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RESUMO
 

Alticinae apresenta características cariotípicas muito interessantes quanto a

variação do número diplóide, do sistema de determinação sexual e irregularidades

meióticas.  O  número  cromossômico  mais  frequente  é  de  11  ou  12  pares.  As

espécies de Oedionychina estudadas citogeneticamente possuem 2n= 22,10II+X+Y

com cromossomos sexuais gigantes. No que se refere à posição sistemática existem

muitas divergências entre os estudos e problemas de identificação das espécies

pertencentes  aos  vários  gêneros.  O  estudo  com  técnicas  mais  refinadas  e  o

mapeamento  do  DNA r  5S é  recente  em Coleoptera,  e  as  poucas  espécies  de

Alticinae estudadas mostram a presença de dois ou três pares autossômicos. Assim,

este trabalho tem o objetivo de analisar citogeneticamente e propor as estratégias de

diferenciação cariotípica para as espécies de  Omophoita communis e  Omophoita

sexnotata. A  análise  citogenética  dos  indivíduos  de  duas  populações  de  O.

communis estudadas mostrou a ocorrência de grande variação no número diploide e

morfologia cromossômica, sendo possível separá-las em dois citótipos.  O citótipo I

possui  2n= 22 e o citótipo II 2n= 12, sendo essa variação é descrita pela  primeira

vez  no  gênero. Adicionalmente,  o  estudo  da  morfologia  do  edeago  mostrou

diferenças, indicando um provável  padrão de diferenciação das duas espécies. A

análise da árvore consenso da reconstrução filogenética também evidencia que os

citótipos mostram agrupamentos diferentes e reforçam a hipótese de duas espécies.

O estudo do mapeamento do gene DNAr 5S em O. sexnotata evidenciou a presença

desse  cluster  em  todos  os  cromossomos  autossômicos,  sendo  esse  padrão  de

dispersão  nunca  descrito  em  Coleoptera.  Na  literatura, a  dispersão  dos  genes

ribossomais está sempre relacionada com a presença de elementos transponíveis.

O resultado do sequenciamento dos fragmentos de 5S ribossomal obtidos de cada

cromossomo de  O. sexnotata  resultaram em sequencias similares a RNAr 5S de

Drosophila melanogaster, elemento transponível EnSpm, retropseudogene de 5S e

microssatélite.  Adicionalmente,  a  analise  da  estrutura  secundaria  do  RNAr  5S,

mostrou que as sequencias obtidas não são funcionais quando comparadas seus

percentuais de energia livre em relação ao percentual da sequencia original do RNAr

5S. 

Palavras-chave: Alticinae, Morfologia do Edeago, Filogenia, DNAr 5S, diferenciação

cariotipica, evolução.



ABSTRACT

Alticinae presents karyotypic characteristics very interesting as the variation of

the diploid number,  sex determination system and meiotic irregularities. The most

frequent chromosome number is 11 or 12 pairs. The species cytogenetically studied

Oedionychina have 2n = 22,10 II + X + Y with giant sex chromosomes. In relation to

the  systematic  position  there  are  many  divergence  between  the  studies  and

problems of identification of species belonging to several  genera.  The study with

more refined techniques and rDNA 5s mapping is recent in Coleoptera , and the few

Alticinae species studied show the presence of two or three autosomal pairs. Thus,

this study aims to analyze cytogenetically and propose strategies for the species

karyotype  differentiation  of  Omophoita  communis and  Omophoita  sexnotata.

Cytogenetic analysis of individuals of both populations of O. communis showed the

existence of a large variation in diploid number and chromosome morphology, being

possible to  separate them into two cytotypes.  Cytotype I  presented 2n = 22 and

cytotype  II  2n  =  12,  this  variation  is  described  for  the  first  time  in  the  genus.

Additionally,  the  study  of  the  morphology  of  the  aedeagus  showed  differences,

indicating  a  likely  pattern  of  differentiation  of  the  two  species.  The  phylogenetic

reconstruction consensus tree analysis also presented that cytotypes show different

groupings and reinforce the hypothesis of two species. The 5S rDNA gene mapping

of O. sexnotata showed the presence of this cluster in all autosomes, this dispersal

pattern was never described in Coleoptera before. In the literature, the dispersion of

ribosomal genes is always associated with the presence of transposable elements.

The  sequencing  of  5S  rRNA fragments  obtained  from  each  chromosome  of  O.

sexnotata resulted  in  similar  to  5S rRNA sequences  of  Drosophila  melanogaster

transposable element EnSpm, retropseudogene 5S and microsatellite. Additionally,

analysis of the secondary structure of 5S rRNA showed that the sequences obtained

are not functional compared their percentage of free energy with the percentage of

the original sequence of the 5S rRNA .

Keywords:  Alticinae,  Aedeagus  morphology,  phylogeny,  5S  rDNA,  karyotype

differentiation, evolution.



LISTA DE ILUSTRAÇÕES

MATERIAL E MÉTODOS

Figura 1 - Exemplares estudados de Alticinae do gênero  Omophoita.  A. O.

communis B. O. sexnottata. Escala = 1 cm......................................... 24

Figura 2 -  Mapa  da  região  sul  do  Brasil  mostrando  os  pontos  de  coleta.

Ponto  1  corresponde  à  Ponta  Grossa,  Paraná  e  o  ponto  2

corresponde à Nonoai, Rio Grande do Sul.......................................... 25

CAPÍTULO I

Figura 1 - Células meióticas de indivíduo macho do Citótipo I de Omophoita

communis,  com  coloração  convencional.  A. Cariótipo

espermatogonial  com  2n=  22  cromossomos.  B. Metáfase  I,

presença  de  2n=  10II+X+y.  Seta  =  constrição  secundária.  C.

Metáfase  II  com  complemento  haplóide  n=  10+X.  Escala=  10

µm......

41

Figura 2 -  Células  meióticas  de  um  macho  do  Citótipo  II  de  Omophoita

communis,  em  coloração  convencional.  A.  Cariótipo

espermatogonial  com  2n=  12  cromossomos.  B.  Metáfase  I

apresentando  fórmula  meiótica  2n=  5II+X+y.  C.  Metáfase  II  com

complemento haplóide n= 5+X. Escala= 10 µm.................................. 42

Figura 3 - Edeagos de O. communis do Citótipo I (A, C, E, G, I) e do Citótipo

II (B, D, F, H, J).  A, B -  Vista lateral completa;  C, D –  Detalhe da

região  apical  vista  lateral;  E,  F  -  Vista  frontal  completa;  G,  H –

Detalhe da região apical vista frontal;  I, J - Detalhe da região apical

vista posterior.  Escala= 1.5mm........................................................... 43



Figura 4 - Árvore consenso das relações filogenéticas obtida pelo método de

máxima verossimilhança (MV). Bootstrap com 10000 interações....... 44

CAPÍTULO II

Figura 1 - Metáfase espermatogonial de um exemplar macho de Omophoita

sexnotata com 2n= 22 cromossomos submetida à FISH com sonda

de DNAr 5S (vermelho) contra corado com DAPI (azul).  A. Cariótipo

espermatogonial  com  DAPI.  B. O  mesmo  cariótipo  mostrando  o

mapeamento de cistron 5S em todos os cromossomos autossômicos.

Escala= 10 µm...................................................................................... 54

Figura 2 - Gel de agarose a 2% mostrando a amplificação do DNAr 5S a partir

dos  clones  dos  cromossomos.  M=  marcador  de  peso  Molecular

(100pb).  Número  romano=  número  do  cromossomo.  Número

arábico= número do clone..................................................................... 54

Figura 3 - Análise das sequências com o método dot plot.  A. Sequência do

clone 2 do cromossomo 2. B. Sequência do clone 4 do cromossomo

4.  C. Sequência do clone 3 do cromossomo 5.  D. cromossomo 9.

Traços diagonais paralelos representam grau de repetitividade........... 55



LISTA DE TABELAS

CAPÍTULO II

Tabela 1 - Análise das sequências do gene DNAr 5S, tamanho em pares de

bases  (pb),  caracterização  e  similaridade  com  sequências

depositadas no Gene Bank (NCBI) ou GIRINST (Censor) e análise

da sequência do RNA 5S em relação a energia livre (Δg) obtida na

plataforma mfold................................................................................ 56



SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO........................................................................................... 15

1.1 CONSIDERAÇOES GERAIS..................................................................... 15
1.2 CITOGENÉTICA DE COLEOPTERA......................................................... 16
1.2.1 Citogenética de Alticinae............................................................................ 18
1.3 DNA REPETITIVO...................................................................................... 19

2 JUSTIFICATIVA E OBJETIVOS................................................................ 23

3 MATERIAL E MÉTODOS........................................................................... 24
3.1 MATERIAL BIOLÓGICO............................................................................. 24
3.2 MÉTODOS................................................................................................. 25
3.2.1 Citogenética Convencional........................................................................ 25
3.2.2 Estudo da morfologia do edeago............................................................... 26
3.2.3 Análise Molecular.......................................................................................

.

26

4 RESULTADOS........................................................................................... 30
4.1 Capítulo  I  –  Inferências  evolutivas  de  Omophoita  communis

(Coleoptera,  Alticinae)  diferenciação  citogenética,  morfológica  e

molecular.................................................................................................... 31
4.2 Capítulo  II  -  Diferenciação  cariotípica  em  Omophoita  sexnotata

(Coleoptera, Alticinae) e dispersão do pseudogene DNAr 5S................... 45

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS....................................................................... 57
6 REFERÊNCIAS.......................................................................................... 58

7 ANEXOS.................................................................................................... 73
7.1 CITOGENÉTICA CONVENCIONAL........................................................... 73
7.1.1 Metodologia  para  obtenção  dos  cromossomos  a  partir  de  gônadas

segundo Almeida; Zacaro; Cella (2000)..................................................... 73
7.1.2 Coloração Convencional Segundo Giemsa............................................... 73
7.2 ESTUDO MORFOLÓGICO........................................................................ 73
7.2.1 Protocolo  para  dissecção  do  edeago  segundo  Smith  (1979),  com

algumas modificações................................................................................ 73
7.3 CITOGENÉTICA MOLECULAR................................................................. 74
7.3.1 Extração de DNA – (SAMBROOK e RUSSEL, 2001), com modificações. 74
7.3.2 Reação em cadeia da polimerase (PCR), para o gene COI...................... 75
7.3.3 Kit de amplificação Sigma- GenomePlex Single Cell (WGA 4).................. 75
7.3.4 Reação em cadeia da polimerase (PCR), para o gene DNAr 5S.............. 77
7.3.5 Clonagem................................................................................................... 77
7.3.6 Hibridação in situ fluorescente (FISH) (Pinkel, Straume e Gray, 1986)..... 79
7.4 ANÁLISE COMPARATIVA DO COMPRIMENTO DOS CROMOSSOMOS



DOS CITÓTIPOS DE O. communis........................................................... 82
7.4.1 Resultado do comprimento médio dos cromossomos de O. communis.... 82
7.4.2 Resultado da Análise de variância............................................................. 83
7.5 ESTRUTURA SECUNDÁRIA DO RNA...................................................... 84



15

1 INTRODUÇÃO

1 CONSIDERAÇOES GERAIS

A ordem Coleoptera é uma das mais diversificadas e amplas dentro da classe

Insecta, tanto em número de espécies quanto em tipos de ambientes que podem ser

explorados  por  estas  (RILEY  et  al.,  2002).  A  ordem  possui  aproximadamente

358.000  espécies  descritas  taxonomicamente  e  agrupadas  em  25.368  gêneros

(COSTA, 2003). Esse número de espécies corresponde a cerca de 40% do total de

insetos  e  30%  dos  animais,  constituindo  a  maior  ordem  do  Reino  Animal

(LAWRENCE;  BRITTON,  1994).  No  Brasil,  aproximadamente  99  famílias,  4.319

gêneros  e  26.122  espécies  de  Coleoptera  já  foram  descritas  taxonomicamente

(COSTA, 2000).

Acredita-se  que  a  diversidade  e  abundância  dos  Coleoptera  estão

relacionadas às características que permitiram a adaptação de indivíduos adultos a

espaços apertados ou ambientes escondidos, inacessíveis para outros grupos, além

de terem sido os primeiros insetos polinizadores das angiospermas (COSTA, 2000).

Uma dessas características é a presença dos élitros, asas anteriores modificadas,

os quais protegem os indivíduos contra desidratação, choques mecânicos e protege

as asas membranosas; mantendo ainda a capacidade de voar (GRIMALDI; ENGEL,

2006).  Segundo  Lawrence;  Briton  (1994)  o  aparelho  bucal  mastigador  dos

coleópteros  permite  também  que  se  alimentem  de  quase  todos  os  recursos

alimentares disponíveis, podendo ser carnívoros, detritívoros, herbívoros, fungívoros

e  algívoros.  Estas  características  pareadas  ao  fato  de  muitos  indivíduos  serem

especialistas de pequeno tamanho pode ter contribuído para a grande diversidade

de coleópteros (GRIMALDI; ENGEL, 2006).

