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Sinopse: 

Estudou-se a evolução dos genes da família LDH (L- Lactato desidrogenase) em 

peixes teleósteos e sua relação com a adaptação térmica das espécies de diferentes 

latitudes. 

Palavras chave: 1. Lactato desidrogenase 2.Peixes 3. Evolução molecular. 4 

LDH-A 
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RESUMO 

A L-Lactato Desidrogenase (LDH) é uma enzima chave nos processos do metabolismo 

glicolítico anaeróbico e possui três genes codificadores em peixes (ldh-a, ldh-b e ldh-c). A 

regulação desses genes é independente, resultando em especificidade tecidual nos vertebrados. 

Esses genes foram originados por eventos sucessivos de duplicação do genoma e sua evolução 

mostra-se intimamente relacionada com o desenvolvimento de mecanismos adaptativos térmicos e 

de condições fisiológicas distintas, as quais compreendem a hipóxia. Entender a evolução desses 

genes em peixes, grupo base dos vertebrados, e identificar substituições pontuais que possam ser 

consideradas adaptativas para espécies de peixes da Amazônia e de outras regiões do planeta 

(Temperada, Polar e Subtropical) estão dentre os principais objetivos deste estudo. Nossos 

resultados mostraram que os genes A e B se originaram a partir de um evento de duplicação gênica 

próximo a origem dos vertebrados, e que, por um segundo evento de duplicação, o gene da LDH-C 

foi originado a partir da LDH-B. Assim, a LDH da lampreia foi identificada como uma LDH-A, a 

partir da qual o gene se diferenciou nos teleósteos. Além disso, nossos estudos mostram que a LDH-

A apresenta sítios e linhagens que sofreram e estão sofrendo evolução adaptativa (peixes 

amazônicos e de clima frio) e sua filogenia, combinada com o tempo de divergência, apontou uma 

especialização mais recente desse gene como resultado da adaptação ao ambiente. O curso da 

evolução para esses genes parece ter resultado na vitória da seleção natural com variantes adaptadas 

ao seu meio ambiente e às suas funções. 

Palavras-chave: Peixes, lactato desidrogenase, evolução molecular, adaptação, LDH-A 
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ABSTRACT 

The L-Lactate Dehydrogenase (LDH) is an enzyme key in the processes of anaerobic glycolytic 

metabolism and has three encoders genes in fish (LDH-A, LDH-B and LDH-C). The regulation of 

these genes is independent and has tissue specificity in vertebrates. They were originated by 

successive events of genome replication and its evolution showed be closely related to the 

development of adaptive thermal mechanisms and, also different physiological conditions as 

hypoxia. The main objectives of this study were understand the evolution of these genes in fish, 

basal group of the vertebrates, and identify specific replacements that may be considered adaptive 

to Amazon fish species and other parts of the world (temperate, subtropical and polar). Our results 

showed that the genes A and B originate from a genetic duplication event that occurred near the 

origin of vertebrates, and that in a second duplication event, the LDH-C gene was originated from 

the LDH-B. Thus, the LDH of the lamprey was identified as LDH-A, and from this gene had the 

differentiation in teleost. In addition, our study showed that LDH-A presents sites and lineages that 

have gone through or are still undergoing of the adaptive evolution (Amazonian and cold weather 

fish). In the same time their phylogeny combined with the time difference, pointed a later 

specialization of this gene as a result of the adaptation to the environment. The course of evolution 

for these genes appears to have resulted in the influence of natural selection with variants adapted to 

their environment and its functions. 

Key words: Fishes, Lactate Dehydrogenase, Molecular Evolution, Adaptation, LDH-A 
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INTRODUÇÃO GERAL 

 A influência da temperatura sobre os sistemas biológicos requer um conjunto de 

adaptações compensatórias que abrangem todos os níveis da organização biológica, do 

comportamento à escala fina da estrutura molecular (Somero 2004). Informações intimamente 

relacionadas a essas escalas biológicas podem fornecer uma base sólida para o entendimento 

sobre adaptação evolutiva e padrões de distribuições de espécies diante dos climas 

predominantes em diferentes latitudes. Diante do quadro de mudanças climáticas previsto 

pelo IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change), é importante entender: (i) Como os 

limites de tolerância térmica diferem entre as espécies ectotérmicas, principalmente aquelas 

muito semelhantes, mas com diferentes distribuições latitudinais; (ii) O que é mais provável 

no estabelecimento de limites de tolerância térmica de animais ectotérmicos, os efeitos a 

longo prazo causados pelo aquecimento, ou morte aguda por aquecimento quando não há 

possibilidade de mudança de habitat e deslocamento? (iii) existem diferenças na plasticidade 

fenotípica e no potencial de aclimatação entre as espécies? (iv) durante a evolução de 

proteínas, quais as mudanças adaptativas que permitem a conservação da função e 

estabilidade sob novas temperaturas? e (v) em que dimensão a regulação de genes difere entre 

espécies no que diz respeito às suas capacidades relativas em alterar seus padrões de 

expressão gênica em resposta a mudanças na temperatura? (López-Maury, et al. 2008; 

Somero, 2010; Hoffmann e Sgro 2011). 

Existem três estratégias de adaptação em nível molecular (Somero 2004); a primeira 

diz respeito a alterações nas sequências de aminoácidos que causam variações nas 

propriedades cinéticas e estabilidade das proteínas; a segunda envolve mudanças nas 

concentrações de proteínas, que são mediadas por mudanças na expressão gênica; e a terceira 

está relacionada a mudanças nos ambientes em que as proteínas funcionam, que conservam 

suas propriedades intrínsecas estabelecidas por sua estrutura primária modulando sua 

atividade em resposta às necessidades fisiológicas.  

O estabelecimento de um ótimo térmico e de limites de tolerância também está 

diretamente ligado a fenômenos biológicos no nível molecular. A adaptação de proteínas à 

temperatura tem sido um elemento chave em diversos estudos, pois estas apresentam alta 

sensibilidade à temperatura dos organismos (Somero, 2004; 2010). Estudos evolutivos 

realizados por meio de comparações de sequências de aminoácidos e de nucleotídeos de 

enzimas ortólogas em espécies de peixes congêneres, de mesma ordem ou ordens distintas, 
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adaptadas a diferentes nichos térmicos e latitudes têm permitido claro entendimento sobre 

essas questões (Fields e Somero, 1997; Rees, 2001; Yi-Ju Li e Tsoi, 2002) 

Alterações funcionais e adaptativas da L-Lactato Desidrogenase (LDH) provenientes 

de variações de temperatura no ambiente têm sido uma questão central em estudos que 

incluem análises de afinidades ao substrato, propriedades termodinâmicas e mudanças na 

estrutura da proteína que podem causar alterações funcionais na enzima (Danilenko, et al. 

1998; Fields e Somero, 1998; Fields, et al. 2001, 2002; Hochachka e Somero 2002; Somero 

2004). Uma única substituição de aminoácido em uma proteína de aproximadamente 330 

resíduos é suficiente para modificar a função e estabilidade de forma adaptativa à temperatura 

(Holland, et al. 1997; Johns e Somero 2004; Brindley, et al. 2008; Dong e Somero 2009). 

A LDH está diretamente envolvida em processos do metabolismo glicolítico, 

convertendo o principal subproduto da glicólise anaeróbia, o piruvato em lactato, via 

fermentação, ou a glicose, via oxidação ou gliconeogênese, respectivamente (Powers e 

Schulte 1998; Schulte et al. 2000). Segundo a visão clássica de origem dos genes da LDH em 

vertebrados, a subunidade ancestral desse sistema isoenzimático é semelhante à subunidade A 

(formado pelo gene ldh-a). Neste caso, a origem das subunidades A e B ocorreu por eventos 

de duplicação do genoma e por outros eventos sucessivos e independentes de duplicação, o 

gene ldh-b deu origem ao gene ldh-c (Markert 1975). Um novo padrão evolutivo foi proposto 

por Crawford et al. (1989), baseado em estudos com lampreia, uma espécie ancestral na 

linhagem dos teleósteos. Essa proposta afirma que o gene ldh-c é o ancestral tanto de ldh-a 

como de ldh-b por ser mais similar a subunidade ancestral de LDH (lampreia). Porém, a 

história evolutiva desses genes ainda permanece com lacunas. 

Os genes codificadores dessa enzima (ldh-a, ldh-b e ldh-c) apresentam forte relação 

com a evolução e o desenvolvimento de mecanismos adaptativos, sendo fortes indicadores de 

ativação ou supressão do metabolismo glicolítico anaeróbico correspondendo a formas 

anaeróbicas de produção de ATP sob condições fisiológicas diversas, como por exemplo a 

hipóxia (Almeida-Val, et al. 1995, 2011; Rees, et al. 2001; Zakhartsev, et al. 2004; Johns e 

Somero 2004; Chippari-Gomes et al. 2005). Em populações naturais de organismos aquáticos, 

esses genes envolvidos no metabolismo anaeróbico podem ser submetidos a fortes pressões 

seletivas (Segal, et al. 1996). Segundo Pierce e Crawford (1997), alterações na sequência do 

gene foram determinantes para explicar diferenças significativas na expressão de ldh-b entre 

populações naturais de Fundulus heteroclitus e seu papel na adaptação térmica dessa espécie. 

Espécies de peixes amazônicos de diferentes ordens apresentam temperatura de inativação da 
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enzima LDH diferencialmente variável e diretamente correlacionada com a filogenia das 

espécies e o aumento de temperatura (Almeida-Val, et al. 1990; D’Ávila-Limeira, et al. 1991).  

Os genes que codificam a LDH têm sido usados como modelo para a duplicação de 

genes e sua evolução tem sido marcada por vários eventos de duplicação gênica em 

vertebrados e em invertebrados (Cristescu 2008). Diante da grande importância evolutiva e 

adaptativa dessa enzima, os genes da LDH são candidatos ideais para investigações sobre 

adaptação e aclimatização de peixes a variações ambientais como temperatura e hipóxia. 

