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Resumo
Os peixes teleósteos representam cerca de metade de todas as espécies de vertebrados já
descritas. Esta rica diversidade reflete-se nas diferentes formas de determinação sexual,
sendo as principais desencadeadas por influência ambiental e por fatores genéticos. Os
genes envolvidos neste mecanismo têm sido caracterizados em diversas espécies de
peixes teleósteos, como é o caso dos genes dmrt1 e amh que têm importante papel na
diferenciação em machos de teleósteos e o gene cyp19a1a, que possui relação com a
diferenciação sexual de fêmeas. Têm sido cada vez mais corrente na literatura, estudos
envolvendo genes da via de diferenciação sexual em espécies de teleósteos, porém
escassas são as informações em relação à ordem Characiformes. Além da genética, a
biologia reprodutiva de peixes teleósteos engloba ainda estudos relativos ao papel dos
hormônios e do ambiente na reprodução, inclusive na reprodução em cativeiro. A
presente dissertação tem como principal objetivo a análise dos genes acima citados na
espécie Characidium schubarti (Characiformes) - que possui pouca informação sobre
sua biologia reprodutiva na literatura-; caracterizando fragmentos dos genes dmrt1 e
cyp19a1a e a similaridade destes com os mesmos já descritos em outras ordens de
peixes teleósteos. Além disso, foi possível no desenvolver do projeto, obter informações
pertinentes em relação ao papel do ambiente e de hormônios exógenos na reprodução da
espécie. Espera-se que com o aumento de pesquisas envolvendo genes relacionados ao
sexo, o objetivo de controlar o gênero sexual em peixes economicamente importantes
possa ser alcançado com sucesso a partir do controle da expressão de fatores da via de
diferenciação.

Abstract

Teleost fishes represent about half of all vertebrate species already described. Such a
rich diversity is reflected in different forms of sex determination, the main ones being
triggered by environmental influences and genetic factors. Genes such as amh and
dmrt1 are involved in this mechanism and have been characterized in several teleost fish
species, they play an important role in the differentiation of teleost males whereas the
cyp19a1a gene is related to the female sexual differentiation. Have been increasingly
common in the literature, studies concerning the rule of genes in sex differentiation in
teleosts, however pieces of information regarding the order Characiformes are scarce.
Besides genetics, reproductive biology of teleost fishes also includes studies on the role
of hormones and environment on reproduction, and also captive breeding. This thesis
aims to analyze the aforementioned species in Characidium schubarti (Characiformes)
genes for which little information exists on their reproductive biology

literature

featuring fragments of genes dmrt1 and cyp19a1a and the similarity of these with those
already described in other orders of teleost fish . Moreover, it was possible to develop
the project, obtaining relevant information regarding the role of the environment and
exogenous hormones in reproduction of the species. It is expected that with the increase
of research involving genes related to sex, in order to control the sexual gender for such
an economically important fish can be successfully achieved from the control of the
expression of factors of differentiation.

Introdução Geral

1.1 Biologia Reprodutiva de teleósteos
O grupo teleósteo, uma subdivisão de Actinopterygii, é o mais rico em espécies e
diversidade dentre os vertebrados (Vazzoler, 1996). O grupo possui cerca de 27.000
espécies, e representa aproximadamente 50% do total de vertebrados e 96% do total de
espécies de peixes presentes no planeta; sendo subdividido em 40 ordens, 448 famílias e
4064 gêneros (Vazzoler, 1996; Nelson, 2006). Esta variedade de espécies apresenta as
mais variadas formas e padrões reprodutivos dentre os vertebrados.
O sucesso de qualquer espécie é determinado pela aptidão de seus membros se
reproduzirem em ambientes instáveis e desse modo, manter a viabilidade das
populações nesses habitats (Vazzoler, 1996). Os teleósteos apresentam estratégias
reprodutivas variadas englobando táticas diversas, que permitiram sua adaptação a
ambientes nos quais tanto as condições bióticas, como disponibilidade de alimento e
pressão de predação, quanto às abióticas como temperatura, fotoperíodo e oxigênio
disponível, variam amplamente no espaço e no tempo (Vazzoler, 1996; Moyle & Cech,
2004).
O ciclo de vida dos peixes teleósteos é usualmente dividido em cinco períodos de
desenvolvimento: embrião, larva, juvenil, adulto e senescente. Ao longo da vida, as
diferentes fases do desenvolvimento estão intimamente relacionadas à alimentação, ao
crescimento e à reprodução, que por sua vez, está ligada às condições ambientais
presentes nos habitats de cada espécie (Vazzoler, 1996; Moyle & Cech, 2004).
A fase embrionária compreende o período no qual o desenvolvimento possui
dependência nutricional da mãe. Durante a fase larval, que distingue os peixes ósseos