O  conhecimento  taxonômico  sobre  os  Coleoptera  é  muito  desuniforme.

Algumas  famílias  com  representantes  de  importância  econômica  são  mais

estudadas do que outras famílias igualmente importantes e diversificadas. Esse fato,

aliado à enorme diversidade de coleópteros, aumenta ainda mais a dificuldade para

a  obtenção  de  classificações  consistentes  e  estabelecimento  das  relações

filogenéticas (VANIN; IDE, 2002). 

A grande maioria  dos autores  considera  a  ordem Coleoptera  monofilética.

Whiting et al.  (1997) analisando dados morfológicos e moleculares apresentaram
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evidências de que o grupo seria parafilético. Entretanto, em nova análise, ajustes

metodológicos  foram  feitos  resultando  na  sugestão  da  monofilia  do  grupo

(WHEELER et al., 2001).

A monofilia das quatro subordens que compõem a ordem é consenso entre a

maioria  dos  autores,  pelo  menos  quando  somente  as  formas  viventes  são

consideradas (HANSEN, 1997), sendo elas: Archostemata, Adephaga, Myxophaga e

Polyphaga (GILLOT, 2005). 

Os estudos mais amplos que tratam da classificação dos coleopteros são os

de Lawrence; Newton (1995) com pequenas modificações publicadas em Lawrence

et  al.,  (1999).  Polyphaga  é  o  clado  mais  diversificado,  com  mais  de  90%  das

espécies conhecidas dos coleópteros, agrupado em 88 famílias e possui a maior

diversidade, tanto morfológica como biológica (VANIN; IDE, 2002).

Dentre os Polyphaga encontra-se a família Chrysomelidae, a qual inclui

2.600 gêneros e 40.000 espécies,  agrupadas em 15 subfamílias  (COSTA,  2000;

GILLOT,  2005;  VANIN;  IDE,  2002).  Dentre  essas  subfamílias,  Alticinae  possui  o

maior número de espécies na Região Neotropical (BORROR; DeLONG’S, 2005), as

quais ocorrem desde a região sul dos Estados Unidos até o sul do Chile  com cerca

de 8000 espécies descritas (GARCÍA, 1998), aproximadamente 290 espécies de

Alticinae foram estudadas citogeneticamente (PETITPIERRE, 2006), a capacidade

de dar grandes saltos, devido a seus fêmures posteriores robustos, e a presença de

um testículo na região direita anterior do abdômen, são características marcantes

dos indivíduos adultos desta subfamília (BORROR; DeLONG’S, 2005). A coloração,

na maioria das espécies é constituída por um fundo escuro com manchas claras de

cor variada (GILLOTT, 2005; GRIMALDI; ENGEL, 2006).

1.2 CITOGENÉTICA DE COLEOPTERA

Os estudos citogenéticos na ordem Coleoptera são escassos, pouco mais de

3.000 espécies foram estudadas sob o ponto de vista citogenético, representando

cerca  de  1%  de  todas  as  espécies.  A grande  maioria  das  espécies  estudadas

pertence às subordens Adephaga e Polyphaga (SMITH; VIRKKI, 1978). 

Segundo Smith; Virkki (1978) e Petitpierre (1996) o cariótipo de Coleoptera é

formado  principalmente  por  cromossomos  metacêntricos  de  tamanho  médio  ou

pequeno, apresentando em metáfases mitóticas tamanhos entre 0,5 e 6,5 µm. O
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menor número diploide descrito para Ordem foi de 2n= 4, em Chalcolepidius zonatus

(FERREIRA et al., 1984) e o maior 2n= 64, em Ditomus capito (SERRANO, 1981) e

Disonycha bicarinata (VIRKKI, 1988 a).

A  fórmula  cromossômica  considerada  primitiva  para  os  Coleoptera  foi

originalmente postulada por Smith (1950) como sendo 2n= 20= 9II+Xyp nos machos,

adotando  Xy  para  designar  o  sistema  cromossômico  de  determinação  sexual

heterogamético e o “p” para representar o tipo de associação meiótica do par sexual,

o qual foi originalmente comparado a um paraquedas por Stevens em 1906 (SMITH;

VIRKKI,  1978). Os  mecanismos  cromossômicos  de  determinação  do  sexo  em

Coleoptera são variáveis, podendo ser classificados em aquiasmáticos, como é o

caso dos sistemas Xyp,  Xnyp/nXyp,  Xyc,  X0 e X1+X2, ou quiasmáticos, como o

neoXY, Xy, Xyr, X1X2Y e XY1Y2 (SMITH; VIRKKI, 1978). 

Na subordem Polyphaga a determinação sexual mais frequente é do tipo Xyp.

O cromossomo X deste sistema é um metacêntrico grande, porém não maior que os

autossomos e  o  cromossomo y  é  um metacêntrico  pequeno.  O espaço  entre  o

cromossomo X e o y, formado pela associação meiótica em metáfase I, é muitas

vezes preenchido por uma substância semelhante ao material  nucleolar  (SMITH;

VIRKKI, 1978).

O segundo sistema cromossômico de determinação sexual mais encontrado

em Coleoptera é o XO, ocorrendo em 14% das espécies (SMITH; VIRKKI, 1978;

YADAV;  KONDAL;  YADAV,  1985).  A origem  deste  sistema  ocorre  por  perda  do

cromossomo  yp.  Esta  derivação  pode  ocorrer  devido  à  heterocromatinização  ou

degeneração  desse  cromossomo  (DUTRILLAUX;  DUTRILLAUX,  2009;  JOHN;

SHAW, 1967; WHITE, 1973), ou ainda por fusão do yp com outros cromossomos

(DUTRILLAUX; DUTRILLAUX, 2009; GÓMEZ-ZURITA et al., 2004).

Das  40.000  espécies  de  Chrysomelidae  identificadas  taxonomicamente,

apenas 750 foram analisadas sob o ponto  de vista  citogenético,  estas possuem

variações  quanto  ao  número  cromossômico  e  aos  tipos  de  sistemas  de

determinação  sexual  (VAIO;  POSTIGLIONI,  1974).  O  maior  número  diplóide

observado foi 2n= 64 em Disonycha bicarinata e o menor foi 2n= 6 em Homoschema

latitarsum (SMITH; VIRKKI, 1978; VIRKKI 1988 a; VIRKKI; SANTIAGO-BLAY, 1996).

Em Chrysomelidae os sistemas de determinação sexual mais frequentes são Xyp e

X, porém, pode-se encontrar  os sistemas Xyr,  Xyc, XY, XXY, XXYY, Xny,  nX+ny,

nX+nY e neoXy.
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A fórmula cromossômica considerada ancestral para Chrysomelidae é de

2n= 24=  22+X+y.  As  divergências  cariótipas  observadas  podem ter  derivado  ao

longo do tempo, por redução ou aumento do número autossômico, principalmente

por fissões cêntricas e inversões pericêntricas. Quanto ao sistema de determinação

sexual, permanece o Xyp original ou o cromossomo yp é perdido (VIRKKI, 1988b;

SMITH; VIRKKI, 1978).

1.2.1 Citogenética de Alticinae

A subfamília Alticinae mostra-se muito interessante para estudos evolutivos,

pois  muitas  espécies  possuem  características  cariotípicas  variando  quanto  ao

número  cromossômico  e  tipo  de  sistema  de  determinação  sexual,  como  por

exemplo,  as  irregularidades  no  comportamento,  tamanho  e  morfologia  dos

cromossomos  sexuais  em  espécies  relacionadas  (VIRKKI,  1967,  1968,  1970;

PETITPIERRE, 1988).

Petitpierre  (1988;  2006)  e  Virkki  (1970)  descreveram  que  o  número

cromossômico  mais  frequente  em  Alticinae  é  11  ou  12  pares,  podendo  ocorrer

variações  que  representam  a  amplitude  de  variação  da  família,  isto  é,  2n=  6=

2II+neoXY, em Homoschema latitarsum até 2n= 64= 30II+X1y+X2X3, em Disonycha

bicarinata.  Varios  autores  propuseram  que  esse  aumento  pode  ter  ocorrido  por

fissões cêntricas ou variações no conteúdo de DNA nuclear (PETITPIERRE, 1988;

PETITPIERRE; SEGARRA; JUAN, 1993; VIRKKI, 1988a).

Os  representantes  da  subfamília  Alticinae  apresentam  o  complemento

cromossômico e o comportamento dos cromossomos sexuais diferentes da maioria

dos Coleoptera (SMITH; VIRKKI,  1978; VIRKKI,  1963).  O cariótipo ancentral  dos

Polyphaga (2n= 20= 9II+Xyp) foi descrito somente em duas espécies de Alticinae,

Parasyphaea  sp.  (Alticini)  e  Chaetocnema  chlorophana  (Chaetocnemini)

(PETITPIERRE  et  al.,  1988;  VIRKKI,  1978).  Os  autossomos,  na  maioria  das

espécies de Alticinae formam 10 bivalentes e o emparelhamento dos cromossomos

sexuais  é  tardio  ou  inexistente,  além  disso,  os  cromossomos  sexuais  possuem

diferentes orientações no fuso metafasico, com segregação pré ou pós-reducional.

Somando-se a isso podem variar o tamanho e morfologia em espécies relacionadas,

sugerindo uma formação recente e ainda não estabelecida (VIRKKI,  1963, 1964,

1967).  Nesta  subfamília  foram  descritos  18  tipos  diferentes  de  sistemas  de
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determinação sexual, como, por exemplo, Xyp, neoXY, Xy, XY, X+Y, X+ny, X1+X2,

nXnY, XpneoXneoYp, X, Xyy, X1X2Y, XXYY, Xyr, X1Y+nX, Xy+Y e X+ny, sendo o mais

frequente X+y (VIRKKI, 1967, 1968). 

Na tribo Oedionychini os cromossomos sexuais são muito maiores em relação

aos das outras espécies, são assinápticos e possuem uma orientação atípica, porém

com segregação regular (VIRKKI, 1968). Esta tribo inclui as subtribos Disonychina e

Oedionychina  (VIRKKI,  1970;  VIRKKI;  SANTIAGO-BLAY;  CLARK,  1991).  Estas

subtribos se diferenciam cariotipicamente, os indivíduos de Oedionychina possuem

número cromossômico 2n= 22,10II+X+Y com cromossomos sexuais grandes e em

Disonychina é  mais variável,  com cromossomos sexuais pequenos de diferentes

associações,  além  de  uma  tendência  no  aumento  do  número  cromossômico

(PETITPIERRE, 1988; VIRKKI, 1988 b).

Smith;  Virkki  (1978);  Virkki  (1984)  propõem  que  a  origem  do  sistema  de

determinação sexual do tipo X+Y na subtribo Oedionychina, pode ter ocorrido por

meio da incorporação dos genes dos cromossomos sexuais em um dos bivalentes

autossômicos,  já  na  subtribo  Disonychina,  parece  ser  o  resultado  de  fusões  de

cromossomos sexuais múltiplos (VIRKKI, 1970). Adicionalmente, opinião de Virkki

(1988), os diferentes tipos de sistema X+y possuem origem polifilética. 

1.3 DNA REPETITIVO 

Os  DNAs  repetitivos  compõem  uma  grande  quantidade  dos  genomas

eucarióticos,  podendo  estar  arranjados  in  tandem ou  de  maneira  dispersa

(SUMNER, 2003).  Repetições  in  tandem consistem de sequências arranjadas de

forma  consecutiva  no  cromossomo,  formando  blocos  de  DNA com centenas  ou

milhares  de  repetições.  Os  elementos  repetitivos  dispersos  são  sequências  que

podem estar repetidas milhares de vezes no genoma, porém arranjados de forma

dispersa. Os DNAs repetitivos podem ser definidos como sequências codificantes ou

não-codificantes.  Os DNAs não codificantes são representados pelas  classes de

DNA satélite,  minissatélite,  microssatélite  e  elementos  transponíveis  (WESSLER,

2006).  Por  sua  vez,  os  DNAs  repetitivos  codificantes  são  representados  pelas

famílias  multigênicas  como,  por  exemplo,  as  famílias  de  DNA ribossomais  (NEI;

ROONEY, 2005). 

Análises moleculares do DNA heterocromático dos representantes da família
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Tenebrionidae têm revelado DNAs satélite como componente principal, constituindo

aproximadamente 50% do DNA genômico (UGARKOVIĆ;  PLOHL, 2002). Estudos

em  Chrysolina americana e  em  Xantogaleruca luteola,  pertencentes  à  família

Chrysomelidae, relatam que DNAs satélites compreendem cerca de 10% do DNA

genômico  na  heterocromatina  pericentromérica  (BAUSLONCAR;  PAIC;

UGARKOVIC, 2005).

