3, com relativa 

concentração nas porções terminais (figura 2i e 2k) e sobrepostas aos rDNA 18S 

(figura 2j) e 5S (figura 2l). S. lima possui marcações similares à encontrada para P. 

britskii, com padrão disperso pelos cromossomos com relativa concentração terminal 

(figura 2m e 2o). Foi observado também sobreposição aos rDNA (figura 2n, figura 

2p). 
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Figura 1 – Cromossomos de pimelodídeos submetidas à FISH, com sondas do 
retrotranspon Rex1 (vermelho) e rDNA 18S ou rDNA 5S (verde). Metáfases de S. 
melanodermatum com (a) FISH com sonda Rex1 (b) FISH com sondas Rex1 e rDNA 
18S (c) FISH com Rex1 (d) FISH com Rex1 e rDNA 5S. Metáfases de S. parahybae 
com (e) FISH com sonda Rex1 (f) FISH com sondas Rex1 e rDNA 18S (g) FISH com 
Rex1 (h) FISH com Rex1 e rDNA 5S. Metáfases de P. britskii com (i) FISH com 
sonda Rex1 (j) FISH com sondas Rex1 e rDNA 18S (k) FISH com Rex1 (l) FISH com 
Rex1 e rDNA 5S. Metáfases de S. lima com (m) FISH com sonda Rex1 (n) FISH com 
sondas Rex1 e rDNA 18S (o) FISH com Rex1 (p) FISH com Rex1 e rDNA 5S. Barra: 
10 μm 
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Figura 2 - Cromossomos de pimelodídeos submetidas à FISH, com sondas do 
retrotranspon Rex3 (vermelho) e rDNA 18S ou rDNA 5S (verde). Metáfases de S. 
melanodermatum com (a) FISH com sonda Rex3 (b) FISH com sondas Rex3 e rDNA 
18S (c) FISH com Rex3 (d) FISH com Rex3 e rDNA 5S. Metáfases de S. parahybae 
com (e) FISH com sonda Rex3 (f) FISH com sondas Rex3 e rDNA 18S (g) FISH com 
Rex3 (h) FISH com Rex3 e rDNA 5S. Metáfases de P. britskii com (i) FISH com 
sonda Rex3 (j) FISH com sondas Rex3 e rDNA 18S (k) FISH com Rex3 (l) FISH com 
Rex3 e rDNA 5S. Metáfases de S. lima com (m) FISH com sonda Rex3 (n) FISH com 
sondas Rex3 e rDNA 18S (o) FISH com Rex3 (p) FISH com Rex3 e rDNA 5S. Barra: 
10 μm 
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Sequências parciais do retroelemento Rex1 foram obtidas para seis espécies 

da família Pimelodidae (S. melanodermatum, S. parahybae, Z. zungaro, P. 

fasciatum, P. britskii e S. lima), uma espécie de Heptapteridae (R. quelen) e uma 

espécie de Loricariidae (I. duseni), todos representantes da ordem Siluriformes. Tais 

sequências foram alinhadas utilizando o programa ClustalW implementado no 

MEGA 5 (Tamura et al., 2011) (figura 3), originando 642 caracteres dos quais 207 

foram informativos para a análise de parcimônia pelo programa PAUP (figura 4).  
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Figura 3 – Alinhamento de sequências parciais do retroelemento 
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Figura 4 – Análise filogenética de sequências parciais do retroelemento Rex1 
 

Discussão 
Hipóteses filogenéticas existentes sobre as relações entre pimelodídeos 

neotropicais não são totalmente resolvidas e baseadas, quase que exclusivamente, 

em dados morfológicos (Lundberg et al., 2011). Uma poderosa ferramenta utilizada 

para análise populacional e filogenética é o emprego de elementos móveis como 

marcadores genéticos (Ray et al., 2006). Neste estudo, a relação filogenética 

preliminar revelada pelas sequências parciais do RTE Rex1, gerou dois 

agrupamentos: agrupamento 1 - composto pelas espécies S. melanodermatum, S. 

parahybae e Z. zungaro e agrupamento 2 – composto pelas espécies P. fasciatum, 

P. britskii e S. lima, suscitando a existência de grupos não naturais entre essas 

espécies. Os dois agrupamentos foram enraizados pelos grupos externos 

pertencentes às famílias Loricariidae (I. duseni) e Heptapteridae (R. quelen). Esta 

última, juntamente com Pseudopimelodidae e Pimelodidae pertencem a um clado de 

relações controvérsias, onde alguns autores as consideram não monofiléticas (De 

Pinna, 1998) e outros suportam uma estreita relação, sugerindo que devam ser 

consideradas subfamílias de Pimelodidae (Diogo, 2004; Sullivan et al., 2006).  

As análises filogenéticas preliminares revelaram ainda que Rex1 suporta um 

grupo monofilético claramente distinto dos grupos externos, evidenciando diferenças 

consistentes entre as sequências desse retrotransposon. Assim, as diferentes 

sequências de Rex1 identificadas, devem ser, provavelmente, resultado de eventos 

de retrotransposição ocorrido após a divergência de pimelodídeos e outros grupos 

b 
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(aqui representados por Loricariidae e Heptapteridae). Recentes estudos de filogenia 

molecular demonstraram que a linhagem basal para Pimelodidae é representada por 

Steindachneridion, e junto com Phractocephalus formam um pequeno clado, irmão 

dos outros membros da família (Lundberg et al., 2011). No presente trabalho 

Steindachneridion possui a espécie Zungaro zungaro como ancestral, o que 

corrobora a hipótese de De Pinna (1998) de ancestralidade e maior grau de 

parentesco entre esses peixes quando comparados a outros pimelodídeos. 

Eventos de divergência evolutiva podem ser evidenciados entre os 

Pimelodidae pela localização in situ de elementos retrotransponíveis a exemplo do 

Rex1. As duas espécies de Steindachneridion aqui estudadas possuem marcações 

Rex1 terminais e sobrepostas a localização dos rDNA 5S e 18S; S. lima possui 

marcações Rex1 em regiões heterocromáticas, não coincidentes aos rDNA. P. 

britskii por sua vez, não apresentou sinais evidentes para Rex1, talvez pela ausência 

de clusters ricos nesse retroelemento ou pelo poder de resolução limitado da FISH 

para sítios muito pequenos. 

Apesar de inferências filogenéticas não terem sido realizadas com sequências 

parciais de Rex3, os padrões de hibridação in situ encontrados corroboram os 

agrupamentos filogenéticos realizados com as sequências de Rex1. As espécies S. 

melanodermatum e S. parahybae apresentaram marcações terminais de Rex3, 

sobrepostas ao rDNA 5S, mas ausentes nos sítios de rDNA 18S. Por outro lado, em 

S. lima e P. britskii foram observados sinais terminais de FISH com Rex3 

sobrepostos tanto ao rDNA 5S quanto ao rDNA18S. 

A concentração dos retroelementos Rex1 e Rex3 nas porções terminais, 

como observado nos peixes família Pimelodidae aqui estudados, é uma situação 

encontrada igualmente para TEs em Arabidopsis thaliana e Drosophila melanogaster 

(Arabidopsis Genome Initiative, 2000; Eickbush e Furano, 2002). Regiões 

teloméricas são candidatas como locais preferenciais de inserção de sequências 

móveis. A adaptação de retroelementos nestes refúgios teloméricos pode ser 

vantajosa a ponto de dar origem a telomerase (Nakamura e Cech, 1998); aumentar 

ou mesmo substituir sua atividade convencional (Pardue et al., 1996; Pardue e 

DeBaryshe, 2003; Fujiwara et al., 2005); ou ainda como um mecanismo de 

manutenção dos telômeros devido à repressão da atividade da telomerase, como 

sugerido por Sczepanski et al., (submetido capítulo III) para sequências Rex 

intercalares às sequências (TTAGGG)n.  
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Sinais fracos de FISH com sondas Rex1 e Rex3 dispersos pelos 

cromossomos podem indicar que tais RTEs possam estar associados à eucromatina. 

Assim, poderiam ser um importante fator para a evolução genômica nos teleósteos, 

devido à sua habilidade de gerar mutações e influenciar a organização genômica 

(Kidwell e Lisch, 1997, 2000; Le Rouzic e Capy, 2005). Em algumas espécies de 

peixes em que foram realizadas hibridações in situ com sondas de retroelemento da 

família Rex, apenas sinais em regiões heterocromáticas foram detectados, não 

apresentando um padrão disperso pelo genoma (para revisão Ferreira et al., 2011). 

Co-localização de RTEs com genes ribossômicos têm sido descritos para 

diversos grupos (para revisão Einckbush, 2002). Regiões de localização dos genes 

ribossômicos aparecem como sendo nichos particularmente preferenciais a inserção 

e manutenção dos retroelementos (Zhang et al., 2008; Sczepanski et al., submetido 

capítulo III), seja através do seu envolvimento na regulação da síntese de rRNA, ou 

ainda, devido a seu papel parasitário (Einckbush e Einckbuch, 2007). Estudos 

envolvendo coloração com nitrato de prata para as espécies descritas (Swarça et al., 

2008 para S. melanodermatum e Moraes-Neto et al., 2011, para as demais 

espécies), demonstram atividade dos genes ribossômicos 45S nos mesmos pares 

cromossômicos localizados aqui pela FISH, o que exclui mecanismo de 

silenciamento gênico envolvendo a inserção destes retroelementos quando 

associados às regiões organizadoras de nucléolos. Os múltiplos sítios de rDNA 5S 

encontrado para P. britskii, associados à sinais de RTEs, podem sugerir uma relação 

entre dispersão de RTEs e genes ribossômicos 5S.  

 A grande concentração de Rex1, em regiões terminais de seis cromossomos 

de S. lima, coincide com a distribuição de heterocromatina verificada por Moraes-

Neto et al. (2011) através do bandamento C. O acúmulo de elementos repetitivos em 

regiões heterocromáticas é facilitado pela reduzida probabilidade de eliminação por 

recombinação (Szauter, 1984) e uma possível estratégia de adaptação para um 

grande número de famílias de RTEs (Langdon et al., 2000). Para as outras espécies 

consideradas, a correlação entre RTEs e regiões heterocromáticas barra na 

dificuldade de visualização e caracterização de regiões banda C positivas. De modo 

geral, em teleósteos, há pouca quantidade de heterocromatina, predominantemente 

localizada nas regiões centroméricas e teloméricas (Gold et al., 1990). Corroborada 

aqui na distribuição dos RTEs localizados in situ nas espécies analisadas.  
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O mapeamento físico por FISH obtido para Rex1 e Rex3 nas quatro espécies 

de Pimelodidae, juntamente com a análise filogenética preliminar realizada através 

da sequência parcial de Rex1, demonstram padrões distintos de dispersão e 

sugerem a presença de regiões preferenciais de acúmulo de RTEs.  

Estudos adicionais em outras espécies de Pimelodidade, assim como outros 

elementos retrotransponíveis, devem ser realizados para suportar e confirmar 

hipóteses filogenéticas existentes sobre as relações entre pimelodídeos 

neotropicais. 
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Abstract 
Fiber fluorescence in situ hybridization (fiber-FISH) has improved physical gene 
mapping very much since it allows as certaining the relative position of two or more 
genes or repetitive DNA sequences. But this technique has never been employed in 
fish. Here we show that the standard fiber-FISH protocol can be employed on 
normally fixed cells stocked in many laboratories. We analyze here possible 
outcomes of this technique in three species of fish from two different orders. In every 
case, we performed double fiber-FISH for two different repetitive DNAs and observed 
three different patterns depending on whether the two probes were at independent 
(separately in interphase nuclei and on two different pairs of chromosomes), adjacent 
or interspersed locations. This high resolution method can thus be employed on the 
same cell suspensions routinely used for chromosome analysis, and this can be an 
excellent complementary resource for compositional, structural and functional 
analysis of DNA sequences in the genomes of fish and other aquatic organisms. 
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Fluorescence in situ hybridization; Genome organization; High-resolution mapping; 
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Introduction 
 

 Fluorescence in situ hybridization (FISH) has become a standard procedure 

for physical mapping of DNA sequences on eukaryotic chromosomes. Most studies 

usually employ probes for coding and non-coding repetitive DNA, especially 

multigene families of ribosomal DNA (rDNA). These probes have provided efficient 

markers for comparative analysis, chromosome mapping and chromosome 

rearrangement characterization, as well as ascertaining homologies in different 

groups (Cabrero et al., 2003; de Jong et al., 1999; Ferguson-Smith et al., 1998; 

Vicari et al., 2010). However, resolution is limited to 1–3 megabases (mb) due to the 

multifolded structure of the DNA strand when the chromosome is at metaphase 

(Raap et al., 1996). The advent of FISH on extended chromatin fibers (fiber-FISH) 

increased the resolution of physical mapping to 1–400 Kb (Raap et al., 1996; 

Schwarzacher and Heslop-Harrison, 2000). This method has thus attracted 

considerable interest in genomic studies in different eukaryotes, such as Arabidopsis 

thaliana (Fransz et al., 1996; Jackson et al., 1998), tomato (Fransz et al., 1996), 

cattle (Brunner et al., 1998), maize (Adawy et al., 2002), rice (Dong et al., 1998; 

Nagaki et al., 2004), humans (Heiskanen et al., 1995; Iafrate et al., 2004; Teitz et al., 

2000; Vaandrager et al., 1996), plants (Lavania et al., 2005), bivalves (García, 2010) 

and grasshoppers (Muñoz-Pajares et al., 2011). The method using nuclear halo 

preparations was developed by Wiegant et al. (1992), who modified the version 

described by Vogelstein et al. (1980) with the aim of relaxing the chromatin fibers of 

the nuclear scaffold. 