dos cartilaginosos, já é possível observar habilidades em capturar alimentos. Na fase
juvenil os órgãos estão em uma etapa avançada de desenvolvimento e formação e na
fase adulta, estes estão por fim, já totalmente formados, principalmente as gônadas. É
nesta etapa que também ocorre o desenvolvimento de estruturas reprodutivas e padrões
de cor relacionados ao comportamento reprodutivo, como a corte. O período senescente
é caracterizado pela desaceleração do crescimento e a degeneração das gônadas, ou seja,
os indivíduos nesta etapa não produzem mais gametas e consequentemente, não mais se
reproduzem (Moyle & Cech, 2004).
As suas estratégias reprodutivas são tão diversas quanto às adaptações aos
numerosos ambientes aquáticos distintos em que os peixes habitam; tal diversidade
pode concernir à sexualidade, desova, ao comportamento parental, e também à
sensibilidade a sinais dados pelo ambiente (Bone & Moore, 2008).
Os teleósteos apresentam todos os tipos de mecanismos de reprodução sexuada
observados nos vertebrados em geral, e apresentam também, reprodução assexuada em
algumas espécies além de outros mecanismos observados que são considerados únicos
no reino animal (Vazzoler, 1996).
Considerando então os modos e estratégias reprodutivas, os peixes teleósteos
podem ser divididos em gonocóricos, sendo aqueles que apresentam indivíduos fêmeas
ou machos apenas e são os mais comuns entre os teleósteos, um exemplo é o gênero
Chararacidium, alvo do presente estudo; e hermafroditas, aqueles que possuem gônadas
que atuam como ovários e/ou como testículos. O hermafrodita pode ser do tipo
simultâneo, em que as gônadas apresentarão, ao mesmo tempo, porções femininas e
masculinas ou do tipo sequencial, o qual é dividido em duas subcategorias:


Protândricos, aqueles em que as gônadas funcionam primeiramente como
masculinas;



Protogínicos, aqueles em que as gônadas funcionam primeiramente como
femininas (Vazzoler, 1996; Larson, 2011).
Esta mudança no sexo dos indivíduos pode ocorrer por influência do ambiente

físico ou social no qual a espécie está inserida (Devlin & Nagahama, 2002).
Pelo menos 14 famílias dentre os teleósteos possuem hermafroditas protogínicos,
sendo 11 delas peixes de recife de coral; as famílias de peixes Scaridae, Labridae e
Serranidae são quase exclusivamente, constituídas por hermafroditas protogínicos. Já os
hermafroditas protândricos ocorrem em 8 famílias, nas quais 3 destas são representadas
por peixes de recife de coral; o exemplo mais conhecido de peixe protândrico é o gênero
Amphiprion, popularmente conhecido como peixe Palhaço (Larson, 2011).
Estratégias alternativas de reprodução também são observadas nos teleósteos,
como o mecanismo assexuado partenogênese, onde o ovócito se desenvolve sem
qualquer participação do espermatozoide, e o mecanismo ginogenético, em que as
populações são constituídas apenas por fêmeas triplóides, o ovócito neste caso, é
ativado por um espermatozoide, porém este não contribuirá geneticamente à nova
geração; este mecanismo é considerado por alguns autores como uma forma de
partenogênese (Vazzoler, 1996).
Um exemplo clássico de espécie teleósteo que apresenta reprodução
partenogenética

é

a

Poecilia

formosa,

uma

espécie

tropical

da

ordem

Cyprinodontiformes (Herrero et al., 2000).
Os teleósteos podem ainda ser descritos em relação ao comportamento parental
que apresentam após a fertilização dos ovos, já que podem despender energia de
diferentes formas no cuidado da prole, associada a outras características como
ambientes selecionados para deposição dos gametas ou dos ovos, sendo classificados,
portanto, como não guardiões, guardiões ou portadores.

As espécies não guardiãs são aquelas que não protegem seus ovos e jovens,
desovando em substrato aberto. Já as espécies guardiãs, cuidam dos ovos e dos
embriões até que ocorra a eclosão ou, em alguns casos, até a fase larval apresentando
comportamento de corte elaborado e também comportamento territorialista. As espécies
consideradas portadoras são aquelas que carregam embriões ou em alguns casos, os
jovens, externa ou internamente ao corpo. Nos teleósteos a grande maioria das espécies
são não guardiãs, seguindo-se de guardiãs e portadoras (Vazzoler, 1996; Moyle & Cech,
2004).
Cerca de 20% das famílias de peixes teleósteos apresentam algum tipo de cuidado
parental (Gittleman, 1981, Kolm, 2009). Dentre os tipos de cuidados, os guardiões de
ovos são os mais comuns, sendo representado por cerca de 95% dos teleósteos que
apresentam comportamento relacionado ao cuidado com a prole; algumas espécies de
ciclídeos (Cichlidae), guardam os ovos por alguns dias até a eclosão, outras
(Boulengerochromis micropelis) seguem guardado mesmo após a eclosão por até 9
meses. Além disso, espécies de ciclídeos podem apresentar também comportamento
portador (Kolm, 2009).
Em algumas espécies portadoras, ovos podem ser tomados para ser incubados na
cavidade bucal: pelas fêmeas em Oreochromis niloticus (Tilápia do Nilo) ou pelo
macho em Tilapia zilli. O cavalo marinho macho (Hippocampus spp.), por exemplo,
transporta os ovos dentro de uma bolsa para incubar. (Evans et al., 2005).
Sendo parte vital do desenvolvimento e manutenção das espécies, o conhecimento
da biologia reprodutiva é item essencial para a compreensão da biologia geral das
mesmas. Considerando ainda que os peixes têm grande importância econômica, tal
conhecimento auxilia em práticas de pesca e aquiculturas bem sucedidas.

Os estudos que abordam os aspectos reprodutivos dos peixes permitem
compreender o ciclo reprodutivo e de vida das espécies, como as gônadas se
desenvolvem e ainda como a proporção sexual apresenta-se nas populações, bem como,
permitem analisar a estratégia adotada pelas espécies para alcançar o sucesso
reprodutivo (Sadovy & Shapiro, 1987). Além disso, os peixes representam modelos de
estudos de reprodução para vertebrados superiores (Bone & Moore, 2008).