 

 

OBJETIVOS 

Geral: 

Avaliar a evolução dos genes que codificam a proteína Lactato Desidrogenase (LDH) 

frente à adaptação térmica de espécies de peixes aclimatizadas a diferentes latitudes. 

Específicos: 

 Esclarecer a origem e evolução dos genes da LDH na base dos vertebrados (peixes). 

Elucidar a posição filogenética da LDH da lampreia (Agnatha) 

Identificar qual dos genes, ao longo do processo evolutivo sofreu maiores mudanças e 

se elas podem ser consideradas adaptativas. 
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Resumo: 

A L-Lactato Desidrogenase (LDH) é uma enzima chave nos processos do 

metabolismo glicolítico anaeróbico e possui três genes codificadores em peixes (ldh-a, ldh-b e 

ldh-c). A regulação desses genes é independente, resultando em especificidade tecidual nos 

vertebrados. Esses genes foram originados por eventos sucessivos de duplicação do genoma e 

sua evolução mostra-se intimamente relacionada com o desenvolvimento de mecanismos 

adaptativos térmicos e de condições fisiológicas distintas, as quais compreendem a hipóxia. 

Entender a evolução desses genes em peixes, grupo base dos vertebrados, e identificar 

substituições pontuais que possam ser consideradas adaptativas para espécies de peixes da 

Amazônia e de outras regiões do planeta (Temperada, Polar e Subtropical) estão dentre os 

principais objetivos deste estudo. Nossos resultados mostraram que os genes A e B se 

originaram a partir de um evento de duplicação gênica próximo a origem dos vertebrados, e 

que, por um segundo evento de duplicação, o gene da LDH-C foi originado a partir da LDH-

B. Assim, a LDH da lampreia foi identificada como uma LDH-A, a partir da qual o gene se 

diferenciou nos teleósteos. Além disso, nossos estudos mostram que a LDH-A apresenta sítios 

e linhagens que sofreram e estão sofrendo evolução adaptativa (peixes amazônicos e de clima 

frio) e sua filogenia, combinada com o tempo de divergência, apontou uma especialização 

mais recente desse gene como resultado da adaptação ao ambiente. O curso da evolução para 

esses genes parece ter resultado na vitória da seleção natural com variantes adaptadas ao seu 

meio ambiente e às suas funções. 

Palavras-chave: Peixes, lactato desidrogenase, evolução molecular, adaptação, LDH-A 
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INTRODUÇÃO 

O sistema isoezimático da L-Lactato Desidrogenase (LDH) é amplamente estudado 

como modelo de evolução molecular de famílias multigênicas e por sua forte relação com o 

desenvolvimento de mecanismos adaptativos frente a variações ambientais de temperatura e 

oxigênio (Almeida-Val, et al. 1995; Rees, et al. 2001; Zakhartsev 2004; Johns e Somero 

2004). Em episódios de baixa concentração de oxigênio, a energia necessária para 

sobrevivência dos animais vertebrados é obtida por meio da glicólise anaeróbica. Para que a 

mesma ocorra, o NADH deve ser oxidado e uma das vias para regeneração do NAD+oxidado 

é a ação da LDH que converte o piruvato a lactato com concomitante oxidação do NADH 

reduzido (Powers e Schulte 1998; Schulte et al. 2001). Esse processo ocorre desde bactérias 

até humanos e, é um sistema extremamente conservado que apresenta substituições pontuais 

(Hochachka e Somero 1994) permitindo a manutenção da função da enzima em praticamente 

todos os organismos.  

Três genes codificadores da LDH (ldh-a, ldh-b e ldh-c) estão presentes em 

vertebrados. Os quais possuem regulação independente e especificidade tecidual. A LDH-A é 

responsável pela conversão do piruvato a lactato em músculo esquelético branco de peixes, 

cujo metabolismo é predominantemente anaeróbio funcionando mesmo quando altos níveis de 

piruvato são formados na célula. Já em tecidos aeróbios como músculo vermelho, fígado e 

coração a isoforma LDH-B, diferente da LDH-A, atua transformando também piruvato em 

lactato, mas é inibida por altas concentrações de piruvato, evitando a conversão e acúmulo de 

lactato em tecidos dependentes de oxigênio. A conversão de lactato a piruvato ocorre 

principalmente no fígado e o equilíbrio da reação exige, além da presença de oxigênio, 

maiores níveis de lactato. LDH-C é a forma mais especializada, sendo expressa no cérebro e 

retina de teleósteos avançados, e possui cinética e características semelhantes à LDH-B 

(Market 1984; Almeida-Val e Val 1993; revisado por Powers e Schulte 1998). 

Apesar de vários estudos terem sido realizados a fim de elucidar a origem e os 

primeiros eventos de duplicação dos genes dessa família multigênica (Market et al. 1975; 

Crawford et al. 1989; Stock 1997; Li e Tsoi 2002) muita controvérsia e questões polêmicas 

ainda permanecem. A posição da LDH da lampreia (filo Agnatha) ainda não é bem 

esclarecida na filogenia desses genes; alguns estudos apoiam a ideia deste único gene ser o 

gene ancestral nos vertebrados, a partir do qual sucessivas duplicações originaram as 

isoformas parálogas LDH-A, LDH-B e LDH-C (Tsujii et al. 1994). Concomitante a esse fato, 

a própria origem dos genes apresenta lacunas. Duas abordagens evolutivas propõem um 
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ancestral comum antes dos eventos de duplicações, porém enquanto alguns defendem uma 

semelhança entre o gene ancestral e a subunidade A (formado pelo gene ldh-a) (Stock 1997), 

outros afirmam que o gene ldh-c seria o gene ancestral tanto de ldh-a como de ldh-b, por 

acreditar que há uma semelhança entre este gene e o gene atual da lampreia (Crawford et al. 

1989). Até o presente, as análises filogenéticas propostas foram construídas com sequências 

de aminoácidos, por métodos de distância e de máxima parcimônia e o estudo mais recente 

realizado por Cristescu et al. (2008) propôs a inferência baysiana como análise. Porém, os 

baixos valores de suporte para alguns clados não permitiram afirmar, por exemplo, que a 

LDH da lampreia é uma LDH-A ou qualquer outra. Estudos sobre a LDH do (Urchordado) 

tunicado Styela plicata indicam que as duplicações gênicas da LDH dentro dos vertebrados 

ocorreram após a divergência entre este grupo (tunicados) e os vertebrados (Stock 1997). 

Entretanto, não há informações precisas sobre a idade da primeira duplicação que deu origem 

às isozimas da LDH, apenas que esta ocorreu há cerca de 500 milhões de anos atrás (MYA), 

durante a radiação dos primeiros vertebrados, quando sucessivos eventos de poliploidização e 

diploidização pós-poliploidização ocorreram, ampliando o genoma em muitas vezes, dando 

origem aos sistemas de famílias de genes parálogos hoje existentes (Furlong e Holland 2004; 

Escriva et al. 2002). A evolução dos sistemas isozímicos se deu, pois, paralelamente à 

evolução dos primeiros vertebrados, nominalmente, os Acthinopterygii (peixes teleósteos), 

sendo que suas divergências e distribuições teciduais específicas foram ocorrendo por pressão 

de seleção ou ao acaso (Vandepoele et al. 2004; Whitt 1984). Assim, os processos adaptativos 

ao funcionamento celular e aos ambientes foram ocorrendo paralelamente às mudanças 

geológicas mais importantes no planeta bem como à dispersão dos peixes nos continentes, a 

qual hoje é um “retrato” que capta informações pretéritas. Como esses genes foram se 

modificando para que as espécies pudessem se adaptar, por exemplo, às variações térmicas 

existentes nas diferentes latitudes do planeta? Esta é a questão foco no estudo das 

modificações sofridas pela LDH-A durante o processo de evolução, radiação e dispersão dos 

peixes no planeta. 

Tendo em vista que a temperatura ambiental desempenha um importante papel na 

distribuição e sobrevivência de espécies ectotérmicas (Berg, et al. 2010), a adaptação de 

proteínas à temperatura, especialmente a LDH-A, tem sido o foco de diversos estudos que 

buscam entender os mecanismos adaptativos e a influência da temperatura sobre os sistemas 

biológicos (Somero 2004, 2010). Trabalhos realizados com comparações de sequências de 

aminoácidos e de nucleotídeos, bem como de afinidade da enzima pelo seu substrato em 
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espécies de peixes congêneres, de mesma ordem ou ordens distintas, adaptadas a diferentes 

nichos térmicos e latitudes, permitiram um melhor entendimento sobre essas questões (Fields 

e Somero 1997; Rees 2001; Yi-Ju Li e Tsoi 2002, Johns e Somero 2004, Brindley, et al. 

