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RESUMO
ADOLFI, M. C. Desenvolvimento gonadal e clonagem molecular de Dmrt1
(doublesex and mab-3-related transcription factor-1) e Sox9 em teleósteos sulamericanos. 2011. 74f. [Dissertação (Mestrado em Biologia Celular e Tecidual)].
São Paulo: Instituto de Ciências Biomédicas da Universidade de São Paulo; 2011.
Este trabalho, através de técnicas de clonagem molecular, analisou as sequências dos
genes Dmrt1 e Sox9 em três espécies de teleósteos sul-americanos, cujas funções estão
relacionadas à formação de testículos. O pirarucu (Arapaima gigas) é uma espécie sulamericana endêmica da bacia Amazônica, que durante os últimos anos vem sofrendo os
efeitos negativos de sobrepesca devido ao seu alto valor comercial. O lambari (Astyanax
altiparanae) é endêmico do território brasileiro, tido como um importante marcador biológico
de poluição. O piapara (Leporinus elongatus) mostrou ser um modelo muito interessante
para se estudar mecanismo de determinação sexual. Fragmentos do gene Dmrt1 foram
clonados nas três espécies estudadas, e do gene Sox9 foram adquiridos fragmentos de
lambari e piapara apenas. A análise filogenética das sequências de aminoácidos pelo
método bootstrap N-J de Sox9 e Dmrt1 mostrou estar em concordância com os dados
morfológicos da filogenia dessas espécies. Foi feito o acompanhamento do desenvolvimento
gonadal por métodos de microscopia de luz de lambari, onde foi constatada a presença de
células germinativas na região da futura gônada já no período de 5 dias após eclosão (dae),
sendo também observado que a formação de ovário ocorre primeiro do que a formação de
testículo. Ainda em lambari, foi feita a análise do perfil de expressão dos genes Sox9 e
Dmrt1 nos diferentes tecidos de machos e fêmeas, e também durante o desenvolvimento
desta espécie utilizando o método de qRT-PCR. A expressão de ambos os genes mostram
uma especificidade para testículo em comparação com o ovário, indicando que
possivelmente estes genes ainda possuem nos adultos uma função macho-específica. Nas
larvas de lambari, os genes foram expressos em todos os períodos larvais, tendo uma
diminuição no estágio de 12 dae, e aumentando sua expressão no estágio de 33 dae. Os
resultados encontrados neste trabalho podem ajudar a complementar as informações sobre
a filogenia das espécies sul-americanas, assim como entender melhor os mecanismos
moleculares de determinação sexual destas espécies, cujos estudos são muito escassos na
literatura.
Palavras-Chave: Teleósteos. Gene Dmrt1. Gene Sox9. Desenvolvimento gonadal

ABSTRACT
ADOLFI, M. C. Gonadal development and molecular cloning of Dmrt1
(doublesex and mab-3-related transcription factor-1) and Sox9 in South
American teleosts. 2011. 74f. [Master thesis (Cell and Tissue Biology)]. São Paulo:
Instituto de Ciências Biomédicas, Universidade de São Paulo; 2011.
In this work, we analyzed the sequences of Dmrt1 and Sox9 genes, whose functions
are related to the formation of testes, in three South American teleost species using
molecular cloning techniques. The pirarucu (Arapaima gigas) is a South American
species endemic to the Amazon basin, which has been suffering overfishing due its
high commercial value. The lambari (Astyanax altiparanae) is endemic to Brazil, and
may become as an important biomarker of pollution. The piapara (Leporinus
elongatus) proved to be a very interesting model to study mechanism of sex
determination. Fragments of Dmrt1 gene were cloned in these three species, and
Sox9 gene fragments have been acquired only for lambari and piapara. Phylogenetic
analysis of deduced amino acid sequences of Dmrt1 and Sox9 by bootstrap N-J was
shown to be consistent with the morphological phylogeny of these species. This
analysis was followed by study of the gonadal development by light microscopy in
lambari, where it was found the presence of germ cells in the region of the future
gonad in 5 days after hatching (dah), and that the formation of ovaries occurs first
comparing to the formation of testis. Lambari has showed the gene expression Sox9
and Dmrt1 in different tissues of males and females, and also during the
development of this species by the method of qRT-PCR. The expression of both
genes show a specificity for testis comparing to ovary, which indicates that these
genes also have a male-specific role in the adult. In larvae of lambari, the genes
were expressed in all larval periods, with a decrease of expression levels in 12 dah,
and increasing its expression at stage of 33 dae. The findings of this study can help
to increase the knowledge about the phylogeny of South American species, as well
as better understand the molecular mechanisms of sex determination of these
species, whose studies are very scarce in the literature.
Keywords: Teleostei. Dmrt1 gene. Sox9 gene. Gonadal development
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1

1 INTRODUÇÃO
1.1 Biologia reprodutiva de teleósteos
O grupo dos teleósteos, baseado no número de espécies e indivíduos, é a
principal linhagem na evolução dos peixes. O grupo contém 40 ordens, 448 famílias,
e 26.840 espécies (NELSON, 2006) (Figura 1). É um grupo bem sucedido devido às
inúmeras adaptações que aperfeiçoaram a respiração, alimentação, flutuabilidade,
natação, e reprodução. O grupo é definido pela cauda homocerca; Tele-ostei
significa “final-osso” referindo-se aos ossos especializados (uroneural) no final da
coluna vertebral que sustenta a nadadeira caudal simétrica (MOYLE, CECH, 2004).
Apesar do monofiletismo do grupo ter suporte nas características morfológicas, são
necessárias evidências moleculares convincentes que estejam de acordo com tais
características. Existem, contudo, alguns desacordos na caracterização de
telóesteos quando são considerados alguns grupos fósseis (NELSON, 2006).
O Brasil se destaca pela riqueza e diversidade de sua fauna de peixes onde
tem registrada a presença de mais de 2.500 espécies pertencentes a famílias de
peixes que ocorrem exclusivamente em ambiente de água doce. Este elevado
número de espécies reflete uma grande diversidade existente nas bacias
hidrográficas tropicais e subtropicais da Região Neotropical, e um significativo
aumento do conhecimento sobre a ictiofauna brasileira (BUCKUP et al., 2007)
(Tabela 1).
O sucesso de qualquer espécie de peixe é determinado pelas habilidades em
reproduzir com sucesso em ambientes flutuantes, e desta forma manter a viabilidade
populacional. Visto que cada espécie de peixe vive em condições ecológicas únicas,
são necessárias estratégias reprodutivas específicas, com especializações de
anatomia, comportamento, fisiologia, e adaptações energéticas (MOYLE, CECH,
2004).
Usualmente divide-se a história de vida dos peixes em cinco períodos maiores
do desenvolvimento: embrionário, larval, juvenil, adulto e senescente (BALON,
1975). O período embrionário é aquele no qual o individuo em desenvolvimento é
completamente dependente da nutrição de providência materna, pelo vitelo do ovo
ou por conexões diretas com uma estrutura semelhante a uma placenta (em peixes
vivíparos). Geralmente o ovo é uma estrutura redonda e transparente, podendo
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variar em formato e tamanho. A estrutura básica do ovo consiste de uma camada
externa (córion), um espaço perivitelínico interno, o embrião e o vitelo.
O início do período larval é caracterizado pela larva livre-natante com uma
aparente habilidade de capturar alimento. Juvenis são reconhecidos por parecerem
uma miniatura dos adultos, e este é o período de maior crescimento da vida dos
peixes. No período adulto, os peixes apresentam comportamento reprodutivo com o
desenvolvimento de estruturas reprodutivas. O período senescente é caracterizado
pela interrupção do crescimento e da produção, e geralmente com a não produção
de gametas (MOYLE, CECH, 2004).
Normalmente o comportamento reprodutivo é tratado como se todas as
espécies apresentassem dois sexos bem definidos e razão 1:1 dos sexos em uma
população, porém estratégias reprodutivas alternativas são encontradas em peixes.
Dentro dessas alternativas encontram-se hermafroditismo, partenogênese e
hibridogênese. O hermafroditismo pode ser sincrônico, onde o indivíduo possui
ambos tecidos de ovários e testículos, ou sequencial, onde o individuo primeiro
produz um tipo de gameta, em seguida ocorre reversão sexual e produz o outro tipo
em um subsequente ciclo de desova. No hermafroditismo sequencial, o padrão mais
comum é o de fêmea se diferencia em macho (protogínico), sendo menos comum o
macho se diferenciando em fêmea (protândrico). Essa mudança de sexo pode ser
influenciada pelo ambiente social e físico em que o peixe vive (DEVLIN,
NAGAHAMA, 2002). A partenogênese é uma forma de reprodução assexuada, e
ocorre em espécies onde todos os indivíduos são fêmeas. A hibridogênese é aquela
em que ocorre o acasalamento entre uma fêmea e um macho hospedeiro que
resulta na fertilização do ovo, e ocorre a formação de um híbrido. Contudo, durante a
oogênese das fêmeas híbridas, o cromossomo que veio do macho hospedeiro é
perdido na meiose, sendo que apenas os genes da fêmea são passados para as
próximas gerações (MOYLE, CECH, 2004; DEVLIN, NAGAHAMA, 2002).
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Figura 1 – Cladograma das ordens de Actinopterygii.

Notar que grande maioria das ordens pertence ao grupo dos
teleóesteos
Fonte: Adaptado de Nelson (2006)
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Tabela 1 – Diversidade de teleósteos destacando o número de espécies de água doce.