  Os minisatélites, apesar de não apresentarem uma definição padronizada,

têm  se  mostrado  importantes  ferramentas  em  estudos  genéticos  devido  a  sua

dinâmica evolutiva (MARTINS, 2007). Da mesma forma, poucos são os organismos

com mapeamento físico de microsatélites (HATANAKA et al., 2002).

Os elementos transponíveis são sequências de DNA que se movem de um

local para outro no genoma, e, frequentemente, se duplicam no processo. Podem

ser classificados de duas formas (CAPY, et al., 1998), a primeira quanto à autonomia

para a realização da transposição, sendo chamados de autônomos codificando as

proteínas necessárias  para  a  transposição,  e  elementos  não autonomos se  não

codificam proteínas. Neste último caso, parecem “emprestar” funções enzimáticas

necessárias de elementos autônomos presentes nas mesmas células (FESCHOTTE

et al.,  2002; OKADA, 1991).  A segunda classificação refere-se ao mecanismo de

transposição.  A  primeira  classe  é  a  dos  retrotransposons,  que  utilizam  um

intermediário  de  RNA.  Esta  classe  se  subdivide  em retrotransposons  com LTRs

(Ty1-copia e Gypsy-Ty3), que são semelhantes ao retrovírus, e os retrotransposons

sem LTRs (LINEs e SINEs), que são chamados de retroposons. A segunda classe é

a dos transposons, que utilizam o intermediário de DNA que transferem sequências

para  outro  lócus  por  um  mecanismo  de  “cut-and–paste”  catalisada  por  uma

transposase, e possuem diversas subfamílias (XIONG; EICKBUSH, 1990).

As  famílias  multigênicas  compreendem  uma  importante  classe  dos  DNAs

repetitivos,  definida  como  codificantes,  e  correspondem  à  família  dos  DNAs

ribossomais a qual  está dividida nas unidades transcricionais maior (45S) e menor

(5S). A unidade maior transcreve para os rRNAs 18S, 5,8S e 28S, sendo separados

entre si pelos espaçadores internos transcritos (ITS). Cada cístron da unidade maior

é separado por espaçadores intergênicos (IGS). A unidade menor transcreve para o

rRNA 5S, cada unidade por sua vez, é separada das demais pelo espaçador não

transcrito (NTS) (LONG, 1980).

Desta  forma,  a  organização  e  o  mapeamento  das  famílias  multigênicas,
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tornam-se úteis marcadores citogenéticos e podem elucidar a variação do cariótipo e

organização genômica em diversos grupos de eucariotos (ALMEIDA et al., 2010).

A Hibridação  in  situ Fluorescente tem sido um eficiente e rotineiro método

para localização de genes ribossomais em cromossomos de várias espécies. Porém

poucas espécies de Coleoptera foram analizadas utilizando esse procedimento. A

maioria  dos  trabalhos  em  relação  à  localização  das  Regiões  Organizadoras  de

Nucléolo (RONs) é baseada na técnica de Impregnação pelo íon prata (ALMEIDA et

al.,  2010;  CABRAL-DE-MELLO,  MOURA;   MARTINS, 2011;  SCHNEIDER  et  al.,

2007). 

Na revisão sobre  a  localização de RONs em Coleoptera Schneider  et  al.,

(2007) observaram que, na maior parte das espécies, as Regiões Organizadoras de

Nucléolo estão localizadas nos cromossomos autossômicos (82% em Adephaga e

63% em Polyphaga). Entretanto, os genes ribossomais podem estar presentes em

cromossomos  autossômicos,  em  cromossomos  sexuais  ou,  ainda,  em  ambos

(ALMEIDA et al., 2010; Cabral-de-Mello et al., 2011b; PROENÇA et al., 2004).

No que se refere ao mapeamento de gene DNAr 5S, poucos estudos foram

realizados em insetos, diferentemente de outros grupos, como peixes, invertebrados

marinhos  e  fungos  (BARZOTTI  et  al.,  2000;  COLOMBA et  al.,  2002;  DROUIN;

MONIZ de SÁ, 1995; EIRÍN-LÓPEZ et al., 2004; VAHIDI et al., 1988; VITTURI et al.,

2002;  VITTURI  et  al.,  2004).  O mapeamento  do cluster  de  DNAr  5S seria  uma

excelente  ferramenta  para  o  estudo  da  evolução  cariotípica  dos  insetos

(BARCISZEWSKA et al., 1995).

Em Coleoptera, igualmente a outros insetos, o mapeamento de DNAr 5S foi

realizado em poucas espécies. Os primeiros trabalhos em Scarabaeidae mostraram

que a localização desse gene é muito variável, podendo ser encontrado em apenas

um par ou vários pares do complemento cromossômico (CABRAL-DE-MELLO et al.,

2010; 2011a; MARTINS et al., 2006). Segundo Cabral-de-Mello et al. (2010, 2011a) a

condição ancestral para Coleoptera é a presença de apenas um par cromossômico

portador do gene 5S.

Na subfamília Alticinae o mapeamento de DNAr 5S  em algumas espécies do

gênero  Omophoita foi  realizado por Melo (2013) evidenciando a presença de um

cluster associado a um par autossômico em  Omophoita octoguttata e  Omophoita

personata, e dois clusters em dois pares autossômicos em Omophoita magniguttis.

A dispersão do cístron DNAr 5S tem sido relacionada em muitos organismos
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com a presença de elementos transponíveis (GILLESPIE et al., 2006). Szafranski et

al. (2003) descreveram um pseudogene 5S DNAr retrotransponível  no genoma de

Dictyostelium discoideum (Ameboidea)  que  contém em sua  extremidade  3’ uma

sequência de 8 pb derivada da extremidade 3’ de um retrotransposon LINE e uma

cauda poliadenilada. Nesse retropseudogene ribossomal 5S faltam os primeiros 15

pb da sequência do gene selvagem DNAr5S, sugerindo que a transcrição reversa do

RNA r5S não foi completada.

A distribuição variável  do gene 5S em plantas vasculares foi  parcialmente

explicado pela atividade do retrotansposon Cassandra que possui fragmentos das

sequências  de  rRNA  5S  conservadas,  promotores  e  terminadores  de  RNA

polimerase (pol)  III  em suas longas repetições terminais (LTRs) (RUSLAN et  al.,

2008).  Esse  elemento,  Cassandra  é  um exemplo  de  associação  dos  elementos

transponíveis com os genes ribossomais.

Os  elementos  transponíveis  podem  interferir  no  genoma  do  hospedeiro,

expandindo seu tamanho e complexidade, reorganizando o DNA genômico, mutando

genes do hospedeiro e também alterando os níveis de expressão de genes vizinhos

(ESNAULT et al., 2000; KAZAZIAN; MORAN, 1998; KAZAZIAN, 2000; OSTERTAG;

KAZAZIAN, 2001; SMIT, 1999). 
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2 JUSTIFICATIVA E OBJETIVOS

Considerando  o  pequeno  número  de  espécies  brasileiras  analisadas

citogeneticamente  e as características  cariotípicas muito  variáveis,  como número

diplóide, tipos de sistema de determinação sexual e o tamanho dos cromossomos

sexuais,  os  representantes  da  subfamília  Alticinae  são  muito  interessantes  para

estudos evolutivos.  

Assim, este trabalho tem o objetivo de analisar citogeneticamente e propor as

estratégias de diferenciação cariotípica para as espécies de Omophoita communis e

Omophoita sexnotata.

Para isso pretendeu-se:

1- Analisar os cromossomos mitóticos e meióticos, para verificar o número diplói-

de e haplóide de cromossomos e a morfologia cromossômica de  Omophoita

communis;

2- Determinar o tipo de sistema de determinação sexual de Omophoita communis;

3- Construir uma filogenia molecular para os citótipos encontrados de Omophoita

communis, a partir do sequenciamento dos genes mitocondrial (COI);

4- Diferenciar os citótipos de Omophoita communis através da análise do edeago;

5- Mapear o cístrons de DNAr 5S nos cromossomos de Omophoita sexnotata; 

6- Determinar os mecanismos envolvidos na dispersão do DNAr 5S nos cromos-

somos autossômicos de Omophoita sexnotata.
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3 MATERIAL E MÉTODOS

3.1 MATERIAL BIOLÓGICO 

Os espécimes utilizados no estudo foram machos adultos pertencentes ao

gênero  Omophoita  Chevrolat 1837 (Figura  1),  coletados  nas  cidades  de  Ponta

Grossa, Paraná (S 25o 07’10” e W 49”56’24”) e Nonoai, Rio Grande do Sul (S 27o

23’25” e W 52o44’10”) (Figura 2).

Para as preparações citogenéticas foram utilizadas as gônadas de Omophoita

communis Bechyné 1958 (27  machos)  e  Omophoita  sexnotata  Harold 1876  (24

machos). Para a análise molecular foram utilizadas a cabeça, o pronoto e o terceiro

par de pernas de Omophoita communis e Omophoita octoguttata Fabricius 1775. As

sequências do gene COI das espécies Omophoita sexnotata,  Omophoita equestris

Fabricius 1787,  Omophoita  sericella,  Omophoita  personata Illiger  1807,  foram

obtidas do GenBank (NCBI) sob o número de acesso AF 479441.1, AF 479439.1, AF

479435.1, AF 479431.1, respectivamente. As sequencias do gene COI das espécies

Diabrotica undecimpunctata Barker 1984 (AY 242473.1) e Allochroma sp. Clark 1860

(AF 479422.1) foram obtidas do GenBank (NCBI) e utilizadas como grupo externo.

As determinações taxonômicas das espécies de Omophoita foram realizadas

pelo pesquisador Carlos Campaner do Museu de Zoologia da Universidade de São

Paulo. 

Figura  1- Exemplares  estudados  de  Alticinae  do  gênero  Omophoita.  A. O.  communis B.  O.
sexnottata. Escala= 1 cm.
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Figura 2- Mapa da região sul do Brasil mostrando os pontos de coleta. Ponto 1 corresponde  à Ponta
Grossa, Paraná e o ponto 2 corresponde à Nonoai, Rio Grande do Sul. 

3.2 MÉTODOS 

3.2.1 Citogenética Convencional

As  preparações  citológicas  para  o  estudo  dos  cromossomos  mitóticos  e

meióticos  foram obtidas  de  testículos  de  indivíduos  adultos.  Os  animais  foram

dissecados em solução fisiológica para insetos de acordo com a técnica descrita por

Almeida; Zacaro; Cella (2000). As gônadas foram colocadas em uma placa de Petri

contendo  solução hipotônica  (água  de torneira),  durante  5  minutos.  Em seguida

transferida  para  uma placa de Petri  contendo fixador  Carnoy I  (metanol  –  ácido

acético, na proporção 3:1), durante 30 minutos. Posteriormente foram maceradas

sobre uma lâmina, juntamente com uma gota de ácido acético 60%, na sequência as

lâminas foram secas em uma placa de metal a temperatura de 350 a 400 C (Anexo

7.1.1). As lâminas foram coradas convencionalmente, com solução de Giemsa 3%,

por 12 minutos, à temperatura ambiente. Em seguida lavadas em água destilada e

secas ao ar (Anexo 7.1.2).

A montagem dos cariótipos foi feita de acordo com o tamanho e a morfologia
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dos cromossomos, os quais foram dispostos em ordem decrescente e aos pares.

Estes  foram  numerados  e  os  cromossomos  emparelhados  para  facilitar  a

apresentação, obedecendo ao critério da razão de braços segundo a proposta de

Levan; Fredga; Sandberg (1964).

O comprimento de cada cromossomo de cada população de O. communis foi

obtido por meio do programa Easy Idio (DINIZ; XAVIER, 2006). Foram analisadas 40

células em metáfase II para cada população (Anexo 7.4). Os dados do comprimento

médio  dos  cromossomos  de  cada  população  foram  submetidos  à  análise  de

variância e o comprimento médio dos cromossomos foram comparados entre si pelo

teste T a 5% de probalidade no programa estatístico SASMAGRI (CANTERI et al.,

2001) (Anexo 7.4.1). 

3.2.2 Estudo da morfologia do edeago

A morfologia do edeago dos indivíduos de cada população de O. communis

foi analisada em um estereomicrocópio Medilux MDL-F e em Microscopia Eletronica

de Varredura (MEV) da marca FEI, modelo Quanta 250, em sistema ambiental (baixo

vácuo).  O  edeago  foi  dissecado  segundo  metodologia  de  Smith  (1979)  com

modificações (Anexo 7.2.1),  a  estrutura  foi  retirada do abdômen e  aquecida por

aproximadamente  um minuto  em hidróxido  de potássio  (1:10)  e,  posteriormente,

lavada em álcool 70% e guardada em glicerina.