2008). Diante da grande importância evolutiva e adaptativa da LDH, os genes codificadores 

desse sistema isoenzimático são candidatos ideais para investigações sobre evolução 

adaptativa. Assim, nosso trabalho foi planejado para buscar elucidar a história evolutiva 

desses genes na base dos vertebrados, com espécies de diferentes linhagens evolutivas dos 

Actinopterygii (peixes de nadadeiras raiadas), que em sua maioria pertencem à infraclasse 

Teleostei, componente dominante de espécies marinhas e de água doce dos vertebrados. As 

análises filogenéticas realizadas no presente trabalho são as primeiras com uma abordagem 

evolutiva e adaptativa da LDH que associa representantes das superordens de Teleósteos 

(Osteoglossomorpha, Clupeomorfa, Ostariophysi, Protacanthopterygii, Paracanthopterygii e 

Acanthopterygii) e a ampla distribuição das espécies adaptadas a diferentes ambientes e 

latitudes. Além disso, incluímos 23 espécies tropicais da região amazônica.  Nossos objetivos 

podem ser assim resumidos: 1) avaliar a evolução dos genes da proteína LDH em teleósteos 

frente à adaptação térmica de espécies aclimatizadas a diferentes latitudes, 2) esclarecer a 

origem e evolução dos genes da LDH na base dos vertebrados, 3) elucidar a posição 

filogenética da LDH da lampreia, 4) identificar qual dos genes, ao longo do processo 

evolutivo sofreu maiores mudanças e se elas podem ser consideradas adaptativas. 
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MATERIAL E MÉTODOS 

Espécies do estudo 

Para as análises evolutivas incluímos sequências dos genes da LDH (ldh-a, ldh-b, ldh-

c) de diversas espécies de teleósteos disponíveis nos bancos de dados GenBank e EMBL em 

conjunto com as sequências do gene ldh-a de espécies de peixes amazônicos obtidas no 

presente trabalho. Dessa forma, apresentamos dados com espécies de diferentes latitudes e das 

mais variadas ordens evolutivas dos Actinopterygii (Figura1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coleta de espécies amazônicas 

Cerca de seis exemplares de 23 espécies de peixes amazônicos (Tabela 1) foram 

coletados em cinco lagos do rio Solimões: Lago Baixio (S03°17'19,4'', W60°4'10,7''), Lago 

Araçá (S03°45'23,4'', W62°21'5,5''), Lago Preto (S03°21'20,5", W60°37'37,5"), Lago São 

Tomé (S03°49'39",W61°25'24,6"), Lago Ananá (S03°54'31,3'', W61°40'57,1'')e no rio 

Cuieiras (S02º41’60’’, W060º19’30’’),  localizado na margem esquerda, cerca de 50 Km da 

cidade de Manaus/AM. O músculo branco de todas as espécies foi coletado e imediatamente 

armazenado em nitrogênio líquido para transporte ao laboratório (LEEM) e posteriormente 

estocados em freezer -80ºC até o momento das análises. Os espécimes foram capturados com 

Figura 1. Mapa de localização das espécies do estudo. Pontos vermelhos indicam a localização de cada 

espécie. 
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permissão de coleta (ICMBio SISBIO 29834/2013). As demais espécies tiveram as 

sequências gênicas extraídas de banco de dados públicos, as quais estão listadas na Tabela 2. 

Tabela 1. Espécies de peixes amazônicos utilizadas no estudo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 2. Lista de sequências incluídas nas análises filogenéticas 

Nº Espécie Nome comum Ordem 

1 Arapaima gigas (Shinz, 1822) pirarucu Osteoglossiformes 

2 Osteoglossum bicirrhosum (Cuvier, 1829) 

aruanã Osteoglossiformes 

3 Pellona castelnaeana (Valenciennes, 1847) apapá –amarelo Clupeiformes 

4 Pellona flavipinnis (Valenciennes, 1836) apapá-branco Clupeiformes 

5 Colosssoma macropomum (Cuvier, 1818) tambaqui Characiformes 

6 Pygocentrus naterreri (Kner, 1858) piranha-caju Characiformes 

7 Triportheus elongatus  (Günther, 1864) sardinha-comprida Characiformes 

8 Triportheus albus (Spix & Agassiz, 1829) sardinha Characiformes 

9 Paracheirodon simulans (Géry, 1963) neon Characiformes 

10 Paracheirodon axelrodi (Schltz, 1956) cardinal tetra Characiformes 

11 Brycon amazonicus (Spix &Agassiz, 1829) matrinxã Characiformes 

12 Cyphorcharax abramoides (Kner, 1858) branquinha Characiformes 

13 Leporinus friderici (Bloch, 1794) aracu-cabeça-gorda Characiformes 

14 Leporinus fasciatus (Bloch, 1794) aracu-flamengo Characiformes 

15 Pteygoplichthys pardalis (Castelnau, 1855) bodó Siluriformes 

16 Parauchenisterus galeatus (Linnaeus, 1766) cangati Siluriformes 

17 Hypogygus lepturus (Hoedeman, 1962) sarapó Gymnotiformes 

18 Plagioscion squamosissimus (Heckel, 1840) pescada Perciformes 

19 Astronotus ocellatus (Agassiz, 1831) acará-açu Perciformes 

20 Astronotus crassipinnis (Heckel, 1840) acará-açu Perciformes 

21 Cichla monoculus (Spix & Agassiz, 1831) tucunaré Perciformes 

22 Cichla temensis (Humboldt, 1821)  

tucunaré-paca Perciformes 

23 Mesonauta festivus (Heckel, 1840) acará-boari Perciformes 

Gene Nº de Acesso Banco de 

dados 

Espécie Ordem Clima 

ldh-a AAH67188.1. EMBL Danio rerio Cypriniformes Tropical 

ldh-a AAD40736.1. EMBL Cyprinus carpio Cypriniformes Subtropical 

ldh-a ACH70713.1. EMBL Salmo salar Salmoniformes Temperado 

ldh-a AAC31199.1. EMBL Rhinogobiops nicholsii Gobiiformes Subtropical 

ldh-a AAC31198.1  EMBL Gillichthys seta Gobiiformes Subtropical 

ldh-a AAC28855.1. EMBL Gillichthys mirabilis Gobiiformes Subtropical 

ldh-a AAA99462.1. EMBL Fundulus heteroclitus Cyprinodontiformes Temperado 

ldh-a XM_007571770.1 GenBank Poecilia formosa Cyprinodontiformes  Subtropical 

ldh-a XM_00396736.2 GenBank Takifugu rubripes Tetraodontiformes Temperado 

ldh-a AAD48486.1 EMBL Pagothenia borchgrevinki Perciformes Antártico 

ldh-a AAD48488.1. EMBL Notothenia angustata Perciformes Temperado 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Osteoglossum_bicirrhosum
http://en.wikipedia.org/wiki/Alexander_von_Humboldt
http://www.ebi.ac.uk/ena/data/view/AAH67188
http://www.ebi.ac.uk/ena/data/view/AAD40736
http://www.ebi.ac.uk/ena/data/view/ACH70713
http://www.ebi.ac.uk/ena/data/view/AAC31199
http://www.ebi.ac.uk/ena/data/view/AAC31198
http://www.ebi.ac.uk/ena/data/view/AAC28855
http://www.ebi.ac.uk/ena/data/view/AAA99462
http://www.uniprot.org/taxonomy/28738
http://www.ebi.ac.uk/ena/data/view/AAD48486
http://www.ebi.ac.uk/ena/data/view/AAD48488
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ldh-a AAC63280.1. EMBL Notothenia coriiceps Perciformes Polar 

ldh-a AAD48487.1. EMBL Trematomus bernacchii Perciformes Polar antar. 