Fonte: Adaptado de Nelson (2006)
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1.2 Desenvolvimento gonadal
A reprodução sexual é fundamental para manter a variação e permitir a
sobrevivência das espécies, tendo a diferenciação gonadal como um evento
fundamental para este processo. A diferenciação gonadal é um dos eventos mais
rápidos na determinação sexual (MARIN, BAKER, 1998). Em vertebrados, a gônada
diferencia-se em ovário ou testículo durante a ontogênese. A gônada indiferenciada
é constituída de dois componentes de células somáticas: o córtex e a medula. O
primeiro tem origem da parede do peritônio e o segundo deriva do blastema
mesonéfrico. Na maioria dos vertebrados, durante a formação do ovário, o córtex se
desenvolve e a medula degenera, porém, na formação testicular ocorre o inverso,
sendo que a medula se desenvolve e o córtex degenera. Contudo, diferente de
outros vertebrados, o tecido medular não é encontrado nas gônadas dos teleósteos,
sendo a origem das células somáticas advinda do córtex (DEVLIN, NAGAHAMA,
2002).
Além de componentes somáticos, as gônadas tanto masculinas como
femininas apresentam células germinativas, as quais darão origem aos gametas. A
determinação da linhagem germinativa inicia-se logo nas primeiras clivagens do
embrião e é independente do tecido gonadal, exceto em mamíferos. Todos os
gametas têm origem a partir das células germinativas primordiais (PGC), e sua
diferenciação se dá devido à presença de componentes citoplasmáticos formados a
partir de clivagens específicas do embrião. Estes componentes citoplasmáticos
apresentam proteínas específicas e mRNAs que coletivamente foram chamados de
plasma germinativo (GILBERT, 2006). Em zebrafish foi visto que o plasma
germinativo forma nuages caracterizadas por grânulos polares, mitocôndrias e
concentrado de mRNAs, sendo dois destes mRNAs Vasa e Nanos (YOON et al.
1997).
Utilizando a mensagem de Vasa como marcador, Weidinger et al. (1999)
detalharam a migração de quatro aglomerados de PGCs em zebrafish. Cada
aglomerado segue uma rota diferente de migração, mas no final do primeiro dia de
desenvolvimento, as PGCs são encontradas em dois grupamentos ao longo da
borda do mesoderma truncal. De lá, elas migram posteriormente para as gônadas
em desenvolvimento devido a estímulos quimioatrativos secretados pelo tecido
gonadal em formação (RAZ, 2003).

6

Características sexuais e de desenvolvimento gonadal variam bastante dentro
do grupo de peixes. Ambos os testículos de machos e os ovários de fêmeas são
tipicamente estruturas pares que são suspensas pelo mesentério ao longo do teto da
cavidade corporal, numa associação íntima com os rins (MOYLE, CECH, 2004).
Ambas apresentam-se desenvolvidas em indivíduos adultos, porém, em algumas
espécies de peixes, as gônadas também podem ser únicas ou fundidas (TAYLOR,
BURR, 1997).
Na maioria das espécies gonocóricas, a diferenciação gonadal ocorre a partir
de uma gônada indiferenciada: estas foram designadas gonocóricas “diferenciadas”.
As outras espécies, antes do final da diferenciação sexual, apresentam um
hermafroditismo juvenil e rudimentar, caracterizado por gônadas imaturas com
células germinativas de macho e de fêmeas: estas espécies são classificadas como
gonocóricas “indiferenciadas” (GRANDI, COLOMBO, 1997; MEIJIDE et al., 2005).
Além de animais gonocóricos, em peixes, existem tipos de hermafroditismos,
incluindo protândricos, protogínicos e hermafroditismo sincrônico (NAKAMURA et al.,
1998).
O padrão e o tempo da diferenciação gonadal e determinação sexual tem sido
bem estudado em peixes (PATIÑO et al., 1996; STRÜSSMANN et al., 1996;
GRANDI, COLOMBO, 1997; LIN et al., 1997; NAKAMURA et al., 1998; DEVLIN,
NAGAHAMA, 2002). Na maioria das espécies de teleósteos, o ovário se desenvolve
primeiro, e algumas semanas ou meses depois, ocorre a formação dos testículos
(NAKAMURA et al., 1998; DEVLIN, NAGAHAMA, 2002). Foi visto que a gônada
determinada a ser ovário apresenta maior número de células germinativas do que
aquela que originará testículo, e a mitose e meiose destas células iniciam-se
primeiro nos ovários e depois nos testículos (SATOH, EGAMI, 1972; NAKAMURA et
al., 1998; SAITO et al., 2007). Alterações nas células somáticas também podem
ajudar no reconhecimento do sexo em peixes, onde se têm a formação do ducto
eferente em machos em estágios mais iniciais (NAKAMURA, NAGAHAMA, 1989) e a
formação da cavidade ovariana em fêmeas em estágios mais tardios (NAKAMURA,
NAGAHAMA, 1985). Vizziano et al. (2007) observaram que os ovários em formação
de truta arco-íris (Oncorhynchus mykiss) se tornavam maiores que em testículos em
desenvolvimento, e eram claramente distinguíveis pela presença da lamela ovariana,
delimitada por tecido conjuntivo.
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Em mamíferos, uma vez que o sexo foi determinado, segue-se um caminho
único de desenvolvimento, produzindo testículos ou ovários totalmente diferenciados
(CAPEL,1998). Em peixes existem diversas exceções a esta regra, onde o
desenvolvimento gonadal pode ser influenciado por flutuações de fatores intrínsecos
como crescimento ou comportamento, ou por fatores extrínsecos ambientais como
temperatura, exposição a hormônios ou poluição (PATIÑO et al., 1996; DEVLIN,
NAGAHAMA, 2002). Também foi visto que o tratamento de peixes com hormônios
pode induzir à reversão do desenvolvimento gonadal, não apenas em indivíduos
com gônadas indiferenciadas, mas também em animais que já completaram o
desenvolvimento das gônadas (KOOPMAN et al., 1991; ANDERSEN et al., 1996).
Devido à utilização de diversos hormônios para induzir o desenvolvimento ou
reversão sexual, foi sugerido que hormônios sexuais atuariam como indutores
endógenos durante a diferenciação sexual (YAMAMOTO, 1969). O controle
endócrino da diferenciação sexual envolve uma complexa relação e conexão do
encéfalo com as gônadas, através da produção de gonadotrofinas derivadas da
hipófise e esteróides produzidos nas gônadas e no encéfalo. Porém, os hormônios
mais investigados são os esteróides sexuais. 17β-estradiol é encontrado em níveis
maiores em fêmeas do que em machos, acreditando que este pode ser o
responsável pela indução e manutenção do desenvolvimento ovariano. Tanto
testosterona quanto 11-cetotestosterona são encontradas em altos níveis em
machos, sendo o último o principal responsável pelo desenvolvimento testicular
(DEVLIN, NAGAHAMA, 2002). Porém, a função de andrógeno na diferenciação para
testículos ainda é controversa, devido à síntese de andrógeno nem sempre ser
detectada antes da diferenciação testicular em peixes teleósteos (NAKAMURA et al.
1998; NAKAMURA et al. 2003).
Diversas enzimas são responsáveis pela biossíntese de esteróides em
peixes. Uma destas enzimas tem ganhado bastante destaque que é a aromatase
gonadal (P450 aromatase), cuja função é a conversão de testosterona em 17βestradiol (NAGAHAMA, 1994). Estudos com inibidores da aromatase resultaram na
formação de fenótipo de machos em indivíduos geneticamente fêmeas (FENSKE,
SEGNER 2004; VIZZIANO et al., 2008). Assim formou-se a hipótese de que a
síntese de estrógeno é requerida para engatilhar o desenvolvimento de gônada
feminina no embrião, e sua falta (com a inibição da expressão de aromatase) é
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suficiente para levar ao desenvolvimento dos testículos (VIZZIANO-CANTONNET et
al., 2008).
Além de hormônios esteróides, foi visto em espécies hermafroditas que
gonadotrofinas promovem um aumento de testosterona em machos ou bissexuados,
e de testosterona e estradiol em fêmeas (NAKAMURA et al., 1994). Porém,
tratamento com LHRH em S. aurata não apresentou mudanças nos níveis de
hormônios esteróides, contudo o tratamento levou sim a uma diminuição de tecido
testicular na gônada (VILIA, CANARIO, 1995). Estes resultados sugerem um maior
envolvimento de gonadotrofinas na transformação sexual de espécies protândricas.
As células produtoras de esteróides (SPCs) dos ovários e dos testículos
(células de Leydig) apresentam distribuições características no órgão (NAGAHAMA,
1994). Em ovário maduro, as SPCs estão distribuídas extensivamente ao longo da
área intersticial entre os oócitos (NAKAMURA et al., 1993). Em testículos maduros,
células de Leydig, isoladas ou em grupos, se desenvolvem no interstício, entre os
lóbulos (túbulos), geralmente próximas a vasos sanguíneos (GRIER et al., 1989).
Nakamura (1998) mostrou em tilápia que as SPCs dos testículos e ovários em
formação aparecem juntas temporariamente, e em torno do período de diferenciação
sexual.
1.3 Controle molecular da diferenciação sexual
O processo molecular de determinação sexual ainda não está completamente
elucidado. Em mamíferos, sabe-se que este processo envolve a ação regulatória de
um gene ligado ao cromossomo Y, denominado SRY (CAPEL, 1998; TEMEL et al.,
2007). Este gene inicia o desenvolvimento de testículos ao invés de ovários a partir
do primórdio gonadal, sendo o único gene do cromossomo Y necessário para o
desenvolvimento dos testículos (SWAIN, LOVELL-BADGE, 1999; CAPEL, 2000).
Koopman et al. (1991) demonstraram que transgênicos de ratos XX que carregavam
o gene Sry desenvolviam-se machos.
Em contraste