  A number of changes in the methodology of this technique were subsequently 

developed (Fidlerova et al., 1994; Heiskanen et al., 1994, 1996; Heng et al., 1992; 

Mann et al., 1997; Parra and Windle, 1993), with applications in the analysis of 

sequence overlapping, detection of chromosome rearrangements and can be useful 

to establish the relative position of a gene to another in chromatin fibers. The 

application of fiber-FISH may also be useful to understanding processes of gene 

degeneration and structural differentiation involved in the evolution of sex and 

supernumerary chromosomes, due to the accumulation of several classes of 

repetitive DNA in these chromosomes (Acosta et al., 2011; Singh et al., 1980; Vicari 

et al., 2010). Hence, considering their highly variable evolutionary dynamics, 

repetitive DNA sequences can provide useful information regarding both evolution 
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and genome organization. Moreover, with advances in the understanding of the 

chromatin composition of sex and supernumerary chromosomes in fish, double fiber-

FISH may be useful in the analysis of the arrangement of fibers in the scaffold. 

However, fiber-FISH is not routinely used on fish and other aquatic organism. We 

provide here an adaptation of the techniques described in Fidlerova et al. (1994), 

Pinkel et al. (1986) and Muñoz-Pajares et al. (2011), which provides analyzable 

extended chromatin fibers and probe detection by FISH, from stocks of normally fixed 

cells that had been stored for long time periods. As an example, we show here the 

results obtained in three fish species, illustrating three different outcomes between 

the two probes, namely separate, adjacent or interspersed locations. 

 

Materials and methods 

 

Cell preparation and fibers extension 

 Cell suspensions fixed in methanol and acetic acid (3:1) were obtained 

following the protocol described by Bertollo et al. (1978) for fish, and then were 

stored in the cell suspension bank of the Cytogenetics and Evolution Laboratory of 

the Universidade Estadual de Ponta Grossa (Brazil). We analyzed three species from 

different fish families: Steindachneridion melanodermatum (Pimelodidae, 

Siluriformes), Isbrueckerichthys duseni (Loricariidae, Siluriformes) and Astyanax 

janeiroensis (Characidae, Characiformes). The material in cell suspension was 

dropped on glass slides moistened in water at 65 °C and air dried. Usually 10±5 

nuclei per visual field at the light microscope (100× magnification) was a favorable 

condition to obtain good fiber-FISH stretched. The slides were washed with 

phosphate buffered saline (PBS) for two minutes at room temperature (25 °C). In the 

upper part of the slides (previously dried and in the horizontal position), 200 μl of 

sodium hydroxide (NaOH) 0.15 M diluted in 30% alcohol was added. The slide with 

then inclined between 30 and 40° and a continuous smear was made on the 

preparation from the top downward with the aid of a clean slide in such a way as to 

cover the entire surface of the slide, spreading out the NaOH solution. Next, 500 μl of 

100% ethanol was immediately applied to the slide, which was maintained inclined 

until complete evaporation. This fixation procedure increases the number of 

attachment points between the DNA fibers and surface of the slide. 
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Probe preparation  

 The 18S rDNA probe was obtained from nuclear DNA of Astyanax 

janeiroensis through polymerase chain reaction (PCR) using the primers for the initial 

sequence (18S IF 5´-TCCGCAGGTTCACCTACGGA-3´ and 18S IR 5´-

ACGCGAGATGGAGCAATAAC-3´) and final portion (18S FF 5´-

TGGTCACCATGGTAGTCCTCT-3´ and 18S FR 5′-GTAGTCATATGCTTGTCTCA-3′) 

of the gene. Both sequences were submitted to PCR in 35 amplification cycles in a 

BJI® thermocycler (1 min at 95 °C, 45 s at 56 °C, 1min at 72 °C and 5min at 72 °C). 

The 5S rDNA probe was obtained from S. melanodermatum through PCR with 

primers described for the rainbow trout (Komiya and Takemura, 1979; Martins and 

Galetti, 1999), 5′-TACGCCCGATCTCGTCCGATC-3′ and 3′-

CAGGCTGGTATGGCCGTAAGC- 5′, in 35 amplification cycles in a BJI® 

thermocycler (1min at 95 °C, 30 s at 55 °C, 45 s at 72 °C and 5min at 72 °C). The 

As51 satellite DNA contains 59% A+T and monomeric units of 51 bp (Mestriner et al., 

2000). It was obtained from nuclear DNA from Astyanax scabripinnis by PCR using 

the primers As51F 5´-GGTCAAAAAGTCGAAAAA-3’ and As51R 5´-

GTACCAATGGTAGACCAA-3´ in 35 amplification cycles in a BJI® thermocycler (1 

min at 95 °C, 45 s at 56 °C, 1 min at 72 °C and 5 min at 72 °C). The probes were 

labeled through PCR, using the haptens biotin-16-dUTP (Roche®) for 18S rDNA or 

digoxygenin-11- dUTP (Roche®) for the 5S and As51 rDNA probes. The labeling 

PCR with specific primers was performed for the rDNA using 20 ng of template DNA, 

1X Taq Reaction buffer (200 mM Tris pH 8.4, 500 mM KCl), 40 μM dATP, dGTP and 

dCTP, 28 μM of dTTP, 12 μM biotin-16-dUTP or digoxygenin-11-dUTP, 1 μM of the 

primers, 2mM MgCl2 and 0.05 U/μL of Taq DNA Polymerase (Invitrogen®). 

 

Fluorescence in situ hybridization (FISH)  

 Hybridization was accomplished by using a modification of the protocol 

described by Pinkel et al. (1986) under high stringency conditions (2.5 ng/mL probes, 

50% deionized formamide, 10% dextran sulfate, 2×SSC at 37 °C overnight). After 

hybridization, the slides were washed in 15% formamide/0.2×SSC at 42 °C for 

20min, 0.1×SSC at 60 °C for 15 min and 4×SSC/0.05% Tween at room temperature 

for 10 min; the latter consisting of two 5-min washes. The signal detection was 

performed using streptavidin-alexa fluor 488 (Molecular Probes®) for the 18S rDNA 

and anti-digoxigenin-rhodamine (Roche®) for the 5S rDNA and As51 probes. The 
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chromosomes were analyzed under an epifluorescence microscope (Olympus® 

BX41) coupled to an image capturing system (Olympus® DP71). The extended DNA 

fiber images were captured in TIFF format with a resolution of 432 dpi and 1000× 

magnification. 

 

 

Results and discussion 

 
 The fiber-FISH technique yielded good quality hybridizations, thereby allowing 

the determination of several specific signals on a single slide prepared for each 

species. The result was reproduced in additional assays a number of times. 

Moreover, the probes proved to be easily distinguishable from the background, even 

under conditions of high stringency. The fiber-FISH analyses performed here 

revealed different patterns for the relative location of the two probes for repetitive 

DNA employed: i) independent location, ii) adjacent syntenic location, and iii) 

interspersed syntenic location. S. melanodermatum shows 18S and 5S rDNA located 

separately in interphase nuclei and on two different pairs of chromosomes (Matoso et 

al., 2011) (Fig. 1a,d). Double fiber-FISH with these two probes demonstrated the 

independent location of these two kinds of ribosomal genes in different segments of 

chromatin fiber, corresponding to different chromosomes (Fig. 1b,c,e,f). This 

independent location of 18S and 5S rDNA seems to be the most common situation in 

fish and other vertebrates, when analyzed by FISH on mitotic chromosomes 

(Lucchini et al., 1993; Martins and Galetti, 1999; 2001; Suzuki et al., 1996). FISH 

analysis on mitotic chromosomes of I. duseni has shown that this species carries 18S 

and 5S rDNA in synteny on a same chromosome in an apparently adjacent location 

(Ziemniczak, 2011) (Fig. 1g).  

 Double fiber-FISH has shown that these two kinds of rDNA are actually 

located close together in the same chromosome, although they are not contiguous 

(Fig. 1h,i). Similar situations have been described, by conventional FISH, in fish 

species such as Salmo salar and Oncorhynchus mykiss (Móran et al., 1996; Pendás 

et al., 1994). In these species, double fiber-FISH could throw much light on the 

precise arrangement of these genes.  

 In A. janeiroensis, conventional FISH has shown that the 18S rDNA and the 

As51 satellite DNA seem to occupy the same chromosome domain appearing to be 
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interspersed (Fig. 1j). Double fiber-FISH showed the syntenic interspersed co-

localization of these two repetitive DNAs in this species (Fig. 1 k,l). Vicari et al. (2008) 

claimed that, under these conditions, ribosomal genes would be silenced by the As51 

insertion. Whereas the low resolution of FISH on metaphase chromosomes did not 

allow differentiating both fluorescent probes (Fig. 1j), the double fiber-FISH technique 

provided a clear pattern of interspersion for both kinds of repetitive DNA, which may 

be informative in respect to the possible silencing effect of As51 on 18S rDNA.  

 

 
Fig. 1. Separated sites in interphase cell nuclei (a) and metaphase plates (d) in S. melanodermatum. 
A single chromosome is represented for each pair showing signals. Metaphase chromosomes of the I. 
duseni and A. janeiroensis showing syntenic sites, adjacent and co-located, respectively (g, j). 
Chromatin double-fiber-FISH in pre-fixed cells from fish. Distinct sites location in S. melanodermatum 
(b, c, e, f). Syntenic sites and adjacent location in I. duseni (h, i). Co-localized (interspersed) syntenic 
sites in A. janeiroensis (k, l). Bars: 10 μm. 
 

 

 Therefore, high resolution mapping with fiber-FISH may be very informative to 

understand the organization and function of the genome, since it may reach a 1000-

foldmagnification with respect to conventional FISH. In the bivalve mollusk Mytillus 

galloprovincialis, FISH with the H1 histone gene and the 5S rDNA probes on mitotic 

chromosomes showed independent or overlapping patterns for these two DNA 

sequences at different physical places, but fiber-FISH indicated that they are actually 

interspersed in the latter (García, 2010). Many genes or repetitive DNAs that appear 

to be overlapping, when analyzed on mitotic chromosomes, demand analysis at 

higher resolution, for which purpose fiber-FISH is a valuable tool. Double or multiple 

fiber-FISH essays may be highly informative to analyze the physical basis for position 

effects, epigenetic regulation and chromosome rearrangements. The ability of 

performing the technique in the same cell suspensions used for conventional 
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analysis to mitotic chromosomes makes it a goldmine for performing additional and 

interesting research on materials from present or past experiments in many fish 

species and other aquatic organisms. 

 Some studies suggested the fiber-FISH to measurement of the physical 

distance of a DNA locus (Fransz et al., 1996; Heiskanen et al., 1995; Shiels et al., 

1997; Sjöberg et al., 1997). However, for physical measurements of a DNA locus 

distance, this procedure proves to be not adequate. It is due to the overlapping of 

fibers from different cells or gaps/small breaks in the DNA fiber, which would 

consequently alter the hybridization signals and possibly lead to erroneous 

interpretations (Raap, 1998). In the other hand, the molecular combing (other 

procedure to obtain chromatin fibers) allow numbers of accurate physical 

measurements in comparative high resolution genomic studies. This technique 

permits to extend DNA molecules extracted from a single type of cells in a controlled, 

parallel and uniform way on the slide surface and at a constant speed (Michalet et 

al., 1997). Hence, fiber-FISH on stretched DNA effectively proved to be very efficient 

for studying genome structure and organization.  

 

Conclusion 

 The present study demonstrates the enormous potential of double fiber-FISH 

for repetitive DNA sequences, including information on chromosome organization, 

differentiation and evolution. The possibility of using pre-fixed cells greatly enhances 

its applicability, since it may be used in many organisms where fixed cell suspension 

stocks are routinely maintained. Finally, we show that double fiber-FISH is especially 

useful for analyzing the relative location of two or more repetitive DNAs whose close 

proximity results in apparently overlapping patterns when analyzed by FISH in 

metaphase chromosomes.  
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4.3  CAPÍTULO III 
 
 
 

Chromosomal organization of repetitive DNA in Sorubim lima 

(Teleostei; Pimelodidae) 

 

 

 

Abstract 

Interspaced repeats DNA elements and segmental duplications have been 
extensively analyzed in fishes through physical chromosome mapping methods, 
providing a better comprehension of structure and organization of the genome of this 
group. In order to contribute with such scenario, a sequences integration study from 
distinct classes of repetitive DNA with high resolution physical chromosome mapping 
was performed in Sorubim lima. Fluorescence in situ hybridization (FISH) and fiber 
FISH with probes from 18S and 5S ribosomal genes, (TTAGGG)n sequence and 
non-LTR retrotransposons family members Rex1, Rex3 and Rex6 showed that non-
LTR elements may be dispersed in the chromosome set with relative concentration in 
heterochromatic regions, like shown by Rex1, or even intercalary to 45S rDNA and 
the telomeric sequence, as found for Rex3 and Rex6. Such results reinforce the 
presence of preferential regions of retroelements accumulation and provide a better 
understanding of genomic organization of some repetitive DNA classes in fishes. 
 

 

Key Words: Retrotransposons; rDNA; telomeres; fiber FISH. 
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Introduction 
Fishes represent more than half of the existent vertebrate species, and since 

they constitute an extremely diverse group they are attractive models for the study of 

evolutionary questions related to many aspects of their biology, including the 

investigation of genome functioning, structure and diversification [Nelson, 1994; 

Kocher, 2004; Volff, 2005]. 