ldh-a AAC63281.1. EMBL Gobionotothen gibberifrons Perciformes Polar 

ldh-a AAC63286.1. EMBL Lepidonotothen nudifrons Perciformes Polar 

ldh-a AAC63284.1. EMBL Paranotothenia magellanica Perciformes Temperado 

ldh-a AAD48482.1. EMBL Dissostichus eleginoides Perciformes Temperado 

ldh-a AAC63288.1. EMBL Patagonotothen tessellata Perciformes Subtropical 

ldh-a AAC63285.1. EMBL Dissostichus mawsoni Perciformes Polar 

ldh-a AAC63287.1. EMBL Chionodraco rastrospinosus Perciformes Polar 

ldh-a AAC63277.1. EMBL Chaenocephalus aceratus Perciformes Polar 

ldh-a AAC63282.1. EMBL Champsocephalus gunnari Perciformes Polar 

ldh-a AAC63279.1. EMBL Parachaenichthys charcoti Perciformes Polar 

ldh-a AAC63278.1. EMBL Harpagifer antarcticus Perciformes Polar 

ldh-a AAC63283.1. EMBL Eleginops maclovinus Perciformes Temperado 

ldh-a AAB38887.1. EMBL Sphyraena idiastes Perciformes Tropical 

ldh-a AAB38888.1. EMBL Sphyraena lucasana Perciformes Subtropical 

ldh-a AAB38886.1. EMBL Sphyraena argentea Perciformes Temperado 

ldh-a AAD48489.1. EMBL Lycodichthys dearborni Perciformes Polar  

ldh-a AAP44528.1. EMBL Chromis xanthochira Perciformes Tropical 

ldh-a AAP44526.1. EMBL Chromis punctipinnis Perciformes Subtropical 

ldh-a AAP44524.1  EMBL Chromis caudalis Perciformes Tropical 

ldh-b AF067202.1 GenBank Danio rerio Cyprinoformes Tropical 

ldh-b AAV54511.1 EMBL Cyprinus carpio Cypriniformes Tropical 

ldh-b ADO28073.1. GenBank Ictalurus furcatus  Siluriformes Subtropical 

ldh-b CDQ64439.1 EMBL Oncorhynchus mykiss  Salmoniformes Subtropical 

ldh-b ACN11051.1. EMBL Salmo salar (Atlantic) Salmoniformes Temperado 

ldh-b CDQ67409.1 EMBL Oncorhynchus mykiss Salmoniformes Subtropical 

ldh-b CAE75861.1. EMBL Trachyrincus murrayi Gadiformes Temperado 

ldh-b CAE75858.1. EMBL Coryphaenoides armatus Gadiformes  Global 

ldh-b CAE75859.1 EMBL Gadus morhua Gadiformes Temperado 

ldh-b CAE75860.1 EMBL Merlangius merlangus Gadiformes Temperado 

ldh-b XM_004069529.1 EMBL Oryzias latipes Beloniformes Subtropical 

ldh-b AAA49298.1. EMBL Fundulus heteroclitus  Cyprinodontiformes Temperado 

ldh-b XM_007577147.1 GenBank Poecilia formosa Cyprinodontiformes Subtropical 

ldh-b AAA49290.1. EMBL Fundulus parvipinnis Cyprinodontiformes Subtropical 

ldh-b XM_003972619 GenBank Takifugu rubripes Tetraodontiformes Temperado 

ldh-b ACR55893.1. EMBL Plectropomus leopardus  Perciformes Tropical 

ldh-b XM_010789295.1 EMBL Notothenia coriiceps Perciformes Polar 

ldh-b ACR55897.1. EMBL Plectropomus laevis Perciformes Tropical 

ldh-b  ACR55892.1 EMBL Lates calcarifer Perciformes Tropical 

ldh-b ACR55895.1. EMBL Lates niloticus Perciformes Tropical 

ldh-b XM_00456028.2 EMBL Oreochromis niloticus  Perciformes Tropical 

ldh-b XM_005730180 EMBL Pundamilia nyererei Perciformes Tropical 

ldh-b XM_00456476.1 GenBank Maylandia zebra Perciformes Tropical 

http://www.ebi.ac.uk/ena/data/view/AAC63280
http://www.ebi.ac.uk/ena/data/view/AAD48487
http://www.ebi.ac.uk/ena/data/view/AAC63281
http://www.ebi.ac.uk/ena/data/view/AAC63286
http://www.ebi.ac.uk/ena/data/view/AAC63284
http://www.ebi.ac.uk/ena/data/view/AAD48482
http://www.ebi.ac.uk/ena/data/view/AAC63288
http://www.ebi.ac.uk/ena/data/view/AAC63285
http://www.ebi.ac.uk/ena/data/view/AAC63287
http://www.ebi.ac.uk/ena/data/view/AAC63277
http://www.ebi.ac.uk/ena/data/view/AAC63282
http://www.ebi.ac.uk/ena/data/view/AAC63279
http://www.ebi.ac.uk/ena/data/view/AAC63278
http://www.ebi.ac.uk/ena/data/view/AAC63283
http://www.ebi.ac.uk/ena/data/view/AAB38887
http://www.ebi.ac.uk/ena/data/view/AAB38888
http://www.ebi.ac.uk/ena/data/view/AAD48489
http://www.ebi.ac.uk/ena/data/view/AAP44528
http://www.ebi.ac.uk/ena/data/view/AAP44526
http://www.ebi.ac.uk/ena/data/view/AAP44524
http://www.ebi.ac.uk/ena/data/view/AAV54511
http://www.ebi.ac.uk/ena/data/view/ADO28073
http://www.ebi.ac.uk/ena/data/view/CDQ64439
http://www.ebi.ac.uk/ena/data/view/Taxon:Oncorhynchus%20mykiss
http://www.ebi.ac.uk/ena/data/view/ACN11051
http://www.ebi.ac.uk/ena/data/view/CDQ67409
http://www.ebi.ac.uk/ena/data/view/CAE75861
http://www.ebi.ac.uk/ena/data/view/CAE75858
http://www.ebi.ac.uk/ena/data/view/CAE75859
http://www.ebi.ac.uk/ena/data/view/CAE75860
http://www.ebi.ac.uk/ena/data/view/AAA49298
http://www.ebi.ac.uk/ena/data/view/AAA49290
http://www.ebi.ac.uk/ena/data/view/ACR55893
http://www.ebi.ac.uk/ena/data/view/AAC63280
http://www.ebi.ac.uk/ena/data/view/ACR55897
http://www.ebi.ac.uk/ena/data/view/ACR55892
http://www.ebi.ac.uk/ena/data/view/ACR55895
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Extração de DNA e amplificação do gene (PCR) 

O DNA genômico (gDNA) de músculo branco das espécies amazônicas foi extraído 

por meio do kit Purelink Genomic DNA (Invitrogen). As extrações resultaram em um DNA 

de alta integridade e pureza avaliadas em gel de agarose 1% corado com GelRed (Biotium) e 

em espectrofotômetro Nanodrop 2000 (Thermo Scientific) por meio da razão de comprimento 

de onda 260/280. As concentrações das amostras variaram entre 20 e 150 ng/µL. 

As amplificações do gene ldh-a foram obtidas por meio dos iniciadores 199F, 5’ CAC 

GGA TCC CTC TTC CTC AAG 3’e 998R, 5’ CAC AGG GTG AGC TCC TTC TG 3’, 

desenhados a partir de uma sequência consenso de 999 bp (região codificadora) do 

alinhamento do gene ldh-a de diversas espécies de Actinopterygii do banco de dados NCBI 

(GenBank). Os primers foram desenhados com auxílio do software Primer 3 v2.3.4, os 

números indicam a posição dos nucleotídeos e F e R referem-se aos termos “foward” e 

“reverse”, respectivamente. As reações de PCR para a maioria das espécies foram realizadas 

em volume final de 50 µL contendo 150 ng de DNA genômico, 10 pmol de cada primer, 25 

µL de PCR Master Mix (Thermo Scientific) contendo 0.05 U/ µL de Taq DNA polimerase, 

tampão de reação com 4 mM MgCl2, 4 mM de cada dNTP) e água. Ciclos da PCR: 95ºC por 3 

minutos, 35 ciclos de 95ºC por 30 s, anelamento a 57ºC por 30 s, extensão a 72ºC por 1 min e 

extensão final a 72ºC por 10 min. Para as espécies H.lepturus, P.galeatus, C.temensis, 

P.castelnaeana, P.simulans, P.axelrodi, A.gigas, O.bicirrhosum e P.squamosissimus as 

amplificações do gene foram obtidas por meio da enzima Taq DNA Polymerase High Fidelity 

ldh-b XM_006808346.1 GenBank Neolamprologus brichardi Perciformes Tropical 

ldh-b XM_008290252.1 GenBank Stegastes partitus Perciformes Tropical 

ldh-b XM_010741753.1 GenBank Larimichthys crocea Perciformes Temperado 

ldh-c XM_011475949.1 GenBank Oryzias latipes Beloniformes Subtropical 

ldh-c L07336 GenBank Fundulus heteroclitus Cyprinodontiformes Temperado 

ldh-c XM_007546637.1 GenBank Poecilia formosa Cyprinodontiformes Subtropical 

ldh-c XM_003967503.2 GenBank Takifugu rubripes Tetraodontiformes Temperado 

ldh-c XM_006782556.1 GenBank Neolamprologus brichardi Perciformes Tropical 

ldh-c XM_005728121.1 GenBank Pundamilia nyererei Perciformes Tropical 

ldh-c XM_004563724.1 GenBank Maylandia zebra Perciformes Tropical 

ldh-c XM_003443892.2 GenBank Oreochromis niloticus Perciformes Tropical 

ldh-c XM_008294732.1 GenBank Stegastes partitus Perciformes Tropical 

ldh-c XM_010757306.1 GenBank Larimichthys crocea Perciformes Temperado 

LDH AF023168.1 EMBL Styela plicata tunicate  

LDH M74064.1 GenBank Petromyzon marinus lamprey  
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(Invitrogen) com os ciclos térmicos: 94ºC 2 min , 35 ciclos de 94ºC por 30 s,  55ºC por 30 s, 

68ºC por 1 min e 72ºC por 10 minutos. O gene de ldh-a nas espécies L.fasciatus, T.enlogatus, 

C. abramoides e P.flavipinnis também foi amplificado pela enzima Taq DNA Polymerase 

High Fidelity (Invitrogen), mas com 40 ciclos térmicos. 

As amplificações resultaram em uma única banda com cerca de 800 bp para todas as 

espécies. Os fragmentos foram visualizados por eletroforese horizontal em gel de agarose 

1,5% corado com GelRed (Biotium) (0,5 μg/mL) e com utilização do marcador de peso 

molecular E-gel 96 High Range (Invitrogen). Os produtos foram purificados pelo processo de 

PCR Clean-UP com Agencourt Ampure XP Beads (Beckman Coulter) e quantificados no 

espectrofotômetro Nanodrop 2000 (Thermo Scientific). 

Sequenciamento 

As reações de sequenciamento foram realizadas com o kit Big DyeR Terminator V3.1 

Cycle Sequencing (Applied Biosystems) com 80 – 100 ng de DNA. Foram sequenciados 

quatro indivíduos por espécie e cada amostra em quadruplicata com os seguintes ciclos 

térmicos: 95°C 2 min, 39 ciclos a 96°C por 15 s, anelamento do primer a 57°C por 1 min, 

60°C 4 min. Os produtos obtidos foram precipitados em 40 µL de isopropanol (65%) por 35 

minutos de centrifugação seguidos por mais 10 minutos com 200 µL de etanol (70%). Após 

uma hora de secagem, adicionou-se 10 µL de formamida Hi-Di (Applied Biosystems) para 

ressuspensão do DNA com seguida desnaturação. O sequenciamento foi realizado com 

auxílio do sequenciador automático ABI 3130XL Genetic Analyzer (Applied Biosystems) 

pelo método de SANGER (Sanger, et al. 1977). 

A fim de confirmar a obtenção do gene, as sequências foram submetidas a análises nos 

algoritmos BLASTN e BLASTX (Altschul, et al. 1997) no banco de dados GenBank 

incorporado ao NCBI (<http://www.ncbi.nlm.nih.gov>). Assim, as sequências nucleotídicas 

foram comparadas contra bancos de dados de nucleotídeos e de proteínas (Altschul et al. 