com os diversos processos de

desenvolvimento,

os

mecanismos genéticos de determinação sexual podem variar filogeneticamente
(KOBAYASHI et al., 2008).
Estudos indicam a existência de alguns produtos de genes que levam à
diferenciação gonadal que durante a evolução mantiveram as mesmas funções.
Exemplo disto é uma família gênica descoberta em insetos (doublesex) e
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nematóides (mab-3) que codificam proteínas com motivo, denominado “domínio
DM”, com propriedade de ligação ao DNA, apresentando uma estrutura semelhante
a um motivo zinc-finger (BURTIS, BAKER, 1989; SINCLAIR et al., 1990; RAYMOND
et al., 1998). O gene doublesex ocupa posição chave na hierarquia de genes
regulatórios da diferenciação sexual em Drosophila, sendo ele o único gene
requerido para diferenciação sexual somática em ambos os sexos; todos os outros
genes são requeridos apenas em fêmeas. Nenhum outro gene regulatório é
requerido para diferenciação sexual somática em machos (BURTIS, BAKER, 1989).
O gene doublesex (DSX), foi o primeiro gene da família DM que teve sua estrutura
descrita. Ambos os sexos de Drosophila transcrevem DSX, porém, dependendo do
sexo, ocorre um splicing alternativo do RNA que codificam para proteínas diferentes,
o DSXm específico de machos e o DSXf específico de fêmeas. Em vertebrados mais
derivados, é considerado que a via de diferenciação para fêmea ocorre quando
existe uma falta de quaisquer fatores que induzam a diferenciação para macho (ex:
SRY).
O gene DMRT1 (doublesex/mab-3 related transcription factor-1), que possui o
domínio DM, parece ser o único gene que possui estrutura e função conservada na
diferenciação e desenvolvimento gonadal em machos, e que já foi encontrado em
mamíferos, aves, répteis, anfíbios, nematóides e moscas (RAYMOND et al., 1998;
DE GRANDI et al., 2000; GUAN et al., 2000; MARCHAND et al., 2000; SHIBATA et
al., 2002; LIU et al., 2007). Em anfíbios foi demonstrado que DMRT1 é expresso
exclusivamente em gônadas de machos, e a aplicação de testosterona em fêmeas
de Rana rugosa acaba induzindo à reversão sexual, assim como a expressão de
DMRT1 nestes animais (SHIBATA et al., 2002). Em Xenopus laevis, que possui
sistema ZZ/ZW de determinação sexual, foi isolado o gene DM-W (ligado ao W) de
fêmeas, que é um parálogo do DMRT1 (YOSHIMOTO et al., 2008). Foi visto que
possivelmente o DM-W e o DMRT1 possuem funções antagônicas nesta espécie,
sendo o DM-W direcionando à formação de fêmeas e o DMRT1 à formação de
machos (YOSHIMOTO et al., 2010).
Em répteis existem os mais variados sistemas de determinação sexual, sendo
que nem todas as espécies possuem cromossomo sexual. Todas as cobras são
semelhante às aves, onde as fêmeas são heterogamética e com um sistema ZZ/ZW.
A maioria das tartarugas e todos os crocodilianos não possuem cromossomos
sexuais, sendo o sexo determinado pela temperatura de incubação dos ovos. Em
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geral, temperaturas maiores produzem machos em crocodilianos e fêmeas em
tartarugas, porém esse padrão pode variar em algumas espécies de ambos os
grupos (FERGUSON-SMITH, 2007). Kettlewell et al. (2000) observaram que a
expressão de DMRT1 na crista genital em embriões de tartarugas é maior naqueles
que foram incubados numa temperatura menor, que promove a formação de macho,
do que naqueles incubados em maiores temperaturas, onde haveria a formação de
fêmeas.
Em aves o melhor candidato gênico que leva à diferenciação sexual é o
DMRT1, sendo este localizado no cromossomo Z. Este gene é expresso no embrião
de ambos os sexos, porém em maior quantidade nos organismos machos (ZZ) em
períodos mais críticos de diferenciação gonadal, quando a gônada indiferenciada
começa a formar túbulos. Desta forma, pode-se inferir que a formação de machos
em aves é dose-dependente de DMRT1, onde os organismos machos têm maior
expressão do gene, e as fêmeas menor expressão do mesmo (RAYMOND et al.,
1999). Foi visto também que genes ligados ao cromossomo W controlam a
expressão de uma região hipermetilada do cromossomo Z próximo ao DMRT1,
sugerindo que este mecanismo atua para reprimir a expressão de genes adjacentes
ao DMRT1 em fêmeas ZW, promovendo o desenvolvimento do ovário (TERANISHI
et al., 2001).
Em mamíferos, este gene é encontrado no braço curto de cromossomo 9p,
sendo expresso nas células germinativas e de Sertoli, encontrando-se em uma
posição downstream ao sry (RAYMOND et al., 1999). Em camundongos mutantes
Dmrt1−/−, além de apresentarem defeitos severos nos testículos, observaram-se
anormalidades nas células de Sertoli, o que possivelmente explique a perda de
células germinativas nestes animais. Sendo assim, DMRT1 de mamífero é
necessário nas gônadas masculinas para a sobrevivência e diferenciação das
células germinativas e somáticas (RAYMOND et al., 2000).
Em peixes, todas formas de determinação genética do sexo foram
observadas, desde machos e fêmeas heterogaméticos com ou sem influência de loci
autossômico, até sistemas sexuais mais complexos envolvendo diversos loci, mas
sem

cromossomo

sexual

(determinação

sexual

polifatorial),

ou

diversos

cromossomos e vários pares de cromossomo (VOLFF et al., 2007). Em Halichoeres
tenuispinis, que é uma espécie protogínica, há expressão de DMRT1 apenas nos
testículos,

mostrando

fundamental

importância

deste

gene

em

espécies
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hermafroditas (JEONG et al., 2009). Em tilápias geneticamente fêmeas (XX) que
sofreram reversão sexual com aplicação de andrógeno, foi induzida a expressão de
DMRT1. Em tratamentos com estradiol em trutas macho (XY), houve uma redução
da expressão de DMRT1 (GUAN et al., 2000; MARCHAND et al., 2000; KOBAYASHI
et al., 2008). Em Silurus meridionalis foi vista a existência de duas isoformas de
Dmrt1 (Dmrt1a e Dmrt1b), sendo Dmrt1a expresso exclusivamente em gônadas,
porém em maior quantidade em testículos do que em ovários. O mesmo padrão de
expressão foi observado para o Dmrt1b, porém além das gônadas, essa isoforma
também foi expressa em outros tecidos como rim e intestino (LIU et al., 2007).
Em medaka, Oryzias latipes,o sistema de determinação sexual é aquele em
que o macho é heterogamético (sistema XX-XY), como em mamífero, porém, como
em várias espécies de peixes, os cromossomos sexuais não são diferenciados
morfologicamente (MATSUDA, 2005). Foi localizado, na região de determinação
sexual no cromossomo Y de medaka, um único gene que codifica uma proteína com
um domínio DM. Este gene específico do cromossomo Y com o domínio DM foi
nomeado de DMY ou Dmrt1b(Y), onde sua origem parece ser de uma duplicação da
região do DMRT1 autossômico (MATSUDA et al., 2002). Sua função tem sido
amplamente

estudada,

estando

envolvido

no

aprisionamento

das

células

germinativas primordiais na mitose (PAUL-PRASANTH et al., 2006), e experimentos
in vitro mostraram um aprisionamento em G2 (HERPIN et al., 2007). Mutantes para
Dmrt1bY apresentaram reversão sexual devido à ausência do produto gênico
(HORNUNG et al., 2007). A partir de estudos comparativos de camundongos
knockout para Dmrt1 com medakas também mutantes para este gene, foi possível
traçar semelhanças nas funções de Dmrt1 no desenvolvimento gonadal nestas duas
classes distintas de animais (Figura 2) (HERPIN, SCHARTL, 2009).
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Figura 2 - Esquema comparativo das cascatas de determinação sexual de mamíferos
e medaka.

Uma visão comparativa do desenvolvimento gonadal de ambas as
espécies, assim como o quanto estas são afetadas a partir da inativação e
inibição de Dmrt1.
Fonte: Herpin, Schartl (2009).
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Como dito anteriormente, fatores ambientais como temperatura também
podem influenciar no processo de diferenciação sexual (DEVLIN, NAGAHAMA
2002). Porém, ao contrário do que se esperava, alguns experimentos mostraram que
a temperatura também pode influenciar no sexo das espécies que apresentam
determinação sexual restrita ao genótipo (BAROILLER et al., 1995; PATIÑO et al.,
1996). Em trabalhos com medaka, foi visto que temperaturas altas de incubação de
embriões durante períodos determinados podem levar à reversão sexual de animais
geneticamente fêmea para machos funcionais, sendo o Dmrt1 autossômico
suficiente para cumprir tal função (HATTORI et al., 2007; SELIM et al., 2009). Isso
indica que o gene Dmrt1bY em medaka pode ser tanto um fator forte para
determinação sexual, como ao mesmo tempo fraco, pois pode ser prontamente
substituído por fatores ambientais e genéticos alternativos (HATTORI et al., 2007).
Contudo, foi visto a existência de outros genes que estão relacionados à
diferenciação sexual em vertebrados, e que podem estar relacionados à regulação
de DMRT1 (LEI, HECKERT, 2002, 2004). Genes específicos envolvidos na
biossíntese de esteróides são diferencialmente expressos nas células somáticas de
testículos e ovários (NAKAMURA et al., 1998) e, sendo assim, podem também estar
envolvidos na diferenciação sexual. Estudos in vitro (análise com promotor) e in vivo
(transgênese e hibridização in situ) mostraram que a aromatase gonadal é um dos
alvos do Dmrt1. Dmrt1 inibe a formação de fêmeas reprimindo o gene que
transcreve a aromatase (Cyp19a1a) e, portanto, a produção de estrógenos nas
gônadas de tilápia, e possivelmente em outros vertebrados (WANG et al., 2010).
Foi visto que membros da família Sox têm mostrado relação com a formação
das gônadas. Esses codificam para um fator de transcrição que possui um motivo de
ligação ao DNA, denominado SRY-like HMG (NAKAMOTO et al., 2005). Analisando
a região promotora do gene dmrt1, foi possível identificar regiões onde alguns
fatores de transcrição podem se ligar, sendo um deles o Sox5 atuando como um
inibidor de DMRT1 (GAO, et al., 2005). Ainda na região promotora do dmrt1, também
foram encontrados sítios de ligação para o fator de transcrição GATA (ZHOU, GUI,
2010). O zinc-finger transcription factors GATA binding proteins 4