Multiple-copy DNA sequences, also referred to as "repetitive DNA", represent 

a major part of the eukaryotic genome [Charlesworth et al., 1994]. They are usually 

divided in two main groups: tandem repeats, which include satellite DNA, 

microsatellites and minisatellites; and interspersed repeats composed by 

transposable elements (TE) [Timberlake, 1978; Charlesworth et al., 1994; Jurka et 

al., 2005]. There are also gene families that show sequence repetition, as those 

encoding ribosomal RNA (rRNA) [for review Long and Dawid, 1980]. Integrative 

studies of these DNA segments with physical chromosome mapping have been 

performed in fishes, providing a better understanding of the genome structure and 

organization as a whole [Martins, 2007; Mazzuchelli and Martins, 2009; Vicari et al., 

2010; Ferreira et al., 2011]. 

Transposable elements (TEs) are one of the main driving forces of gene and 

genomic evolution [Dimitri and Junakovic, 1999; Kazazian, 2004; Böhne et al., 2008], 

for their ability of moving and replicating inside the genome [Kidwell and Lisch, 1997]. 

All known types of TEs are found in fishes genomes [Izsvak et al., 1997; Volff et al., 

2000] including the two main classes: classic transposons and retroelements or 

retrotransposable elements (RTE). While transposons move directly from one 

genomic site to other as a DNA molecule, retroelements are characterized by 

reversely transcribing the RNA transcripts into complementary DNA, thereby 

producing new copies of RTEs [Finnegan, 1990; Curcio and Derbyshire, 2003].  

The RTEs class with absence of long terminal flanking repeats - known as 

non-LTRs - is the most widely distributed of all transposable elements families in the 

eukaryotic genome [Malik et al., 1999]. In teleosts, Rex family members are 

abundantly found, with different active organization patterns during the evolution of 

different fish lineages [Malik et al., 1999; Volff et al., 1999; 2000; 2001a; 2001b]. 

Among these members, stand out the retrotransposons Rex1 and Rex3, codifying an 

apurinic-apyrimidinic endonuclease besides the reverse transcriptase [Feng et al., 
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1996], and Rex6, the first retrotransposon with a restriction enzyme-like 

endonuclease identified in vertebrates [Volff et al., 2001c]. 

With the crescent volume of information about these interspersed repeats and 

chromosomal duplications, once considered "junk", "selfish" or "parasitic" DNA 

[Doolittle and Sapienza, 1980; Orgel and Crick, 1980; Nowak, 1994], their role in 

structural and functional genome evolution of a variety of organisms was expanded 

[for review Shapiro and von Sternberg, 2005; Biémont and Vieira, 2006]. In fishes, 

most of the information obtained about redundant DNAs segments involves genomic 

organization and cytogenetic mapping of ribosomal DNA, satellite DNA and TEs 

[Nirchio and Oliveira, 2006]. 

The species Sorubim lima represents the family Pimelodidae, considered the 

most diversified family among the Neotropical Siluriformes [Lundberg and Littmann, 

2003]. They play a major ecologic and economic role, being a large species and 

occupying the top position of the food chain [Shibatta et al., 2011]. These fishes are 

well characterized karyotypically [Swarça et al., 2007; Moraes-Neto et al., 2011], 

however they are poorly known regarding the genomic organization, like the species 

S. lima. 

The present paper aimed to present an integration study of many repetitive 

DNA's sequences, with the physical high resolution chromosome mapping in 

Sorubim lima, in order to investigate the evolutionary dynamics of these 

retroelements and their impact on the genome. 

 

Material and Methods 
 
Sampling for DNA analyses and cytogenetics 

DNA samples and chromosome preparation were prepared for six specimens 

(one male and five females) of Sorubim lima, from the BRFISH Farm from parentals 

originating from the Paraguay River (Mato Grosso, Brazil). Voucher specimens were 

deposited at the Museu de Zoologia da Universidade Estadual de Londrina 

(Londrina, PR, Brazil) under catalog number MZUEL 5232. The procedures for 

sample collection were performed in compliance with the Ethics Committee on 

Animal Experimentation (process number: 07/2011) of the Universidade Estadual de 

Ponta Grossa (Brazil). 
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Mitotic chromosomes were obtained from anterior kidney cells using the conventional 

air-drying method [Bertollo et al., 1978] and genomic DNA was extracted according 

to standard phenol–chloroform procedures [Sambrook and Russel, 2001]. 

 

Partial amplification of retrotransposon 

Partial reverse transcriptase-encoding regions were amplified by PCR using 

primers to Rex1, Rex3 and Rex6 described in table 1. All Rex PCR amplification 

reactions were performed using 80 ng of the template in a final volume of 50 µl. The 

reaction was made up of buffer (200 mM of Tris, pH 8.4 and 500 mM of KCl), 1 x Taq 

DNA polymerase (Invitrogen®), 2 mM of MgCl2, 400 µM of dNTP, 1 µM to each 

primer and 2 U of Taq DNA polymerase. The Rex sequences were submitted to PCR 

in 35 amplification cycles in a BJI® thermocycler (1 min at 95 °C, 45 s at 58 °C, 1min 

and 30 s at 72 °C and 5min at 72 °C). 

 

Isolation of repetitive sequences 

DNA bands of about 320pb, 290pb and 690pb in length, candidates to contain 

sequences for Rex1, Rex3 e Rex6 respectively, were isolated from the gel. The DNA 

fragments were purified using High Pure PCR Cleanup Micro kit (Roche®). The 

purified product was used both for the sequencing and as a probe for FISH and fiber 

FISH. 

 

Nucleotide sequences 

Nucleotide sequences were determined to confirm that the PCR-isolated DNA 

fragments corresponded to copies of the retrotransposable element. The purified 

product was sequenced on an ABI Prism 3100DNA sequencer (Perkin-Elmer) using 

the BigDye Terminator Cycle Sequencing Kit (Perkin-Elmer). The sequences were 

subjected to Blastn [Altschul et al., 1990] searches at the National Center for 

Biotechnology Information (NCBI), website (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/blast), to 

check for any similarity of the isolated sequences with the sequences deposited in 

the GenBank databases. NCBI BlastN searches identified a similarity between the S. 

lima sequence and sequences found in different groups of fishes. 

 

Chromosome probes 

rDNA sequences 
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The 18S rDNA and 5S rDNA probes were obtained from nuclear DNA of S. 

lima through PCR using the primers described in the table 1. The amplification 

reactions were performed using 20 ng of the template in a final volume of 50 µl. The 

reactions were made up of buffer (200 mM of Tris, pH 8.4 and 500 mM of KCl), 1 x 

Taq DNA polymerase (Invitrogen®), 2 mM of MgCl2, 400 µM of dNTP, 1 µM to each 

primer and 2 U of Taq DNA polymerase. These sequences were submitted to PCR in 

35 amplification cycles in a BJI® thermocycler (1 min at 95 °C, 45 s at 56 °C, 1 min at 

72 °C and 5 min at 72 °C).  

 

Tab. 1 Primers used in amplification and sequencing of repetitive sequences. 

Region Primer Sequence Direction (5`  3`) Reference 

Rex1 RTX1- 
F1 forward TTCTCCAGTGCCTTCAACACC Volff et al. 

[2000] 

 RTX1-
R3 reverse TCCCTCAGCAGAAAGAGTCTGCTC Volff et al. 

[2000] 

Rex3 RTX3-
F3 forward CGGTGAYAAAGGGCAGCCCTG Volff et al. 

[1999] 

 RTX3-
R3 reverse TGGCAGACNGGGGTGGTGGT Volff et al. 

[1999] 

Rex6 Rex6-
Medf1 forward TAAAGCATACATGGAGCGCCAC Volff et al. 

[2001c] 

 Rex6-
Medr1 reverse GGTCCTCTACCAGAGGCCTGGG Volff et al. 

[2001c] 
18S initial 

portion 18S IF forward TCCGCAGGTTCACCTACGGA Barros et al. 
[2011] 

 18S IR reverse ACGCGAGATGGAGCAATAAC Barros et al. 
[2011] 

18S final 
portion 18S FF forward TGGTCACCATGGTAGTCCTCT Barros et al. 

[2011] 

 18S FR reverse GTAGTCATATGCTTGTCTCA Barros et al. 
[2011] 

5S rDNA 5S F forward TACGCCCGATCTCGTCCGATC 
Martins and 
Galetti Jr. 

[1999] 

 5S R reverse CAGGCTGGTATGGCCGTAAGC 
Martins and 
Galetti Jr. 

[1999] 
 

(TTAGGG)n probe 

A probe from the general vertebrates telomeric sequence (TTAGGG)n was 

generated by PCR according to Ijdo et al. [1991]. The amplification reaction involved 

1x Taq Reaction buffer, 40 µM dNTPs, 0.2 µM primer (TTAGGG)5, 0.2 µM primer 
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(CCCTAA)5, 2mM MgCl2 and 2 U of Taq DNA polymerase, under the following 

specifications: the first amplification was performed with low stringency: 4 min at 94 

°C, 12 cycles of 1 min at 94 °C, 45 s at 52 °C and 1 min 30 s at 72 °C; followed by 35 

cycles of high stringency: 1 min a 94 °C, 1 min 30 s at 60 °C and 1 min 30 s at 72 °C. 

 

Labeling probes 

The probes were labeled through PCR, using the haptens biotin-16-dUTP 

(Roche®) for 18S and 5S rDNA, telomere and Rex6 and/or digoxygenin-11-dUTP 

(Roche®) for the 5S rDNA, Rex1, Rex3 and Rex6 probes. The labeling PCR with 

specific primers to each repetitive sequence was performed using 20 ηg of template 

DNA, 1X Taq Reaction buffer (200 mM Tris pH 8.4, 500 mM KCl), 40 µM dATP, 

dGTP and dCTP, 28 µM of dTTP, 12 µM biotin-16-dUTP or digoxygenin-11-dUTP, 2 

mM MgCl2 and 0.05 U/µL of Taq DNA Polymerase (Invitrogen®). In rDNAs and Rex 

elements amplification reactions were used 1 µM of the specific primers, however, to 

telomeric sequences 0.2 µM of each primer were used. The PCR specifications were 

the same used in the sequences isolation. 

 

Fiber Fish 

The obtaining of extended fibers was performed according to Barros et al. 

[2011]. The slides were washed with phosphate buffered saline (PBS) for two 

minutes at room temperature (25°C). In the upper part of the slides, 200 μl of sodium 

hydroxide (NaOH) 0.15 M diluted in 30% alcohol was added. The slide with then 

inclined between 30 and 40° and a continuous smear was made on the preparation 

from the top downward with the aid of a clean slide in such a way as to cover the 

entire surface of the slide, spreading out the NaOH solution. Next, 500 μl of 100% 

ethanol was immediately applied to the slide, which was maintained inclined until 

complete evaporation. After the treatment of the slides, fluorescence in situ 

hybridization was performed.  

 

Fluorescence in situ hybridization (FISH) 

Hybridization was accomplished by using a modification of the protocol 

described by Pinkel et al. [1986] under high stringency conditions (2.5 ng/mL probes, 

50% deionized formamide, 10% dextran sulfate, 2xSSC at 37 °C overnight). After 
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hybridization, the slides were washed in 15% formamide/0.2xSSC at 42 °C for 20 

min, 0.1xSSC at 60 °C for 15 min and 4xSSC/0.05% Tween at room temperature for 

10 min; the latter consisting of two 5-min washes. The signal detection was 

performed using streptavidin-alexa fluor 488 (Molecular Probes®) for the 18S rDNA, 

telomere and Rex6 while anti-digoxigenin-rhodamine (Roche®) was used for the 5S 

rDNA, Rex1, Rex3 and Rex6 probes detection. 

 

Chromosomal analysis 

The chromosomes were analyzed under an epifluorescence microscope 

(Olympus® BX41) coupled to an image capturing system (Olympus® DP71) and 

processed with the program Adobe Photoshop. The images were captured in TIFF 

format with a resolution of 432 dpi and 1000x magnification. 

 

Results 
 

The Rex1 sequence of S. lima showed similarity with Anguilla japonica, 

Anguilla anguilla, Battrachocottus baikalensis and Astronotus ocellatus; sequences of 

Rex3 with Corumbataia cuestae, Tetraodon nigroviridis, Fugu rubripes, Oryzias 

latipes, Geophagus surinamensis, Esox lucius, Anguilla anguilla, Pseudotocinclus 

tietensis and Xiphophorus maculatus; and the sequence of Rex6 did not show 

similarity with other deposited sequences through NCBI, however, through the 

alignment with the software MULTALIN [Corpet, 1988], an identity of about 40% was 

found for the Rex6 sequences of Oryzias latipes, Xiphophorus maculatus, 

Oreochromis niloticus, Heterandria bimaculata and Cichlasoma labridens. 

Both the previous and the present study showed that Sorubim lima has 2n = 

56 chromosomes, arranged in 24m+16sm+8st+8a, FN = 104. The cytogenetic 

mapping with the 18S and 5S ribosomal genes, TTAGGGn sequence and non-LTR 

retrotransposons Rex1, Rex3 and Rex6 through FISH and fiber FISH showed that 

non-LTR elements may be intercalary to 45S rDNA and the telomeric sequence (Fig. 

1a - n). 

The FISH localized the 18S rRNA ribosomal genes in a pair of subtelocentric 

chromosomes in the terminal region of the short arm and the 5S rRNA in two sites on 

the short arm, one terminal and another proximal on a submetacentric pair (Fig. 1i) 
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The sequence mapping of the telomeric (TTAGGG)n repeated sequences showed 

signals in the telomeres of all chromosomes of the set (Fig. 1c and Fig. 1f). 