1990). Após a confirmação do gene ldh-a, todas as sequências de nucleotídeos de cada 

indivíduo (n =4) foram analisadas no software Geneious v7.1.5 (Biomatters). Os alinhamentos 

foram obtidos utilizando ClustalW (Larkin, et al. 2007)e uma sequência consenso de cada 

espécie foi gerada com sua respectiva sequência de aminoácido predita por uma pesquisa de 

ORF realizada no programa Geneious v7.1.5 (Kearse, et al. 2012) e, adicionalmente, com o 

auxílio do algoritmo BLASTX (Altschul, et al. 1997).As sequências de aminoácidos foram 

alinhadas utilizando o algoritmo MUSCLE (Edgar 2004). 
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Análises filogenéticas dos genes de LDH 

Todas as análises filogenéticas foram realizadas com sequências de nucleotídeos e a 

escolha do melhor modelo de evolução nucleotídica foi realizada no programa JModeltest 

v2.1.5 (Guindon e Gascuel 2003). As reconstruções filogenéticas foram determinadas pelos 

métodos Máxima Verossimilhança (Maximum Likelihood) e Baysiana (BI). As análises de 

Máxima Verossimilhança (ML) foram realizadas nos softwares RaxML v8.1 (Stamatakis 

2014) utilizando o modelo GTR+G com 100 árvores iniciais e 1000 réplicas de bootstrap 

(Felsenstein 1985). Para as análises de inferência Baysiana utilizou-se o software  MrBayes 

v3.2.4 (Huelsenbeck e Ronquist 2001) com quatro corridas de 107 de gerações amostradas a 

cada 10000 gerações e o software BEAST v1.8.2 (Drummond, et al. 2012) com 10 milhões de 

gerações amostradas a cada 1000 gerações. O tempo de divergência e dos eventos de 

duplicação dos genes foram estimados por calibração com registro fóssil das espécies: 

Proeleginops grandeastmanorum (Eastman e Grande 1991) 40 Ma e Mahengechromis 

(Genner, et al. 2007) 46 Ma. As médias e as estimativas de densidade posterior a 95% dos 

tempos de divergência e as probabilidades posterior dos clados foram inferidas e visualizadas 

pelo programa Figtree v1.4.2. 

Para as inferências filogenéticas incluindo os genes ldh-a, ldh-b e ldh-c foi utilizado 

como grupo externo a LDH da espécie de ascídea Styela plicata. Segundo Stock e Power 

(1997), a LDH de tunicado é um outgroup apropriado para os genes da LDH de vertebrados. 

Já para as inferências filogenéticas do gene ldh-a, a LDH da lampreia (Petromyzon marinus) 

foi utilizada como grupo externo. 

Análise de seleção do gene ldh-a 

A validação da ocorrência de seleção positiva do gene ldh-a foi avaliada por meio do 

programa Selecton (Stern, et al. 2007), segundo os modelos M8 X M8A (Goldman e Yang 

1994) e pelo programa PAML v4.7c (Yang 2007). Neste último, três análises distintas foram 

realizadas: 1) Branch models (Yang 1998; Yang e Nielsen, 1998), que permite detectar a ação 

de seleção positiva (ω >1) em determinadas linhagens da filogenia; 2) Models site (Nielsen e 

Yang 1998; Yang, et al. 2000b) que identifica quais aminoácidos ao longo de toda filogenia 

estão sob ação de seleção positiva. Dois testes foram conduzidos, o primeiro comparou M1a 

(Nearly Neutral) e M2a (Seleção Positiva) e o segundo M7 (beta) e M8a (beta & ). 3) 

Branch site models (Yang e Nielsen 2002) para identificar aminoácidos que passam por 

episódios de evolução adaptativa em alguns clados em específico; utilizou-se modelo Ma 
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modificado versus o mesmo modelo fixando ômega=1 em conjunto com The Empirical bayes 

(BEB). Os LRT (likelihood ratio test) foram utilizados para testar os diferentes modelos nas 

três análises de seleção positiva.  

RESULTADOS 

Sequências dos genes de LDH 

O alinhamento das sequências dos genes da LDH inclui 265 aminoácidos da proteína, 

do resíduo 70 ao 333 dos 333 aminoácidos que a compõem (Figura 2). Os peixes amazônicos 

possuem um alto nível de conservação para ldh-a, com raras substituições de aminoácidos e 

94,4% de identidade genética entre as 23 espécies sequenciadas. Quando comparado com 

outras 33 espécies de teleósteos, o gene possui 88,8% de identidade de nucleotídeos e 91,7% 

entre os aminoácidos da proteína. Além disso, os três genes da família da LDH possuem 

86,7% de identidade entre seus resíduos de aminoácidos. Diante desse alto índice de 

similaridade e conservação dos genes, identificamos as principais mutações que diferenciam o 

gene ldh-a de espécies amazônicas das demais, e aquelas que diferem o gene das espécies 

adaptadas ao calor, das adaptadas ao frio (Tabela 3). Pelo menos quatro mutações foram 

primordiais na divergência do gene A entre os peixes amazônicos e os demais teleósteos 

analisados: 1) o resíduo 161 da proteína contêm o aminoácido Serina (Ser) em todas as 

espécies analisadas, com exceção de quatro espécies que, nesta posição possuem uma Glicina 

(Gly); 2) O glutamato (Glu) no resíduo 230 da proteína das espécies amazônicas é substituído 

por alanina (Ala) nos demais teleósteos, com exceção de C.punctipinnis e C.xanthochira; 3) 

Na posição 286, o Glutamato (Glu) está presente em todas as espécies amazônicas e em 

C.carpio e S.carolitertii; já nas demais espécies Aspartato (Asp) é o aminoácido desta 

posição; 4) A metionina na posição 318 nas espécies amazônicas é substituída por Glutamina 

(Gln) e Valina (Val) nas demais espécies. 

As principais mutações que podem ser consideradas adaptativas e representam as 

diferenças do gene ldh-a entre ortólogos adaptados ao calor e ao frio, ou seja, entre mesófilos 

e psicrófilos, são as substituições hidrofóbicas conservativas (Ala188Gly, Met265Ile, 

Ile174Val), as que ocorrem entre aminoácidos hidrofóbicos para hidrofílicos (Met318Gln, 

Gly214Ser), hidrofílico para hidrofóbico (Lys225Gly, Ser225Gly) e hidrofóbico para acídico 

(Met234Glu). Além disso, há a inserção de uma histidina (Hist) nos mesófilos e a perda nos 

psicrófilos na posição 76 da proteína. De modo geral, a maioria das substituições ocorreram 

entre aminoácidos hidrofóbicos, o que pode estar diretamente relacionado com a manutenção 
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da estabilidade da proteína (Tabela 4). No nível da estrutura primária das isoenzimas 

(isoformas), LDH-B e LDH-C apresentam forte identidade, com maior número de mutações 

em relação à isozima A. A maioria das mutações conservativas foi entre aminoácidos 

hidrofóbicos, porém outras mutações que diferenciam o gene A dos genes B e C são mutações 

não conservativas que ocorreram de aminoácidos hidrofóbicos presentes na LDH-A para 

hidrofílicos (Tabela 4). Observamos um aminoácido com mutação exclusiva para ldh-c 

(Lys266Arg). Essas mutações podem ser visualizadas no alinhamento de aminoácidos (Figura 

2). 

Tabela 3. Substituições de aminoácidos do gene ldh-a em espécies de teleósteos de diferentes latitudes. Direção: 

mesófilo para psicrófilo.  

Posição Substituição Tipo de mudança 

161 Ser161Gly Hidrofílico para hidrofóbico 

230 Glu230Ala Acídico para hidrofóbico 

286 Glu286Asp Conservativa/ Ascídica 

188 Ala188Gly Conservativa/ Hidrofóbica 

191 Ile191Val Conservativa/ Hidrofóbica 

225 Lys225Gly Hidrofílico para Hidrofóbica 

225 Ser225Gly Hidrofílico para Hidrofóbica 

174 Ile174Val Conservativa/ Hidrofóbica 

318 Met318Gln Hidrofóbico para Hidrofílico 

318 Val318Gln Hidrofóbico para Hidrofílico 

265 Met265Ile Conservativa/ Hidrofóbica 

234 Met234Glu Hidrofóbico para Acídico 

292 Ile292Val Conservativa/ Hidrofóbica 

221 Ala221Ile Conservativa/ Hidrofóbica 

214 Gly214Ser Hidrofóbico para Hidrofílico 

 

Tabela 4. Substituições de aminoácidos dos diferentes genes da LDH nas espécies de teleósteos analisadas no 

presente trabalho. 

Posição 
Aminoácido 

em ldh-a 

Aminoácido em 

ldh-b e ldh-c 
Tipo de mudança 
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76 H (Hist) S (Ser) Conservativa (Hidrofílica) 

76 H (Hist) P (Pro) Hidrofílica para hidrofóbica (ldh-c) 

91 K (Lys) R (Arg) Conservativa (Hidrofílica) 

92 V (Val) I (Ile) Conservativa (Hidrofóbica) 

99 A (Ala) V (Val) Conservativa (Hidrofóbica) 

120 F (Phe) H (Hist) Hidrofóbico para Hidrofílico 

124 D (Asp) Q (Gln) Acídico para Hidrofílico 

143 I (Ile) V (Val) Conservativa (Hidrofóbica) 

148 A (Ala) T (Thr) Hidrofóbico para Hidrofílico 

154 F (Phe) L (Leu) Conservativa (Hidrofóbica) 

156 R (Arg) L (Lys) Hidrofílico para Hidrofóbico 

180 H (Hist) G (Gly) Hidrofílico para Hidrofóbico 

181 L (Leu) I (Ile) Conservativa (Hidrofóbica) 

186 C (Cys)  F (Phe) Hidrofílico para Hidrofóbico 

197 S (Ser) T (Thr) Conservativa (Hidrofílica) 

250 S (Ser) N (Asn) Conservativa (Hidrofílica) 

255 M (Met) L (Leu) Conservativa (Hidrofóbica) 

270 K (Lys) R (Arg) Conservativa (Hidrofílica) 

277 L (Leu) M (Met) Conservativa (Hidrofóbica) 

282 H (Hist) Y (Tyr) Hidrofílico para Hidrofóbico 

284 V (Val) I (Ile) Conservativa (Hidrofóbica) 

301 L (Leu) V (Val) Conservativa/ Hidrofóbica 

303 D (Asp) S (Ser) Acídico para Hidrofílico 

306 H (Hist) N (Asn) Conservativa (Hidrofílica) 

314 E (Glu) V (Val) Acídico para hidrofóbicos 

330 E (Glu) D (Asp) Conservativa (Acídica) 

332 I (Ile) K (Lys) Hidrofóbico para Hidrofílico 

333 L (Leu) D (Asp) Hidrofóbico para ascídico 
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Figura 2. Alinhamento de sequências de aminoácidos dos genes de LDH de teleósteos. A: ldh-a; B: ldh-

b; C: ldh-c. Os nomes em destaque correspondem a sequências do gene A de espécies adaptadas ao calor 

e ao frio. Em verde: espécies de clima tropical, amazônicas; amarelo: espécies de clima subtropical e 

azul: espécies de clima temperado e polar. Os pontos representam os aminoácidos idênticos. 
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Filogenia dos genes de LDH  