(GATA4) está

associado com a regulação da expressão de DMRT1 especificamente na célula de
Sertoli (LEI, HECKERT, 2004).
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Em mamíferos, o Sox9 possui função essencial na determinação de testículo,
sendo expresso na célula de Sertoli, e na formação de cartilagem (HEALY et al.,
1999; WILHELM et al., 2007 JAKUBICZKA et al., 2010). Este gene parece ser o
principal alvo do SRY, apresentando co-localização entre SOX9 e SRY nas células
precursoras de Sertoli de camundongo. Sekido, Lovell-Badge (2008) mostraram que
o SRY e o SOX9 podem ativar diretamente um enhancer de 1.3 kb localizado 13 kb
upstream ao sitio de origem de transcrição do gene Sox9 de camundongo, chamado
de testis-especific enhancer of Sox9 core (TESCO). Mutações no gene Sox9 XY
podem levar a má formação do esqueleto, a disgênese gonadal, e a reversão sexual
(BARRIONUEVO et al., 2006; GEORG et al., 2010; JAKUBICZKA et al., 2010). Já
em camundongos XX transgênicos, a expressão de Sox9 na gônada pode levar à
formação de testículo ao invés de ovário, mostrando que o Sox9 pode ser o único
gene downstream ao SRY necessário para iniciar a via de diferenciação para macho
em mamífero (VIDAL et al., 2001).
Foi visto que o gene Sox9 é conservado entre os demais grupos de animais,
sendo ele encontrado em mamíferos, aves, anfíbios, peixes e insetos (DENNY et al.,
1992; CORRIAT et al., 1993; ZHOU et al., 2002). Em peixes teleósteos, foi visto que
este gene parece possuir estrutura e função conservada, e já foram descritas duas
isoformas (sox9a e sox9b), onde em zebrafish a isoforma sox9a é expressa nas
células de Sertoli, na periferia dos cistos nos testículos de machos adultos, e sox9b
é expressa apenas em ovário e não em testículo (CHIANG et al., 2001). Já em
adulto de medaka, sox9a é expresso preferencialmente no cérebro e ovário, e sox9b
é mais forte em testículo que ovário, além de ser detectado no coração e baço
(KLÜVER et al., 2005). Também foi identificada uma alta expressão de sox9b nas
células somáticas do epitélio germinativo que envolvem as células tronco
germinativas em ovário de adultos de medaka (NAKAMURA, 2010).
Ainda não se sabe como o Sox9 estaria agindo diretamente na diferenciação
sexual em peixes, pois apesar da ampla distribuição deste gene dentro do grupo de
peixes, pouco foi investigado. Foi visto em zebrafish que a isoforma sox9a apresenta
um pico de expressão no período de diferenciação gonadal para macho, onde o
ovário se transforma em testículo (JØRGENSEN et al., 2008).
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1.4 Animais Experimentais
1.4.1 Pirarucu (Arapaima gigas)
Arapaima gigas, conhecido como pirarucu no Brasil e paiche no Peru,
pertence

à

ordem

Osteoglossiformes

classificada

como

subdivisão

Osteoglossomorpha, grupo este menos derivado dentro dos teleósteos. Algumas
divergências têm surgido nos últimos anos em classificar a qual família pertence o
pirarucu. Nelson (2006) classifica esta espécie como pertencente à família
Osteoglossidae dentro da subfamília Heterotinae; contudo Ferraris (2003) coloca
essa espécie dentro de uma família separada, classificada como Arapaimatidae,
composta pelas mesmas duas espécies que compunham a antiga subfamília
Heteronae (Arapaima gigas e Heterotis niloticus).
O pirarucu é considerado um dos maiores peixes de água doce, sendo
comum a existência de exemplares pesando 125 kg. Chega a atingir 200 kg de
massa corporal e 2 a 3 m de comprimento. É uma espécie estritamente ictiófaga,
alimentando-se exclusivamente de peixes (IMBIRIBA et al., 1996). O corpo é
alongado e revestido por escamas grandes, duras, espessas e ásperas. Os
exemplares adultos apresentam os caracteres sexuais secundários somente poucos
dias antes e após a realização da desova. Segundo Fontenelle (1948), a maturação
sexual é parcial, podendo ocorrer várias desovas durante o período de reprodução.
O ovário é um órgão ímpar e está situado na cavidade abdominal, em posição
látero-mediana esquerda (FLORES, 1980). O testículo adulto é também considerado
um órgão ímpar, pois a funcionalidade se restringe ao testículo esquerdo, uma vez
que o direito é atrofiado. O pirarucu apresenta dois aparelhos respiratórios, um
representado pelas brânquias, para respiração aquática, e o outro pela bexiga
natatória, que se comunica com o tubo digestivo e funciona como um pulmão (SILVA
et al., 1995).
O pirarucu habita preferencialmente as regiões de lagos das Bacias
Amazônica e Araguaia-Tocantins, sendo localizado, também, nos sistemas
Rupunumi e Essequibo nas Guianas. No estuário amazônico, o pirarucu é
encontrado nas ilhas de Marajó, Mexiana e Caviana (IMBIRIBA et al., 1996). Seu
hábitat são as águas tranquilas da Amazônia, não sendo encontrado nas zonas de
fortes correntezas e nas águas ricas em sedimentos (BARD, IMBIRIBA, 1986).
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Durante os últimos anos, o pirarucu vem sofrendo os efeitos negativos da
sobrepesca, devido ao seu alto valor comercial. Ademais, essa situação é agravada
pelo hábito gregário dos alevinos, pelo longo período de proteção à prole, e pela
necessidade fisiológica de subir à superfície frequentemente para captar o ar, no
exercício da respiração aérea (SILVA et al., 1995; IMBIRIBA et al., 1996).
Figura 3 - Juvenil de pirarucu (Arapaima gigas).

1.4.2 Lambari (Astyanax altiparanae)
O

Astyanax

altiparanae

pertence

à

classe

Actinopterygii,

ordem

Characiformes e família Characidae. Essa espécie neotropical apresenta grande
importância ecológica, econômica e comercial, sendo amplamente distribuída ao
longo da bacia do rio Paraná (SHIBATTA et al. 2002, ORSI et al. 2002). Esse animal
é vulgarmente conhecido como lambari-do-rabo-amarelo, apresentando pequeno
porte, servindo de alimento para peixes carnívoros maiores. Apresentam grande
flexibilidade alimentar, ingerindo principalmente insetos e sementes (SHIBATTA et
al. 2002).
Essa espécie, anteriormente identificada como Astyanax bimaculatus, foi
descrita por Garutti, Britski (2000) como uma nova espécie. Os lambaris ou tambiús
pertencem à subfamília Tetragonopterinae, e são estritamente de água doce. Na
família Characidae, são os que apresentam o maior número de espécies, sendo o
gênero Astyanax o mais comum no Estado de São Paulo (NOMURA, 1975).
Com relação

ao

período

reprodutivo do

lambari,

existem algumas

divergências na literatura consultada. Santos (1995) e Barbieri (1982) afirmaram que
a primavera é o período reprodutivo desses animais. Por outro lado, Agostinho
(1984) relatou que a desova provavelmente seja do tipo parcelada, ocorrendo de
novembro a fevereiro.
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Figura 4 - Macho adulto de lambari-do-rabo-amarelo (Astyanax altiparanae).

1.4.3 Piapara (Leporinus elongatus)
A espécie Leporinus elongatus, conhecida popularmente como piapara no
Brasil e boga na Argentina, pertence também à ordem Characiforme e à família
Anostomidae, a qual compreende pelo menos 137 espécies, distribuídas em 20
gêneros. Essa família é caracterizada por apresentar diversos hábitos aquáticos,
alimentando-se de detritos, insetos e vegetais como sementes. Essa espécie é
amplamente distribuída ao longo das bacias dos rios São Francisco, Paraná e Prata
(GARAVELLO, BRITSKI, 2003).
Dentro do gênero Leporinus, já foram descritas 7 espécies que possuem o
sistema ZZ/ZW (GALETTI et al., 1981, 1995; GALETTI, FORESTI, 1986, 1987;
MOLINA et al., 1998), onde a espécie Leporinus elongatus apresenta um sistema
múltiplo (Z1Z1Z2Z2:Z1W 1Z2W 2), sendo esta espécie um modelo muito interessante
para se estudar mecanismo de determinação sexual (PARISE-MALTEMPI et al.,
2007).
Figura 5 - Macho adulto de piapara (Leporinus elongatus).
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2 OBJETIVOS
2.1 Objetivos gerais
Através de ferramentas de morfologia e de biologia molecular, pretende-se
descrever e comparar a estrutura e expressão de genes relacionados à
diferenciação sexual de três espécies de teleósteos: o Arapaima gigas, pertencente
ao grupo mais basal dos teleósteos, o Astyanax altiparanae, de ampla distribuição e
fácil manipulação, e o Leporinus elongatus por possuir um sistema cromossomal
múltiplo peculiar da espécie, e desta forma, compreender melhor a biologia
reprodutiva destas três espécies.
2.2 Objetivos específicos
- Clonar o transcrito do gene dmrt1 (doublesex and mab-3-related
transcription factor-1) de Arapaima gigas, Astyanax altiparanae e Leporinus
elongatus.
- Clonar o transcrito do gene sox9 de Arapaima gigas, Astyanax altiparanae e
Leporinus elongatus.
- Analisar o perfil de expressão dos genes dmrt1 e sox9, nos diferentes
tecidos de machos e fêmeas de Astyanax altiparanae e Leporinus elongatus.
- Acompanhar a formação e diferenciação das gônadas de Astyanax
altiparanae em diferentes estágios de desenvolvimento larval por microscopia óptica.
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3 MATERIAL E MÉTODOS
Todos os procedimentos experimentais deste projeto foram aprovados pela
Comissão de Ética em Experimentação Animal do ICB, USP, nº. 57 - 2009.
3.1 Animais
3.1.1. Arapaima gigas
Alevinos de pirarucu Arapaima gigas (Schinz, 1822) foram obtidos em
piscicultura situada no município de Sertãozinho (Estado de São Paulo, Brasil). Os
animais foram mantidos até o período adulto no Centro de Aquicultura da UNESP
(município de Jabuticabal, Estado de São Paulo, Brasil). Dois espécimes de alevinos
de aproximadamente 5 meses e dois espécimes de juvenis com um ano e meio
foram anestesiados com 0,1% de benzocaína e em seguida, sacrificados por
decapitação, tendo os tecidos rapidamente removidos.