The Rex1 retrotransposon showed strong marks in the terminal region of six 

chromosomes from the set, none of which bearing 18S or 5S rDNA (Fig. 1a and Fig. 

1b). The double-FISH showed the Rex1 and TTAGGGn probes co-localized (Fig. 1c) 

and through fiber FISH it was verified that the Rex1 element is intercalary to the 

telomeric sequence (Fig. 1j). 

The retrotransposon Rex3 location showed disperse markings on the 

chromosomes, relatively concentrated in the terminal portions (Fig. 1d and Fig. 

1e).The double FISH verified the co-localization of this retrotransposon with the 

TTAGGGn probe (Fig. 1f) and also with the 18S rDNA (Fig. 1d). The location in the 

chromatin fiber showed that the Rex3 is intercalary to the 45S rDNA and telomeric 

sequences (Fig. 1l and Fig. 1k, respectively).  

In turn, the location of the Rex6 retrotransposon also showed disperse (Fig. 1g 

and Fig. 1h) with co-localization and a greater accumulation with 18S rDNA (Fig. 1g).  

The fiber FISH showed that this non-LTR is also intercalary in the chromatin 

arrangement of 45S rDNA (Fig. 1m).  The fiber FISH with Rex3 and Rex6, which are 

also co-localized with 45S rDNA, showed that these non-LTR also show equally 

intercalary arrangements in the chromatin fiber (Fig. 1n). 
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Fig. 1. Metaphases plates (a-i) and chromatin fiber (j-n) of Sorubim lima subjected to FISH and fiber-
FISH, respectively, with probes from the retrotransposable elements, rDNA and TTAGGGn 
sequences. Metaphase plates of Sorubim lima after double-FISH with (a)18S rDNA and Rex1 (b) 5S 
rDNA and Rex1 (c) TTAGGGn and Rex1 (d) 18S rDNA and Rex3 (e) 5S rDNA and Rex3 (f) 
TTAGGGn and Rex3 (g) 18S rDNA and Rex6 (h) 5S rDNA and Rex6 (i) 18S rDNA and 5S rDNA. 
Chromatin double-fiber-FISH with (j) TTAGGGn and Rex1 (k) TTAGGGn and Rex3 (l) 18S rDNA and 
Rex3 (m) 18S rDNA and Rex6 (n) Rex6 and Rex3. Bars: 10 μm. 

 

 

 



71 
 

 

 

Discussion 
 

Three classes of repetitive DNA were analyzed in this study about S. lima: 

multigenic ribosomal family, untranscribed tandem repeats and dispersed repeats. 

Sorubim lima showed the location of rDNA sites in different chromosomes. The 

observed location of the ribosomal genes 18S and 5S in distinct chromosomes is the 

most commonly described scenario for fishes and other vertebrates [Lucchini et al., 

1993; Suzuki et al., 1996; Martins and Galetti, 1999; 2001]. Some authors propose 

that this situation could represent a functional advantage, considering that the 

ribosomal genes are separately transcribed by distinct RNA polymerases [Martins 

and Galetti, 2001; Martins and Wasko, 2004]. Besides, this arrangement would avoid 

rearranges among these ribosomal segments [Diniz et al., 2009]. Moreover, the 

syntenic organization of these ribosomal sites has been described for Neotropical 

fish species with the increase of the samples [Bellafronte et al., 2005; Vicari et al., 

2006; Mariotto et al., 2011; Ziemniczak et al., 2012]. Since these sites are unique 

and functional, the organization of the clusters may reflect the evolutionary history of 

each group. 

In this study, the 5S rRNA genes sites presented themselves clustered in two 

different locations of the short arm (proximal and terminal regions) of a subtelocentric 

pair. This duplication event was probably facilitated due to the tandem organization of 

these genomic segments. 

The telomeres of all the chromosome set were marked by the TTAGGGn 

probe, suggesting that this sequence is the repeat unity for the functional telomere in 

this species. The telomere is functionally defined as the final region of the DNA of a 

linear chromosome which is necessary for chromosome replication and stability 

[Blackburn and Szostak, 1984]. The telomeres from vertebrates have unique 

structures which include short sequences of nucleotides present in tandem repeats, 

suggesting that the TTAGGG sequence is highly conserved [Blackburn and Szostak, 

1984; Weiner, 1988]. 

All types of eukaryotic TEs have been described in the teleost fishes genome 

[Izsvak et al., 1997; Volff et al., 2000], particularly different RTEs families, which are 

apparently absent in all other vertebrate lineages [Volff et al., 1999; 2000; 2001a; 
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2001b; 2001c; 2001d; 2001e; Bouneau et al., 2003]. Data about the chromosome 

location, carried out in 28 fish species, are available for ten of the described 

retroelements [for review Ferreira et al., 2011]. The physical mapping showed 

different location, with dispersed patterns throughout the genome or concentrated in 

heterochromatic regions [Ferreira et al., 2011]. Within a single species the studies 

revealed the same behavior of isolated TEs so far. In S. lima, however, the analyzed 

RTEs showed different patterns. 

The Rex1 showed a relative concentration in terminal regions of six 

chromosomes, which is consistent with the heterochromatin distribution verified by 

Moraes-Neto et al. [2011] through the method of Sumner [1972]. Repetitive elements 

are expected to accumulate in heterochromatic regions for the low genic density and 

reduced probability of elimination through recombination [Szauter, 1984], 

representing a control mechanism of the number of copies [Charlesworth and 

Langley, 1989] and a strategy of adaptation for a large number of RTEs families 

[Langdon et al., 2000]. The negative selection that acts against the accumulation of 

repetitive sequences in euchromatic regions may also influence the distribution of 

repetitive elements [Eickbush and Furano, 2002; Volff et al., 2003]. This organization 

is clearly different from the one observed in humans, where repetitive sequences 

compose an important fraction of euchromatic DNA [Volff et al., 2003]. 

Rex3 and Rex6 showed similar distributions with dispersed signals along the 

chromosomes from the set and intercalary signals with the 45S ribosomal class and 

the TTAGGGn sequence. This similar pattern suggests that these elements may be 

evolving together, showing a cooperative activity in the genomic organization of S. 

lima. 

The many hybridization points scattered through the chromosomes may 

indicate that interstitial sequences of Rex3 and Rex6 are distributed in the 

euchromatic portion of the genome. The association of RTEs with codifying regions 

may be an important factor for the genomic evolution in teleosts, due to its ability to 

generate mutations, influence the genomic organization, modify the level of 

expression or specificity of neighboring genes and also serve as a substrate for DNA 

recombination due to its repetitive nature [Kidwell and Lisch, 1997; 2000; Le Rouzic 

and Capy, 2005]. In this case not involved in epigenetic silencing and other effects 

that affected the expression of 45S ribosomal genes in S. lima since the single pair 
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nucleolar organizer is constantly active. Results obtained by Moraes-Neto et al. 

[2011] with the use of marking of nucleolar organizer regions with silver nitrate. 

The overlapping of Rex3 and Rex6 with 18S rDNA in S. lima suggests that, as 

found for at least five major animal taxa [for review Einckbush, 2002], rDNA loci may 

serve as specialized niches for the long term survival of a series of mobile elements 

[Zhang et al., 2008]. Raskina et al. [2008], through hybridization experiments in 

extended DNA fibers in plants, revealed different insertion methods of the 

transposable elements, suggesting possible associations of them with rDNA loci. 

They suggested that such association may be due to the preferential insertion of TEs 

in rDNA loci, to the accumulation of these two components within the same genomic 

context or to a possible functional relation between the TEs dispersion and rRNA 

genes. Considering the observed results for fiber-FISH, where 18S rDNA clusters are 

intercalary with Rex3 and Rex6, and these were present on only one chromosome 

pair, we suggest a preferential insertion of these RTEs in 45S rDNA loci. According 

to Einckbush and Einckbuch [2007], the permanence of these mobile elements in 

45S rDNA may happen because of their involvement with the rRNA synthesis 

regulation, because it is a substrate for the beginning of a possible recombination or 

even simply because of the success of their parasitic role. However, additional 

studies are necessary to elucidate the functioning and interaction between RTEs and 

rDNA. 

The concentration of RTEs in terminal portions is a situation found equally for 

TEs in Arabidopsis thaliana and Drosophila melanogaster [Arabidopsis Genome 

Initiative, 2000; Eickbush and Furano, 2002]. Transpositions involving terminal 

regions are common in species that show a Rabl configuration during cell division, 

when the chromosomes remain close during interphase [Schweizer and Loidl, 1987; 

Sumner, 2003]. 

Telomeric regions seem to be particularly favorable niches to retroelements. 

Their adaptation on those refuges may be such as to originate telomerase 

[Nakamura and Cech, 1998], increase or even substitute its conventional activity 

[Pardue et al., 1996; Pardue and DeBaryshe, 2003; Fujiwara et al., 2005]. 

Chromosomal rearrangements were attributed to the presence of sequences similar 

to the telomeric sequences in repetitive centromeric DNA, such as transposons 

[Shampay et al., 1995; Slijepcevic, 1998]. However, Rex elements accumulation in 

centromeric heterochromatin was not verified in this study. The integration of RTEs in 
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telomeric repeats, verified through the intercalary pattern found by fiber FISH 

reinforces the theory that telomeric regions are preferential places for the insertion of 

mobile sequences, and, although there are no direct evidence, it is possible that such 

retroelements compensate the repression of telomerase activity with the insertion of 

sequences in the terminal regions, suggesting a mechanism of telomere 

maintenance.  

Considering the different patterns found for RTEs suggesting the presence of 

preferential regions for the accumulation of retroelements, S. lima represents an 

interesting model for the investigation of the role of these repetitive DNA in the 

chromosomal evolution of the group as a whole. Since that only one species is not 

representative to define models of the complete lineage of teleost fishes, 

comparative analyzes will be necessary to help the understanding of the 

mechanisms involved in dispersion, maintenance and functioning of these 

retroelements and their impact in fish genome.  
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4.4  CAPÍTULO IV 
 
 
 
 
Localização cromossômica de retrotransposons não-LTR Rex1, 

Rex3 e Rex6 no bagre marinho, Genidens genidens (CUVIER, 1829) 
(Teleostei, Ariidae) 

 
 
 
 
Resumo 
 
Retroelementos têm sido analisados em peixes através de métodos de mapeamento 
cromossômico físico, providenciando um melhor entendimento da estrutura e 
organização desta classe de DNA repetitivo no genoma deste grupo. No entanto, 
tais estudos se restringem a poucas famílias, o que reduz a compreensão geral do 
comportamento destas sequências em um grupo tão diverso como o dos peixes. 
Exemplo o da família Ariidae, onde estudos clássicos de caracterização citogenética 
estão disponíveis para 10% do número de espécies. Com o intuito de contribuir para 
tal cenário, realizou-se um estudo de mapeamento cromossômico físico de alguns 
elementos da família Rex em Genidens genidens. Hibridação fluorescente in situ 
(FISH) com sondas de genes ribossômicos 18S e membros da família de 
retrotransposons não-LTR Rex1, Rex3 e Rex6 evidenciou que elementos não-LTR 
podem apresentar-se dispersos no complemento cromossômico com co- localização 
ao rDNA 45S e regiões heterocromáticas. Tais resultados contribuem para um 
melhor entendimento dos modos de dispersão destes retroelementos e seu impacto 
na organização genômica desta espécie. 
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Siluriformes, FISH, DNA repetitivo, elementos genéticos móveis 
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Introdução 
 

 Elementos transponíveis (TEs) são segmentos genéticos que compartilham 

como característica principal sua amplificação e representação própria dentro dos 

genomas. Devido à sua habilidade de espalhar-se na ausência de seleção ao nível 

do genoma do hospedeiro, estas cópias persistem nos genomas mesmo às custas 

de um fitness negativo para o hospedeiro (Werren, 2011). Sob este ponto de vista, 

estes elementos são considerados como parasitas genômicos. Atualmente, esta 

visão dos TEs nos genomas tem modificado consideravelmente, e estes elementos 

têm evidenciado contribuições na função e evolução genômica (Britten, 1996; 1997; 

Jordan, 2003). Assim, a relação entre os TEs e o genoma hospedeiro onde estes 

residem, são agora considerados de parasitas benéficos para os hospedeiros 

(Kidwell e Lisch, 2001). Os TEs mostram diversas estruturas genéticas e estratégias 

de transposição o que permite a classificação em duas grandes classes, e 

subsequentemente em ordens, superfamílias e famílias (Wicker et al. 2007). 

 Os elementos retrotransponíveis (RTEs) com ausência de repetições 

terminais longas flanqueadoras - conhecidos como não-LTRs – pertencem à classe 

mais amplamente distribuída de todas as famílias de transposons no genoma 

eucariótico (Malik et al., 1999). Nos teleósteos, a família mais abundante destes 

elementos é conhecida como Rex, elementos retrotransponíveis caracterizados pela 

primeira vez em Xiphophorus. Nesse caso, apresentando diferentes padrões de 

organização e mostrando-se ativa durante a evolução de diferentes linhagens 

desses peixes (Malik et al., 1999; Volff et al., 1999, 2000, 2001a).  

 Estudos integrativos de RTEs com o mapeamento cromossômico físico têm 

sido realizados em peixes providenciando um melhor entendimento da estrutura e 

organização do genoma como um todo. No entanto, dados estão disponíveis apenas 

para 28 espécies, sendo que para Siluriformes apenas a família Loricariidae é 

representada (Ferreira et al., 2011a, b).  