O primeiro resultado evidente na filogenia dos genes de LDH é a formação de dois 

grandes clados, um do gene ldh-a e outro dos genes ldh-b e ldh-c (representados por uma 

barra preta no lado direito da Figura 3. As árvores filogenéticas geradas tanto por inferência 

Baysiana (BI, Figura 3) como por Máxima Verossimilhança (ML, Material Suplementar 1) 

apresentaram valores de suporte satisfatórios para os resultados aqui apresentados, com baixa 

resolução em apenas alguns ramos. A origem dos genes deu-se por um evento de duplicação 

gênica próximo à radiação explosiva dos vertebrados, há cerca de 540 Ma (Cambriano), 

originando então o gene A e o gene B e, por um conseguinte, o outro evento de duplicação 

originou o gene C a partir do gene B (312 Ma) (Figura 3). 

Com 98% de probabilidade posterior, a LDH da lampreia (Petromyzon marinus) é 

inserida filogeneticamente no clado do gene ldh-a. Assim, tanto pelas análises filogenéticas 

como pelo alinhamento de aminoácidos (Figura 2), consideramos que o único gene da LDH 

da lampreia é uma ldh-a. Nossos resultados apontam, ainda, que, apesar da origem 

concomitante dos genes A e B, a diversificação de ldh-a nos Actinopterygii, mais 

precisamente nos teleósteos é mais recente do que a diversificação do gene ldh-b. O gene A 

divergiu na maioria das espécies representadas na filogenia entre o período Cretáceo e, 

principalmente, no Cenozóico, enquanto que os genes B e C divergiram, sobretudo, entre os 

períodos Permiano e Cretáceo (Figura 3). A divergência do gene ldh-a fica muito evidente 

com a separação dos dois clados no início do período Jurássico (200 Ma), um incluindo 

espécies mesófilas de ambientes mais quentes como clima subtropical e clima tropical 

(principalmente espécies amazônicas) e o outro clado com espécies psicrófilas de clima 

temperado e polar (Figura 3). A divergência do gene A nesses clados ocorre principalmente 

no período cenozóico, indicando uma especialização recente do gene em função do ambiente 

ao qual as espécies são adaptadas. 

Em particular, as espécies amazônicas estão agrupadas em um grande clado, com 

exceção de Plagioscion squamosissimus, que ficou inserida dentro do clado das espécies de 

Perciformes marinhos, provavelmente por ser uma espécie de origem marinha, o que indica 

que sua LDH-A é mais similar às das espécies daquele ambiente. Detectamos um baixo sinal 

filogenético no agrupamento entre os peixes amazônicos, possivelmente em decorrência da 

alta conservação do gene nessas espécies, como observado pelo alinhamento de aminoácidos 

(Figura 2). 

 



 

22 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Relação filogenética dos genes da LDH em peixes. A Inferência Baysiana foi baseada em 93 

sequências nucleotídicas dos genes de LDH de peixes teleósteos e gerada pelo programa BEAST v1.8. As 

linhas pretas identificam os nós suportados com pp> 95%, e as linhas em cinza marcam os nós com pp 

<80%. O tempo de divergência é apresentado em escala de tempo geológico com tempo absoluto dado em 

milhões de anos. As espécies amazônicas estão destacadas em azul. Os asteriscos representam as espécies 

com os genes parálogos nessa filogenia: ldh-a, ldh-b e ldh-c (*), ldh-a e ldh-b (**) e ldh-b e ldh-c (***). Os 

clusters dessa árvore não refletem a relação filogenética das espécies avaliadas. 
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Filogenia e análise de seleção de ldh-a 

Conforme os resultados apontados na filogenia dos genes de LDH pelo programa 

BEAST (Figura 3), ficou evidente a provável evolução adaptativa de ldh-a nas espécies de 

peixes estudadas. Com base nisso, foram realizadas análises filogenéticas e de validação de 

seleção positiva apenas para este gene com Inferência Baysiana (IB, Figura 4) e Máxima 

Verossimilhança. Todas as árvores foram bem suportadas com valores de probabilidade 

posterior e de “bootstrap” e também apresentaram topologias semelhantes. Fica evidente a 

separação dos clados com espécies adaptadas ao frio e o clado com espécies adaptadas ao 

calor (Figura 4). A politomia do ramo nas espécies amazônicas demonstra quão conservado é 

o gene para este grupo e que provavelmente as espécies apresentam adaptações tão peculiares 

ao ambiente tropical que não permitiu diferenciar entre os grupos. 

 

 

 

 

 

  

Figura 4. Árvore de Inferência Baysiana baseada em 57 sequências nucleotídicas do gene ldh-a de peixes 

teleósteos. As linhas pretas identificam os nós suportados por valores com probabilidade a posteriori ≥95% e 

as em escala de cinza marcam os nós com probabilidade a posteriori ≤ 85%. Os clados destacados 

representam as espécies com distribuição em clima tropical (verde), temperado e polar (azul) e subtropical 

(amarelo). Os peixes amazônicos estão destacados em azul 
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A fim de validar a ocorrência de seleção positiva no gene A, foram realizados testes de 

máxima verossimilhança tanto para detectar seleção positiva que afeta as linhagens como os 

sítios da proteína. O modelo de ramos (Branch models) permite que os valores de ω (dN/dS) 

variem entre os ramos da filogenia sendo possível detectar a ação de seleção positiva em 

determinadas linhagens (Yang 1998) (veja os parâmetros  na tabela 5). 

 
Tabela 5. Resultados dos LRTs para o modelo de ramos do gene ldh-a. 

Modelos Parâmetros do teste Valor de Verossimilhança LRT 

H0 Todos os ramos possuem 

a mesma razão de ω 

-5765,03 148,70 

p value 

3,3394E-34 

p <0,05 
H1 Cada ramo possui sua 

própria razão de ω 

-5690,69 

 

Os resultados dos testes de hipóteses (Branch model) apontam diferenças nas taxas de 

ω com valores >1 confirmando então a ocorrência de seleção positiva em ramos específicos 

na filogenia de ldh-a de peixes teleósteos. O ramo inicial da árvore que diverge da lampreia 

possui alto valor de ω (205,78), além disso, todos os outros ramos cujos valores de ω foram 

superiores a 1 estão em dois clados distintos, o de espécies amazônicas (clima tropical) e o 

clado com espécies adaptadas ao frio (clima polar e temperado). Valores altos de ω para as 

espécies amazônicas Arapaima gigas (Osteoglossiformes), Leporinus fasciatus 

(Characiformes) e Parauchenisterus galeatus (Siluriformes) são intrigantes, já que as mesmas 

não possuem um conjunto de características em comum que possam justificar, nesse 

momento, a seleção positiva para ldh-a. Assim, acreditamos que análises fisiológicas 

complementares possam elucidar as características positivamente selecionadas nessas 

espécies futuramente. O resultado com todos os valores de ω estão mostrados na Figura 5. 

Os resultados de LTRs, por meio dos testes de modelos de sítios M7-M8, mostraram 

dois sítios na proteína evoluindo sob seleção positiva em toda filogenia de ldh-a (214Ser e 

230Ser) pela análise Bayes Empirical Bayes (BEB) (Yang, et al. 2005) e a análise de Naive 

Empirical  Bayes (NEB) resultou em um sítio a mais sob seleção positiva (225Gly) (Tabela 

6). 

Alguns ramos que esperamos estarem sob seleção positiva foram analisados por meio 

da análise Branch Site com a construção das seguintes hipóteses: H0 presume que os ramos 

selecionados possuam ω=1 e H1 que os ramos selecionados tenham ω>1. O clado 1 com 

espécies amazônicas e o clado 2 com espécies de clima polar apresentaram sítios que estão 

sob ação de seleção positiva, já o clado 3 com as espécies de clima subtropical não 

apresentaram nenhum sítio sob seleção positiva (Tabela 7). Estes resultados sugerem que o 
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gene ldh-a está sob seleção positiva em alguns sítios na proteína durante o processo de 

diversificação das espécies de peixes teleósteos adaptadas ao calor e ao frio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 6. Sítios de ldh-a sob seleção positiva obtidos pelo teste de modelo de sítios obtidos no programa 

PAML4.7c. (*P>95%; ** P> 99%) 

 

 

 

 

 

 

 

Análise Sítio Pr (w>1) Post mean +- SE for w 

BEB 

214 Ser 0.983* 1.504 +- 0.155 

230 Ser 0.980* 1.502 +- 0.158 

Figura 5. Árvore com análise de Branch model pelo programa PAML baseada em 57 sequências 

nucleotídicas do gene ldh-a de peixes teleósteos. Os círculos vermelhos destacam os valores de ω (dN/dS) que 

indicam a ocorrência de seleção positiva em determinadas linhagens de espécies de teleósteos de clima polar e 

temperado e espécies de clima tropical.  

Peixes amazônicos 

Polar e temperado 

Tropical 
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Tabela 7. Sítios sob seleção seletiva nas espécies de clima tropical e polar obtidos pela análise de sítio ramo no 

programa PAML4.7c. (*P>95%; ** P> 99%).  