3.2.3 Análise Molecular

a- Sequenciamento do gene COI e reconstrução da relação filogenética entre

os citótipos de O. comunnis. 

A extração de DNA genômico dos exemplares de O. comunnis e O. octogutta

foi realizada segundo a técnica de Sambrook e Russel (2001) (Anexo 7.3.1), com

adição de um passo inicial  que consiste  em macerar  a  cabeça e o pronoto  em

nitrogênio líquido.

Para a amplificação das sequências do gene mitocondrial Citocromo Oxidase

I (COI) foi realizada a Reação em Cadeia da Polimerase (PCR), com a utilização dos
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primers:  COI–Foward-  5’  TAATTGGAGGATTTGGAATTG  3’  e  COI–Reverse-  5’

CCTGGTAAAATTAAAATATAAACTTC 3’ (Anexo 7.3.2) (ALMEIDA et al., 2013).

O sequenciamento foi realizado a partir dos produtos finais de PCR, purifica-

dos com KIT de purificação Ilustra TFXTM GE, conforme instruções do fabricante, em

um sequenciador automático (ABI-PRISM 3100 Genetic Analyzer) armado com capi-

lares de 50cm e polímero POP6 (Applied Biosystems). 

Para cada indivíduo, as sequencias “ forward ” e “ reverse ” foram corrigidas,

comparadas e editadas pelo programa “Chromas Lite, 2.0”. Posteriormente, as se-

quências consenso foram alinhadas utilizando o programa “Clustal W, 1.8” (THOMP-

SON et al., 1994) presente no programa “Bioedit v 7.0.9” (HALL, 1999). Os pontos

de mutação foram checados a olho, utilizando o programa “Chromas Lite, 2.0”, ga-

rantindo a fidelidade da posição dos nucleotídeos das sequências e, quando neces-

sário, possíveis erros interpretados pelo alinhamento como mutação foram elimina-

dos.

Para a escolha do melhor modelo de substituição nucleotídica que representa

as  amostras,  foi  utilizado  o  programa  MEGA 6.05  (TAMURA et  al.,  2013),  que

segundo o critério Akaike gerou que o modelo Tamura 3-parámetros é que melhor

explica  as  diferenças  entre  as  sequências.  A  reconstrução  filogenética  para

identificar as possíveis relações entre os citótipos foi realizada no programa MEGA

6.05 (TAMURA et al., 2013) utilizando os modelos neighbour-joining (NJ) e máxima-

verossimilhança (MV)  com a opção "complete-deletion"  e  10000  interações para

boostrap. As espécies  Diabrotica undecimpunctata  (AY 242473.1) e  Allochroma sp.

(AF 479422.1) foram usadas como grupo externo. 

b- Obtenção, clonagem e sequenciamento do gene DNAr 5S 

Os  dez  bivalentes  autossômicos  de  O.  sexnotata  foram  microdissectados

individualmente,  a  partir  de  preparações  citogenéticas  em  lamínulas,  descrita

anteriormente,  com  o  auxilio  de  agulhas  de  vidro  de  0,7  µm,  em  microscópio

invertido, equipado com micromanipulador mecânico. Cada bivalente foi  colocado

separadamente em tubo tipo eppendorf e, posteriormente foi amplificado através do

kit  “Whole  Genome  Amplification”  (WGA  4  –  SIGMA)  de  acordo  com  as

recomendações do fabricante (Anexo 7.3.3).
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As  amplificações  do  DNAr  5S  de  cada  cromossomo  foram  realizadas

utilizando-se os primers 5S_F: 5’- AACGNCCATANCACGCTGNA - 3’ e 5S_R: 5’ –

AGCGGTCNCNCATCNANGTAC  -  3’  (Anexo  7.3.4)  (MELO  et  al.,  2013).   Os

produtos de PCR foram analisados através de eletroforese em gel de agarose a 1%

corados com gelred Biotium® (1:1000). Posteriormente, o produto de PCR de cada

cromossomo foi clonado separadamente (10 placas) no vetor pGEM (Promega®) e

transformados na bactéria Escherichia coli DH5α (Gibco GBRL®). O isolamento e a

purificação  do  DNA plasmidial  de  aproximadamente  10  colônias  de  cada  placa

(cromossomo)  baseou-se  no  método  de  lise  alcalina  (Anexo  7.3.5).  Os  vários

plasmídeos foram amplificados e aqueles com tamanhos diferentes foram enviados

para  sequenciamento  (sequenciador  automático  -  ABI-PRISM  3100  Genetic

Analyzer).  As  sequências  obtidas  foram analisadas  e  editadas  com o  auxilio  do

programa BioEdit (HALL, 1999). 

As sequências obtidas foram submetidas ao software Basic Local Alignment

Search Tool  (BLAST)  (ALTSCHUL et  al.,  1990),  presente  no National  Center  for

Biotechnology Information (NCBI) (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/blast/) e ao software

CENSOR  presente  no  Genetic  Information  Research  Institute  (GIRINST)

(http://www.girinst.org/censor/index.php) (KOHANY et al.,  2006), para a identificação

de possíveis homologias entre genes de outros organismos.

A análise  do padrão  de repetitividade  das sequências  foi  feita  através  do

método dot plot utilizando o software Geneious 4.8 (DRUMMOND et al., 2009). Para

a obtenção das estruturas secundárias do RNAr 5S (Anexo 7.5) e seus respectivos

valores de energia livre (ΔG) as sequencias foram submetidas ao software mfold

através  da  opção  RNA  folding  from  (http://mfold.rit.albany.edu/?q=mfold/RNA-

Folding-Form) (ZUKER, 2003).

c- Hibridação in situ fluorescente (FISH)

A hibridação  in  situ fluorescente (FISH)  baseou-se na técnica descrita  por

Pinkel, Straume e Gray (1986), com algumas modificações (Anexo 7.3.6). 

As lâminas foram tratadas previamente com RNAse à 37oc durante uma hora,

pepsina 0,005% a 37oC por 10 minutos e fixadas com paraformaldeído 4% por 10

minutos.  Os cromossomos foram desnaturados em formamida 70% a 70o  C, por

quatro  minutos,  para  a  posterior  adição  da  solução  de  hibridação  contendo
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formamida a 50%, sulfato de dextrano a 10%, 20XSSC, sondas desnaturadas com

concentração  de  400ng  e  água  em um  total  de  40µl  por  lâmina.  Após  ficarem

hibridando por 16 horas à 37oC, as lâminas foram lavadas com formamida 15% a

42oC e Tween 0,5%. 

O sinal da sonda do DNAr 5S foi  detectado por antidigoxigenina-rodamina

(Roche®), e os cromossomos foram corados com 4’- 6- diamidino- 2- phenylindole

(DAPI).

d- Análise cromossômica 

As melhores células mitóticas e meióticas foram fotografadas em microscópio

de  epifluorescência  Olympus  BX41  com  objetiva  100X  de  imersão,  com  filtros

específicos e captura de imagem digital  em tempo real com câmera CCD DP-71

(Olympus).
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4 RESULTADOS 

Os  resultados  estão  organizados  em  dois  capítulos  correspondentes  aos

artigos científicos:

4.1 CAPÍTULO I

Inferencias evolutivas de Omophoita communis (Coleoptera, Alticinae)

diferenciação citogenética, morfológica e molecular

4.2 CAPÍTULO II

Diferenciação cariotípica em Omophoita sexnotata (Coleoptera, Alticinae) e

dispersão de pseudogene  DNAr 5S
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4.1 CAPÍTULO I

Inferencias evolutivas de Omophoita communis (Coleoptera, Alticinae)

diferenciação citogenética, morfológica e molecular
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RESUMO

O gênero Omophoita é o mais estudado citogeneticamente entre os genêros

pertencentes  à subtribo  Oedionychina.  A maior  parte  dos exemplares  analisados

possui  cariótipo uniforme com 2n= 22 cromossomos e poucas espécies mostram

variações do número diploide ou diferentes cromossomos sexuais.  Na subfamília

Alticinae existem problemas de identificação das espécies  pertencentes  a  vários

gêneros,  somado as  divergências  na  posição  sistemática,  como por  exemplo,  a

monofilia de Alticinae em relação com Galerucinae. Assim, este trabalho tem como

objetivo analisar duas populações de  Omophoita communis por meio de  análises

citogenéticas  convencionais,  moleculares  e  morfológicas.  Os dados citogenéticos

mostraram a ocorrência de uma grande diferença no número diplóide e morfologia

cromossômica, sendo possível separá-las em dois citótipos.  O  citótipo I evidencia

fórmula cariotípica de 2n= 22 cromossomos e o citótipo II mostra o número diploide

de 2n= 12 cromossomos, sendo esta variação é observada  pela primeira vez no

gênero  Omophoita.  A  análise  comparativa  dos  cromossomos  mostrou  que  o

tamanho médio dos cromossomos do citótipo II é 2,5 vezes o tamanho médio dos

cromossomos do citótipo  I,  com isso,  pode-se inferir um processo de  derivação

baseado em rearranjo cromossômico do tipo fusão.  Adicionalmente,  o estudo da

morfologia  do  edeago  mostrou  que  as  genitálias  apresentam diferenças  na  sua

morfologia,  indicando um provável  padrão de diferenciação de duas espécies.  A

reconstrução filogenética através do gene mitocondrial Citocromo Oxidase I também

evidencia que os citótipos mostram diferenças em suas sequências. Considerando a

hipótese dos citótipos serem duas espécies crípticas, uma possível explicação para

características fenotípicas tão semelhantes seria a ocorrência de mimetismo.

Palavras  chave:  Rearranjos  cromossômicos,  Morfologia  do  edeago,  Citocromo

Oxidase I, Espécies crípticas, Mimetismo.  
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INTRODUÇÃO

O gênero  Omophoita pertence à subtribo Oedionychina, com cerca de 120

espécies  estudadas sob o  ponto  de vista  citogenético,  sendo esta  com o maior

número de espécies analisadas dentro da família Alticinae (ALMEIDA; CAMPANER;

CELLA,  2009;  PETITPIERRE,  2006;  SMITH; VIRKKI,  1978;  VIRKKI,  1964;  1970;

1988b).  A  grande  diversidade  de  espécies  e  gêneros  encontra-se  na  região

Neotropical, sendo a maioria dos gêneros endêmica da América do Sul (RILEY et al.,

2002). 

As  espécies  de  Omophoita estudadas  possui  o  número  diploide  2n=  22=

20+X+y e  a  fórmula meiótica 2n= 10II+X+y (PETITPIERRE et  al.,  1988;  SMITH;

VIRKKI, 1978; VIRKKI et al.,  1991; VIRKKI; SANTIAGO-BLAY, 1993); no entanto,

três espécies constituem exceções em relação a estas características:  O. clerica

(VIRKKI,  1967a),  que possui  2n= 23= 20+V+J+I  (V=y2;  J=X;  I=y1),  O. inscipiens

(VIRKKI; SANTIAGO-BLAY, 1996) com 2n= 23= 20+1s+X+y e 2n= 24= 20+2s+X+y

(s= cromossomos supranumerários) e  O. luneta, a qual foi descrita com 2n= 24=

22+X+y (PETITPIERRE et al., 1988) ou 2n= 22= 20+X+y (SMITH; VIRKKI, 1978).

Em relação  à  morfologia  cromossômica  são observadas espécies  com todos os

autossomos  metacêntricos  e  outras  com  todos  acrocêntricos,  também  existem

espécies  com  autossomos  metacêntricos  e  acrocêntricos.  No  entanto,  os

cromossomos sexuais de todas as espécies já estudadas são sempre metacêntricos

(ALMEIDA, 2009; SMITH; VIRKKI, 1978, VIRKKI, 1989). 

Os  espécimes  pertencentes  à  subfamília  Alticinae  são  popularmente

designados na literatura como " fleabeetles ", isto é, besouros semelhantes a pulgas,

devido a habilidade de dar grandes saltos. Possuem uma estrutura modificada no

fêmur posterior que dentre outras autopomorfias, os distinguem dos demais grupos.

No  entanto,  há  muitas  divergências  na  posição  sistemática  destes  indivíduos.