1.2 Hormônios envolvidos na reprodução de peixes teleósteos

Os processos fisiológicos que estão envolvidos na reprodução dos teleósteos
compreendem a diferenciação das gônadas em ovários e testículos, a partir de uma
gônada indiferenciada e bipotencial, a produção de gametas (gametogênese) e a
liberação destes para ser possível então a fertilização – em espécies com fecundação
externa - e por fim a eclosão dos ovos já fertilizados (Ribeiro & Moreira, 2012).
Todos esses eventos interagem com outros processos fisiológicos, como a
nutrição, a osmoregulação, o crescimento e também com fatores de estresse,
principalmente em casos de aquicultura. Além disso, fatores abióticos, como os
ambientais e as interações sociais influenciam de forma direta em todos os eventos
citados acima (Ribeiro & Moreira, 2012).
Essa gama complexa de eventos que formam a cascata reprodutiva é controlada
por inúmeros fatores endócrinos ao longo do eixo principal relacionado à reprodução, o
eixo hipotálamo-hipófise-gônadas. Este se comunica com o ambiente por meio de
órgãos do sentido, que estimulam o hipotálamo, este por sua vez, transmiti sinais para a
hipófise, ou também conhecida como glândula pituitária, por meio de fibras nervosas

transportando hormônios GnRH (hormônio liberador de gonadotrofinas) (Evans &
Claiborne, 2005; da Costa et al., 2012).
O hormônio GnRH é responsável por estimular a hipófise a produzir os
hormônios gonadotrópicos, FSH (hormônio folículo estimulante) e LH (hormônio
luteinizante); as gonadotrofinas pituitárias têm papel central na regulação da
gametogênese e na liberação de hormônios gonadotróficos, os esteroides sexuais, que
são produzidos nas gônadas e também no encéfalo em peixes teleósteos (Swanson et al.,
2003)
Nas fêmeas, hormônios esteroides são os estrógenos, os quais controlam a
vitelogênese, e os progestógenos que promovem a maturação dos folículos e a ovulação
final. Já no macho, os esteroides sexuais são por sua vez, andrógenos, os quais regulam
a espermatogênese e a espermiação final (Evans & Claiborne, 2005).
Esteroides têm efeito local direto no desenvolvimento de células germinativas,
mas agem também como hormônios endócrinos para influenciar tipos de células e
órgãos envolvidos na diferenciação do sexo, além disso, são responsáveis também, pelo
comportamento sexual e características sexuais secundárias em todos os vertebrados
(Swanson et al., 2003).
O 17β-estradiol, principal hormônio esteroide agente nas fêmeas, é encontrado em
níveis muito mais altos nestas em relação ao nível que se observa em machos, e se
acredita que seja o principal hormônio responsável por induzir e manter o
desenvolvimento dos ovários nas fêmeas (Yamamoto, 1969). Nos machos, observam-se
dois tipos principais de esteroides, a 11-cetotestosterona e a testosterona, sendo o
primeiro, o principal andrógeno envolvido no desenvolvimento testicular de peixes
teleósteos (Devlin & Nagahama, 2002). A relação dos hormônios andrógenos com a
diferenciação do sexo em machos ainda é controversa, já que a síntese deste hormônio

nem sempre é detectada antes da diferenciação da gônada bipotencial em testículos
(Nakamura et al., 2003).
Sendo a reprodução um processo fisiológico e endócrino complexo, são muitas as
enzimas que participam direta e indiretamente nesta via. A enzima aromatase (P450
aromatase) é responsável por gerar 17β-estradiol a partir da aromatização de moléculas
de testosterona. Os efeitos complexos do estrógeno na diferenciação sexual de peixes
são mediados amplamente por meio de mudanças na atividade e expressão da enzima
aromatase (P450) (Liu et al., 2007; Norris & Lopez, 2011).
Estudos mostraram que a inibição da aromatase em embriões leva ao surgimento
de indivíduos fenotipicamente machos, demonstrando então o seu importante papel na
diferenciação sexual de peixes teleósteos (Vizziano-Cantonnet et al., 2008).

1.3A determinação e diferenciação genéticas do sexo em teleósteos

Distinções morfológicas entre machos e fêmeas são observadas em uma grande
maioria das espécies animais. Como e porque o sexo evolui e se mantém na maioria dos
organismos viventes permanece uma questão a ser respondida por estudos de biologia
evolutiva e do desenvolvimento (Huang et al., 2005).
Os teleósteos são um grupo conhecido também por sua diversidade e plasticidade
sexual; seus mecanismos de determinação do sexo e sua flexibilidade na diferenciação
sexual são temas de numerosos estudos e publicações atuais (Pandian, 2012).
Cabe ressaltar que, apesar de serem processos relacionados, a determinação e a
diferenciação do sexo são eventos que apresentam diferenças em suas definições
básicas. A determinação sexual em teleósteos é um evento que pode durar minutos ou
até mesmo segundos, já a diferenciação que a segue é um processo mais longo, sendo