 

 

 

 

 

 

DISCUSSÃO 

Filogenia dos genes da LDH em Teleósteos 

Nossas análises, baseadas em sequências de 75 espécies de teleósteos, mostraram que 

o evento de duplicação dos genes ocorreu próximo à origem dos vertebrados, o que é 

consistente com a visão geral de que a evolução dessas isoenzimas em Gnatostomatos deu-se 

a partir de duplicações após a divergência entre vertebrados e tunicados (Stock 1997, 

Cristescu, et al. 2008, Brazeau e Friedman 2015). Porém, não ficou evidente uma origem a 

partir de um gene ou de outro e sim um evento de duplicação comum às isoformas LDH-A e 

LDH-B. Além disso, conforme as filogenias dos três genes, A LDH da lampreia é uma LDH-

A confirmado pelo alto valor de suporte (98%), e não o gene ancestral que deu origem a ldh-a 

e ldh-b como suposto por Li et al. (2002) e também apontado na filogenia da evolução dos 

genes em vertebrados e invertebrados proposta por Cristescu et al. (2008). Nas análises 

filogenéticas propostas por Stock e Whitt (1992), Li et al. (2002) e Cristescu et al. (2008) 

levantou-se a hipótese da LDH da lampreia (Agnatha) ser uma LDH-A, todavia, uma vez que 

os valores de bootstrap não foram significativos (55 - 58%), não foi possível afirmar se essa 

LDH seria uma LDH-A ou seria a origem de LDH-A e LDH-B para gnatostomatos. 

O ciclostomata (lampreia), vertebrado mais primitivo existente junto com os peixes-

bruxa (Janvier 2015), é um organismo intrigante para os estudos evolutivos da lactato 

desidrogenase por ser o único vertebrado a possuir uma única isozima da LDH e que realiza 

as mesmas funções atribuídas às outras isozimas em todos os outros vertebrados (Market 

1975). Segundo Stock e Whitt (1992), essa questão poderia representar a manutenção do 

estado ancestral da enzima em vertebrados ou ser resultado da perda de locos, onde nesse caso 

é possível considerar que a enzima da lampreia esteja especificamente relacionada a uma das 

isozimas dos vertebrados, fato que ficou evidente no presente trabalho. Assim, nossa hipótese 

é de que os genes A e B da família da L-Lactato Desidrogenase tiveram uma origem a partir 

Clado Sítio Pr (w>1) 

1 (Tropical) 118 Ile 0.997** 

2 (Polar) 

160 Ile 0.969* 

332 Thr 0.995** 
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de um evento de duplicação gênica comum próxima à origem dos vertebrados, porém a 

divergências do gene A nos Actinopterygii foi mais recente. Além disso, por um segundo 

evento de duplicação, o gene LDH-C foi originado a partir de LDH-B e a LDH da lampreia é 

comprovadamente uma LDH-A, a partir da qual o gene divergiu nos teleósteos (Figura 6). A 

duplicação de LDH-C em Actinopterygii a partir de LDH-B foi comprovada nas filogenias 

propostas por Crawford et al. (1989), Quattro et al. (1993), Stock et al. (1997), porém essas 

análises foram baseadas em apenas três espécies de teleósteos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O tempo de divergência dos genes de LDH mostrados na filogenia (Figura 3) estão 

diretamente associados com a origem e diversificação dos peixes ósseos. A divergência entre 

os Chondrichthyes (tubarões, quimeras e raias) e Osteichtyes (peixes ósseos e tetrápodes) 

ocorreu na era Paleozoica há pelo menos 423 milhões de anos atrás (Brazeau e Friedman 

2015) e estima-se que a origem dos Actinopeterygii ocorreu entre 402,3 e 384,3 Ma no 

Devoniano, com as primeiras divergências durante o carbonífero até o início do permiano 

(333,0 – 285,8 Ma) (Near, et al. 2012). Tanto o clado da LDH-A quanto o da LDH-B 

mostram as primeiras divergências entre os genes nesses intervalos de tempo geológico. No 

entanto, a maioria das grandes linhagens dos teleósteos divergiu no final do Mesozoico para o 

Figura 6. Eventos de duplicações gênica dos genes de LDH ao longo do tempo geológico após a origem dos 

vertebrados dos tunicados. A duplicação dos genes de LDH-A e LDH-B ocorreu por volta de 530 Ma próxima a 

origem dos vertebrados, porém a divergência do gene A nos peixes (Actinopterygii) é mais recente do que do 

gene B. Um segundo evento de duplicação deu origem ao gene de LDH-C a partir de LDH-B por volta de 390 

Ma. Em destaque: Verde: LDH-A, amarelo: LDH-B e vermelho: LDH-C. 
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Cenozoico na conhecida “Segunda Era dos Peixes” (Near, et al. 2012) onde encontram-se os 

grupos dominantes de vertebrados marinhos e dos peixes de água doce (Ostariophysi e 

Acanthopterygii). Esse intervalo de tempo coincide com a grande diversificação do gene ldh-a 

nos teleósteos (Figura 3). Além disso, a formação dos clados distintos que separam os genes 

ortólogos da ldh-a das espécies que ocorrem em climas mais quentes das espécies de clima 

frio, se dá no período da fragmentação tectônica da Gondwana que ocorreu no final do 

Mesozoico (Cretáceo Inferior), há cerca de 135 Ma atrás, resultando na formação da América 

do Sul, África, Austrália, Antártida e Índia. Esse evento geológico é responsável, por 

exemplo, pela especiação da família dos ciclídeos e dos nototenídeos antárticos (Bargelloni, et 

al. 1994; Friedman, et al. 2013; Jokat, et al. 2003). Assim, fica claro que a LDH-A possui 

especialização mais recente como resultado da adaptação ao ambiente. 

As substituições que diferenciam as três isozimas são conservativas e ocorrem tanto 

entre aminoácidos hidrofóbicos como hidrofílicos e as não conservativas, em sua maioria, são 

de aminoácidos hidrofílicos em LDH-A e hidrofóbicos na isozima B e C (Tabela 4). Essas 

mudanças, de modo geral, estão relacionadas com a maior termosensibilidade de LDH-A e 

termoestabilidade de LDH-B. Durante o curso da evolução, as enzimas sofreram ajustes em 

suas interações estabilizadoras e a seleção favoreceu o acúmulo de substituições de 

aminoácidos de modo a equilibrar o balanço entre rigidez (estabilidade) e flexibilidade (para 

atividade), bem como a conservação da função, quando expostas a novas temperaturas, por 

exemplo, e especificidade tecidual (Hochachka e Somero, 2002; Somero 2010). Enquanto a 

LDH-A está envolvida principalmente na conversão de piruvato em lactato (glicólise 

anaeróbica), a LDH-B apresenta cinética compatível com órgãos dependentes de oxigênio e 

converte o lactato em piruvato na gliconeogênese (metabolismo aeróbico). O loco da LDH-C 

é expresso em testículos de mamíferos e em tecidos nervosos como cérebro e retina de 

teleósteos (Whitt 1984; Powers e Schulte 1998). 

Evolução adaptativa da LDH-A 

 A LDH-A exerce um papel fundamental no metabolismo da glicólise e é a isoenzima 

predominante no músculo branco dos vertebrados (Almeida-Val e Val 1993). Nos teleósteos, 

por exemplo, onde este tecido está envolvido na natação, a enzima pode estar sob forte 

pressão seletiva (Fields e Somero 2004). O mecanismo catalítico da LDH-A, bem como sua 

estrutura tridimensional, são muito bem descritos e sabe-se que o sítio ativo responsável para 

ligação com substrato e cofator é invariável desde bactérias até vertebrados e sua estrutura 

permanece conservada (Auerbach, et al. 1998). Esta isoenzima tem sido considerada um 
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sistema ideal para estudos sobre adaptação de enzimas principalmente em relação a variações 

de temperatura que, assim como o PH, concentração de sais e pressão hidrostática, 

desempenha importante influência na cinética enzimática, estrutura tridimensional da proteína 

e estado de ionização de aminoácidos críticos que podem acarretar até mesmo em alterações 

na afinidade pelo substrato (KmPYR) (Schulte 2001; Hochachka e Somero 2002, Fields 2001). 

Dessa forma, as enzimas, sendo essenciais para o funcionamento dos sistemas biológicos, 

devem ser rígidas o suficiente para manter a conformação da proteína, mas também flexíveis, 

de forma a se ajustar a mudanças conformacionais durante a catálise. Assim, a evolução foi 

responsável por modificar de forma sutil a estrutura das enzimas para atender às diversas 

condições ambientais, como o frio e o calor (Fields and Somero 1998). 

A filogenia do gene codificador da LDH-A apresentada nesse trabalho exibe 

claramente a formação de clados distintos entre espécies mesófilas e psicrófilas durante a 

recente divergência do gene no período cenozoico. Os dados comprovam a ocorrência de 

seleção positiva indicando evolução adaptativa do gene em relação aos macro ambientes 

distintos (espécies amazônicas de clima tropical e espécies de clima polar e temperado). Este 

é o primeiro trabalho a abordar evolutivamente o tema a partir de sequências de nucleotídeos 

e aminoácidos, mas essa teoria é suportada por estudos que compararam a forma, funções e 

afinidade ao substrato da LDH-A entre peixes psicrófilos e mesófilos (Fields e Houseman 

2004; Fields e Somero 1998; Holland, et al. 1997; Johns e  Somero 2004). A LDH adaptada 

ao frio possui uma estrutura mais “solta”, com maior flexibilidade e menor entalpia de 

ativação que permite seu funcionamento em condições onde normalmente congelaria e as 

regiões mais flexíveis permitem uma correta orientação e manutenção das moléculas de 

piruvato enquanto ocorre a conversão em lactato, porém dispõem de baixa eficiência em 

temperaturas mais elevadas (Fields e Somero 1998, Fields 2001). Já as espécies adaptadas ao 

calor possuem uma LDH com maior rigidez e maior entalpia de ativação, além disso 

demonstram uma ligação ao substrato mais eficiente e a eficiência catalítica mais baixa. 