Bechyné  (1966  apud  VIRKKI,  1970)  considerou,  juntamente  com  outros

taxonomistas,  os  "fleabeetles"  como  uma  família  separada  (Alticidae).  Crowson

(1960) propos que Alticinae é um grupo ramificado de Galerucinae, outra subfamília

de Chrysomelidae, talvez mais relacionado com o gênero  Diabrotica.  No entanto,

VIRKKI  (1964),  comparando  os  cariótipos  de  várias  espécies  de  Galerucinae  e

Alticinae,  não  considerou  essa  última  hipótese  viável.  Farrell  (1998),  Farrell;

Sequeira  (2004)  e  Gómez-Zurita  et  al.,  (2008) propuseram  através  de  uma
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combinação de dados morfológicos e moleculares que Alticinae e Galerucinae são

grupo  irmãos  monofiléticos.  Outra  hipótese  considera  Alticinae  como  um  grupo

parafilético, enquanto suporta a monofilia de Galerucinae (CROWSON; CROWSON,

1996;  DUCKETT  et  al.,  2004;  KIM  et  al.,  2003;  REID,  1995).  Por  outro  lado,

Lingafelter; Konstantinov (1999), através da análise cladística, utilizando caracteres

morfológicos,  propuseram a  hipótese  de  monofilia  entre  Galerucinae  e  Alticinae,

sendo este último grupo uma linhagem monofilética altamente derivada dentro de

Galerucinae,  ocupando  o  “status”  de  tribo.  Além  da  problemática  de  posição

sistemática dos Alticinae,  outra questão refere-se aos problemas de identificação

das espécies pertencentes a vários gêneros.

Considerando o pequeno número de espécies de Alticinae da fauna brasileira

analisada  citogeneticamente,  bem  como  a  grande  variabilidade  cariotípica  em

relação a número cromossômico, tipos de sistema cromossômico de determinação

sexual  e  as  divergências  de  classificação  deste  grupo,  este  trabalho  tem como

objetivo analisar duas populações de  Omophoita communis por meio de  análises

citogenéticas  convencionais,  análise  da  genitália  masculina  e  reconstrução  da

relação filogenética.

MATERIAL E MÉTODOS

Foram analisados 27 indivíduos adultos de duas populações de O. communis,

coletados nas cidades de Ponta Grossa, Paraná, Brasil (S 25o 07’10” e W 49”56’24”)

e de Nonoai, Rio Grande do Sul, Brasil (S 27o 23’25” e W 52o44’10”). Os exemplares

foram  identificados,  taxonomicamente,  pelo  pesquisador  Carlos  Campaner  do

Museu de Zoologia, USP, SP, Brasil.

Os animais foram dissecados em solução fisiológica para insetos e as prepa-

rações realizadas de acordo com a metodologia descrita por Almeida; Zacaro; Cella

(2000). A montagem dos cariótipos foi feita de acordo com o tamanho e a morfologia

dos cromossomos, segundo a proposta de Levan; Fredga; Sandberg (1964).

O comprimento dos cromossomos para cada população de O. communis foi

obtido por meio do programa Easy Idio (DINIZ; XAVIER, 2006). Foram analisadas 40

células em metáfase II para cada população. Os dados do comprimento médio dos

cromossomos foram submetidos à análise de variância e comparados entre si pelo

teste T a 5% de probalidade no programa estatístico SASMAGRI (CANTERI et al.,
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2001).

A morfologia  do  edeago  de  quatro  indivíduos  de  cada  população  de  O.

communis foi analisada em um estereomicrocópio Medilux MDL-F e por Microscopia

Eletronica  de  Varredura  (MEV)  da  marca  FEI,  modelo  Quanta  250,  em sistema

ambiental  (baixo vácuo).  O edeago foi  dissecado segundo metodologia de Smith

(1979)  com  modificações,  a  estrutura  foi  retirada  do  abdômen  e  aquecida  em

hidróxido de potássio (1:10) e, posteriormente lavadas em álcool 70% e guardadas

em glicerina.

Para as análises de reconstrução das relações filogenéticas foi sequenciada a

porção inicial do gene mitocondrial Citocromo Oxidase I (COI) de cinco indivíduos de

cada população de O. communis. A extração de DNA genômico dos indivíduos foi re-

alizada segundo a técnica de Sambrook; Russel  (2001) com pequenas modifica-

ções, utilizando o tecido da cabeça, pronoto e fêmur, macerados em nitrogênio líqui-

do. Para a amplificação das sequencias foi realizada a Reação em Cadeia da Poli-

merase  (PCR),  utilizando  os  primers:  COI–Foward-  5’  TAATTGGAGGATTTGGA-

ATTG 3’; COI–Reverse- 5’ CCTGGTAAAATTAAAATATAAACTTC 3’ (ALMEIDA et al.,

2013). Cada reação foi realizada em um volume total de 100 µL, nas seguintes con-

centrações: 20 ng de DNA genômico, Tampão de reação 1X (200 mM Tris–HCl, pH

8,4, 500 mM KCl), 1 unidade de Taq DNA polymerase (Invitrogen), 1 pMol de cada

primer, 1,5 mM MgCl2, 0,2 mM de dNTP (Invitrogen®). O processo de amplificação

foi realizado em termociclador, nas seguintes condições: 95ºC por 4 minutos, segui-

do de 35 ciclos com 3 passos, sendo o primeiro de 94ºC por 60 segundos, o segun-

do de 53,3ºC por 60 segundos para anelamento dos primers e o terceiro a 72ºC. Fi-

nalmente um passo a 72ºC por 10 minutos para renaturação e extensão final da fita

de DNA. Os produtos finais de PCR foram purificados com KIT de purificação Ilustra

TFXTM GE, conforme instruções do fabricante, e enviados para sequenciamento em

um sequenciador automático (ABI-PRISM 3100 Genetic Analyzer) armado com capi-

lares de 50cm e polímero POP6 (Applied Biosystems). 

Para cada indivíduo, as sequencias “ forward ” e “ reverse ” foram corrigidas,

comparadas e editadas pelo programa “Chromas Lite, 2.0”. Posteriormente as se-

quências  consenso  foram  alinhadas,  utilizando  o  programa  “Clustal  W,  1.8”

(THOMPSON et al., 1994) presente no programa “Bioedit v 7.0.9” (HALL, 1999). Os

pontos de mutação foram checados manualmente, utilizando o programa “Chromas
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Lite, 2.0”, garantindo a fidelidade da posição dos nucleotídeos das sequencias e,

quando necessário, possíveis erros interpretados pelo alinhamento como mutação

foram eliminados.

Para a escolha do melhor modelo de substituição nucleotídica que representa

as  amostras,  foi  utilizado  o  programa  MEGA 6.05  (TAMURA et  al.,  2013),  que

segundo o critério Akaike gerou que o modelo Tamura 3-parámetros é que melhor

explica  as  diferenças  entre  as  sequências.  A  reconstrução  filogenética  para

identificar as possíveis relações entre os citótipos foi realizada no programa MEGA

6.05 (TAMURA et al., 2013) utilizando os modelos neighbour-joining (NJ) e máxima-

verossimilhança (MV)  com a opção "complete-deletion"  e  10000  interações para

boostrap. As espécies  Diabrotica undecimpunctata  (AY 242473.1) e  Allochroma sp.

(AF 479422.1) foram usadas como grupo externo. 

RESULTADOS 

A análise  citogenética  dos indivíduos das duas populações de  Omophoita

communis estudadas  evidenciou  a  ocorrência  de  uma  grande  variação

interpopulacional no que se refere ao número diploide, morfologia cromossômica e

fórmula meiótica, sendo possível separá-las em dois citótipos. 

A análise de células mitóticas de  O. communis,  das populações de Ponta

Grossa e Nonoai, citótipo I, mostrou que os indivíduos possuem número diploide 2n=

22  cromossomos  e  fórmula  cariotípica  14m+4sm+4A,  sendo  o  sistema  de

determinação sexual Xy com cromossomos sexuais gigantes. O estudo do cariótipo

evidenciou  a  predominância  de  cromossomos  metacêntricos,  seis  pares

autossômicos (pares 1, 3, 4, 5, 9 e 10) e os cromossomos sexuais X e y. Além disso,

dois pares são submetacêntricos (pares 2 e 6) e dois pares acrocêntricos (pares 7 e

8) (Figura 1 A). O estudo de células meióticas dos citótipos I evidenciou a fórmula

meiótica 2n= 10II+X+y, com cromossomos sexuais assinápticos. O cromossomo y

possui uma constrição secundária em um dos braços cromossômicos (Figura 1 B). A

análise de células em metáfase II mostrou o complemento haplóide de n= 10+X e n=

10+y (Figura 1 C). 

Os dados citogenéticos obtidos somente para os indivíduos da população de

Nonoai, citótipo II, evidenciaram o número diplóide 2n= 12 cromossomos e fórmula
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cariotípica  7m+4sm+1a,  com  sistema  de  determinação  sexual  Xy,  sendo  estes

considerados grandes quando comparados aos das outras espécies de Coleoptera,

porém,  menor  que  do  citótipo  I.  A  morfologia  cromossômica  observada  foi

metacêntrica  (pares  1,  4,  5  e  X),  submetacêntrica  (pares  2  e  3)  e  acrocêntrica

(cromossomo y) (Figura 2 A). O estudo das células meióticas evidenciou a fórmula

2n= 5II+X+y, com cromossomos sexuais assinápticos em metáfases I (Figura 2 B). A

análise de metáfases II evidenciou o complemento haplóide de n= 5+X e n= 5+y

(Figura 2 C). 

O estudo comparativo do comprimento médio dos cromossomos em metáfase

II para os dois citótipos mostrou que o tamanho médio dos cromossomos do citótipo

I é 1,395 µm e do citótipo II é de 3,405 µm. O resultado da análise de variância

mostrou que esses valores são altamente significativos a 1%.

A análise  da  morfologia  do  edeago  das  populações  de  Ponta  Grossa  e

Nonoai,  citótipo  I,  mostrou  um  lobo-médio  côncavo,  com  a  porção  apical  de

extremidade  alargada,  arredondada  e  levemente  torneada  em  vista  dorsal.  Na

porção apical em vista frontal possui estruturas afiladas e recurvadas (Figura 3B, D,

F, H, J). O estudo da morfologia do edeago dos indivíduos da população de Nonoai,

citótipo II,  evidenciou o lobo-médio côncavo,  com a extremidade apical  afilada e

ápice acuminado com estruturas retas e discretas (Figura 3A, C E, G, I). 

As árvores consenso da reconstrução filogenética obtida pelos métodos de

neighbour-joining  e  máxima verossimilhança  mostraram a  mesma  topologia  com

quatro grupos. O primeiro grupo é suportado por um valor de bootstrap de 82%,

incluindo indivíduos que apresentam o citótipo I e a espécie  Omophoita equestris.

Nesse agrupamento o citótipo I mostra uma subdivisão em dois ramos, evidenciando

uma possivel diferenciação genética entre os indivíduos. O segundo grupo com 96%

de  recuperação  de  valores  de  bootstrap,  agrupa  as  outras  espécies  do  gênero

Omophoita  (O. sexnotata, O. perssonata, O sericella  e  O. octoguttata), mostrando

uma possível  parafilia.  O terceiro  grupo recupera  100% de valor  de  bootstrap e

agrupa os citótipos I e II, subdividindo em dois ramos, sendo um com o citótipo II e o

outro  com  o  citótipo  I  e  um  indivíduo  com  o  citótipo  II.  O  quarto  grupo,  mais

ancestral, refere-se às espécies do grupo externo (Figura 4).

DISCUSSÃO 
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Os dados citogenéticos descritos na literatura para todos os representantes

da  subtribo  Oedionychina  e  para  as  espécies  do  gênero  Omophoita mostram

número  diplóide  igual  a  22  cromossomos e  fórmula  meiótica  2n=  10II+X+y com

cromossomos  sexuais  grandes  e  assinápticos,  sendo  essas  características

conservadas  na  subtribo  (PETITPIERRE  et  al.,  1988;  SMITH;  VIRKKI  ,  1978;

VIRKKI, 1968, 1970, 1988; VIRKKI et al., 1991; VIRKKI; SANTIAGO-BLAY; CLARK,

1991; VIRKKI; SANTIAGO-BLAY, 1993). No entanto, variações do número diplóide já

foram descritas no gênero sendo essas principalmente devido a fusões cêntricas,

diminuindo o número diplóide e/ou à presença de cromossomos B,  desta forma,

aumentando  o  número  cromossômico  (PETITPIERRE  et  al.,  1988;  VIRKKI;

SANTIAGO-BLAY, 1993). 