3.1.2 Astyanax altiparanae
Machos e fêmeas adultos de lambari-do-rabo-amarelo Astyanax altiparanae
(Garutti, Britski, 2000) foram coletados no município de Salto Grande, Estado de São
Paulo, Brasil. Larvas e alevinos foram coletados na Estação de Hidrobiologia e
Aquicultura de Paraibuna, situada junto à Usina Hidrelétrica Paraibuna da CESP
(Companhia Energética de São Paulo) no município de Paraibuna, Estado de São
Paulo, Brasil. As larvas e alevinos foram mantidos em aquários no Laboratório de
Endocrinologia de Peixes (USP).
Larvas e alevinos foram coletados periodicamente em intervalos de 7 dias, a
partir do 5º dia após eclosão (dae) para as larvas, e do 51º dae para os alevinos.
Adultos e alevinos foram anestesiados com 0,1% de benzocaína e em seguida,
sacrificados por decapitação, tendo os tecidos rapidamente removidos.
Para as análises de expressão gênica por qRT-PCR tecido-específica, os
tecidos fígado, brânquia, músculo, rim, gônada, coração e intestino de indivíduos
adultos foram coletados e mantidos em RNA holder. Foram coletadas também 10
gônadas de alevinos, para os períodos de 58 dae e de 73 dae e feito um pool de
tecidos para extração de RNA, e mantidos também em RNA holder. As larvas que
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tiveram os níveis de expressão analisados foram dos períodos de 5, 12, 19, 26 e 33
dae.
3.1.3 Leporinus elongatus
Machos e fêmeas adultos de piapara Leporinus elongatus (Valenciennes,
1850) foram coletados no município de Salto Grande, Estado de São Paulo, Brasil.
Dez espécimes de cada sexo foram anestesiados com 0,1% de benzocaína e em
seguida, sacrificados por decapitação, tendo os tecidos rapidamente removidos.
3.2 Fixação do material
Larvas inteiras de lambari e gônadas de adultos e alevinos de ambas as
espécies foram imersas em solução de 4% glutaraldeído, Bouin ou Methacarn por
pelo menos 24 horas, e mantidos em álcool 70%. Amostras destinada à extração de
RNA total foram congeladas em RNA holder (BioAgency) até o procedimento de
extração de RNA total.
3.3 Clonagem molecular de DMRT1 e Sox9
Os experimentos de clonagem foram desenvolvidos no laboratório de Biologia
Celular e Molecular e NUCEL (Núcleo de Terapia Celular e Molecular) coordenados
pela professora Dra. Mari Cleide Sogayar no Departamento de Bioquímica, IQ, USP,
com o auxílio e supervisão da pós-doutoranda Ana Claudia Oliveira Carreira. O
isolamento e sequenciamento do gene Sox9 foram desenvolvidos no laboratório do
professor Manfred Schartl no Departamento de Química-Fisiológica I, Universidade
de Würzburg, Alemanha.

3.3.1 Purificação do RNA total
Os RNAs totais dos tecidos de pirarucu e lambari foram extraídos a partir de
um macerado de porções dos tecidos (congelados na presença de nitrogênio líquido
e maceramento manual em cadinho de porcelana) utilizando-se o kit de extração de
RNAeasy Mini Kit (Qiagen®) segundo as recomendações do fabricante. A integridade
do material foi averiguada através de eletroforese e coloração com brometo de
etídeo e, também, da mensuração da razão Abs260/Abs280 no aparelho
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NanodropTM Spectrophtometer (ND-1000). Foram utilizadas apenas amostras com
razão Abs260/Abs280nm > 1.8.

3.3.2 Síntese de cDNA Fita Dupla
O RNA total extraído, como descrito no item anterior, foi previamente tratado
com DNase I (1U/L, Fermentas) e, então, utilizado como molde para a síntese de
cDNA em uma reação de transcrição reversa, com random primers (Invitrogen),
oligo-dT18 (Fermentas) e a transcriptase reversa Super Script III (Invitrogen).
3.3.3 PCR para Amplificação dos Fragmentos de cDNA
Usando o cDNA como molde, primers degenerados ou primers genesespecíficos foram adicionados às reações de PCR. Os primers foram desenhados
usando como molde as regiões conservadas de Dmrt1 e Sox9 em diversos
organismos.
Foram utilizados os seguintes reagentes para cada reação de amplificação
dos fragmentos de cDNA relativos aos genes: 1X High Fidelity Buffer (Finzyme); 2
mM de dNTP (Fermentas); 1,0 g de cDNA; 1U de Phusion® Hot Start High-Fidelity
DNA Polymerase (Finzyme); primers específicos (0,5 M primer forward e 0,5 M
primer reverse). Estas reações foram submetidas ao seguinte programa do
termociclador PTC-225 Peltier Thermal Cycler® (MJ Research): 98 °C por 30 seg; 98
°C por 10 seg; temperatura de anelamento de acordo com o par de primer utilizado
por 30 seg; 72 °C por 2 min (repetindo os passos 2, 3 e 4 por 34 vezes); 72 °C por 2
minutos para extensão final dos fragmentos e 4 °C por tempo indeterminado. Para
verificar a amplificação dos fragmentos de interesse nos PCRs realizados, as
amostras foram submetidas à eletroforese em gel de agarose 1-2%, corado com
brometo de etídeo em tampão 1X TAE (Tris-Acetato-EDTA). As amostras foram
aplicadas com 1X tampão de amostra [10 mM Tris-HCl (pH 7,6), 0,03% azul de
bromofenol, 0,03% xileno cianol, 60% glicerol e 60 mM de EDTA]. Após o
fracionamento, o gel foi fotodocumentado com o auxílio de luz ultravioleta.
Os fragmentos de interesse no peso molecular esperado foram recortados do
gel com o auxílio de uma lâmina, em luz UV. As bandas extraídas foram purificadas
utilizando-se o kit QIAquick Gel Extraction Kit (Qiagen), de acordo com as
recomendações do fabricante. Após a extração, o DNA foi quantificado no
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espectrofotômetro Nanodrop ND-1000 Spectrophotometer para a reação de ligação
com o vetor de sub-clonagem.
Os fragmentos obtidos nos tamanhos esperados foram sub-clonados em vetor
pGEM®-T Easy (Promega), através de reações com T4 DNA Ligase (Kit pGEM® TEasy Vector System, Promega). Bactérias competentes E. coli XL-1 foram
transformadas por eletroporação com as construções plasmideais contendo o vetor
pGEM®-T Easy e os fragmentos obtidos na amplificação. Clones bacterianos para
cada uma das construções foram selecionados para verificar a presença do inserto
de interesse por PCR de colônia. A presença e a sequência dos genes DMRT1
foram avaliadas por sequenciamento de DNA no aparelho ABI3700 (Perkin Elmer).
Em seguida, 5´- e 3´- RACE foram realizados utilizando 5´ RACE System for
Rapid Amplification of cDNA Ends (Invitrogen) e 3´ RACE System for Rapid
Amplification of cDNA Ends (Invitrogen), de acordo com as instruções dos
fabricantes e utilizando os primers projetados de acordo com as sequências de
fragmentos de cDNA clonados. Após o sequenciamento dos produtos do RACE,
primers foram projetados nas regiões não codificadoras (UTR) e usados para
amplificar toda região codificadora da fita simples de cDNA da gônada. Os produtos
foram em seguida sequenciados novamente para confirmar suas sequências de
DNA.
3.4 Análises das sequências
O alinhamento das sequências de nucleotídeos e a dedução das suas
sequências de aminoácidos foram realizados utilizando o software de alinhamento
ClustalX. Clustal X também foi empregado para calcular e desenhar árvores
filogenéticas utilizando o método N-J. Todas as sequências de nucleotídeos e
aminoácidos que foram usadas nas análises filogenéticas foram obtidas do GenBank
(http://www.ncbi.nlm.nih.gov/). O número de acesso do GenBank das sequências
utilizadas são as seguintes: Dmrt1: Silurus meridionalis (EF015487), Clarias
gariepinus (AF439561), Danio rerio (NM_205628.1), Acipenser transmontanus
(AY057061), Tetraodon nigroviridis (AY152820), Takifugu rubripes (NM_001037949),
Odontesthes bonariensis (AY319416), Xiphophorus maculatus (AF529187), Oryzias
latipis (AF319994), Oncorhynchus mykiss (AF209095), Oreochromis niloticus
(AF203489), Acanthopagrus schlegelii (AY323953), Homo sapiens (AF130728), Mus
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musculus (NM_015826), Canis familiaris (XM_846402), Gallus gallus (AF123456),
Pelodiscus sinensis (AB179697); Sox9: Danio rerio a (NM_131643.1), Danio rerio b
(NM_131644.1),
(AY277965.1),

Takifugu

rubripes

Monopterus

albus

a
a1

(AY277964.1),
(AF378150.1),

Takifugu

rubripes

b

Monopterus

albus

a2

(AF378151.1), Oryzias latipis a (AY870394.1), Oryzias latipis

b (AY870393.1),

Oncorhynchus mykiss (AB006448.1), Oncorhynchus mykiss alpha2 (AF209872.1),
Oreochromis niloticus a (DQ632574.1), Oreochromis niloticus b (DQ632575.1),
Gasterosteus aculeatus (AY351914.1), Mus musculus (AF421878.1), Gallus gallus
(U12533.1).

3.5 Análise do padrão de expressão por qRT- PCR
A expressão dos genes dmrt1 e sox9 de Astyanax altiparanae foram
analisadas no Applied Biosystems 7300 Fast Real-Time PCR System (Applied
Biosystems). Os primers usados na amplificação dos transcritos de interesse foram
desenhados com o auxílio do programa computacional Primer Express versão 2.0
(Applied

Biosystems),

respeitando

as

seguintes

especificações:

amplificar

fragmentos cujo tamanho varie entre 50-150bp, apresentar quantidade de citosina e
guanina entre 30 e 80%, não apresentar a capacidade de formar dímero ou de
estrutura secundária, apresentar temperatura de anelamento entre 58 °C e 60 °C de
acordo com o algoritmo nearest neighbor. Para a quantificação do produto formado
durante a reação de qRT-PCR foi utilizado o reagente SYBR® Green Dye (Applied
Biosystems). A reação final de PCR contém: 3 μL de cada primer (0.4 mM); 6 μL de
SYBR® Green PCR Master Mix (Applied Biosystems); e 3 μL de cDNA sintentizado a
partir de uma quantidade padronizada de RNA total (2 μg). Todas as reações de
quantificações foram submetidas aos ciclos: 95 °C por 10 min, seguido por 40 ciclos
a 95 °C por 15 s e 60 °C por 1 min , e por fim 95 °C por 15 s. A análise da curva de
melting foi aplicada em todas as reações para verificar a homogeneidade dos
produtos das reações. O controle da reação através da exclusão do cDNA foi feita
para averiguar possíveis contaminações. Curvas de diluição geradas por uma série
de diluições de cDNA foram utilizadas para calcular a eficiência dos primers na
amplificação. Os níveis de transcrição dos genes alvo foram normalizados utilizando
o gene endógeno elf a (MCCURLEY, CALLARD, 2008).
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Tabela 2 - Sequência dos primers e para qual propósito estes foram utilizados neste trabalho.