Ariidae, juntamente com Plotosidae, compõem famílias apomórficas de 

Siluriformes que se adaptaram à água salgada. Compreendem aproximadamente 

130 espécies (Marceniuk e Menezes, 2007) distribuídas ao longo dos continentes 

tropicais e subtropicais, habitando ambientes marinhos, estuarinos e de água doce 

(Betancur-R et al., 2007), onde desempenham grande importância econômica e no 

equilíbrio trófico de tais ecossistemas. 
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 Estudos de caracterização cariotípica em Ariidae restringem-se a apenas 10% 

das espécies, sendo descritos somente o número diploide (2n) e número 

fundamental (NF), a exceção de Genidens genidens e Aspistor luniscutis, que 

através de diferentes métodos de coloração e hibridação fluorescente in situ, 

evidenciaram o mesmo número diploide de 56 cromossomos com alto valor de 

número fundamental e padrões de bandamento C, no entanto, diferiram quanto à 

localização das regiões organizadoras de nucléolo, sendo simples em Genidens e 

múltiplas em Aspistor, sendo este um importante marcador citotaxonômico 

(Sczepanski et al., 2010). 

Visando a compreensão da distribuição e comportamento dos RTEs em 

teleósteos e melhor entendimento da evolução cariotípica e organização genômica 

nestes representantes marinhos, este estudo objetivou caracterizar a localização de 

elementos retrotransponíveis da família Rex (Rex1, Rex3 e Rex6) em G. genidens. 

 

Material e Métodos 
 
Amostras  

Amostras de DNA e preparação cromossômica foram obtidas a partir de três 

exemplares (dois machos e uma fêmea) de Genidens genidens provenientes da 

Baía de Antonina (25°82`50``S e 48°84`00``W) e três exemplares da mesma espécie 

(dois machos e uma fêmea), provenientes de Pontal do Paraná (25o83`30``S e 

48o82`10``W) (locais situados no estado do Paraná, Brasil). A identificação das 

espécies seguiu os caracteres diagnósticos descritos por Marceniuk (2005). 

Espécimes foram depositados na coleção do Museu de História Natural do Capão da 

Imbuia (MHNCI) com o número de identificação (MHNCI 851) 

 

Preparações cromossômicas e obtenção de DNA 

A obtenção de metáfases mitóticas foi realizada através da técnica de cultura de 

tecidos sólidos de curto tempo descrita por Fenocchio et al. (1991) e o DNA 

genômico foi extraído de acordo com Aljanabi e Martinez (2001). 

  

Amplificação dos retrotransposons parciais  

Regiões parciais dos retrotransposons foram amplificadas por PCR (Polimerase 

Chain Reaction) usando primers para Rex1, Rex3 e Rex6 descritos na tabela 1. As 
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reações de PCR contiveram 80 ng de DNA molde em volume final de 50 µl. A reação 

foi composta de tampão (200 mM de Tris, pH 8.4 e 500 mM de KCl), 1 x Taq DNA 

polimerase (Invitrogen®), 2 mM de MgCl2, 400 µM de dNTP, 1 µM de cada primer e 

2 U de Taq DNA polimerase. As sequências de Rex foram submetidas à PCR em 35 

ciclos de amplificação no termociclador BJI® thermocycler (1 min a 95 °C, 45 s a 58 

°C, 1min e 30 s a 72 °C e 5min a 72 °C). 

 
 
Tabela 1 - Primers utilizados na amplificação dos elementos de retrotransposição  
 
Região Primer Direção da sequência (5`  3`) Referência 

Rex 1 RTX1- F1 forward TTCTCCAGTGCCTTCAACACC Volff et al. (2000) 

 RTX1-R3 reverse TCCCTCAGCAGAAAGAGTCTGCTC Volff et al. (2000) 

Rex3 RTX3-F3 forward CGGTGAYAAAGGGCAGCCCTG Volff et al. (1999) 

 RTX3-R3 reverse TGGCAGACNGGGGTGGTGGT Volff et al. (1999) 

Rex6 Rex6-Medf1 forward TAAAGCATACATGGAGCGCCAC Volff et al. (2001b) 

 Rex6-Medr1 reverse GGTCCTCTACCAGAGGCCTGGG Volff et al. (2001b) 

     
 

 

Isolamento dos RTEs 

Bandas de DNA candidatas a conter as sequências para Rex1, Rex3 e Rex6 foram 

isoladas do gel de agarose 1% e purificadas com o kit de purificação High Pure PCR 

Cleanup Micro (ROCHE®). 

 

Sondas cromossômicas 

 

18S rDNA 

As sondas de 18S rDNA foram obtidas do DNA nuclear de S. lima através do 

protocolo descrito por Sczepanski et al. (submetido). Nas reações de amplificação 

foram utilizados 20 ng de molde em volume final de 50 µl. As reações foram feitas 

em tampão (200 mM de Tris, pH 8.4 e 500 mM de KCl), 1 x Taq DNA polimerase 

(Invitrogen®), 2 mM de MgCl2, 400 µM de dNTP, 1 µM de cada primer e 2 U de Taq 

DNA polimerase. Estas sequências foram submetidas a PCR em 35 ciclos de 
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amplificação no termociclador BJI® thermocycler (1 min a 95 °C, 45 s a 56 °C, 1 min 

a 72 °C e 5 min a 72 °C).  

Marcação das sondas 

As sondas foram marcadas por PCR, utilizando os haptenos biotina-16-dUTP 

(Roche®) para 18S rDNA e digoxygenina-11-dUTP (Roche®) para Rex1, Rex3 e 

Rex6. A PCR de marcação com primers específicos para cada sequência repetitiva 

foi realizada utilizando-se 20 ηg de molde de DNA, 1X Taq tampão de reação (200 

mM Tris pH 8.4, 500 mM KCl), 40 µM dATP, dGTP e dCTP, 28 µM de dTTP, 12 µM 

biotina-16-dUTP ou digoxygenina-11-dUTP, 2 mM MgCl2, 0.05 U/µL de Taq DNA 

polimerase (Invitrogen®) e 1 µM de cada primer.  

 

Hibridação Fluorescente in situ (FISH) 

A FISH foi realizada pela utilização do protocolo descrito por Pinkel et al. (1986) com 

modificações, sobre condições de alta estringência (2.5 ng/mL sonda, 50% 

formamida deionizada, 10% sulfato dextrano, 2xSSC a 37 °C overnight). Depois da 

hibridação, as lâminas foram lavadas em 15% formamida/0.2xSSC a 42 °C por 20 

min e 4xSSC/0.05% Tween a temperatura ambiente por 10 min. A detecção do sinal 

foi realizado através do uso de streptavidina-alexa fluor 488 (Molecular Probes®) 

para 18S rDNA enquanto anti-digoxigenina-rhodamina (Roche®) foi usada para 

detecção das sondas de Rex1, Rex3 e Rex6. 

 

Análise Cromossômica 

Os cromossomos foram analisados sobre um microscópio de epifluorescência 

(Olympus® BX41) acoplados a um sistema de capturação de imagem (Olympus® 

DP71). 

 

 

Resultados 
  

Amplificação do DNA de G. genidens - utilizando os primers descritos na 

tabela 1 para os RTEs - resultou em fragmentos de aproximadamente 700pb, 550pb 

e 600pb de comprimento, para Rex1, Rex3 e Rex6, respectivamente (Figura 1).  
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Figura 1 - Gel de agarose 1% contendo produtos de RTEs amplificados por PCR 
 
 
 

 
 
 
    L: Ladder 1Kb  
    c1: controle negativo para Rex1 
    c2: controle negativo para Rex3 
    c3: controle negativo para Rex6 
    01 – 06: produtos amplificados com primers para retrotransposon Rex1 
    07 – 12: produtos amplificados com primers para retrotransposon Rex3 
    13 – 14: produtos amplificados com primers para retrotransposon Rex6 
 

 

 

A localização dos genes ribossômicos 18S através da FISH evidenciou a 

região terminal do braço curto de um par de cromossomos submetacêntricos com 

presença de heteromorfismos de tamanho entre cromossomos homólogos (Figura 

2b, 2d e 2f). Os retroelementos Rex1, Rex3 e Rex6 mostraram padrões de 

localização similares, dispersos por todos os cromossomos do complemento (Figura 

2a, 2c e 2e, respectivamente) e colocalizados em sintenia com o rDNA 18S (Figura 

2b, 2d e 2f, respectivamente). Rex3 apresentou-se mais abundantemente distribuído 

nos cromossomos, em comparação ao Rex1 e Rex6, com uma aparente localização 

preferencial em regiões heterocromáticas (Figura 2c e 2d). 
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Figura 2 Metáfases de G. genidens submetidas à dupla FISH, com sondas de elementos 
retrotransponíveis (vermelho) e sequência de rDNA 18S (verde). Metáfases de G. genidens com (a) 
FISH com sonda Rex1 (b) FISH com sondas Rex1 e rDNA 18S (c) FISH com Rex3 (d) FISH com 
Rex3 e rDNA 18S (e) FISH com Rex6 (f) FISH com Rex6 e rDNA 18S Barra: 10 μm 
 

 

a b 

c d 

e f 
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Discussão 
 

 A família de retrotransposons Rex está entre os elementos transponíveis 

melhores caracterizados no genoma de diferentes espécies de peixes teleósteos. 

Para algumas linhagens, eventos recentes de dispersão têm sido descritos para 

Rex1, Rex3 (Ozouf-Costaz et al., 2004) e Rex6 (Volff et al., 2001b). 

 Diferentes padrões de organização são verificados para os Rex através de 

dados de mapeamento físico por FISH, com localização preferencial em regiões 

heterocromáticas ou dispersas pelo genoma (para revisão Ferreira et al., 2011), 

situações igualmente encontradas neste estudo para a espécie G. genidens.  

 Rex1 e Rex6 mostraram distribuições similares com sinais dispersos ao longo 

dos cromossomos do complemento de G. genidens, podendo indicar uma 

associação destes RTEs com regiões codificantes do genoma. Este cenário é de 

grande importância para a evolução genômica, uma vez que a inserção de tais 

elementos podem gerar mutações, alterar níveis de expressão gênica, servir como 

substrato para recombinação do DNA e ainda influenciar na organização genômica 

como um todo (Kidwell e Lisch, 1997, 2000; Le Rouzic e Capy, 2005). 

 Sinais de hibridação de Rex3 revelaram-se mais abundantes com relativa 

concentração em regiões centroméricas e terminais, estando de acordo com a 

distribuição de heterocromatina verificadas por Sczepanski et al. (2010) através do 

método de bandamento C. O acúmulo de elementos repetitivos em regiões 

heterocromáticas é facilitado pela reduzida probabilidade de eliminação por 

recombinação (Szauter, 1984) e uma possível estratégia de adaptação para um 

grande número de famílias de RTEs (Langdon et al., 2000).  

A co-localização de RTEs com genes ribossômicos têm sido descritos para 

diversos grupos (para revisão Einckbush, 2002). Acredita-se que haja um nicho 

especializado característicos dos genes ribossômicos que permite a sobrevivência 

de uma série de elementos móveis em associação (Zhang et al., 2008), estes 

podendo influenciar na regulação da síntese de rRNA, devido à possibilidade de 

eventos de recombinação, ou ainda, simplesmente pelo sucesso do seu papel 

parasitário (Einckbush e Einckbuch, 2007). Em G. genidens, as regiões 

organizadoras de nucléolos (RONs) também se mostraram ricas em heterocromatina 

(Sczepanski et al., 2010), o que pode ter facilitado a dispersão e fixação dos 

elementos Rex nesta posição. A possível inserção dos RTEs aqui descritos, não 
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interferiu na expressão dos genes ribossômicos 45S, uma vez que a coloração com 

nitrato de prata obtido por Sczepanski et al. (2010) para esta espécie, evidenciou um 

único par de RONs ativo. No entanto, pode ter corroborado para o heteromorfismo 

de tamanho observado entre as RONs.  

O “ciclo de vida” de uma família TE tem sido considerado como sucessivos 

passos do seu “nascimento” até sua “morte” em um dado genoma, o qual inclui a 

invasão, amplificação, inativação e eliminação de um genoma que pode ocorrer no 

tempo evolutivo. Tem sido verificado que quando um elemento se torna inativado, 

este progressivamente acumula mutações, inserções e deleções, em taxas neutras 

até perder completamente sua identidade ou ser eliminado do genoma hospedeiro. 

Foi verificado que a deterioração destes elementos transforma estas cópias em 

sequências neutras no genoma e, podem servir de matéria bruta para a 

domesticação pelo genoma hospedeiro. O conceito de domesticação molecular foi 

utilizado para descrever o processo onde uma sequência TE tem uma co-opção para 

realizar uma função diferente da original para qual ele foi selecionado e trazer 

benefícios para o genoma hospedeiro (Miller et al., 1997). De fato, cópias de 

elementos TE truncadas podem modular a expressão gênica no genoma hospedeiro 

por providenciar novos sítios regulatórios, alternativas para sítios de splice, sinais de 

poliadelinação, novos sítios de ligação de fatores de transcrição, bem como, 

regulação pós-transcricional e regulação da tradução (Marino-Ramirez et al., 2005; 

Muotri et al., 2007; Polavarapu et al., 2008). Assim, a invasão dos elementos RTE da 

família Rex em G. genidens pode representar novas alternativas genômica e 

evolutivas, atuando na adaptação e diferenciação desta espécie de bagre marinho. 

Os dados aqui apresentados de localização física de RTE da família Rex para 

G. genidens contribuem para um melhor entendimento dos modos de dispersão 

destes retroelementos e seu impacto na organização genômica desta espécie. 