ambas ações intimamente relacionadas no decorrer do ciclo de vida dos peixes
(Pandian, 2012).
A determinação sexual é o momento onde há probabilidade de encontro entre
espermatozoides e ovócitos; este evento determina o sexo da progênie decorrente da
fertilização dos ovócitos. Nas espécies com cromossomos sexuais heteromórficos, como
aves e mamíferos e maioria dos peixes teleósteos, o sexo é determinado na fecundação
pela herança diferencial de cromossomos sexuais. Subsequentemente, o processo de
diferenciação sexual, através do qual a progênie é “sexualizada”, ou seja, adquiri
características sexuais secundárias e/ou comportamentos sexuais diferenciados, é
iniciada e pode durar quase toda a vida reprodutiva (Pandian, 2012; Cutting et al.,
2013).
Há dois tipos principais de mecanismos envolvidos na determinação sexual,
mecanismos monofatoriais ou polifatoriais; no primeiro caso, o sexo é determinado por
um gene principal que está presente nos cromossomos sexuais, e também por genes em
outros cromossomos que possuem importância no restante da via fisiológica do sexo; o
segundo mecanismo está associado com o papel do acúmulo de ação gênica de todos os
fatores envolvidos na determinação, não apenas com um loci gênico (Devlin &
Nagahama, 2002; Sandra & Norma, 2010).
A diferenciação sexual deste grupo não é um processo decisivo como é observado
nos mamíferos, onde uma vez determinado o sexo, segue-se um caminho único de
desenvolvimento gerando testículos ou ovários totalmente diferenciados (Capel, 1998).
Em contraste, os teleósteos apresentam diversas exceções a este mecanismo,
podendo ser o desenvolvimento gonadal influenciado por flutuações de fatores
intrínsecos como os hormônios, o crescimento ou o próprio comportamento, ou por
fatores extrínsecos como os ambientais (luz e temperatura) e ainda à exposição a

compostos xenobióticos – como hormônios provenientes da pecuária ou esgoto – ou até
mesmo a poluição, um mau presente em grande parte dos ambientes aquáticos onde há a
influência antrópica (Patiño et al., 1996; Devlin & Nagahama, 2002; Senior et al.,
2012).
As gônadas de peixes são geralmente muito instáveis, mas uma vez que um perfil
de desenvolvimento particular (macho ou fêmea) foi direcionado por controles
intrínsecos, como os hormônios, o estado de diferenciação gonadal pode então ser
considerado estável ao longo do desenvolvimento subsequente em espécies
gonocóricas. Esta estabilidade é alcançada por meio da constância dos padrões de
expressão dos genes e os mecanismos de reação para assegurar sinais celulares e
hormonais consistentes (Devlin & Nagahama, 2002).
Apesar de os teleósteos possuírem uma biologia e ecologia que promovem
exemplos únicos de mecanismos de determinação sexual, estes apresentam muitos
processos e vias semelhantes àquelas observadas em outros vertebrados, sendo uma rica
fonte de material para estudos acadêmicos e aplicados sobre o tema, já que fornecem
insights sobre a plasticidade do processo de determinação e diferenciação do sexo
(Devlin & Nagahama, 2002; Kikuchi & Hamaguchi, 2013).

1.4 Controle genético da determinação e diferenciação sexual em peixes
teleósteos
1.4.1 Sistemas cromossômicos
O dimorfismo sexual pode ser detectado por características morfológicas e/ou por
características genéticas como, por exemplo, a presença de cromossomos sexuais
diferenciados. Diversos sistemas de determinação sexual evoluíram de forma independente

nos reinos animal e vegetal. Os mais conservados entre estes sistemas consiste naqueles em
que o macho é heterogamético e a fêmea homogamética (XY/XX), e o sistema em que a
fêmea é heterogamética e o macho homogamético (ZW/ZZ), sendo este último o sistema
mais comum entre teleósteos neotropicais (Cioffi et al., 2012; Kamiya et al., 2012).

Peixes possuem uma enorme diversidade em seus sistemas de determinação
sexual, envolvendo cromossomos múltiplos como, por exemplo, XX:XXY, ou simples,
como os sistemas já apresentados acima XX:XY, ZZ:ZW ou ainda sistemas como XX:X0,
ou ainda ser considerados como poligênicos, onde não há a diferenciação sexual dos
cromossomos. (Devlin & Nagahama, 2002).
Essa grande variedade de sistemas de determinação sexual é observada
principalmente em animais da região Neotropical. Segundo estudo realizado por Oliveira e
colaboradores (2007) cerca de 1.040 espécies dessa região já foram estudadas
citogeneticamente, sendo que, em 62 dessas espécies, foram observados cromossomos
sexuais diferenciados. Dentre estas, a maioria (40 espécies) apresentou heterogamia
feminina (ZZ/ZW) (Devlin & Nagahama, 2002; Maistro et al., 1998).
Sendo assim teleósteos Neotropicais, são considerados bons modelos para analisar

o processo de diferenciação dos cromossomos sexuais, pois, além da grande variedade
de sistemas, observa-se ainda a presença de cromossomos sexuais não diferenciados em
muitas espécies (Cioffi et al., 2010).
A literatura sugere que esta variedade dos mecanismos de determinação do sexo e
de sistemas cromossômicos pode estar evoluindo independentemente em diferentes
espécies de peixes teleósteos (Ozouf-Costaz et al., 2004). Em relação à origem e
evolução dos sistemas cromossômicos encontrados no grupo, segundo Ohno (1967),

sistemas simples evoluem quando um par comum de cromossomos cessa sua
recombinação e então surge uma divergência gradual entre eles.

