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  Resumo  

O presente trabalho tem como objetivo a caracterização 
e mapeamento de elementos de transposição Rex3 e 
Rex6 em núcleos interfásicos do hibrido interespecífico 
Tambacu, obtido do cruzamento interespecífico das 
espécies de peixe Colossoma macropomum e P. 
mesopotamicus, e a verificação da possível associação 
dessas regiões com regulação epigenética através com 
anticorpo 5-metilcitosina no genoma. A análise 
tridimensional de núcleos interfásicos de Tambacu 
através do mapeados de REX3 e REX6, evidenciou 
marcação em regiões periféricas dos núcleos, sugerindo 
que os retroelementos não estão ativos. Embora, os 
ensaios com 5Me ainda não sejam conclusivos, a 
distribuição de Rex em região periférica no núcleo pode 
indicar regulação dos retroelementos nos híbridos 
através de metilação no DNA. 

  Introdução  

Na subfamília Serrasalminae, Colossoma macropomum 
conhecido popularmente como Tambaqui, é  uma 
espécie de peixe com grande importância para o 
interesse econômico. É comumente utilizada na 
piscicultura a prática do intercruzamento entre C. 
macropomum e o Pacu, Pieractus mesopotamicus, para 
obtenção de híbridos para melhor adaptação as 
condições ambientais. Contudo, a remodelação e 
regulagem dos genomas envolvidos na prática da 
hibridização interespecífica, ainda são pouco 
investigados. Segundo RIBEIRO(2013), a distribuição 
dos retroelementos Rex1, Rex3 e Rex6 no genoma dos 
exemplares C. macropomum, P. mesopotamicus e no 
híbrido, não possuem tendência a acúmulos em regiões 
específicas dos cromossomos, estando dispersos em 
porções hetero e eucromáticas. Entretanto, em 
condições de estresse, como mudanças ambientais ou 
processos de hibridização, esses elementos têm 
capacidade de aumentar sua dispersão. 

  Material e Métodos  

Foi utilizado células de cultivo celular de híbrido 
interespecífico Tambacu, cultivadas sobre  lamínulas 
para obtenção de núcleos interfásicos para análise em 
microscópio confocal, as quais se encontram disponível 
no banco de amostras do Laboratório de Genética 
Evolutiva da UEPG (LabGEv). Os cromossomos 
mitóticos foram obtidos segundo o protocolo de Bertollo 
(1978) para peixes, com adaptações para cultivo celular. 
Para a amplificação das sequências de elementos 

Rex 3 rDNA (F-5’-CGGTGAYAAAGGGCAGCCCTG-3’ e 
R-5’-TGGCAGACNGGGGTGGTGGT-3’) e Rex 6 rDNA 
(F-5’-TAAAGCATACATGGAGCGCCAC-3’ e R-5’- 
GGTCCTCTACCAGAGGCCTGGG-3’). A extração de 
DNA seguiu o protocolo de (Sambrook e Russel, 2003). 
As sequências amplificadas de Rex3 e Rex6 foram 
mapeadas conforme a técnica de FISH (Hibridização 
fluorescente in situ) descrito por Pinkel (1986). O 
mapeamento das regiões metiladas através da 
identificação de nucleotídeos modificados 5meC seguiu 
o protocolo Ruffini-Castiglone (2002). 

  Resultados e Discussão  

A análise citogenética das espécies e do híbrido de 

citogenética mostrou 54 cromossomos mitóticos tanto 

nos parentais como no híbrido. A amplificação por PCR 

com os primes específicos permitiu a elaboração de 

sondas de Rex3 e Rex6. As sondas, marcadas com 

anticorpos específicos foram hibridizadas em núcleos 

interfásicos do híbrido interespecífico Tambacu. A 

análise em microscópio confocal, revelou  localização 

das sequencias de REX3 e REX6 em região periférica  

do núcleo, o que sugere inatividade  desse 

retroelemento, o qual pode estar sendo suprimido por 

mecanismo epigenético de metilação. Nossos dados  

para detecção das regiões de metilação são ainda 

incipientes, mas indicam possível associação dos 

retroelementos já citados e marcações para metilação. 

             Conclusão  

Os dados obtidos até o momento, mostram distribuição 

de REX3 e REX6 em região periférica nos núcleos 

interfásicos dos híbridos Tambacu. Isso indica uma 

provável regulação destas sequências. Novos 

experimentos serão conduzidos para confirmar a 

regulação da expressão gênica, por supressão através 

do mecanismo epigenético de metilação. 
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