Resultados dos estudos nessa área mostram que quando comparados os efeitos sobre a 

afinidade pelo substrato em diferentes ortólogos, o Km tende a diminuir com a redução da 

temperatura, e consequentemente o aumento da temperatura leva a uma diminuição na 

afinidade da enzima pelo substrato, ou seja, aumento do Km. Além disso, cada espécie 

apresenta um valor de Km muito diferente, seja qual for a temperatura. Por exemplo, as 

espécies antárticas de barracudas do gênero Sphyraena (Holland, et al. 1997), quando testadas 

em 15 graus, a enzima apresenta alto valor de Km; já as espécies mesófilas apresentam Km 
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intermediário (Fields e Somero 1997) e a LDH-A de um lagarto do deserto apresenta baixo 

Km. Todavia, na temperatura corpórea real do animal, os valores de Km são altamente 

conservados entre as espécies (conservação de Km), estabilizando em uma faixa de 0,1 a 0,3 

mM (Hochachka e Somero 2002). 

A adaptação da LDH-A ocorreu do calor para o frio, onde várias substituições 

diminuíram os pares de íons e as redes de ligações iônicas, estabelecendo interações 

desfavoráveis. Dessa forma, as substituições de aminoácidos localizadas em regiões críticas 

da enzima são apontadas como responsáveis pela adaptação da enzima à temperatura, 

desempenhando sobre elas papel fundamental em sua estabilidade conformacional e 

flexibilidade (Coquelle, et al. 2007). Alguns autores têm demonstrado que apenas uma 

substituição de aminoácidos na LDH-A é capaz de modificar a enzima de forma adaptativa à 

temperatura (Somero 2004; Brindley, et al. 2008; Johns e Somero 2004). De fato, nossos 

dados mostram que durante o curso da evolução do gene ldh-a em teleósteos, algumas 

substituições de aminoácidos conservativas e não conservativas ocorreram nessa isoforma (ou 

isoenzima) com estrutura primária conservada. Consideramos responsáveis pela adaptação e 

diferenças entre ortólogos mesófilos e psicrófilos, os resíduos que são conservados entre os 

ortólogos tropicais e diferentes nos polares. Mas os efeitos dessas substituições sobre a função 

das enzimas precisam ser melhor investigados futuramente. As substituições não 

conservativas não necessariamente alteram drasticamente as propriedades de uma enzima 

porque existem os efeitos de compensação de mutações que podem induzir interações de 

estabilização (Fields 2001). A fim de compreender como os aminoácidos associados à 

adaptação ao frio afetam o KmPYR da LDH-A, Fields e Houseman (2004) compararam os 

efeitos de substituições em ortólogos de ambientes distintos, um adaptado ao frio 

(Chaenocephalus aceratus) e outro a temperaturas mais quentes (Gillichthys mirabilis). As 

substituições Glu233Met e Gln317Val (Met234Glu e Met318Gln no presente trabalho) foram 

responsáveis por alterar a afinidade da enzima do peixe antártico para um nível similar ao da 

espécie adaptada ao calor. As mutações Gly213Thr e Gly224Ser (214 e 225 no presente 

trabalho) não conseguiram reduzir o KmPYR da proteína expressa em comparação a 

Chaenocephalus aceratus, mas Gly224Ser aumentou significativamente o KmPYR. Assim, 

esses autores sugeriram que estas mutações não desempenham papel adaptativo na afinidade 

ao substrato da LDH-A de nototenídeos em relação aos ortólogos mesófilos. Todavia, nossos 

resultados mostram que estes dois sítios estão sob seleção positiva (214Ser e 225Gly), onde o 

aminoácido serina do sítio 214 é uma mutação nas espécies tropicais amazônicas e glicina no 
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sítio 225 nas espécies adaptadas ao frio. O sítio 230S (Ser) também está sob seleção positiva, 

mas o aminoácido nesse resíduo da proteína é exclusivo de lampreia, Cypriniformes (D.rerio, 

C.carpio e S.carolitertii) e de uma espécie de Salmoniforme (Salmo salar), espécies cujo gene 

da LDH-A possui tempo de divergência mais antigo, conforme mostrado na filogenia aqui 

apresentada (Figura 3). Segundo Johns e Somero (2004), nem todas as substituições alteram o 

Km da maneira prevista, algumas têm apenas efeitos leves sobre a mudança de Km, porém é 

possível que uma única mutação seja responsável pela diferença de Km entre espécies de 

clima temperado e tropicais, como por exemplo, a mutação Thr219Ala em espécies do gênero 

Chromis. Além disso, sabe-se que a resposta dos organismos a variações ambientais pode 

ocorrer em diversos níveis da hierarquia biológica (comportamental, fisiológico, bioquímico e 

molecular), seja ela imediata, um pouco mais longa (de horas a meses) ou em escala de tempo 

muito maior, evolvendo diversas gerações sob um longo intervalo de tempo (processo de 

adaptação evolutiva). Por outro lado, as variações nos níveis de expressão dos genes e 

fosforilação da proteína são mecanismos mais rápidos (Schulte 2001; Somero 2010). 

Nossos resultados também mostram que as linhagens das espécies tropicais e polar 

estão sob seleção positiva. O gene ldh-a nas 23 espécies de peixes amazônicos é muito 

conservado, com poucas mudanças em sua sequência de aminoácidos. Provavelmente a LDH-

A desse grupo de espécies desenvolveu adaptações comuns ao clima tropical e principalmente 

ao ambiente amazônico, que não permite diversificação nas sequências proteicas, mas em 

outros mecanismos regulatórios. Os habitats aquáticos amazônicos, como resultado dos pulsos 

de inundação, são caracterizados por episódios periódicos ou prolongados de baixa 

concentração de oxigênio ou hipóxia, variações na temperatura, disponibilidade de íons, 

dentre outros parâmetros físico-químicos das águas (Sioli 1984; Carvalho et al., 2009). Os 

organismos que sobrevivem a esses ambientes em constantes mudanças desenvolveram uma 

série de adaptações em diferentes níveis biológicos, que são consideradas importantes agentes 

seletivos na história evolutiva dos peixes amazônicos e causa de sua diversidade (Kramer, 

1987; Van DenThillart, et al. 1985; Almeida-Val, et al. 1999a). 

CONCLUSÃO 

Os dados apresentados nesse trabalho suportam a hipótese da evolução adaptativa da 

LDH-A; pela primeira vez é mostrada a filogenia individual desse gene cuja isoforma (ou 

isoenzima) é amplamente estudada como modelo de adaptação de enzima a variações de 

temperatura de aclimatização. Os sítios na proteína e os ramos que estão sob seleção positiva 

correspondem às espécies de clima tropical e polar, mas não podemos associar a adaptação 
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apenas à temperatura, já que inúmeros fatores podem estar relacionados a mutações e 

adaptação de enzimas nesses ambientes. Quando analisados isoladamente, as espécies de 

clima tropical e polar vimos que existem sítios sob seleção específicos deles e que são 

diferentes entre si. O sítio 118Ile nos peixes tropicais, por exemplo, poderá futuramente ser 

estudado em nível proteico. Pesquisas futuras com modelagem de proteínas seriam 

interessantes para comparar o efeito das substituições aqui apontadas na estrutura 

tridimensional da proteína. Além disso, este trabalho forneceu valiosos dados sobre a 

evolução da família de genes que codificam a enzima LDH, elucidando a real posição 

evolutiva da LDH da lampreia mostrando que esta é comprovadamente uma LDH-A, a partir 

da qual o gene divergiu nos teleósteos. Assim, a LDH da lampreia não representa a origem 

dos genes A e B, que tiveram uma origem comum ao mesmo evento de duplicação gênica, 

próximo à origem dos vertebrados. Entretanto, a LDH-A teve uma divergência mais recente 

nos teleósteos diretamente ligada a adaptação a ambientes específicos, isto é, seguindo a 

diversificação dos teleósteos do ambiente quente para o frio e proporcionando adaptações a 

ambientes tropicais predominantemente quentes e hipóxicos. 
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MATERIAL SUPLEMENTAR 
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Figura 1S. Árvore de ML baseada em 93 sequências nucleotídicas dos genes de LDH de peixes teleósteos 

gerada pelo programa RaxML. As linhas pretas identificam os nós suportados por valores de boostrap ≥ 85%, 

e as linhas em cinza marcam os nós com valores de bootstrap ≤ 85% . 
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Análise Sítio Pr (w>1) Post mean +- SE for w 

 191 I 0.616 1.203 +- 0.395 

 214 S 0.983* 1.504 +- 0.155 

BEB 221 T 0.616 1.200 +- 0.401 

 225 G 0.681 1.263 +- 0.362 

 230 S 0.980* 1.502 +- 0.158 

 317 V 0.501 1.084 +- 0.442 

 191 I 0.921   1.045 

 214 S    1.000** 0.104 

 218 D 0.772 0.934 

 221 T 0.901 1.031 

 225 G 0.964* 1.078 

NEB 230 S 1.000** 1.104 

 234 Q 0.834 0.981 

 265 L 0.588 0.793 

 312E 0.554 0.769 

 317 V 0.758 0.922 

 318 Q 0.579 0.786 

Tabela 3S. Resultado dos testes de Sítio-Ramo. Os números em negrito 

destacam os sítios com seleção positiva. 
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Selecton Results 

 

 

 

Legenda: 

 

The selection scale: 

 1  2  3  4  5  6  7  

Positive selection           Purifying 

selection 

 

Tabela 4. Sítios de LDH-A sob seleção positiva identificados pelo servido selecton. 

Posição Aminoácido Ka/ks 

214 Serina (Ser) 1.3 

221 Treonina (Thr) 1.1 

230 Serina (Ser) 1.4 
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