Na literatura atual, a explicação mais plausível para a origem independente dos
cromossomos sexuais em peixes é a que diferentes genes primários de diferenciação
sexual podem evoluir em diferentes cromossomos.
Nestes cromossomos, um gene autossômico ou um gene duplicado pode adquirir
uma nova mutação que poderá dar então origem ao desenvolvimento do sexo masculino
(neo-Y) ou do sexo feminino (neo-W). Esta mudança tem como resultado final o novo
gene de diferenciação do sexo, denominado na literatura como gene mestre (ou
upstream), e o surgimento por sua vez, de novos cromossomos sexuais a partir de
autossomos que têm agora conteúdo gênico distintos entre si; haverá uma redução da
taxa de recombinação entre eles, o qual é crucial na diferenciação dos cromossomos
sexuais (Takehana et al., 2007).
A plasticidade dos sistemas cromossômicos tem relação também com
componentes genômicos como os elementos transponíveis e DNA satélites, que
contribuem para a variação dentro e entre as espécies. Estudos sugerem que tais
elementos podem também ter importante papel no nível cromossômico e nuclear, já que
os mesmo são capazes de mudar a composição molecular de cromossomos sexuais e
reduzir a taxa de recombinação entre eles (Kejnousky, 2009).
O grau de especialização dos cromossomos é definido com base no nível de
diferenciação morfológica, decorrente da especialização funcional do cromossomo em
questão. Tipicamente, um sistema sexual é considerado altamente diferenciado quando é
observada uma grande distinção de tamanho, conteúdo gênico e quantidade de
sequências heterocromáticas no par (Charlesworth et al., 2005).

1.4.2 Genes envolvidos na diferenciação do sexo em teleósteos: dmrt1,
cyp19a1a e amh.

A arquitetura gênica do desenvolvimento sexual pode ser poligênica ou
monofatorial, onde é determinada por genes principais, envolvendo desta forma, uma
cascata gênica. Os genes envolvidos na diferenciação sexual podem ser classificados em
relação a sua posição nesta cascata. Aqueles que atuam no início dela desencadeando
todo o processo de diferenciação são denominados upstream, também conhecido como
gene mestre e há genes localizados no decorrer cascata gênica, sendo conhecidos como
genes downstream (Henning, 2007).
Dentre os diversos genes relacionados ao desenvolvimento sexual, um dos mais
conservados na determinação do sexo em vertebrados é o fator de transcrição DMRT1
(doublesex/mab-3 related transcription fator-1) responsável pela transcrição de
proteínas com o domínio DM, com estrutura e função conservadas. O gene DMRT1 foi
descrito pela primeira vez nos reguladores sexuais de invertebrados, doublesex de
Drosophila e MAB-3 de Caenorhabditis elegans e estão relacionadas ao
desenvolvimento sexual de machos em mamíferos, aves, répteis, anfíbios e peixes
(Guan et al., 2000; Devlin & Nagahama, 2002; Matsuda et al., 2002; Liu, 2004;
Tevosian, 2013).
Em todos os vertebrados analisados, o DMRT1/dmrt1 parece ter um perfil de
expressão sexo-específico nas gônadas de machos durante a embriogênese e o
desenvolvimento larval. Uma cópia duplicada do gene autossômico dmrt1, o gene
DMY/dmrt1bY, foi encontrada no cromossomo Y de Oryzias latipes (Medaka) – espécie
com o sistema XX/XY de determinação do sexo, ou macho heterogamético – e é
considerada equivalente em ação, ao gene SRY, relacionado à determinação sexual de
machos nos mamíferos sendo gene mestre (upstream) nesta espécie (Sinclair et al.,
1990). Apesar de pertencer à família de proteínas com o domínio HMG-box, o gene
SRY assemelha-se ao dmrt1 por codificar uma proteína que regula a transcrição gênica,

sendo ambos, fatores de transcrição (Wetering et al., 1993; Graves, 1995; Guan et al.,
2000; Bratus & Slota, 2006).
Estudos realizados em várias espécies de peixes teleósteos demonstraram uma
função conservada do gene dmrt1 (DMY/dmrt1bY em Oryzias latipes) durante a
diferenciação sexual em machos (Guan et al., 2000; Marchand et al., 2000; Devlin &
Nagahama, 2002; Matsuda et al., 2002; Nanda et al., 2002). O papel do DMY/dmrt1bY
nesta espécie foi analisado por meio de mutações que afetam esse gene em indivíduos
XY. Essas mutações levam à expressão reduzida de mRNA do gene e à produção de
proteínas truncadas, resultando em indivíduos com fenótipo feminino (Matsuda et al.,
2002).
Em Oncorhynchus mykiss (truta arco-íris) por sua vez, a expressão do gene dmrt1
durante a diferenciação gonadal mostrou-se maior em machos, em relação às fêmeas
(Marchand et al., 2000). Resultado semelhante foi observado em estudo realizado com
Oreochromis niloticus e o Odontesthes bonariensis (Peixe-rei) (Guan et al., 2000;
Fernandino et al., 2008a).
Trabalhos realizados em outros vertebrados reforçam a importância de DMRT1
na diferenciação gonadal em machos em diversas classes. Em aves e em anfíbios, que
possuem sistema cromossômico semelhante ao apresentado pelo gênero Characidium –
gênero alvo do presente estudo -ZZ/ZW, foi demonstrado que o gene DMRT1/dmrt1
está relacionado ao desenvolvimento do sexo masculino (Yoshimoto et al., 2007; Smith
et al., 2009).
Outro importante e conhecido gene ligado ao desenvolvimento sexual em
vertebrados é o que codifica o hormônio anti-Mülleriano (AMH). Trata-se de uma
glicoproteína pertencente à família de fator de crescimento TGF-ß, com importante
função no desenvolvimento genital de vertebrados e responsável pela regressão dos