Até  o  presente,  três  espécies  constituem  exceções,  em  relação  a  estas

características, sendo  O. clerica (VIRKKI,  1967a),  com 2n= 23= 20+V+J+I  (V=y2;

J=X; I=y1), O. inscipiens (VIRKKI; SANTIAGO-BLAY, 1996), com 2n= 23= 20+1s+X+y

e 2n= 24= 20+2s+X+y (s= cromossomo supernumerário) e  O. lunata,  que pode ter

2n= 24= 22+X+y (PETITPIERRE et al., 1988) e 2n= 22= 20+X+y (SMITH; VIRKKI,

1978). Neste sentido, os dados obtidos para espécimes do citótipo I, em relação ao

número diplóide, ao tipo de sistema de cromossomos sexuais e fórmula meiótica

estão de acordo com os já  descritos  para quase todos os  representantes deste

gênero e da subtribo Oedionychina. No entanto, a variação observada para o citótipo

II,  coletados na região  de Nonoai,  Rio Grande do Sul,  está  sendo descrita  pela

primeira vez no gênero  Omophoita.  Redução considerável no número diplóide de

Oedionychina foi descrita em Alagoasa parana, com 2n= 16II= 7II+X+y e Alagoasa

equestris com 2n= 12= 10+X+y (VIRKKI, 1978; VIRKKI; SANTIAGO-BLAY, 1993).

Variações  devido  a  fragmentos  cromossômicos  foram  descritas  em  Alagoasa

arcifera, os quais variam de 0 a 3 fragmentos, sendo 2n= 16 ou 19= 7II+0-3fr+X+y

(PETITPIERRE et al., 1988; VIRKKI; SANTIAGO-BLAY, 1993).

Através da comparação dos dados citogenéticos obtidos para os dois citótipos

pode-se inferir uma derivação cariotípica baseada em rearranjos cromossômicos do

tipo  fusão,  incluindo  todos  os  autossomos  do  complemento.  Essa  possibilidade

sustenta-se no fato de que o cariótipo proposto como basal para Alticinae é 2n= 22=

20+X+y e também pelo fato dos cromossomos autossômicos do citótipo II (2n=12;

3.405 µm) apresentarem 2,5 vezes o tamanho dos cromossomos autossômicos dos

indivíduos com citótipo I (2n= 22; 1.395 µm), sendo esta diferença estatisticamente
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significativa  a  1%  de  probabilidade.  Outra  possibilidade  é  que  os  citótipos

correspondem a duas espécies crípticas.

Na opinião de Petitpierre (1997)  a análise morfométrica dos cromossomos

pode ser útil para mostrar diferenças quando os cariótipos de espécies relacionadas

são muito semelhantes. Yadav;  Pillai  (1975) através da análise morfométrica dos

cromossomos em metáfase mitótica demonstrou diferenças entre os cariótipos das

espécies de  Cassida. Diferenças no tamanho dos cromossomos de espécies com

cariótipos  diferentes  também foram observadas  por  Hsiao;  Hsiao  (1983)  para  o

gênero Leptinotarsa. 

Adicionalmente, o estudo da morfologia do edeago mostrou que as genitálias

masculinas são diferentes, limitando o funcionamento do mecanismo de cópula entre

os citótipos, podendo sustentar uma diferenciação entre as duas possíveis espécies.

Segundo Eberhard (1985) e Garnier et al. (2005) a morfologia da genitália masculina

de insetos e animais com fecundação interna tem sido muito  utilizada como um

carácter  de  diferenciação  de  espécies  relacionadas  devido  a  rápida  evolução.

Fujiyama (1989) e Fujiyama; Takanashi (1994) identificaram variações no número

diploide de  Chrysolina aurichalcea de duas populações, 2n= 32, 2n= 42 e 2n= 46,

verificaram também diferenças na genitalia  masculina e definiram as populações

como subespécies.  

A  análise  da  árvore  consenso  da  reconstrução  filogenética  a  partir  de

sequências  do  gene  COI,  também  evidenciou  que  os  citótipos  mostram

agrupamentos diferentes, sendo o citótipo I agrupado com  Omophoita equestris e

em outro ramo está o citótipo II. Em um dos ramos da árvore filogenética, o citótipo I

está  agrupado  com  um  indivíduo  do  citótipo  II,  estes  compartilham  caracteres

mitocondriais  que podem ser explicados por  introgressão gênica do indivíduo do

citótipo II (Figura 4). Evolutivamente supõe-se que existia uma população ancestral

com número diploide 2n= 22 cromossomos que, por algum evento desconhecido se

dividiu em duas populações (ramos 1 e 3), mantendo as características morfológicas

e citogenéticas, porém com diferenciação mitocondrial. Uma das populações (ramo

3) através do tempo, sofreu uma diferenciação genética (mitocôndrial) e cariotípica

por  meio  de  rearranjos  cromossômicos  originando  2n= 12  cromossomos,  pórem

mantendo a  maioria  das características fenotípicas ancestrais.  No entanto essas

populações diferenciaram morfologicamente (Edeago).  Desta forma, os dados da

reconstrução  filogenética  corroboram  os  dados  da  morfologia  do  edeago  e
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evidenciam a presença de duas espécies.

Campbell  (2009)  mostrou  a  ocorrência  de  introgressão  entre  Diabrotica

barber e Diabrotica longicornis, evidenciando que espécies geneticamente distintas

podem se reproduzir e gerar alguns descendentes híbridos. Além disso, a ocorrência

em  simpatria  representa  uma  zona  de  hibridação  e  a  variabilidade  genética  da

introgressão pode ser benéfica e mantida por seleção natural. 

Uma  possível  explicação  para  essas  duas  espécies  apresentarem

características  fenotípicas  tão  semelhantes  seria  a  ocorrência  de  mimetismo.

Begossi e Benson (1988) e Del-Claro (1991) descrevem que mimetismo é muito

frequente em Chrysomelidae, principalmente no gênero Omophoita. Neste caso, o

mimetismo estaria relacionado com a coloração aposemática e/ou a produção de

uma substância toxica, tornando a espécie não palatável, sendo este último já

descrito  para  O.  octoguttata  que  se  alimenta  da  planta  Peltodon radicans

(Labiatae),  retirando e armazenando toxinas de suas plantas  hospedeiras  que

podem provocar mal-estar, inquietação e vômitos em um predador, se este ingerir

esta presa aposemática (DEL-CLARO, 1991). 

Os dados citogeneticos, morfológicos e moleculares suportam a hipótese

de que são duas espécies crípticas diferenciadas em caracteres importantes no

processo de isolamento reprodutivo. 
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Figura  1 –  Células  meióticas  de  macho  do  Citótipo  I  de Omophoita communis,  com  coloração
convencional.  A. Cariótipo  espermatogonial  com  2n=  22  cromossomos.  B. Metáfase  I,
presença de 2n= 10II+X+y. Seta = constrição secundária.  C.  Metáfase II com complemento
haplóide n= 10+X. Escala= 10 µm.
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Figura 2 – Células meióticas de um macho do Citótipo II de  Omophoita communis, em coloração
convencional.  A. Cariótipo  espermatogonial  com  2n=  12  cromossomos.  B. Metáfase  I
apresentando fórmula meiótica 2n= 5II+X+y.  C. Metáfases II com complemento haplóide n=
5+X. Escala= 10 µm.
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Figura 3- Edeagos de O. communis do Citótipo I (A, C, E, G, I) e do Citótipo II (B, D, F, H, J). A, B
-Vista  lateral  completa;  C,  D  -  Detalhe  da  região  apical  vista  lateral;  E,  F  -  Vista  frontal
completa;  G, H - Detalhe da região apical vista frontal;  I, J -  Detalhe da região apical vista
posterior. Escala= 1.5mm.
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Figura  4-  Árvore  consenso  das  relações  filogenéticas  obtida  pelo  método  de  máxima
verossimilhança (MV). Bootstrap com 10000 interações.
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4.2 CAPÍTULO II

Diferenciação cariotípica em Omophoita sexnotata (Coleoptera, Alticinae) e

dispersão de pseudogene  DNAr 5S
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RESUMO

A  organização  e  o  mapeamento  das  famílias  ribossomais  são  úteis

marcadores e podem elucidar a variação do cariótipo e a organização genômica em

diversos grupos de eucariotos.  Poucas espécies  de Coleoptera foram estudadas

para a localização das famílias gênicas. O objetivo deste trabalho foi mapear o gene

DNAr  5S  nos  cromossomos  de  Omophoita  sexnotata  e  propor  estratégias  de

dispersão  desse  gene  no  cariótipo.  O  mapeamento do  DNAr  5S,  evidenciou  a

presença  do  cluster  em todos  os  cromossomos  autossômicos  do  complemento,

sendo  esse  padrão  de  dispersão  descrito  pela  primeira  vez  em  Coleoptera.  A

dispersão do cístron  DNAr 5S foi descrita para alguns organismos, e nestes casos

os autores relacionaram a dispersão dos genes ribossomais com a presença de

elementos transponíveis. Para elucidar os mecanismos de dispersão do gene DNAr

5S dentro do genoma de  O. sexnotata,  os fragmentos de 5S ribossomal obtidos

foram sequenciados, resultando em sequências similares a RNAr 5S de Drosophila

melanogaster,  elemento  transponível  EnSpm,  retropseudogene  de  5S  e

microssatélite.  A análise das sequências utilizando o método dot plot evidenciou a

presença de DNA repetitivo para os produtos clonados do cromossomo 2 (clone 2), 4

(clone 4), 5 (clone 3) 9. Adicionalmente, a análise da estrutura secundária do RNAr

5S, mostrou que as sequências obtidas não são funcionais quando comparadas ao

percentual de energia livre da sequência original do RNAr 5S. 

Palavras chave:  Hibridação in situ Fluorescente, Famílias multigênicas, Dispersão

do DNAr 5S, Estrutura secundária de RNA.
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INTRODUÇÃO 

O  gênero  Omophoita é  o  segundo  com  o  maior  número  de  espécies

analisadas  do ponto  de  vista  citogenético  dentro  da  subtribo  Oedionychina  (19),

onde todas as espécies ocorrem na região Neotropical. A maior parte das espécies

analisadas possui cariótipo uniforme com 2n= 22 cromossomos e fórmula meiótica

2n=  10II+X+y,  com  predominância  de  cromossomos  metacêntricos  (ALMEIDA;

CAMPANER;  CELLA,  2009;  PETITPIERRE  et  al.,  1988;  SMITH;  VIRKKI,  1978;

VIRKKI, 1967, 1970, 1973, 1876, 1983, 1989; VIRKKI; SANTIAGO-BLAY; CLARK,

1991;  VIRKKI;  SANTIAGO-BLAY,  1996).  A  tribo  Oedionychini  possui  como

característica  contrastante  dos  demais  coleópteros  a  presença  de  cromossomos

sexuais  extremamente  grandes  e  assinápticos  (SMITH;  VIRKKI,  1978;  VIRKKI,

1968, 1970, 1988; VIRKKI; SANTIAGO-BLAY; CLARK, 1991). 

A Hibridação  in situ Fluorescente tem sido um eficiente e rotineiro metódo

para localização de genes ribossomais em cromossomos de várias espécies. Porém

poucas  espécies  de  Coleoptera  foram  analizadas  utilizando  esse  procedimento

(ALMEIDA et al., 2010; CABRAL-DE-MELLO et al., 2011b; GOLL et al., 2012; MELO

et  al.,  2013).  O estudo em mapeamento do DNAr  5S é recente  em Coleoptera,

segundo Cabral-de-Mello et al. (2010, 2011a) a condição ancestral para Coleoptera

seria a presença de apenas um par cromossômico portador do gene 5S. Algumas

espécies de Scarabaeidae e Tenebrionidae possuem apenas um par cromossômico

portador do cístron (CABRAL- DE-MELLO et al., 2010; 2011a; GOLL et al., 2012;

OLIVEIRA et al.,  2012).  Em Alticinae, os primeiros trabalhos mostram dois pares

portadores  do gene  5S em  Omophoita  magniguttis  e  três  em  Alagoasa florigera

(MELO et al., 2013).

A organização genômica do gene 5S foi estudada em diversos eucariotos, tais

como peixes,  Drosophila,  Xenopus,  e  camundongo  (HART;  FOLK,  1982;  LONG;

DAWID, 1980; SILVA et al., 2011). Os primeiros pseudogenes de 5S foram descritos

em Xenopus (JACQ; MILLER; BROWNLEE, 1977). A dispersão do cístron  DNAr 5S

foi  descrita  para  alguns  organismos,  e  nestes  casos  os  autores  relacionaram a

dispersão com a presença de elementos transponíveis (CABRAL-DE-MELLO et al.,

2011b;  GILLESPIE,  et  al.,  2006;  YE  et  al.,  2005). No  genoma de  Dictyostelium

discoideum (Ameboidea)  foi  descrito  um pseudogene DNAr  5S retrotransponível,

sendo que este não possui  os primeiros 15 pb da sequência do gene selvagem
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DNAr 5S (SZAFRANSKI  et  al.,  2003).  Em plantas  vasculares,  o  retrotransposon

Cassandra,  possui  fragmentos das sequências  de RNAr  5S conservadas,  sendo

esse elemento um exemplo da associação dos elementos transponíveis com genes

ribossomais (RUSLAN et al., 2008). 