Estudos adicionais para outras espécies de bagres marinhos e de água doce 

providenciarão um panorama mais abrangente da evolução destes retroelementos, 

assim como auxiliarão na compreensão dos mecanismos de dispersão, manutenção 

e funcionamento destes elementos móveis no genoma dos peixes como um todo.  
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5 DISCUSSÃO 
 
 
 Três classes de DNA repetitivo foram analisadas neste estudo: família 

multigênica ribossômica, repetições em tandem não transcritas e repetições 

dispersas.   

 

5.1 FAMÍLIA MULTIGÊNICA RIBOSSÔMICA 

 

 Todas as espécies aqui analisadas, tanto representantes da família 

Pimelodidae quanto Ariidae, apresentaram marcações simples quando submetidas à 

FISH com sondas rDNA 45S. A presença de somente um par cromossômico 

portador de regiões organizadores de nucléolos (RONs), sendo estas localizadas em 

região terminal, é a condição mais comumente encontrada na maioria dos teleósteos 

e outras espécies de vertebrados (AMEMIYA e GOLD, 1986). Especialmente entre 

os Siluriformes, várias famílias possuem RONs simples, incluindo espécies de 

Pimelodidae (FENOCCHIO e BERTOLLO, 1992; FENOCCHIO et al., 1993; BORIN e 

MARTINS-SANTOS, 2002; SWARÇA et al., 2003; SOUZA et al., 2003; GARCIA e 

MOREIRA FILHO, 2005; MORAES-NETO et al., 2011) e Ariidae (SCZEPANSKI et 

al., 2010), com variações ocorrendo na morfologia do cromossomo portador e na 

presença ou ausência de heteromorfismo de tamanho entre cromossomos 

homólogos. Das 230 espécies descritas quanto ao número e localização das RONs, 

cerca de 70% apresentaram este mesmo padrão (KLINKHARDT, 1998; OLIVEIRA et 

al., 2000), indicando que isto poderia ser considerado um caráter simplesiomórfico 

para os Siluriformes (OLIVEIRA e GOSZTONYI, 2000).  

 A localização cromossômica dos genes rRNA 5S foi analisada em mais de 67 

espécies de peixes. Em sua maioria, foram localizados em distintos pares 

cromossômicos, em posições intersticiais, não ligados e com maior quantidade de 

cópias (sítios) em comparação às RONs (para revisão MARTINS e WASKO, 2004).   

A FISH com rDNA 5S revelou padrões distintos para as espécies aqui 

analisadas: marcações simples em posições terminais em S. melanodermatum, S. 

parahybae, S. lima (Pimelodidae) e G. genidens (Ariidae) e marcações múltiplas em 

posições terminais e intersticiais em P. britskii (Pimelodidae).  
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Nas espécies com marcações simples, a FISH com sondas rDNA 45S e 5S, 

evidenciou disposição em cromossomos diferentes. Para S. melanodermatum, em 

específico, a fiber FISH (45S/5S) revelou localização independente dos sítios dos 

rDNAs na fibra cromatínica.  

Esta localização distinta é o cenário mais comumente descrito em peixes e 

em outros vertebrados (LUCCHINI et al., 1993; SUZUKI et al., 1996; MARTINS e 

GALETTI, 1999; 2001). Alguns autores propõem que esta situação poderia 

representar uma vantagem funcional, considerando que os genes ribossômicos são 

transcritos separadamente por RNAs polimerases distintas (MARTINS e GALETTI, 

2001; MARTINS e WASKO, 2004). Além disso, essa disposição evitaria rearranjos 

entre esses segmentos (DINIZ et al., 2009). Por outro lado, a organização sintênica 

destes sítios ribossômicos, tem sido descrita com o aumento de amostragem para 

espécies de peixes neotropicais (BELLAFRONTE et al., 2005; VICARI et al., 2006; 

MARIOTTO et al., 2011; ZIEMNICZAK et al., 2012). Sendo estes sítios únicos e 

funcionais, a organização dos clusters ribossômicos em sintenia e co-localizados 

ainda é uma questão em aberto. 

 

5.2 REPETIÇÕES EM TANDEM NÃO TRANSCRITAS 

 

 A sequência (TTAGGG)n repetida em tandem foi analisada para a espécie S. 

lima pertencente à família Pimelodidae, através da FISH. Todos os cromossomos do 

complemento apresentaram-se marcados na região terminal, sugerindo ser esta 

sequência a unidade de repetição para o telômero funcional nesta espécie. 

 O DNA telomérico geralmente é composto de um número variável de 

repetições curtas dispostas em cadeia e sua função está relacionada à manutenção 

e integridade da estrutura cromossômica (BLACKBURN e SZOSTAK, 1984). Embora 

haja variação entre as sequências, a unidade de repetição para a maioria das 

espécies é constituída de 5’ - T1-4A0-1G1-8 - 3’ (SNUSTAD e SIMMONS, 2008). Para 

vertebrados, (TTAGGG)n tem sido definida como sequências autenticamente 

teloméricas devido à sua distribuição e localização terminal conservada 

(BLACKBURN e SZOSTAK, 1984; WEINER, 1988). Em algumas espécies, no 

entanto, a FISH com sonda telómerica tem revelado, além das posições terminais, 

sítios intersticiais entre os braços cromossômicos e em posições pericentroméricas, 

denominados de sequências terminais intersticiais (ITS, intersticial 
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telomeric sequences) (MEYNE et al., 1990). Estas podem indicar a ocorrência de 

eventos de fusão cromossômica durante o processo de evolução cariotípica entre as 

espécies.  

 Em S. lima a presença apenas de marcações terminais detectadas pela 

FISH e do número diploide de 56 cromossomos, considerado o cariótipo ancestral 

para este grupo (OLIVEIRA e GOSZTONYI, 2000), sugere que eventos não-

robertsonianos, como inversões pericêntricas, deleções e duplicações, podem ser 

responsáveis pela evolução cariotípica nesta espécie. 

 

5.3 REPETIÇÕES INTERESPAÇADAS ou DISPERSAS 

 

 Todos os tipos de elementos transponíveis (TEs) eucarióticos têm sido 

descritos no genoma de peixes teleósteos (IZSVAK et al., 1997; VOLFF et al., 2000), 

em particular diferentes famílias de RTEs, que estão aparentemente ausentes em 

outras linhagens de vertebrados (VOLFF et al., 1999, 2000, 2001a, 2001b, 2001c, 

2001d, BOUNEAU et al., 2003). 

 Dados de localização cromossômica realizados em 28 espécies de peixes, 

estão disponíveis para dez dos retroelementos descritos (para revisão FERREIRA et 

al., 2011b). Entre estes, o grupo Rex é o melhor caracterizado, apresentando-se 

ativo e com eventos de dispersão descritos para Rex1, Rex3 (OZOUF-COSTAZ et 

al., 2004) e Rex6 (VOLFF et al., 2001b) tidos como relativamente recentes. O 

mapeamento físico destes retroelementos em representantes das ordens 

Characiformes, Cypriniformes, Cyprinodontiformes, Perciformes, Siluriformes e 

Tetraodontiformes,  apresentou organização diferenciada, com padrões dispersos 

pelo genoma ou concentrados em regiões heterocromáticas (para revisão 

FERREIRA et al., 2011b).  

 O impacto dos TEs pode adquirir proporções distintas dependendo da 

localização em que são encontrados. Cópias ativas podem ser observadas 

principalmente em regiões eucromáticas, enquanto cópias defectivas e rearranjadas 

em sua maioria, localizam-se preferencialmente em regiões heterocromáticas. A 

distribuição das cópias de TEs tem mostrado ser não aleatória, com inserções 

preferenciais em algumas regiões específicas do genoma (KIDWELL e LISCH, 

2000). No entanto, não se sabe ao certo se esta localização em determinadas 
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regiões é devido à inserção preferencial ou se é um padrão resultante de diferentes 

pressões seletivas para estes TEs (CAPY et al., 1998).  

 As espécies aqui estudadas revelaram diferentes comportamentos dos RTEs 

analisados (TABELA 01) com regiões preferenciais de acúmulo, como segue. 

 
TABELA 01 – LOCALIZAÇÃO CROMOSSÔMICA DE RETROELEMENTOS Rex1, Rex3 e Rex6 
PARA ESPÉCIES DA FAMÍLIA ARIIDAE E PIMELODIDAE  
 
 

 Rex1  Rex3  Rex6  

ARIIDAE 

G. genidens  
.  Disperso 
.  Terminal 
.  Co-localizados com 
rDNA18S 

.  Disperso 

.  Terminal 

.  Regiões 
heterocromáticas 
.  Co-localizados com 
rDNA 45S 

.  Sinais fracos em 
regiões terminais 
.  Co-localizados com 
rDNA 45S 

PIMELODIDAE  

S. 
melanodermatum  

 .  Disperso 
 .  Terminal 
 .  Regiões 
heterocromáticas 
.  Co-localizados com 
rDNA 45S e rDNA 5S  

.  Disperso 

.  Terminal 

.  Co-localizado com 
rDNA 5S 

———— 

S. parahybae  .  Disperso 
.  Terminal 
.  Regiões 
heterocromáticas 
.  Co-localizados com 
rDNA 45S e rDNA 5S  

.  Disperso 

.  Terminal 

.  Co-localizado com 
rDNA 5S 

———— 

P. britskii  .  Ausência de sinais  .  Disperso 
.  Terminal 
.  Co-localizados com 
rDNA 45S e rDNA 5S  

———— 

S. lima  .  Terminais fracos 
.  Alta concentração em 
regiões heterocromáticas  

.  Terminal 

.  Alta concentração em 
sítios rDNA 45S 
.  Intercalar a rDNA 45S, 
TTAGGGn e Rex6  

.  Sinais fracos em 
regiões terminais 
.  Alta concentração 
em sítios rDNA 45S 
.  Intercalar a rDNA 
45S e Rex3  

 

 

Concentração de retroelementos nas porções terminais 

 Todas as espécies apresentaram marcações cromossômicas terminais para 

os elementos Rex empregados na análise por FISH. Esta situação é igualmente 
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encontrada para TEs em Arabidopsis thaliana e Drosophila melanogaster 

(Arabidopsis Genome Initiative, 2000; EICKBUSH e FURANO, 2002). Regiões 

teloméricas aparecem como sendo nichos particularmente favoráveis para a 

inserção dos retroelementos. Sua adaptação nestes refúgios pode ser tanta, a ponto 

de favorecer a origem da telomerase (NAKAMURA e CECH, 1998), aumentar ou 

mesmo substituir sua atividade convencional (PARDUE et al., 1996; PARDUE e 

DEBARYSHE, 2003; FUJIWARA et al., 2005). Telomerase é uma ribonucleoproteína 

com atividade de transcriptase reversa, que cataliza a replicação do final dos 

cromossomos eucarióticos, devido à perda de um segmento terminal da fita 

descontínua, com a retirada do primer de RNA (SNUSTAD e SIMMONS, 2008). 

 Em D. melanogaster, sugere-se que um TE, mais especificamente o Het-A e 

TART, foram “domesticados”, ou seja, o hospedeiro valeu-se da maquinaria 

presente nestes elementos para realizar determinadas funções enzimáticas, como 

as realizadas pela telomerase (PARDUE e DEBARYSHE, 2003). 

 A integração dos RTEs em repetições teloméricas, verificadas pelas 

marcações terminais encontradas através da FISH com sondas Rex1, Rex3 e Rex6, 

co-localização de Rex1 e Rex3 com (TTAGGG)n e padrão intercalar encontrado pela 

fiber FISH entre Rex1 e Rex3 com (TTAGGG)n, reforça a teoria de regiões 

teloméricas como locais preferenciais para inserção de sequências móveis, e, 

embora não haja evidências diretas, é possível que tais retroelementos compensem 

a repressão da atividade da telomerase com a inserção de sequências nas regiões 

terminais, sugerindo um mecanismo de manutenção dos telômeros.  

 

Distribuição em regiões heterocromáticas 

De modo geral, os teleósteos apresentam pouca quantidade de 

heterocromatina, a qual encontra-se distribuída predominantemente nas regiões 

centroméricas e teloméricas (GOLD et al., 1990), assemelhando-se aos dados 

obtidos para a grande maioria dos Siluriformes. 

 Bandamento C realizado em estudos prévios para as espécies aqui 

analisadas mostraram padrões semelhantes: G. genidens (Ariidae) possui 

marcações centroméricas, teloméricas e coincidentes com as RONs (SCZEPANSKI 

et al., 2010), regiões igualmente detectadas pela FISH com Rex3; S. 

melanodermatum (Pimelodidae) possui bandas C positivas em regiões teloméricas 

(SWARÇA et al., 2008), como observado para as sondas Rex1 e Rex3; regiões 
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pericentroméricas e teloméricas apresentaram-se heterocromáticas (MORAES-

NETO et al., 2011) e compostas por Rex3 em S. parahybae (Pimelodidae); S. lima 

(Pimelodidae) por sua vez, possui regiões heterocromáticas concentradas 

terminalmente em três pares cromossômicos (MORAES-NETO et al., 2011) estando 

de acordo com a distribuição verificada pela FISH com Rex1. A conservação destes 

elementos em regiões heterocromáticas sugere que estes devam desempenhar 

papéis fundamentais, como manutenção da estrutura centromérica e telomérica, 

contribuindo evidentemente para a evolução cariotípica destas espécies. 

Elementos repetitivos, de uma forma geral, são esperados acumular em 

regiões heterocromáticas pela baixa densidade gênica e reduzida probabilidade de 

eliminação por recombinação (SZAUTER, 1984), representando um mecanismo de 

controle do número de cópias (CHARLESWORTH e LANGLEY, 1989) e uma 

estratégia de adaptação para um grande número de famílias de RTEs (LANGDON et 

al., 2000). A seleção negativa que age contra o acúmulo de sequências repetitivas 

em regiões eucromáticas pode também influenciar na distribuição dos elementos 

dispersos (EICKBUSH e FURANO, 2002). O mesmo elemento pode ser encontrado 

em regiões diferentes do genoma de espécies relacionadas, sugerindo a interação 

entre a classe de TE e o genoma do hospedeiro (DIMITRI e JUNAKOVIC, 1999).   