ductos Müllerianos em embriões de machos, estruturas que persistem durante a
diferenciação sexual das fêmeas.
Os peixes teleósteos não possuem ductos Müllerianos, porém genes homólogos
ao que codifica o hormônio AMH (amh) nos demais vertebrados foram encontrados em
algumas espécies de peixes teleósteos, como Oryzias latipes, Danio rerio (peixe-zebra),
peixe rei e Squalius alburnoides (bordalo) (Kluver et al., 2007; Rodríguez-Mari et al.,
2005; Fernandino et al., 2008b; Pala et al., 2008). Estudos envolvendo espécies modelo
como o Oryzias Latipes e o Danio rerio demonstram que a expressão deste gene é
maior em gônadas de machos comparada à sua expressão nas fêmeas, durante a
diferenciação do sexo nestas espécies. Em Squalius alburnoides e Odontesthes
bonariensis, os resultados apontam para uma conservação da função do gene amh no
início do desenvolvimento sexual de machos (Pala et al., 2008, Fernandino et al.
2008b).
Estudos recentes têm mostrado que genes pertencentes à família TGF-ß, como é o
caso do gene amh, podem passar a ter função de gene mestre (upstream) na
diferenciação gonadal em alguns teleósteos, sugerindo um mecanismo alternativo de
diferenciação das gônadas não dependente de fatores de transcrição (Kikuchi &
Hamaguchi, 2013).
Na espécie Odontesthes hatcheri (peixe-rei patagônico), por exemplo, Hattori e
colaboradores (2012) identificaram a existência de uma cópia duplicada do gene amh no
cromossomo Y de machos, podendo ser então considerado um forte candidato a gene
mestre na diferenciação sexual de machos nesta espécie.
Já Myosho e colaboradores (2012), identificaram outro gene, o gsdfY como um
forte candidato a gene mestre de diferenciação gonadal nas espécies pertencentes ao
mesmo gênero de Oryzias latipes: Orizias luzonensis e Orizias curvinotus. Este gene foi

identificado no cromossomo Y e é responsável por codificar uma proteína secretora
pertencente também à família TGF-ß, à mesma a qual pertence o hormônio antiMüllerianos (AMH). Neste mesmo estudo demonstraram que a presença de um alelo
localizado no cromossomo Y foi suficiente para reverter o sexo de fêmeas para machos
em 94% das fêmeas genéticas (aquelas que apresentam os cromossomos XX).
Kamiya e colaboradores (2012) observaram a relação de um gene que codifica o
receptor de AMH, o gene amhr2, à diferenciação sexual em Takifugu rubripes (fugu).
Os autores observaram que um SNP (single nucleotide lenght polymorphism) (C/G) no
gene amhr2, polimórfico em machos, era responsável pela diferenciação gonadal e que
mutações neste gene levaram a machos genéticos (XY) com características femininas
nesta espécie.
Nesses três estudos três novos genes relacionados à diferenciação do sexo, que
atuam por meio da via de sinalização de TGF-ß. Até recentemente (2011) todos os
genes principais ligados à determinação sexual conhecidos nos vertebrados eram
conhecidamente fatores de transcrição, como no caso de dmrt1 e Sry (Kikuchi &
Hamaguchi, 2013).
Outro importante gene para a diferenciação do sexo é o cyp19a1a, que codifica
para a aromatase gonadal (P450 aromatase). Esta enzima é expressa nas células
granulosas e possui um papel fundamental na diferenciação e desenvolvimento dos
ovários em vertebrados, através da conversão de testosterona em estradiol.
A expressão do gene para aromatase gonadal (cyp19a1a) foi identificada em
algumas das espécies de peixes citadas acima, (Oreochromis niloticus, Oryzias latipes,
Oncorhynchus mykiss, Danio rerio, Odontesthes hatcheri e também em Perca
flavescens) (D’Cotta et al., 2001; Park et al., 2008; Gohin et al., 2011; Wang & Orban,
2007; Fernandino et al., 2008 a e b; Uno, 2012), onde a expressão também se

apresentou maior em fêmeas durante a diferenciação sexual em comparação com
machos, confirmando a importância do gene no desenvolvimento sexual de fêmeas. Em
Danio rerio também foi possível observar, por meio de PCR em tempo real, relação
entre as expressões dos genes cyp19a1a e amh, em que o nível de expressão do gene
amh decaía em relação ao nível de expressão de cyp19a1a, confirmando efeitos
contrários destes dois genes durante o desenvolvimento sexual em peixes teleósteos
(Wang & Orban, 2007).
Wu e colaboradores (2008) avaliaram peixes hermafroditas como a espécie
Acanthopagrus schlegeli, detectando níveis altos de expressão do gene cyp19a1a
durante o desenvolvimento de machos, no momento em que as gônadas ainda estão
indiferenciadas. Neste trabalho, o gene cyp19a1a apresentou baixos níveis de expressão,
quando as gônadas se encontram já diferenciadas, enquanto a expressão e transcrição
aumentaram conforme ocorreu o desenvolvimento das gônadas em fêmeas desta
espécie.