Os elementos  transponíveis  (ETs)  são segmentos de DNA capazes de se

replicar  e  de  se  inserir  em  genes  ou  outras  regiões  genômicas,  apresentando

especificidade por genes repetitivos, pois estes possuem herança estável e evolução

paralela aos ETs (BURKE, et al.,  1998; KOJIMA; FUJIWARA, 2005; 2004; 2003).

Uma vez que os genes ribossomais são altamente repetitivos, o efeito deletério da

inserção do ET em uma unidade do gene de DNAr não interfere em sua expressão,

embora o acúmulo de inserções pode causar mutações, deleções e alterar os níveis

de expressão do gene  (MALIK; EICKBUSH, 1999; FRANZ; KUNZ, 1981). 

O mapeamento de genes ribossomais tem se mostrado uma ferramenta útil

para  questões  de  análises  relacionadas  à  diversificação  cariotípica  e  para  o

entendimento da evolução dos genomas de eucariotos (ALMEIDA et al., 2010). O

objetivo  deste  trabalho  foi  mapear  o  gene  DNAr  5S  nos  cromossomos  de

Omophoita  sexnotata  e  identificar  os  mecanismos  responsáveis  pela  dispersão

desse gene no cariótipo.  

MATERIAL E MÉTODOS 

Foram  analisados  24  machos  adultos  de  O.  sexnotata,  coletados  em

populações naturais na região do Passo do Pupo, Itaiacoca distrito do município de

Ponta Grossa, Paraná, Brasil (25º07’10”S; 49º56’24”O e 25º07’20”S; 49º56’04”O). As

preparações citológicas para o estudo dos cromossomos foram obtidas a partir das

gônadas de indivíduos adultos,  dissecados em solução fisiológica para insetos e

processados  segundo  metodologia  descrita  por  Almeida;  Zacaro;  Cella  (2000).

Essas preparações foram submetidas à Hibridação in situ fluorescente (FISH).

A FISH baseou-se na técnica descrita por Pinkel; Straume; Gray (1986), com

modificações  realizadas  por  Almeida  et  al.  (2010).  As  sondas  DNAr  5S  foram

obtidas  por  PCR marcado,  empregando-se  a  Digoxigenina-11-dUTP (Roche®),  a

partir do gene parcial 5S de Omophoita octoguttata (Alticinae) clonado  (MELO et al.,

2013).  Para  o  reconhecimento  do  sinal  foi  utilizado  Antidigoxigenina-Rodamina

(Roche®).  Os  cromossomos  foram  contracorados  com  4’-  6-  diamidino-  2-
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phenylindole (DAPI). As melhores células mitóticas e meióticas foram fotografadas

em microscópio de epifluorescência Olympus BX41 com objetiva 100X de imersão,

com filtros específicos e captura de imagem digital em tempo real com câmera CCD

DP-71 (Olympus).

Os  dez  bivalentes  autossômicos  de  O.  sexnotata  foram  microdissectados

individualmente,  a  partir  de  preparações  citogenéticas  em  lamínulas  descritas

anteriormente,  com  o  auxílio  de  agulhas  de  vidro  de  0,7  µm,  em  microscópio

invertido equipado com micromanipulador  mecânico.  Cada bivalente foi  colocado

separadamente em tubo tipo eppendorf e posteriormente amplificado através do kit

“Whole  Genome  Amplification”  (WGA  4  –  SIGMA),  de  acordo  com  as

recomendações do fabricante.

As amplificações do DNAr 5S de cada cromossomo foram realizadas com os

primers  5S_F:  5’-  AACGNCCATANCACGCTGNA  -  3’  e  5S_R:  5’  -

AGCGGTCNCNCATCNANGTAC - 3’ (MELO et al., 2013), em um volume total de 10

µL, contendo 20ng do produto de WGA 4, 1x tampão, 3.75mM de MgCl2,  0.2mM de

dNTP, 1 pmol de cada primer e 1U ∕µL de Taq polimerase (Invitrogen®).

Os produtos  de PCR foram analisados através de eletroforese em gel  de

agarose  a  1%  corados  com  gelred  Biotium®  (1:1000)  e  enviados  para

sequenciamento  (sequenciador  automático  -  ABI-PRISM 3100  Genetic  Analyzer).

Posteriormente,  o  produto  amplificado  de  cada  cromossomo  foi  clonado

separadamente (10 placas) no vetor pGEM (Promega®) e transformado na bactéria

Escherichia  coli DH5α  (Gibco  GBRL®).  O  isolamento  e  a  purificação  do  DNA

plasmidial de aproximadamente 10 colônias de cada placa (cromossomo) baseou-se

no método de lise alcalina. Os vários plasmídeos foram amplificados e aqueles que

apresentaram  tamanhos  diferentes  foram  enviados  para  sequenciamento

(sequenciador  automático  -  ABI-PRISM  3100  Genetic  Analyzer).  As  sequências

obtidas  foram analisadas  e  editadas  com o  auxilio  do  programa BioEdit  (HALL,

1999). 

As sequências obtidas foram submetidas ao software BLAST – Basic Local

Alignment Search Tool, presente no National Center for Biotechnology Information

(NCBI)  (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/blast/)  e  ao  software  CENSOR  presente  no

Genetic  Information  Research  Institute  (GIRINST)

(http://www.girinst.org/censor/index.php) (KOHANY et al.,  2006), para a identificação

de possíveis homologias entre genes de outros organismos. A análise do padrão de
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repetitividade  das  sequências  foi  obtida  através  do  método  dot  plot  utilizando  o

software Geneious 4.8 (DRUMMOND et al., 2009). Para a obtenção das estruturas

secundárias  do  RNAr  5S  e  seus  respectivos  valores  de  energia  livre  (ΔG)  as

sequências foram submetidas ao software mfold através da opção RNA folding from

(http://mfold.rit.albany.edu/?q=mfold/RNA-Folding-Form) (ZUKER, 2003).

RESULTADOS 

 A  análise  de  células  espermatogoniais  de  O.  sexnotata  submetidas  a

Hibridação  in situ  fluorescente, com a sonda de DNAr 5S evidenciou a presença

desse cluster em todos os cromossomos autossômicos, na região proximal do braço

curto (Figura 1), mostrando uma grande dispersão. 

A análise  do  sequenciamento  dos  produtos  de  PCR  obtidos  a  partir  da

amplificação  do  gene   DNAr  5S de  cada  cromossomo,  mostrou  homologia  com

sequências repetitiva de 5S de Drosophila melanogaster, no entanto foram obtidas

sequências com homologias ao elemento transponível EnSpm e, várias sequências

que não tem homologia com sequências depositadas no Gene Bank, porém não

mostraram identidade ao gene DNAr 5S (Tabela 1). 

A  amplificação  dos  clones  obtidos  de  cada  cromossomo  evidenciou  a

presença de fragmentos de vários tamanhos, variando de 280pb a 350pb (Figura 2).

O  estudo  das  sequências  obtidas  a  partir  desses  clones  de  DNAr  5S  de  cada

cromossomo mostrou similaridade com sequências de retropseudogene 5S derivado

de Cavia porcellus (preá), com sequências de microssatélite de Sus scrofa (javali) e

também com sequências repetitivas de 5S de Drosophila melanogaster (Tabela 1).

 A análise  de  todas  as  sequências  obtidas,  através  do  método  dot  plot

utilizando o software Geneious 4.8.4, evidendia que o clone 2 do cromossomos 2, o

clone 4 do cromossomo 4, o clone 3 do cromossomo 5 e o produto de PCR do

cromossomo  9  apresentam  um  padrão  de  linhas  paralelas  à  diagonal  principal,

caracterizando um padrão de DNA repetitivo. O clone 4 do cromossomo 4 mostra

menor grau de repetitividade (Figura 3).

A  comparação  das  estruturas  secundárias  obtidas  para  cada  sequência

clonada com a estrutura secundária original do RNA 5S mostrou que somente os

clones 1 do cromossomo 5 e o clone 2 do cromossomo 6 apresentaram estrutura

próxima a original. Além disso, esses mesmos clones mostraram valores de energia
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livre mais próxima do valor da energia livre do RNA 5S original. Todas as outras

sequências mostraram valores muito diferentes (Tabela 1). 

DISCUSSÃO 

 A  subtribo  Oedionychina  mostra-se  muito  interessante  para  estudos

evolutivos,  pois  a  maioria  das  espécies  possuem  características  cariotípicas  e

citológicas  conservadas  e  outras  derivadas,  quando  comparadas  à  maioria  dos

coleópteros.  A grande  parte  das  espécies  analisadas  citogeneticamente  possui

número  cariotípico  uniforme com 2n= 22  cromossomos  e  cromossomos sexuais

gigantes  (PETITPIERRE,  1988,  SMITH;  VIRKKI,  1978;  VIRKKI,  1984).  Por  outro

lado, quando analizada com técnicas de citogenética molecular evidenciam que sua

composição é variável entre as diferentes espécies (ALMEIDA et al., 2010).

Nos últimos anos, técnicas mais refinadas foram empregadas para análise,

caracterização e diferenciação dos cromossomos em coleópteros (ALMEIDA et al.,

2010;  CABRAL-  DE-MELLO et  al.,  2010;  2011a;  GALIÁN;  PROENÇA; VOGLER,

2007). Apesar da Hibridação in situ Fluorescente ser um eficiente e rotineiro metódo

para localização de famílias gênicas em diversos organismos, poucas espécies de

coleópteros foram analisadas sob este aspecto.

Os dados citogenéticos obtidos com relação a morfologia cromossômica e a

fórmula meiótica de  O. sexnotata  são concordantes com a descrição de Almeida;

Campaner; Cella (2009).  Os indivíduos possuem 2n= 22 cromossomos e fórmula

meiótica  de  2n=  10II+X+y  (Figura  1  A).  A  morfologia  dos  autossomos  é

predominantemente metacêntrica, os cromossomos sexuais apresentam tamanhos

diferentes  entre  si,  sendo  denominados  X  e  y  e  são  extremamente  grandes  e

metacêntricos.

O resultado obtido com o mapeamento do gene ribossomal 5S mostrando a

presença  desse  gene  em  todos  os  cromossomos  autossomicos  difere  das

descrições para Coleoptera presentes na literatura. Considerando a proposta de um

par portador do DNAr 5S ser a condição basal, essa dispersão evidencia uma alta

diferenciação  no  cariótipo  de  O.  sexnotata  (CABRAL-DE-MELLO  et  al.,  2010,

2011a).

Cabral-de-Melo et al. (2010) usando a técnica de FISH com sonda de DNAr

5S  descreveram  um  único  par  cromossômico  (par  2)  portador  desse  gene  em
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Dichotomius germinatus (Scarabaeidae).  Goll  et al.  (2012), utilisando análise com

células mitóticas de Lagria villosa (Tenebrionidae), com sonda de DNAr 5S mostrou

a presença de um cluster no braço curto do  par 4. Oliveira et al. (2012) estudando

cinco  espécies  do  gênero  Coprophanaeus (Scarabaeidae)  mapeou  o  cluster  de

DNAr 5S em um par autossômico em cada espécie do gênero.

 O mapeamento de DNAr 5S  em algumas espécies de Omophoita realisado

por Melo et al.  (2013) evidenciou a presença de um cluster associado a um par

autossômico  em  Omophoita  octoguttata,  Omophoita  personata e  Alagoasa

coccinelloide.  Adicionalmente,  os  mesmos autores  encontraram dois  clusters  em

dois pares autossômicos em Omophoita magniguttis e a presença de três bivalentes

portadores  do  custer  5S  em  Alagoasa florigera.  A ocorrência  de  uma  grande

dispersão do gene 5S no cariótipo  em Aticinae foi  descrita  para  Systena tenuis

(Systenini);  no  entanto,  essa  espécie  não  apresenta  esse  gene  em  todos  os

cromossomos (MELO et al., 2013).

As  sequências  obtidas  de  cada  cromossomo  mostrou  a  similaridade  com

sequências  de  DNA  repetitivo,  retropseudogene  e  elementos  transponíveis

associados. Assim pode-se inferir que o processo de disperção do gene DNAr 5S no

cariótipo de  O. sexnotata  ocorreu por  meio de transposon e  que as sequências

obtidas correspondem a pseudogenes de 5S.  Essa inferência é  sustentada pela

análise  da  estrutura  e  funcionalidade  do  RNA que  mostrou  que  as  sequências

analisadas não são funcionais. Portanto, qualquer interação dos genes ribossomais

e elementos transponíveis em termos de reorganização cromossômica parece ser

de interesse evolutivo,  porém, permanece largamente inexplorado.  Uma série de

trabalhos utilizando hibridação  in situ mostrou vários exemplos de associação de

elementos transponíveis no interior ou perto de DNAr 5S (BELYAYEV et al., 2001;

2005; RASKINA et al., 2004; 2008) . 