 

Associação dos RTEs com regiões codificadoras 

 A presença de TEs em regiões eucromáticas pode ser um importante fator 

para a evolução genômica, devido à sua habilidade de gerar mutações, influenciar a 

organização genômica, modificar o nível de expressão ou especificidade de genes 

vizinhos e, ainda, servir como substrato para recombinação do DNA devido à sua 

natureza repetitiva (KIDWELL e LISCH, 1997, 2000; LE ROUZIC e CAPY, 2005). A 

maioria das mutações geradas pela inserção destes elementos é considerada neutra 

ou deletéria. No entanto, estudos têm evidenciado modificações adaptativas em 

seus hospedeiros (SHRIMPTON et al., 1990) como reportado em D. melanogaster, 

tornando-as mais resistentes a estresses ambientais (LIN et al., 1998). Em peixes, 

eventos de retrotransposição associados a linhagens diferentes sugerem um 

possível papel em eventos de especiação neste grupo (VOLFF et al., 2000, 2001c). 

 Os pontos de hibridação encontrados espalhados pelos cromossomos das 

espécies analisadas podem indicar que sequências retrotransponíveis estejam 
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distribuídas na parte eucromática do genoma, e como acima citado, podendo 

influenciar na organização genômica destas espécies. 

 

A co-localização de RTEs com genes ribossômicos 

Sobreposições de sinais entre rDNAs 45S/5S e elementos Rex foram 

observados para as espécies analisadas, como descritas na tabela 2. 

 
TABELA 02 – DADOS DE LOCALIZAÇÃO CROMOSSÔMICA OBTIDOS PARA ESPÉCIES DA 
FAMÍLIA ARIIDAE E PIMELODIDAE ATRAVÉS DE FISH COM SONDAS rDNA 45S/5S E 
Rex1/Rex3/Rex6 

 
 Rex1  Rex3  Rex6  

 rDNA 45S rDNA 5S rDNA 45S rDNA 5S rDNA 45S rDNA 5S 
ARIIDAE       

G. genidens 
Co-

localizados 
x Co-localizados x 

Co-

localizados 
x 

PIMELODIDAE       

S. 

melanodermatum 
Co-

localizados 

Co-

localizados 

Não 

associados 

Co-

localizados 
x x 

S. parahybae 
Co-

localizados 

Co-

localizados 

Não 

associados 

Co-

localizados 
x x 

P. britskii x x Co-localizados 
Co-

localizados 
x x 

S. lima 
Co-

localizados 

Co-

localizados 

Grande 

concentração 

Co-

localizados 

Grande 

concentração 

Co-

localizados 

  

   

A co-localização de RTEs com genes ribossômicos, sugere que, assim como 

encontrado em pelo menos cinco principais táxons animais (para revisão 

EINCKBUSH, 2002), os rDNA loci podem servir como nichos especializados para a 

sobrevivência a longo prazo de uma série de elementos móveis (ZHANG et al., 

2008).  

Raskina et al. (2008) através de experimentos de hibridação em fibras de 

DNA estendidos em plantas, revelaram diferentes modos de inserção dos elementos 

transponíveis sugerindo possíveis associações dos mesmos com rDNAs. Eles 

sugeriram que tal associação possa ser devido à inserção preferencial dos TEs em 

loci de rDNA, ao acúmulo destes dois componentes dentro de um mesmo contexto 
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genômico ou a uma possível relação funcional entre dispersão de TEs e genes de 

rRNA. 

Com a técnica de FISH a presença de sinais sobrepostos impossibilita a 

definição correta da disposição das sequências analisadas, como descrito acima 

para plantas. Esta definição pode ser fundamental para o entendimento da 

organização e função do genoma. Considerando a sobreposição e grande 

concentração dos retroelementos Rex3 e Rex6 em regiões portadoras dos genes 

rRNA 45S, S. lima foi submetido à técnica de fiber FISH, que possibilitou verificar a 

disposição intercalar de rDNA 18S com Rex3 e Rex6. Segundo Einckbush e 

Einckbuch (2007), a permanência destes elementos móveis no rDNA 45S pode ser 

pelo seu envolvimento na regulação da síntese de rRNA, por ser um substrato para 

início de uma possível recombinação, ou ainda, simplesmente pelo sucesso do seu 

papel parasitário. No entanto, estudos adicionais são necessários para elucidar a 

interação e funcionamento entre RTEs e rDNA.  
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
 
 Avanços significativos foram alcançados no entendimento da organização 

genômica de sequências repetitivas, em especial retroelementos Rex, nas espécies 

S. melanodermatum, S. parahybae, P. britskii, S. lima e G. genidens.  

 No entanto, para a completa definição da organização citogenômica de DNA 

repetitivo nestas espécies, assim como o entendimento da dinâmica evolutiva destes 

segmentos no genoma de peixes como um todo, sugere-se: 

a) Isolar e mapear elemento Rex6 em S. melanodermatum, S. parahybae e P. 

britskii; 

b) Realizar fiber FISH para as sequências que mostraram sobreposição de 

sinais; 

c) Estudar detalhes das sequências de retroelementos isolados, considerando a 

divisão em dois agrupamentos originados pela análise filogenética do 

retroelemento Rex1 e a possibilidade do uso destas sequências como 

marcadores genéticos para análises filogenéticas; 

d) Isolar e mapear outras sequências repetitivas, como DNA satélite e outros 

elementos transponíveis, visto a diversidade destes presentes no genoma dos 

peixes; 

e)  Estudar outras espécies da família Pimelodidae e Ariidae, providenciando um 

panorama mais abrangente da evolução destes retroelementos nestas 

famílias.  
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7 CONCLUSÕES  
 
 

a) Marcações simples foram obtidas para as espécies analisadas quando 

submetidas à FISH com sondas rDNA 45S;  
b) A FISH com rDNA 5S revelou padrões distintos com marcações simples em 

posições terminais em S. melanodermatum, S. parahybae, S. lima 

(Pimelodidae) e G. genidens (Ariidae) e marcações múltiplas em posições 

terminais e intersticiais em P. britskii (Pimelodidae);  

c) Todos os cromossomos do complemento de S. lima apresentaram-se 

marcados na região terminal, com o emprego da sequência (TTAGGG)n 

repetida em tandem através da FISH, sugerindo ser esta a unidade de 

repetição para o telômero funcional nesta espécie; 

d) Marcações terminais também foram observadas para todas as espécies, 

quando realizada a FISH com sondas dos retroelementos Rex. O padrão 

intercalar foi verificado quando da aplicação de fiber FISH com as sondas 

Rex3/Rex6 e (TTAGGG)n, em S. lima. Tais disposições reforçam a teoria de 

regiões teloméricas como locais preferenciais para inserção de sequências 

móveis;  

e) Marcações de retroelementos em regiões heterocromáticas, sugerem que 

estes devam desempenhar papéis fundamentais, como manutenção da 

estrutura centromérica e telomérica; 

f) Locais de hibridação dos segmentos retrotransponíveis encontrados 

espalhados pelos cromossomos das espécies analisadas, podem indicar que 

tais sequências estejam distribuídas na parte eucromática do genoma, 

podendo influenciar na organização genômica destas espécies; 

g) Sobreposições de sinais entre rDNAs 45S/5S e elementos Rex foram 

observados para as espécies analisadas (com exceção das duas espécies de 

Steindachneridion que não mostraram colocalização com genes 45S), 

sugerindo que os rDNA loci podem servir como nichos especializados para a 

sobrevivência a longo prazo de uma série de elementos móveis;  

h) Análise filogenética realizada com a sequência parcial do retroelemento Rex1, 

suporta a existência de um grupo monofilético claramente distinto dos grupos 

externos considerados, evidenciando diferenças consistentes entre as 
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sequências desse retrotransposon e a possibilidade do uso destas sequências 

como marcadores genéticos para análises filogenéticas. 
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ANEXO 
 
 

MATERIAL E MÉTODOS 
 
MATERIAL 

 

Amostras de DNA e preparações cromossômicas foram obtidas a partir de: quatro 

exemplares de S. lima obtidos da Fazenda BRFISH (parentais advindos do Rio 

Paraguay); cinco exemplares de S. parahybae provenientes da Estação de 

Hidrobiologia e Aquicultura de Paraibuna (Companhia Energética de São Paulo - 

CESP) (parentais originados do rio Paraíba do Sul); seis exemplares de S. 

melanodermatum e quatro exemplares de P. britskii, provenientes da Estação de 

Hidrobiologia e Piscicultura da Usina Hidrelétrica Governador Ney Braga 

(Companhia Paranaense de Energia Elétrica - COPEL); três exemplares de 

Genidens genidens provenientes da Baía de Antonina e três exemplares da mesma 

espécie provenientes de Pontal do Paraná (locais situados no estado do Paraná, 

Brasil). Os procedimentos para coleta das amostras foram realizados em 

conformidade com o Comitê de Ética em Experimentação Animal (processo número: 

07/2011) da Universidade Estadual de Ponta Grossa (UEPG).  
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METODOLOGIA 

 

 

a) Obtenção de metáfases mitóticas para Genidens genidens 

 

Foi empregada a técnica de cultura de tecidos sólidos de curto tempo descrita 

por Fenocchio et al. (1991) com algumas modificações como segue: 

1. Retirar as porções anterior e posterior do rim (aproximadamente 3 mm3) e 

transferir para uma placa de Petri contendo 5 ml de meio de cultura (RPMI + 

20% de soro bovino fetal + antibiótico e antimicótico); 

2. Desagregar o tecido com pinças de ponta fina com posterior aspersão e 

expiração da solução com uma seringa de vidro sem agulha. Incubar a 

solução com células em estufa a 29 oC por 8 horas. 1h30min antes de 

completar o tempo, pingar 150 µL de colchicina (0,025%) em cada recipiente. 

Agitar gentilmente a placa de Petri para que a solução de colchicina se 

homogeneíze a aquela da placa. Manter a nova solução em estufa até o 

tempo final da cultura; 

3. Passado este tempo, transferir a cultura para um tubo de ensaio e centrifugar 

a 800-900 rpm por 10 minutos. Descartar o sobrenadante e completar o tubo 

até 8 ml com solução hipotônica de KCl (0,075 M). Desagregar o botão celular 

na solução por suspensão e mantê-lo 40 minutos em estufa a 37 ºC;  

4. Preparar o fixador com três partes de metanol para uma parte de ácido 

acético e manter sob refrigeração a 4 ºC. Dado o tempo da hipotonização, 

ressuspender o material até ficar homogêneo, e centrifugar a 800-900 rpm por 

10 minutos; 

5. Descartar o sobrenadante e em seguida completar o tubo com fixador até o 

volume de 8 ml. Novamente ressuspender o botão celular e centrifugar a 

solução a 800-900 rpm durante 10 minutos; 

6. Repetir a etapa anterior duas vezes; 

7. Descartar o sobrenadante, colocar 1,5 ml de fixador e ressuspender o botão 

celular. Armazenar a solução em tubo tipo Eppendorf em freezer à -20 oC. 
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b) Obtenção de metáfases mitóticas para Steindachneridion melanodermatum, 

Steindachneridion parahybae, Pimelodus britskii e Sorubim lima 

 

   Os cromossomos mitóticos foram obtidos de acordo com a metodologia 

adaptada para peixes por Bertollo et al. (1978), descrita a seguir:  

1. Injetar intraperitonealmente colchicina 0,0025% na proporção de 0,1 mL para 

cada100 g de peso do animal;  

2. Deixar o peixe em aquário bem aerado por 40 minutos. Em seguida 

anestesiar o animal em uma solução de 2 g de anestésico (benzocaína) em 

20 L de água. 

3. Eutanasiá-lo e retirar a porção anterior do rim transferindo-a para uma 

solução hipotônica de KCl 0,075 M (6-8 mL);  

4. Divulsionar bem o tecido com o auxílio de uma seringa de vidro. Retirar o 

sobrenadante (suspensão celular) com o auxílio de uma pipeta Pasteur e 

colocar em tubo de centrífuga;  

5. Incubar a suspensão celular obtida em estufa a 37 ºC por 23 minutos;  

6. Adicionar fixador (três partes de metanol para uma parte de ácido acético e 

manter sob refrigeração a 4 ºC) e ressuspender o material até ficar 

homogêneo; 

7. Centrifugar por 10 minutos a 800 rpm. Desprezar o sobrenadante e completar 

para 6 mL com fixador;  

8. Centrifugar por 10 minutos a 1.000 rpm, desprezar o sobrenadante e 

completar novamente para 6 mL de fixador, repetindo esta etapa por mais 

duas vezes; 

9. Após a última lavagem, diluir o material acrescentando fixador, de forma que 

este apresente um aspecto um pouco turvo;  
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c) Extração de DNA Genômico 

 

 Extração de DNA com tampão salino realizado segundo Aljanabi e Martinez 

(1997): 

 

1. Homogeneizar o tecido (50-100 mg) em 800 μL de tampão salino (NaCl 0,4 M; 

Tris-HCl 10 mM pH=8,0 e EDTA 2 mM pH=8,0) por 10-15 s; 

2. Adicionar 80 μL de SDS 20% e 16 μL de Proteinase K 20 mg/mL e misturar 

bem; 

3. Incubar as amostras a 55-65 ºC overnight;  

4. Adicionar 300 μL de NaCl 6 M;  

5. Agitar as amostras por 30 s e centrifugar por 20 minutos a 13.000 g; 

6. Transferir o sobrenadante para outro tubo. Adicionar igual volume de 

isopropanol e misturar bem; 

7. Incubar a -20 ºC por 1 hora. Centrifugar por 10 minutos a 4 ºC a 13.000 g; 

8. Lavar o pellet com etanol 70%, 300 μL, centrifugar por 5 minutos a 13.000 g; 

9. Secar e ressuspender em 300-500 μL de H2O estéril (100 μL = 98 μL TE + 

2μL de RNase 10 mg/mL). 