1.5 O gênero alvo: Characidium
Os Brasil assim como os demais países da América do Sul e da América Central
formam o que conhecemos como região biogeográfica Neotropical, considerada a mais
rica em espécies de peixes de água doce, compreendendo por volta de 4035 espécies de
peixes em um total de aproximadamente 705 gêneros conhecidos e descritos (Lévêque
et al., 2008).
Entre os teleósteos, a ordem Characiformes, que é constituída de cerca de 270
gêneros e pelo menos 1674 espécies, grande parte delas está distribuída na região
Neotropical, entre o sul dos Estados Unidos e sul da América do Sul (Nelson, 2006).
Entre os gêneros com ampla distribuição na ordem Characiformes, o Characidium é o

mais rico em número de espécies dentro da subfamília Characidiinae (Chrenuchidae),
constituída por um total de nove gêneros, com cerca de 50 espécies já descritas,
ocorrendo desde o Panamá até a Argentina (Buckup, 2003).
Estudos genéticos disponíveis para o gênero Characidium, apesar de escassos
restringindo-se a apenas algumas espécies, têm demonstrado um padrão relativamente
estável em relação ao número diploide (2n), sendo que todas as espécies que têm suas
características citogenéticas descritas em estudos apresentam 2n=50 cromossomos de
dois braços, caracterizados por cromossomos dos tipos meta e submetacêntricos.
Há poucas variações cariotípicas entre as espécies de Characidium, sendo as
principais, a presença de cromossomos sexuais diferenciados do tipo ZZ/ZW, e a
presença de cromossomos supranuméricos, ou comumente denominados, cromossomos
B em algumas espécies (Centofane et al., 2001; Centofane et al., 2003; Vicari et al.,
2008; Noleto et al., 2009; Alves et al., 2010).
O sistema cromossômico do gênero caracteriza-se pela presença de um
cromossomo Z metacêntrico com blocos heterocromáticos intersticiais e/ou terminais e
por um cromossomo W totalmente heterocromático, com variações interespecíficas.
Além dos blocos heterocromáticos, é observada ainda uma variação em relação à
presença das Regiões Organizadoras de Nucléolo (RONs) que podem ser observadas
nos cromossomos sexuais como ocorre nas espécies Characidium pterostictum,
Characidium lauroi e Characidium schubarti (mocinha) (Alves et al., 2010).
As peculiaridades apresentadas pelos cromossomos Z e W no gênero
Characidium indicam que esses cromossomos passaram por distintos processos de
diferenciação ao longo de seu processo evolutivo (Alves, 2010, Vicari et al., 2008).
Segundo Alves (2010), levando em consideração os eventos cromossômicos
envolvendo a heterocromatina constitutiva que levam às variações fenotípicas

apresentadas pelas espécies, o gênero pode ser dividido em dois grupos principais; o
primeiro possui a heterocromatina pericentromerica e /ou telomérica e ausência de
diferenciação sexual dos cromossomos. Este grupo é formado por espécies que se
distribuem principalmente pela Bacia do Tiête; no segundo grupo, a heterocromatina se
encontra em posição pericentromerica, telomericamente e ainda no sistema
cromossômico ZW/ZZ, sendo a heterocromatização parcial ou total do cromossomo W
observada. Este grupo caracteriza-se por espécies distribuídas na Bacia do Rio
Paranapanema.
Ainda há a presença de Ag-RONs em cromossomos sexuais de algumas espécies
como Characidium schubarti, sendo esta segundo Alves (2010), anterior aos processos
que levaram à formação dos cromossomos sexuais diferenciados Z e W. Desse modo,
RONs, ao menos neste gênero, podem não ter relação com a determinação do sexo,
constituindo apenas importantes marcadores em estudos citogenéticos e de
diferenciação e origem de cromossomos sexuais.

Discussão geral e conclusões

A presente dissertação é parte de um projeto que tem como intuito dar início no
grupo de pesquisa do Laboratório de Ictiogenética (Departamento de Genética e
Biologia Evolutiva) do Instituto de Biociências da Universidade de São Paulo, uma
nova temática de pesquisa relacionada à investigação do controle molecular envolvido
no processo de diferenciação e determinação do sexo em peixes teleósteos Neotropicais.
Tendo em vista que a maioria dos estudos relacionados à determinação e
diferenciação sexual em espécies Neotropicais tem se limitado à caracterização
citogenética usando técnicas convencionais e mais recentemente técnicas de
citogenética molecular, são escassos os estudos genéticos e de biologia molecular
envolvidos no mecanismo de determinação e diferenciação sexual destas espécies.
O projeto foi inicialmente dividido em duas etapas; na primeira, o objetivo
principal seria identificar marcadores moleculares para determinação do sexo genético
em Characidium schubarti, facilitando desta forma o diagnóstico sexual nestes animais,
inclusive em fases iniciais do desenvolvimento. A segunda etapa consistia em focar no
estudo dos principais genes ligados à diferenciação sexual na espécie, dmrt1, amh e
cyp19a1a, e também a sua expressão temporal, desde a fase de alevinos até a completa
diferenciação das gônadas.
Como visto anteriormente, a espécie Characidium schubarti se caracteriza por
possuir sistema cromossômico do tipo ZW/ZZ, em que a fêmea é o sexo
heterogamético; a primeira parte do projeto baseava-se no isolamento do cromossomo
sexual W, por meio da microdissecção e posterior DOP-PCR, para amplificação do
material obtido. Após a amplificação do material, este seria sequenciado para isolar