Uma visão comparativa do desenvolvimento gonadal de ambas espécies, assim
como o quanto estas são afetadas a partir da inativação e inibição de Dmrt1.
Fonte: Herpin & Schartl (2009).
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3.6 Histologia
Todos os materiais coletados para histologia foram processados no
Laboratório de Endocrinologia de Peixes, ICB - USP, seguindo o protocolo de rotina
para histologia. A partir de então, foram realizados cortes histológicos de 5 µm de
espessura em micrótomo comum, obtendo-se secções sagitais seriadas das larvas e
das gônadas, as quais foram afixadas sobre lâminas de vidro contendo poli-L-lisina.
As lâminas foram analisadas em microscópio óptico comum (Zeiss Axioshop 2), e as
imagens foram capturadas utilizando câmera digital (Pixera) acoplada a um
computador.
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4 RESULTADOS
4.1 Clonagem molecular de dmrt1 e sox9
Foram realizadas amplificações utilizando primers degenerados para as
diversas regiões do gene dmrt1 e sox9 de lambari, pirarucu e piapara. Os
fragmentos obtidos foram analisados em gel de agarose para determinar o tamanho
dos fragmentos. Após sub-clonagem dos fragmentos em vetor pGEM-T Easy e
transformação dos plasmídeos em bactérias XL-1blue, foram realizados PCRs de
colônia com os transformantes obtidos, e os produtos foram sequenciados. As
sequências

obtidas

foram

analisadas

por

alinhamento

BLAST

(http://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi) comparadas com as sequências depositadas
no GenBank.
Foram obtidos fragmentos correspondentes ao gene dmrt1 para as três
espécies (Figura 6). Um fragmento de 633 pb do gene dmrt1 de lambari foi isolado,
sendo visto que o mesmo codifica um peptídeo de 210 aminoácidos. Para essa
espécie, todo domínio DM foi isolado, apresentando 63 aminoácidos, assim como
todo domínio macho-específico teve sua sequência isolada, o qual contém 20
aminoácidos. Dos 202 aminoácidos do Dmrt1 de lambari, 21 aminoácidos pertencem
ao domínio rico em P/S. Esse fragmento apresenta alta semelhança com outros
peixes, como o bagre africano (83%) e a truta arco-íris (61%). Em pirarucu foi
isolado um fragmento de 163 pb que codifica um peptídeo de 54 aminoácidos
pertencente ao domínio DM. Esse fragmento, apesar de pequeno, apresentou alta
identidade com zebrafish (97%) e com Silurus meridionalis (95%). Já em Piapara,
até o momento foi conseguido um fragmento de 91 pb que codifica um peptídeo de
29 aminoácidos também pertencente ao domínio DM, e que apresenta 100% de
identidade com bagre africano e Silurus meridionalis.
Em seguida, foi desenhada uma árvore filogenética da proteína DMRT1 de
diversos grupos de animais comparando com os fragmentos isolados de Astyanax
altiparanae, Arapaima gigas e Leporinus elongatus através do método bootstrap N-J
utilizando a proteína DMRT2 de fugu (CAC42780) como grupo externo (Figura 7). A
árvore mostra alta proximidade do lambari e piapara com o grupo dos teleósteos, e o
pirarucu mais próximo ao esturjão, que é classificado como um actinopterígeo basal.
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O gene sox9 teve um fragmento isolado para as espécies A. altiparanae e L.
elongatus (Figura 8). Para lambari, foi obtido um fragmento de 1.103 pb de
comprimento, e este codifica um peptídeo de 367 aminoácidos. Desta sequência de
peptídeo, 79 aminoácidos pertencem ao domínio Sox9-HMG, e 64 aminoácidos
pertencem ao domínio de transativação. Este último compartilha alta identidade com
o bagre africano (78%), esturjão (73%) e truta arco-íris (76%). Já para piapara, foi
isolado um fragmento de 1030 pb, e este codifica um peptídeo de 343 aminoácidos.
Deste peptídeo, 79 aminoácidos pertencem ao domínio Sox9-HMG e 59
aminoácidos pertencem ao domínio de transativação. Este possui alta identidade
com truta arco-íris (79%) e esturjão (76%).
A figura 8 mostra a alta homologia do domínio Sox9-HMG comparando as
proteínas com outros clados. Em seguida, foi desenhada uma árvore filogenética da
proteína SOX9 de diversos grupos de animais, comparando com os fragmentos
isolados de Astyanax altiparanae e Leporinus elongatus, através do método
bootstrap N-J, utilizando a proteína MATA1 de levedura (CAA24622.1) como grupo
externo (Figura 9). Novamente, ambas espécies apresentaram alta proximidade com
o grupo dos teleósteos, e também alta similaridade entre si. Comparando as
sequências preditas do domínio HMG, o SOX9 de ambas espécies caem dentro da
sub-famíla E das proteínas Sox, junto com SOX 8 e 10.
Com base nas sequências dos genes dmrt1 e sox9, foram desenhados
primers específicos para realizar as reações de qRT- PCR para Astyanax altiparanae
(Tabela 2).

4.2 Morfologia das gônadas dos animais experimentais
Para a clonagem molecular, foram capturados indivíduos adultos de A.
altiparanae e L. elongatus. Os fragmentos isolados dos genes relacionados com a
diferenciação sexual para machos em pirarucu foram obtidos a partir da gônada
imatura de A. gigas.
Os

testículos

de

lambari

apresentavam

os

tecidos

com

aparente

desorganização, e com túbulos seminíferos com epitélio composto por células de
Sertoli de forma cúbica, e pequena quantidade de espermatogônias, únicas células
germinativas observadas. Em adição, o órgão apresentava uma grande quantidade
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de tecido conjuntivo, aparentando ter sofrido total remodelamento tecidual (Figura
10A).
As gônadas dos alevinos de Arapaima gigas apresentaram células
germinativas com um grande com núcleo central arredondado, característico de
gônia. O tecido também era formado por estruturas semelhantes a lamelas,
caracterizadas pela divisão por tecido conjuntivo de partes de tecido gonadal
periférico contendo nichos de células germinativas (Figura 10B).
Os testículos de piapara apresentavam túbulos repletos de espermatogônias
isoladas ou circundadas por células de Sertoli e poucos cistos compostos por
espermatócitos (Figura 10C).
Tanto os testículos de piapara como de lambari apresentavam túbulos
seminíferos do tipo tubular anastomosado, onde próximo à túnica albugínea eles se
ramificavam e se direcionavam ao ducto principal, onde os espermatozóides seriam
liberados.
4.3 Desenvolvimento gonadal em lambari
Foram obtidas larvas de Astyanax altiparanae a partir do período de 5 dias
após eclosão (dae) e mantidas até o período adulto (Figura 11). Desde os períodos
de 5 dae foram observadas células semelhantes a células germinativas presentes ao
longo do eixo ântero-posterior da crista genital, região esta onde se originariam as
gônadas (Figuras 12A e 12B). Os alevinos apresentaram gônadas indiferenciadas
até antes do período de 58 dae, quando ainda eram observadas células
germinativas rodeadas por tecido gonadal indiferenciado (Figura 12C). A partir de 58
dae, foram encontrados os primeiros sinais de formação gonadal, onde apenas
ovários foram observados e nenhum testículo foi encontrado (Figura 13A). A
primeira vez que foi visto tecido testicular foi no período de 73 dae, porém, além de
espermatogônias, este possuía alguns cistos em desenvolvimento, indicando que
provavelmente o testículo já havia diferenciado um pouco antes da data de coleta
(Figura 13B).

4.4 Análise do padrão de expressão por qRT-PCR em Astyanax altiparanae
Ao analisar o perfil de expressão gênica de sox9 e dmrt1 em um pool de gônadas
de alevinos de lambaris nos períodos de 58 dae e 73 dae, foi possível observar que
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ambos genes têm um aumento de até 4 vezes em 73 dae comparado ao 58 dae
(Figura 13C). Esse resultado confirma as análises da morfologia, onde foi possível
observar apenas a presença de tecido ovariano em 58 dae, sendo que, em 73 dae,
foi então constatada a presença de testículo.
Nas larvas de lambaris, a expressão de sox9 e dmrt1 apresentam uma queda
entre os períodos de 5 dae para 12 dae. Ambos os genes continuaram tendo baixa
expressão até o período de 26 dae, e no período de 33 dae ocorreu um aumento
significativo dos mesmos (p < 0,05).
Nos tecidos de animais adultos de A. altiparanae foi observada baixa
expressão de dmrt1 em tecidos de fêmeas, tendo o ovário a maior expressão. Já
para machos, as maiores expressões foram detectadas em testículo e encéfalo,
sendo o testículo o órgão com maior expressão em relação a todos os tecidos e a
ambos os sexos com 190 vezes maior expressão do que no ovário.
Foi detectada a expressão do gene sox9 em todos tecidos de machos e
fêmeas. Foi ainda observada uma diferença significativamente maior na expressão
de sox9 em alguns tecidos de fêmeas em relação ao de machos, como encéfalo,
intestino e brânquia (p < 0,05). Porém, comparando as gônadas, foi notada maior
expressão em testículo do que em ovário (p < 0,05).
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Figura 6 - Estrutura do gene dmrt1.

(A) Imagem da estrutura do gene dmrt1. (B) As regiões de alta homologia estão
sublinhadas e indicadas por números romanos: I, domínio-DM; II, motivo específico de
macho; III, região rica em P/S. Alinhamento dos aminoácidos de Dmrt1 de lambari, piapara
e pirarucu com outros vertebrados. Os programas de computador CLUSTALX e Boxshade
(http://www.ch.embnet.org/software/BOX_form.html) foram usados para análise.
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Figura 7 – Árvore filogenética de DMRT1 em vertebrados.

A árvore foi enraizada utilizando o DMRT2 de fugu (CAC42780) como grupo externo. Os
números em cada nó são os valores de bootstraps.
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Figura 8 - Estrutura do gene sox9.