 

 

 Extração de DNA segundo Sambrook e Russel (2001), através do método de 

fenol/clorofórmio com modificações: 
 

1. Extrair pedaço de tecido muscular ou de fígado de ±100 mg; 

2. Homogeneizar o tecido adicionando nitrogênio líquido; 

3. Adicionar 500 µl de tampão TH (Tris-HCl 10 mM, NaCl 60 mM, EDTA 10 mM)  

e 500 µl de tampão PS (Tris-HCl 0,2 M, EDTA 30 mM, SDS 2%);  

4. Deixar em banho-maria a 37 ºC ± 1 hora (após 30 minutos do tempo inicial 

adicionar 3 µl de proteinase K a 20 mg/ml; 

5. Adicionar 250 µL de fenol e 250 µL de clorofórmio. Agitar; 

6. Centrifugar a 13.000 rpm durante de 10 minutos; 

7. Retirar sobrenadante e colocar em um tubo novo; 

8. Adicionar 250 µL de fenol e 250 µL de clorofórmio; 
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9.  Centrifugar a 13.000 rpm durante 10 minutos; 

10.  Retirar o sobrenadante, colocar em outro eppendorf e adicionar o mesmo 

volume de clorofórmio; 

11.  Centrifugar a 13.000 rpm durante 10 minutos; 

12.  Retirar o sobrenadante e adicionar NaCl (5M) na proporção: 20 µL de NaCl 

para cada 480 µL de amostra e o dobro do volume total de etanol 100%; 

13.  Deixar no freezer overnight; 

14.  Centrifugar a 13.000 rpm durante 10 minutos e descartar o sobrenadante; 

15.  Adicionar 700 µL de etanol 70% e centrifugar a 13.000 rpm durante 5 

minutos; 

16.  Descartar o sobrenadante.  

17.  Lavar a amostra com 500 µl de etanol 100% (PA) e centrifugar a 13.000 rpm 

durante 5 minutos; 

18.  Descartar o sobrenadante e deixar secar o pellet até evaporar o álcool; 

19.  Ressuspender o pellet em 1/10 de tampão TE+ RNAse (10mg/ml); 

20.  Levar ao banho-maria à 37 ºC por aproximadamente 1 hora, após guardar 

em freezer; 

 

 

d) Isolamento de Sequências Repetitivas por PCR  

 

Sondas de rDNA 45S e 5S e regiões parciais dos retrotransposons foram 

amplificadas por PCR (Polimerase Chain Reaction) usando primers descritos na 

tabela 1. As reações de PCR foram feitas utilizando 80 ng de DNA molde em volume 

final de 50 µl. A reação foi composta de tampão (200 mM de Tris, pH 8.4 e 500 mM 

de KCl), 1 x Taq DNA polimerase (Invitrogen®), 2 mM de MgCl2, 400 µM de dNTP, 1 

µM de cada primer e 2 U de Taq DNA polimerase. As sequências foram submetidas 

à PCR em 35 ciclos de amplificação no termociclador BJI® thermocycler: 1 min a 95 

°C, 45 s a 58 °C, 1min e 30 s a 72 °C e 5min a 72 °C, para as sequências Rex, e 1 

min a 95 °C, 45 s a 56 °C, 1 min a 72 °C e 5 min a 72 °C, para os rDNAs.  
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TABELA 1- PRIMERS UTILIZADOS NA AMPLIFICAÇÃO DOS SEGMENTOS DE DNA 
REPETITIVOS 
 
Região Primer Direção da sequência (5`  3`) Referência 

Rex1 RTX1- F1 forward TTCTCCAGTGCCTTCAACACC Volff et al. (2000) 

 RTX1-R3 reverse TCCCTCAGCAGAAAGAGTCTGCTC Volff et al. (2000) 

Rex3 RTX3-F3 forward CGGTGAYAAAGGGCAGCCCTG Volff et al. (1999) 

 RTX3-R3 reverse TGGCAGACNGGGGTGGTGGT Volff et al. (1999) 

Rex6 Rex6-
Medf1 

forward TAAAGCATACATGGAGCGCCAC Volff et al. (2001) 

 Rex6-
Medr1 

reverse GGTCCTCTACCAGAGGCCTGGG Volff et al. (2001) 

18S porção 
inicial 

18S IF forward TCCGCAGGTTCACCTACGGA Barros et al. (2011) 

 18S IR reverse ACGCGAGATGGAGCAATAAC Barros et al. (2011) 

18S porção 
final 

18S FF forward TGGTCACCATGGTAGTCCTCT Barros et al. (2011) 

 18S FR reverse GTAGTCATATGCTTGTCTCA Barros et al. (2011) 

5S rDNA 5S F forward TACGCCCGATCTCGTCCGATC Martins e Galetti Jr. 
(1999) 

 5S R reverse CAGGCTGGTATGGCCGTAAGC Martins e Galetti Jr. 
(1999) 

 
 

e) Purificação de fragmentos de DNA  

 

 A purificação dos fragmentos de DNA de interesse de gel de agarose foi 

realizada utilizando o kit High Pure PCR Cleanup Micro Kit (GE Healthcare 

Amersham Biosciences®), seguindo as especificações do fabricante, conforme 

descrito a seguir: 

1. Isolar a banda de interesse com bisturi ou lâmina estéril;  

2. Pré-pesar o eppendorf vazio (1,5 mL); 

3. Pesar o tubo com o gel recortado e determinar o peso do gel; 

4. Adicionar 300µL de Binding Buffer para cada 100 mg de gel; 

5. Dissolver o gel: 

a. Agitar 15-30 s para ressuspender o gel no binding buffer 

b. Incubar a suspensão por 10 min a 56 °C  

c. Agitar o tudo a cada 2-3 min durante a incubação 

6. Depois de o gel estar completamente dissolvido: 
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a. Adicionar 100 µL de Binding Enhancer para cada 100 mg de agarose 

b. Agitar 

7. Inserir um High Pure Filter Tube em um tubo coletor: 

a. Com uma pipeta transferir a amostra para o reservatório  

b. Centrifugar 30-60 s a 8.000 g 

8. Tirar o filter tube e descartar o sobrenadante. Retornar o filter tube no mesmo 

tubo coletor; 

9.  Adicionar 400 µL de Wash Buffer e centrifugar por 30-60 s 8.000 g; 

10.  Descartar o sobrenadante. Retornar o filter tube no mesmo tubo coletor; 

11.  Adicionar 300 µL de Wash Buffer e centrifugar por 30-60 s 8.000 g;  

12.  Descartar o flow- through. Retornar o filter tube no mesmo tubo coletor; 

13.  Centrifugar 1 min na velocidade máxima;  

14.  Descartar o sobrenadante e o tubo coletor; 

15.  Conectar o filter tube em um novo tubo coletor; 

16.  Adicionar 20 µL de Elution Buffer no centro do filter tube e centrifugar 1 min 

8000 g. 

A concentração do produto final foi estimada através da utilização do NanoVue 

(GE®).  

 

 

f) Sequenciamento de DNA 

 

O sequenciamento nucleotídico dos produtos purificados foram realizados 

pelo sequenciador automático ABI – PRISM 3100 Genetic Analyser. As amostras a 

serem sequenciadas foram preparadas com 30 a 60 ng de produto purificado, 4,5 

pmol de primer e água estéril (volume necessário para 6,0µl de reação final). 

 

 

g) Análise das sequências nucleotídicas 

 

Foi utilizado o software BLAST – Basic Local Alignment Search Tool 

(ALTSCHUL et al., 1990), presente no National Center for Biotechnology Information 

(NCBI) (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/blast/), para identificação de possíveis 

homologias entre as sequências com outros organismos.  
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h) Marcação das sondas 

 

As sondas para genes ribossômicos e retroelementos Rex1, Rex3 e Rex6 

foram marcadas por PCR, utilizando os haptenos biotina-16-dUTP (Roche®) e 

digoxygenina-11-dUTP (Roche®). A PCR marcada com primers específicos para 

cada sequência repetitiva (TABELA 1) foi realizada com 20 ηg do produto de PCR 

purificado, tampão de reação Taq 1X (200 mM Tris pH 8.4, 500 mM KCl), 40 µM 

dATP, dGTP e dCTP, 28 µM de dTTP, 12 µM biotina-16-dUTP ou digoxygenina-11-

dUTP, 2 mM MgCl2 e 0.05 U/µL de Taq DNA polimerase (Invitrogen®). Nas reações 

foram usados 1 µM de cada primer específico. As especificações da PCR foram as 

mesmas utilizadas para o isolamento das sequências.  

 

 

i) Marcação da sonda (TTAGGG)n  

 

 A sonda para sequências teloméricas de vertebrados em geral (TTAGGG)n foi 

obtida por PCR de acordo com Ijdo et al. (1991). A reação de amplificação foi 

realizada com tampão de reação Taq 1X, 40 µM dNTPs, 0.2 µM primer (TTAGGG)5, 

0.2 µM primer (CCCTAA)5, 2mM MgCl2 e 2 U de Taq DNA polimerase (Invitrogen®), 

sobre as especificações: 1º ciclo de amplificação com baixa estringência (4 min a 94 

°C, 12 ciclos de 1 min a 94 °C, 45 s a 52 °C e 1 min 30 s a 72 °C), seguido de 35 

ciclos de alta estringência (1 min a 94 °C, 1 min 30 s a 60 °C e 1 min 30 s a 72 °C). 

 

j) Hibridação florescente in situ (FISH) 

 Hibridações foram realizadas de acordo com o protocolo descrito por Pinkel et 

al. (1986), com modificações, sobre condições de alta estringência.  

Preparação das lâminas 

As lâminas, contendo as preparações cromossômicas, foram lavadas em 

PBS, por 5 minutos, em temperatura ambiente e desidratadas em uma série de 

etanol a 70%, 85% e 100%, 5 minutos em cada banho. A seguir, foram tratadas com 

solução de RNAse (100µg/ml) durante 1 hora, em câmara úmida a 370C, lavadas 
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duas vezes em solução de 2xSSC, por 10 minutos e em PBS, por 5 minutos. Em 

seguida a fixação com formaldeído 1% / PBS 1x / MgCl2 50mM, por 10 minutos, à 

temperatura ambiente, lavagem em PBS 1x por 5 minutos e desidratação em série 

de etanol a 70%, 85% e 100%, 5 minutos cada banho, à temperatura ambiente. As 

lâminas foram então tratadas com formamida 70% dissolvida em 2xSSC, a 70 0C, 

por 5 minutos e novamente desidratadas em série de etanol a 70%, 85% e 100%, 5 

minutos cada banho. 

Hibridação e detecção dos sinais correspondentes 

 Foram aplicados, sobre as lâminas, cerca de 50µl da solução de hibridação 

permanecendo overnight a 37 0C, em câmara úmida. Decorrido este tempo, as 

lâminas foram lavadas com solução de formamida 15% em 0,2xSSC pH 7,0 por 20 

minutos, a 42 0C. Em seguida foram lavadas em Tween 20, por 5 minutos, 

incubadas em 90 µl de tampão NFDM a 5%, por 15 minutos em câmara úmida e 

lavadas com Tween 20, 5 minutos cada. Para a detecção da sonda, foram colocados 

sobre as lâminas 90 µl de avidina-FITC (Fluoresceina Isotil Cianato - avidina 

conjugada) a 0,25 µg/µl, permanecendo por 30 minutos a 37 oC, em câmara úmida. 

As lâminas foram então lavadas 3 vezes em Tween 20, cinco minutos cada. Em 

seguida a desidratação em série de etanol a 70%, 85% e 100% à temperatura 

ambiente, 5 minutos em cada banho. Os cromossomos foram então contra corados 

com DAPI (0,2 µg/ml) diluído em uma solução antifade (Fluka®). 

 

k) Fiber FISH 

 O procedimento de hibridação in situ fluorescente em fibra estendida foi 

realizado segundo Barros et al. (2011)(capítulo II). 

1. Gotejar sobre as lâminas de microscopia, as preparações cromossômicas; 

2. Lavar em tampão PBS (phosphate buffered saline) por 2 minutos à 

temperatura ambiente (25°C); 

3. Na parte superior da lâmina adicionar solução de hidróxido de sódio 0,15 

M/etanol 30% para posterior arrasto utilizando uma lâmina de vidro com 

inclinação de 30 a 45°;  
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4. Aplicar 500 μl de etanol 100 %, mantendo a lâmina inclinada até completa 

evaporação.  

As lâminas tratadas foram submetidas posteriormente à FISH de acordo com o 

protocolo de Pinkel et al. (1986). 

 

l) Forma de análise dos resultados 

 As preparações cromossômicas submetidas à FISH e fiber FISH foram 

analisadas em microscópio de epifluorescência, com os filtros apropriados Olympus 

Bx41. As imagens foram capturadas com utilização do software Image Pro Plus - 

CoolSNAP-pro (Media Cybernetic) em Câmara de Captura Olympus DP71 12 mp. 
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