sequências exclusivas do cromossomo W, que seriam usadas como marcador molecular
sexual.
As técnicas usadas nesta etapa não foram pormenorizadas nesta dissertação,
apenas citadas para demonstrar as dificuldades encontradas ao decorrer da etapa, já que
não houve finalização desta.
Dado o tamanho reduzido dos cromossomos nesta espécie, houve dificuldade em
seu correto isolamento, logo, sua amplificação por DOP-PCR não ocorreu de forma
completa. Zhao e colaboradores (2008) construíram uma biblioteca a partir do
cromossomo sexual X e a partir disso isolaram sequências repetitivas diferentes entre X
e Y.
Porém, segundo Chen e colaboradores (2013 b), são grandes as dificuldades em se
isolar sequências ligadas ao sexo em cromossomos sexuais heterocromáticos - como é o
caso do cromossomo W de Characidium schubarti, como visto anteriormente – já que
contém grandes regiões de sequências repetitivas, que também podem dificultar o
processo de sequenciamento do material. Sendo assim, a técnica proposta não seria a
mais indicada para este fim.
Tendo este projeto sido realizado durante um curso de mestrado, que tem curta
duração, não houve tempo suficiente para que estas etapas fossem concluídas como
idealizadas a princípio. Desta forma, esta dissertação está dividida em dois capítulos, os
quais abordam as realizações baseadas no projeto inicial das duas diferentes vertentes
relacionadas ao estudo de mecanismos envolvidos na reprodução da espécie
Characidium schubarti.
O primeiro capítulo consiste na investigação da ocorrência de genes envolvidos na
diferenciação sexual já descrito para outras espécies de teleósteos, em Characidium

schubarti; como visto neste capítulo, foi possível a identificação de dois dos genes alvos
do estudo: dmrt1 e cyp19a1a.
Para o gene dmrt1foi possível observar a conservação do domínio DM, também
em uma espécie da ordem Characiformes, como já descrito para espécies de outras
ordens de teleósteos, com grandes índices de identidade entre as sequências.
Para o gene cyp19a1a, apesar do curto trecho obtido, sua relação filogenética com
o mesmo gene descrito para outras espécies de teleósteos, uma posição muito
semelhante ao já observado para características morfológicas. Relação semelhante
também foi apresentado para o trecho de dmrt1 obtido.
Em geral, o que se nota, é que genes relacionados a processos chaves no
mecanismo de diferenciação sexual - como o caso de dmrt1 e cyp19a1a - apresentam
sua estrutura conservada e diferenciam-se principalmente em sua expressão, que é dada
de forma dimórfica entre ambos os sexos (Cutting et al., 2013).
O capítulo 2 apresenta as observações geradas a partir da tentativa de reprodução
em cativeiro de Characidium schubarti, parte importante para o estudo temporal da
expressão dos genes; este estudo seria realizado por meio da técnica de PCR em tempo
real de amostras de tecidos de indivíduos em várias fases, desde a fase larval até a
adulta.
Apesar de não ter sido obtido os alevinos desejados para a continuação do estudo
nesta etapa, as observações geradas mostram importantes características envolvidas na
reprodução da espécie, entre elas, o importante papel do ambiente na maturação final
das gônadas e posterior fecundação.
Mesmo tendo sido aplicados hormônios para a aceleração e compensação, o papel
do ambiente não pode ser descartado, como a presença de correnteza e até mesmo um
substrato adequado para a desova. A ausência de elementos ambientais foi,

possivelmente, a causa da não reprodução em cativeiro dos exemplares de Characidium
schubarti.
Mesmo com as dificuldades encontradas no decorrer do projeto, esta dissertação
apresenta grande contribuição nos estudos de biologia reprodutiva da espécie.
Principalmente, por ser um passo importante no início dos estudos genéticos da
diferenciação sexual em espécies de peixes Neotropicais. Além disso, oferece uma
importante possibilidade de pesquisa que envolve os mecanismos moleculares
envolvidos na reprodução de peixes no laboratório de Ictiogenética do Instituto de
Biociências, além da criação de peixes para fins reprodutivos, prática nova no grupo de
pesquisa.
É comum para peixes com importância econômica, como é o caso de muitas
espécies de peixes Neotropicais, a manipulação reprodutiva, visando melhora na
produção para consumo. Muitos peixes possuem dimorfismo sexual relacionado à taxa
de crescimento ou idade de maturação.

Em algumas espécies bastante utilizadas

economicamente, como é o caso da tilápia, os machos apresentam uma taxa de
crescimento maior que as fêmeas.
Sendo assim, é comum o uso de tecnologias como uso de hormônios para o
controle de linhagens monossexuais (100% machos ou fêmeas), e dessa forma, maior
produção de carne para consumo; esta tem sido uma técnica de grande importância na
larvicultura de espécies de interesse econômico.
O objetivo de controlar o sexo pode ser alcançado controlando a expressão de
fatores importantes na via de diferenciação sexual, espera-se que com os novos estudos
envolvendo genes de diferenciação sexual, seja plausível dentro em breve o controle da
expressão destes genes, sendo possível assim o controle do fenótipo de forma eficiente
(Chen et al., 2013b).

Em estudo de Wang e colaboradores (2010), tilápias transgênicas foram
desenvolvidas, nas quais o gene dmrt1era super expresso, inibindo assim a expressão de
cyp19a1a, e reduzindo dessa forma a taxa de estrógeno; tendo no fim, maior número de
machos na população. A relação entre os genes dmrt1 e cyp19a1a, apresenta caminhos
interessantes para futuros trabalhos relacionados ao controle do sexo em peixes (Smith
et al., 2013).
Segundo Volff e colaboradores (2007), a análise comparativa dos genes
envolvidos no processo de determinação e diferenciação do sexo em peixes, pode
fornecer ainda um panorama sobre a dinâmica do desenvolvimento sexual e sobre a
compreensão da evolução de cromossomos sexuais em vertebrados, com ênfase especial
em interações com o meio ambiente e papéis na formação das espécies.
É de grande importância, que estudos como este sejam encorajados e aplicados
em um número maior de espécies de peixes Neotropicais, principalmente e de interesse
econômico, como o caso de Characidium schubarti. Além disso, maiores investigações
são necessárias para que sejam ressaltadas as importantes colaborações obtidas neste
estudo.
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