(A) Imagem da estrutura do gene sox9. (B) As regiões de alta homologia estão sublinhadas
e indicadas por números romanos: I, Sox9-HMG; II, domínio de transativação. Alinhamento
dos aminoácidos de Sox9 de lambari e piapara com outros vertebrados. Os programas de
computador CLUSTALX e Boxshade (http://www.ch.embnet.org/software/BOX_form.html)
foram usados para análise.
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Figura 9 – Árvore filogenética do grupo de proteínas Sox E de vertebrados.

A árvore foi enraizada utilizando yeast-MATA1 (CAA24622.1) como grupo externo. Os números em
cada nó são os valores de bootstraps.
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Figura 10 – Corte histológico de gônadas de lambari, piapara e pirarucu.

Corte histológico de gônadas de lambari macho adulto; barra de escala = 100 µm
(A), alevino de pirarucu; barra de escala = 50 µm (B) e piapara adulto macho;
barra de escala = 50 µm (C). Go, gônia; SC, espermatócito; Se, célula de Sertoli;
SG, espermatogônia.
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Figura 11 - Aspecto macroscópico de larvas de A.altiparanae durante o desenvolvimento inicial

A – larva de 5 dias após eclosão (dae). B – Larva de 12 dae. C – Larva de 19 dae. D –
Larva de 33 dae. E – Larva de 40 dae. F – Adulto. Escala: A a E (1 mm cada quadriculado).
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Figura 12 - Desenvolvimento gonadal em larvas de A.altiparanae

(A) Fotografia de larva 5 dias após eclosão (dae); barra de escala = 1cm. (B) Vista longitudinal de larva 5
dae da região indicada pelo retângulo da figura 5A; barra de escala = 50 µm. HE. (C) Gônada indiferenciada
de juvenil de 40 dae; barra de escala = 20 µm. HE. An, região anterior da larva; Go, gônia; Ps, região
posterior da larva.
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Figura 13 - Diferenciação sexual de alevinos de A.altiparanae.

(A) Ovário de juvenil de 58 dae; barra de escala = 50 µm. HE. (B) Testículo de macho de 73 dae;
barra de escala = 50 µm. HE. (C) Expressão de dmrt1 e sox9 em alevinos de lambari. Os valores
são unidades arbitrárias de expressão de ambos genes normalizados em relação aos níveis de elf
a na mesma amostra. * indica diferença significativa (p < 0,05) após teste t comparando os estágios
de desenvolvimento. Oc, oócito; SC, espermatócito; Se, célula de Sertoli; SG, espermatogônia.
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Figura 14 - Expressão de dmrt1 e sox9 em larvas de lambaris em diferentes períodos do desenvolvimento.

Os valores são unidades arbitrárias de expressão de ambos genes normalizados em relação aos
níveis de elf a na mesma amostra. * indica diferença significativa (p < 0,05) após teste t
comparando dois períodos larvais consecutivos.
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Figura 15 - Expressão de dmrt1 (A) e sox9 (B) em lambaris adultos em diferentes tecidos.

Os valores são unidades arbitrárias de expressão de ambos genes normalizados em relação
aos níveis de elf a na mesma amostra. * indica diferença significativa (p < 0,05) após teste t
comparando tecidos de machos com os de fêmeas.
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5 DISCUSSÃO
5.1 Sequências de dmrt1 e sox9 em pirarucu, lambari e piapara
Como os peixes apresentam alta diversidade de estratégias reprodutivas
(CAPEL, 1998; MARIN, BAKER, 1998), estudos moleculares sobre o mecanismo de
determinação sexual são importantes nestes animais, uma vez que tais mecanismos
continuam parcialmente elucidados. Somado a isso, pouco se sabe sobre
determinação sexual em espécies sul-americanas, sendo que o Brasil apresenta a
maior diversidade de peixes de água doce do planeta. No presente estudo foram
clonados fragmentos de genes dmrt1 e sox9, relacionados à diferenciação sexual
para machos, em três espécies diferentes de teleósteos da América do Sul, o
pirarucu (Arapaima gigas), o lambari (Astyanax altiparanae) e o piapara (Leporinus
elongatus).
Os vertebrados apresentam diversos sistemas cromossomais que evoluíram
de diferentes formas, influenciando de variadas maneiras os mecanismos de
diferenciação sexual dentro deste grupo de animais. A hipótese do surgimento do
gene “mestre” que levaria à diferenciação sexual é a da origem ser autossômica,
onde dois diferentes alelos se desenvolveriam e que, se em homozigose, levariam à
formação de um dos sexos e, se em heterozigose, ao outro sexo. Apesar de em
mamíferos o Sry, presente no cromossomo sexual, possuir função principal de
desencadear a diferenciação sexual, outros genes autossômicos que atuam
downstream já foram identificados em outros vertebrados. O Dmrt1 foi sugerido
como sendo o „Sry‟ dos não mamíferos, porém devido à grande variedade de
mecanismos de diferenciação sexual, essa visão tem sofrido mudanças (SCHARTL,
2004).
O grupo de peixes, por apresentar uma alta diversidade de espécies e de
estratégias

reprodutivas,

possui

também

grande

variedade

de

sistemas

cromossomais. No caso de Astyanax altiparanae e Arapaima gigas, não foi descrita
a presença de cromossomos sexuais, o que pode indicar que o ambiente pode agir
diretamente na determinação sexual e na expressão de genes sexuais nestas
espécies (FERNANDES, MARTINS-SANTOS, 2004). Contudo, para o gênero
Leporinus, o sistema cromossomal ZZ/ZW já foi descrito em sete espécies
diferentes. Em L. elongatus foram identificadas sequências repetitivas nos
cromossomos sexuais e a presença de um sistema cromossômico múltiplo
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Z1Z1Z2Z2/Z1W 1Z2W 2. Esses dados somados indicam que possivelmente o sistema
cromossomal de piapara ainda está passando por um processo evolutivo.
Em medaka, que possui cromossomo sexual (sistema XX/XY), a alta
temperatura de incubação dos embriões pode induzir à reversão sexual de animais
geneticamente fêmea em machos funcionais. Neste caso, apenas o dmrt1 é
suficiente para levar ao desenvolvimento de testículos, mostrando que, apesar da
presença do cromossomo Y no macho, apenas o dmrt1 autossômico tem função de
diferenciação sexual. Sendo assim, a presença de um sistema cromossomal bem
estabelecido, não necessariamente tira a importância primordial do dmrt1
autossômico em levar a formação de macho em peixes (HATTORI et al., 2007;
SELIM et al., 2009).
O gene doublesex and mab-3 transcription factor 1 mostrou ser conservado
ao longo da evolução sendo descrito em mamíferos, répteis, anfíbios, peixes e
invertebrados (RAYMOND et al., 1998; DE GRANDI et al., 2000; GUAN et al., 2000;
MARCHAND et al., 2000; SHIBATA et al., 2002; LIU et al., 2007). O dmrt1 foi
descrito como o principal gene na determinação sexual de diversos organismos, e
sua alta similaridade reflete sua importância na diferenciação sexual (KOBAYASHI
et al., 2008). Esse gene é caracterizado por conter um domínio semelhante a um
dedo de zinco que se liga à fita de DNA, conhecido como domínio DM (BURTIS,
BAKER, 1989; SINCLAIR et al., 1990; RAYMOND et al., 1998).
Ao analisarmos a estrutura dos aminoácidos do domínio DM e a árvore
filogenética da proteína DMRT1 das três espécies estudadas, vimos que, apesar dos
fragmentos pequenos de A. gigas e L. elongatus, o piapara localiza-se mais próximo
ao grupo dos teleósteos, e o pirarucu mais próximo aos Actinopterigii basais, como o
esturjão. Isso vai de encontro com dados morfológicos da posição basal do pirarucu
dentro do grupo dos teleósteos (NELSON, 2006). Esses resultados sugerem que
possivelmente o pirarucu possui um mecanismo de determinação semelhante ao de
peixes ósseos menos derivados. Já o lambari tem a estrutura do domínio DM muito
semelhante ao das espécies pertencente aos Ostariophysi, grupo este composto
pelas ordens Characiformes (lambaris, piranha, dourado), Siluriformes (bagres,
“peixes de couro”), Cypriniformes (carpas, zebrafish) e Gymnotiformes (peixes
elétricos). O domínio variou apenas três aminoácidos do bagre africano, o que
sugere mais uma vez a possível conservação de função desta proteína na
determinação sexual de lambari. Desta forma, os resultados da análise da estrutura
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do domínio DM do gene dmrt1 das três espécies mostram a existência da
conservação deste gene dentro do grupo dos teleósteos menos derivados
(Characiformes e Osteoglossiformes), da mesma forma que mostram os dados
morfológicos de filogenia do grupo (NELSON, 2006).
Adicionalmente, ao analisar a morfologia das gônadas dos animais que
tiveram o domínio DM isolado, foi observado que em pirarucu, a gônada
apresentava características típicas de ovário em desenvolvimento, sugerindo a
existência de expressão de algum gene que possui o domínio DM em fêmea, como
já foi demonstrado em truta arco-íris (MARCHAND et al. 2000).
Outra estrutura que caracteriza o gene dmrt1 é a presença do domínio
macho-específico. Em Drosophila foi observada a presença de dois tipos de genes
DSX, um de macho (DSXm) e um de fêmea (DSXf), porém, em vertebrados basais
como os peixes, foi sugerida a possível presença de um equivalente ao DSX f de
Drosophila. Ghan et al. (2000) isolou e analisou a expressão de um gene em tilápia
que seria o equivalente ao DSXf de Drosophila, que também pertencia a família DM,
sendo chamado de dmo (DM-domain gene in Ovary). A estrutura que diferenciava
primordialmente o dmo do dmrt1 era a presença do domínio macho específico no
dmrt1, que aparentemente é excluído por splicing alternativo. O domínio machoespecífico é muito conservado dentro do grupo dos peixes, e já foi bem
caracterizado em trabalhos de clonagem molecular de dmrt1 (GUAN et al., 2000;
LIU et al.,2007; JEONG et al., 2009) . A clonagem molecular de dmrt1 de lambari do
presente trabalho fornece mais uma evidência da alta conservação desse domínio,
uma vez que houve variação de apenas dois aminoácidos comparando-se com o
bagre africano, mostrando também que o gene isolado era aquele relacionado com a
diferenciação para machos.
Apenas uma isoforma de dmrt1 foi isolada nas três espécies estudadas de
teleósteos basais. Em alguns trabalhos foram descritas mais de uma isoforma de
dmrt1 em espécies de peixes (GUO et al., 2005; LIU et al., 2007). Liu et al. (2007)
descreveu em Silurus meridionales duas isoformas proveniente de splicing
alternativo do dmrt1 (dmrt1a e dmrt1b), compartilhando o mesmo domínio DM. Os
perfis de expressão gênica dessas isoformas são diferentes nos diferentes tecidos
de machos e fêmeas. Devido à presença de outras isoformas de dmrt1 em
diferentes grupos de teleósteos menos derivados, é provável que estas existam nas
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três espécies estudadas, porém, mais estudos são necessários para elucidar esta
questão.
O gene sox9 é outro gene relacionado com a determinação sexual e foi bem
descrito em mamíferos, contudo esse gene também é importante para formação de
cartilagem (HEALY et al., 1999; WILHELM et al., 2007 JAKUBICZKA et al., 2010).
Esse gene também contém um motivo de ligação ao DNA conhecido como domínio
HMG, o que é característico da família Sox (LAUDET et al., 1993; NAKAMOTO et
al., 2005). Comparando o fragmento isolado do gene sox9 de A. altiparanae e L.
elogatus com outros membros da família Sox, é claramente observado que este
pertence ao grupo do Sox9 para ambas as espécies. Pelo estudo da filogenia, a
estrutura dos aminoácidos de SOX9 coloca ambas as espécies bem próximas, tendo
como o grupo mais relacionado o do zebrafish. Esse resultado confirma também os
dados morfológicos dos teleósteos basais agrupando os Ostariophysi, grupo ao qual
pertencem o zebrafish, o lambari e o piapara (NELSON, 2006).
Outra característica estrutural da proteína SOX9 é a presença de um domínio
de transativação na porção C-terminal. Esse domínio também é evolutivamente
conservado, sendo rico em prolina, glutamina e serina. Foi visto que mutações no
domínio de transativação causavam reversão sexual em pacientes que as possuíam,
sugerindo que essas mutações provavelmente levavam a não transativação de
genes downstream ao Sox9 em mamíferos (SÜDBECK et al., 1996). Ao analisar os
fragmentos do domínio de transativação de ambas as espécies estudadas, foi visto
que a estrutura apresenta-se altamente conservada, com variação apenas em três
aminoácidos entre o lambari e o piapara.
Foi proposto que a duplicação de genes facilitou a evolução das funções dos
genes, dando espaço para que os mecanismos de neofuncionalização e
subfuncionalização ocorressem (POSTLETHWAIT et al., 2004). Famílias gênicas de
humanos mostraram dois ciclos de duplicação no início da evolução dos
vertebrados, e os genomas de peixes mostraram dois co-ortólogos de vários genes
humanos, resultados de um terceiro ciclo de duplicação genômica que ocorreu na
base da radiação dos teleósteos (DEHAL, BOORE, 2005). Cresko et al. (2003)
descreveram que padrões de expressão combinadas de duas cópias do gene sox9
em zebrafish correspondem a aproximadamente um único Sox9 de camundongo,
indicativo de uma divisão ancestral de subfunções. Ao isolar o gene sox9 de A.
altiparanae e L. elongatus, apenas uma cópia foi encontrada para ambas as
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espécies, sendo esta mais próxima da cópia sox9a de outras espécies de
teleósteos. Em outras espécies, diferentes cópias de sox9 foram encontradas. Em
M. albus duas cópias de sox9a foram encontradas (sox9a1 e sox9a2) (ZHOU et al.,
2003). Apesar de ter sido isolada apenas uma cópia do gene sox9 em lambari e
piapara, é esperado que também exista pelo menos mais uma cópia deste gene em
ambas as espécies.
5.2 Expressão de dmrt1 e sox9, e o desenvolvimento gonadal em lambari
Foi visto que no grupo dos amniotas, a expressão de dmrt1 se encontra
restrita às gônadas, sendo maior em testículos quando comparada aos ovários. O
momento do pico de expressão varia de acordo com a espécie, mas geralmente
ocorre no período mais tardio da determinação, ou no início da diferenciação,
estando envolvido no início da formação do testículo (KOOPMAN, LOFFLER, 2003).
Isso vai de acordo com os resultados de expressão de dmrt1 nas larvas onde, no
período de 5 dae os níveis de expressão são maiores do que nos períodos de 12, 19
e 26 dae, havendo um outro pico aos 33 dae. Em zebrafish e medaka foi visto o
primeiro pico de expressão de dmrt1 nos primeiros dias após a eclosão (10 dae),
sendo este gene em medaka o primeiro a ser diferencialmente expresso entre
machos e fêmeas (KUROKAWA et al., 2007; JØRGENSEN et al., 2008).
Quanto à expressão diferencial nos tecidos de macho e fêmea de lambari, foi
identificada expressão de dmrt1 em outros tecidos além das gônadas, como em
músculo e coração de machos, porém em outras espécies de peixes, aparentemente
sua expressão estaria restrita às gônadas (VEITH et al., 2006; LIU et al., 2007;
JØRGENSEN et al., 2008). Contudo, os dados de expressão observados em outros
trabalhos foram obtidos por métodos semi-quantitativos (RT-PCR), menos sensíveis
que o qRT-PCR, e provavelmente incapazes de detectar a expressão nos outros
tecidos, os quais comparativamente têm expressão muito mais baixa em relação às
gônadas (Tabela 3).
Tabela 3 - Expressão dos genes dmrt1 e sox9 em tecidos de adultos machos, exceto ovário.
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Foi proposto que o gene dmrt1 é o principal fator de determinação sexual de
vertebrados não mamíferos, porém essa idéia tem sido refutada, argumentando que
talvez este gene tenha uma função posterior à determinação (SCHARTL, 2004). Foi
visto que ele talvez atue mais diretamente na diferenciação e na manutenção do
órgão, principalmente na diferenciação espermatogonial (KOBAYASHI et al., 2004;
HERPIN et al., 2007).
A forma testicular do sox9 é o gene upstream da cascata de diferenciação
sexual mais conservado dentro do grupo dos vertebrados (Nakamoto et al., 2005).
Por esse motivo, são importantes os estudos da expressão desse gene nos
diferentes tecidos e durante a diferenciação e determinação sexual de lambari.
Nossos resultados mostraram expressão de sox9 em todos os tecidos analisados.
Contudo é notada uma expressão macho-específica nas gônadas, padrão este
também observado em zebrafish (CHIANG et al., 2001; JØRGENSEN et al., 2008).
Contudo, foi observada maior expressão deste gene em intestino de ambos os
sexos, resultado este incomum em peixes, assim como maior expressão em
brânquia de fêmeas em relação aos machos.
Em galinha e em tartaruga Lepidochelys olivacea foi vista expressão de Sox9
nas gônadas indiferenciadas, tendo um aumento quando estas se diferenciavam em
testículos, e sendo diminuída quando diferenciadas em ovários (DA SILVA et al.,
1996; MORENO-MENDOZA et al., 1999). A função do sox9 na diferenciação das
gônadas de peixes continua incerta. Apesar da longa distribuição deste gene nas
diversas espécies, pouco foi estudado. Em zebrafish, foi mostrado que o sox9a
apresenta alta expressão no período esperado, no qual os ovários juvenis se
transformariam em testículos (JØRGENSEN et al., 2008).
O padrão e o tempo de diferenciação gonadal e determinação sexual em
peixes foram bem estudados (PATIÑO et al., 1996; STRÜSSMANN et al., 1996;
GRANDI, COLOMBO, 1997; LIN et al., 1997; NAKAMURA et al., 1998; DEVLIN,
NAGAHAMA, 2002). Durante o desenvolvimento do lambari, foi visto que o
desenvolvimento gonadal se deu inicialmente em fêmea, e cerca de 2 semanas
depois foi observada a presença de testículo para machos. Tais resultados vão de
encontro, com o padrão observado na maioria dos teleósteos, onde o ovário se
desenvolve primeiro e algumas semanas ou meses depois ocorre a formação de
testículo (NAKAMURA et al., 1998; DEVLIN, NAGAHAMA, 2002). Porém, o testículo
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de lambari foi encontrado com alguns cistos em estádios avançados de maturação,
indicando que a formação do órgão ocorreu antes do período observado.
As imagens de histologia de larvas de Astyanax altiparanae revelaram que
logo aos 5 dae, a linhagem germinativa já se encontrava junto ao tecido gonadal,
indicando que a migração das células germinativas primordiais ocorre antes desse
período. A origem das células germinativas ocorre independentemente do tecido
gonadal, e durante o desenvolvimento do animal, as células migram para o trato
genital (WEIDINGER et al., 1999; RAZ, 2003; GILBERT, 2006). O conhecimento da
posição das células germinativas e o tempo de diferenciação sexual podem refletir
os níveis de expressão de genes relacionados à diferenciação sexual. Ao analisar a
expressão de sox9 e dmrt1 em gônadas de A. altiparanae durante os períodos nos
quais foram observados ovários e testículos, foi obtido um aumento da expressão de
ambos os genes. Esse resultado indica que, durante esse período, os genes
relacionados à formação de testículo aumentam sua expressão direcionando a
formação e a manutenção da gônada masculina.
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6 CONCLUSÕES
- Os genes dmrt1 e sox9 isolados apresentaram suas sequências muito
conservadas, principalmente os domínios característicos de cada gene.
- As análises filogenéticas dos aminoácidos dos genes estudados agruparam as
espécies A. gigas, A. altiparanae e L. elongatus de maneira semelhante às análises
morfológicas de filogenia.
- Durante a formação das gônadas de A. altiparanae, a diferenciação para ovários
ocorre primeiro que em testículos.
- Os genes dmrt1 e sox9 em A. altiparanae mostram uma especificidade para
testículo em comparação com ovário, indicando que possivelmente estes genes
ainda possuem uma função macho-específica nos adultos.
- Nas larvas de lambari, os genes foram expressos em todos os períodos larvais,
tendo uma diminuição no estágio de 12 dae, e aumentando sua expressão no
estágios de 33 dae.
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