Gillespie et al. (2006) estudando a estrutura e composição das sequências de

RNAr em  Apis mellifera (Hymenoptera) relatou a ocorrência do elementos R2 de

retrotransposição nos pontos de inserção do DNAr. Cabral-de-Mello  et al. (2011b)

relacionou a dispersão do cístron  DNAr 5S em gafanhotos, com a presença de

elementos transponíveis. 

A mobilidade de DNAr foi descrita em muitas espécies de plantas, e tanto a

localização  quanto  o  número  de  locais  de  DNAr  parecem variar  entre  espécies

estreitamente  relacionadas.  Raskina  et  al.  (2004)  propuseram  que  transposons
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(En/Spm- like) podem estar envolvidos na dispeção de DNAr, e demonstram ainda a

capacidade de alguns transposons (Helitrons) em capturar os genes inteiros e movê-

los para as  diferentes  partes do genoma (JIANG et  al.,  2004;  LAI  et  al.,  2005).

Ruslan et al. (2008) associam a distribuição do gene 5S em plantas vasculares com

a atividade do retrotansposon Cassandra.

A  possível  associação  de  elementos  transponíveis  a  DNAr  é  devido  a

preferência  de  inserção  dos  ETs  nas  regiões  repetitivas,  pois,  DNAr  são  alvos

comuns para vários retrotransposons LINE e também para alguns transposons de

Classe  II.  O  acúmulo  preferencial  destes  dois  componentes  dentro  do  mesmo

contexto genômico, talvez tenha sido impulsionado ao longo do tempo por seleção

contra inserções em outras partes do genoma, ou uma possível relação funcional

entre a dispersão de elementos transponíveis e genes ribossomais (AVERBECK;

EICKBUSH, 2005; RASKINA et al., 2008).
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Figura 1 - Metáfase espermatogonial  de um exemplar macho de Omophoita sexnotata com 2n= 22
cromossomos submetida à FISH com sonda de DNAr 5S (vermelho) contra corado com
DAPI (azul)  A.  Cariótipo espermatogonial com DAPI.  B.  O mesmo cariótipo mostrando o
mapeamento do cistron 5S em todos os cromossomos autossômicos. Escala= 10 µm. 

Figura 2 - Gel de agarose a 2%, mostrando a amplificação do DNAr 5S a partir  dos clones dos
cromossomos.  M=  marcador  de  peso  Molecular  (100pb).  Número  romano=  número  do
cromossomo. Número arábico= número do clone. 
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Figura 3 - Análise das sequências com o método dot plot. A. Sequência do clone 2 do cromossomo 2.
B. Sequência do clone 4 do cromossomo 4. C. Sequência do clone 3 do cromossomo 5. D.
Sequência do cromossomo 9. Traços diagonais paralelos representam grau de repetitividade.

Tabela  1 –  Análise  das  sequências  do  gene  DNAr  5S,  tamanho  em  pares  de  bases  (pb),
caracterização  e  similaridade  com  sequências  depositadas  no  Gene  Bank  (NCBI)  ou  GIRINST
(Censor) e analise da sequência do RNA 5S em relação a energia livre (Δg) obtida na plataforma
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mfold.

Material
Tamanho

pb
Caracterização Similaridade

Δg
(kcal ∕ mol)

5S 93
Sequencia
repetitiva

5S_DM Drosophila
melanogaster 83%

-33.90

Cromossomo 01 200 Desconhecido - -70.85 – -66.37

Cromossomo 02 98 Desconhecido - -69.05 – -63.95

Cromossomo 02
clone 01

40 Desconhecido - -11.90 – -11.80

Cromossomo 02
clone 02

87 Desconhecido - -16.80 – -15.03

Cromossomo 03 95 Desconhecido - -66.64 – -64.44

Cromossomo 04 54
Sequencia
repetitiva

5S_DM Drosophila
melanogaster 77%

-76.17

Cromossomo 04
clone 04

90 Retropseudogene
5S-derivado Cavia

porcellus 91%
-

Cromossomo 04
clone 05

90 Retropseudogene
5S-derivado Cavia

porcellus 92%
-

Cromossomo 05 60
Sequencia
repetitiva

5S_DM Drosophila
melanogaster 76%

-66.64 – -66.44

Cromossomo 05
clone 01

92
Sequencia
repetitiva

5S_DM Drosophila
melanogaster 84%

-24.86 – -23.03

Cromossomo 05
clone 03

77
Sequencia

microsatelite
Sus scrofa clone
KVL5077 78%

-

Cromossomo 06 60
Sequencia
repetitiva

5S_DM Drosophila
melanogaster 76%

-80.27 – -71.14

Cromossomo 06
clone 01

47 Desconhecido - 1.90 – 1.00

Cromossomo 06
clone 02

92
Sequencia
repetitiva

5S_DM Drosophila
melanogaster 86%

-31.40 – -25.97

Cromossomo 06
clone 03

49 Desconhecido - -0.70 – -1.7

Cromossomo 07 69
Sequencia
repetitiva

5S_DM Drosophila
melanogaster 76%

-49.23 – -48.70

Cromossomo 08 58
Sequencia
repetitiva

5S_DM Drosophila
melanogaster 77%

-67.74 – -60.15

Cromossomo 09 49
Elemento

Transponivel
EnSpm-1_TA

75%
-

Cromossomo 10 102 Desconhecido - -68.04 – -58.59

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS



57

Neste  trabalho  foi  analisado  citogeneticamente  O.  communis de  duas

populações,  as  quais  evidenciaram  a  ocorrência  de  variação  interpopulacional,

sendo possível separá-las em dois citótipos. 

Os dados obtidos para espécimes do citótipo I 2n= 22= 10II+X+y, estão de

acordo com os já descritos para quase todos os representantes deste gênero e da

subtribo  Oedionychina.  Os  indivíduos  do  citótipo  II possuem variações,  2n=  12=

5II+X+y, sendo a redução observada pela primeira vez no gênero Omophoita. Pode-

se inferir  com as análises que  rearranjos cromossômicos do tipo fusão entre os

autossomos tenham ocorrido nessa espécie. 

O estudo da morfologia do edeago mostrou que as genitálias masculinas são

diferentes, possivelmente funcionando como barreira reprodutiva entre os citótipos.

Adicionalmente  a reconstrução filogenética  a  partir  de  sequências  do gene COI,

evidenciou  que  os  citótipos  mostram  agrupamentos  diferentes,  desta  forma,  os

dados da reconstrução filogenética corroboram os dados da morfologia do edeago e

apontam a presença de duas espécies. Uma possível explicação para essas duas

espécies  apresentarem  características  fenotípicas  tão  semelhantes  seria  a

ocorrência  de  mimetismo.  Os  dados  citogeneticos,  moleculares  e  morfológicos

suportam  a  hipótese  de  que  são  duas  espécies  crípticas  já  diferenciadas  com

caracteres importantes no processo de isolamento reprodutivo. 

O  mapeamento  físico  do  gene  ribossomal  5S  nos  cromossomos  de

Omophoita sexnotata mostrou a presença desse gene em todos os cromossomos

autossômicos diferindo das descrições para Coleoptera presentes na literatura.

Uma vez que a presença de um único par cromossômico portador desse gene é

considerado basal para Coleoptera, esse carótipo pode ser considerado altamente

diferenciado. 

As  sequências  obtidas  de  cada  cromossomo  mostrou  a  similaridade  com

sequências  de  DNA  repetitivo,  retropseudogene  e  elementos  transponíveis

associados. Desta forma, concluimos que o processo de disperção do gene DNAr

5S no cariótipo de  O. sexnotata  foi por meio de transposon e que as sequências

obtidas correspondem a pseudogenes de 5S. 
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7 ANEXOS

7.1 CITOGENÉTICA CONVENCIONAL

7.1.1 Metodologia para obtenção dos cromossomos a partir de gônadas se-

gundo Almeida; Zacaro; Cella (2000).

1. Dissecar o animal em solução fisiológica para insetos, retirar a gônada e transferi-la

para uma placa de Petri contento solução hipotônica (água de torneira), durante 5

minutos;

2. Fixar o órgão em Carnoy I  (metanol-ácido acético na proporção 3:1),  durante 30

minutos;

3. Macerar o órgão sobre uma placa de metal à temperatura média de 35º a 40ºC.

7.1.2 Coloração Convencional Segundo Giemsa

Para  análise  das  preparações  citogenéticas  as  lâminas  foram  coradas,  à

temperatura ambiente, durante 10 minutos, com uma solução contendo 47 ml de

água destilada, 1,5 ml de solução comercial de Giemsa (Merck) e 1,5 ml de tampão

fosfato pH 6.8; então foram lavadas em água destilada e secas ao ar.

7. 2 ESTUDO MORFOLÓGICO

7.2.1  Protocolo  para  dissecção  do  edeago  segundo  Smith  (1979),

ligeiramente modificado. 

1. Aquecer o abdômen em solução 1:10 de hidróxido de potássio e água destilada

por 2 ou 3 minutos, sem ferver;
2. Em água destilada fria, rebater os tergitos, abrindo o abdômen pela margem late-

ral esquerda;
3.  Repetir o passo 1 até que o abdômen esteja amolecido; 
4. Em água destilada fria separar a genitália do trato intestinal;
5. Enxaguar a genitália em etanol 70%;
6. Transferir a genitália para glicerina para estudo;
7. Montar o edeago em lâmina provisória para observação em estereomicroscópio.
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7.3 CITOGENÉTICA MOLECULAR

7.3.1 Extração de DNA – (SAMBROOK E RUSSEL, 2001), com modificações.

1. Colocar a cabeça, o pronoto e o fêmur em um tubo tipo Eppendorf e macerá-lo

com nitrogênio líquido com auxílio de um bastão;

2. Adicionar 250 l de solução de lise (NaCl 0.4M, EDTA 0.1M pH 8.0, Proteinase K

100 g/ml, SDS 0.1%) e homogeneizar a amostra;

3. Colocar em banho-maria à temperatura de 50ºC durante 1 hora e 30 minutos;

4. Adicionar 250 l de RNAse (100 mg/ml) mantendo-o em banho-maria à 37ºC por 1

hora, procedendo a leve agitação periódica;

5. Acrescentar 500 l de uma solução contendo fenol: clorofórmio: álcool isoamílico na

proporção 50: 48: 2;

6. Agitar suavemente o tubo por 30 minutos;

7. Centrifugar o material por 10 minutos a 10.000 rpm;

8. Transferir com auxílio de pipeta o sobrenadante, sem a camada fenólica;

9. Adicionar NaCl 1M para a precipitação do DNA juntamente com 2 volumes de eta-

nol gelado absoluto;

10. Inverter o tubo diversas vezes para a visualização do DNA;

11. Centrifugar o material por 5 minutos a 10.000 rpm e descartar o sobrenadante;

12. Adicionar 500 l de etanol 70% e deixar descansar por 5 minutos;

13. Centrifugar o material por 5 minutos a 10.000 rpm e descartar o sobrenadante;

14. Secar o DNA em estufa à 37ºC overnight; 

15. Ressuspender o DNA em 30 l de tampão TE (Tris-HCl 10mM, EDTA 1mM) ou

água autoclavada e armazenar em freezer - 20ºC.

7.3.2 Reação em cadeia da polimerase (PCR), para o gene COI.
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Reagentes Concentração
de uso

Concentração
final

Volume

H2O - - 45 µL 

Tampão 10X 1  10 µL

MgCl2 50 mM 1,5 mM  3 µL

dNTP Mix 2 mM 0,2 mM  10 µL

Primer Forward 10 pMOL 1,5 pMOL   10µL

Primer Reverse 10 pMOL 1,5 pMOL   10µL

Taq Polimerase (5 U/µL) 1 U/µL  2 µL

DNA 20 ng/µ  20 ng/µL 10 µL

Total 100 µL

Programa:
4 minutos a 95°C
1 minuto a 94°C
1 minuto a 53,3°C                35 ciclos
1 minuto a 72°C
10 minutos a 72°C
4°C 

7.3.3 Kit de amplificação Sigma- GenomePlex Single Cell (WGA 4).

- Lise e fragmentação do Cromossomo 

1- Isolar o cromossomo em um micro-tubo de 200µL;

2-Adicionar 9 µLde água no cromossomo; 

3- Preparar a solução de fragmentação adicionando 2 µLde proteinase K e 32 µL de

10X Single Cell Lysis e Fragmentation Buffer;

4- Centrifugação do Tampão Lise;

5- Adicionar 1µL do tampão lise ao material e Misturar;

6- Aquecer a 99oC por quatro minutos;

7- Colocar no gelo e uma leve centrifugação.

- Preparação da Biblioteca 

8- Adicionar 2 µL de 1X Library Preparation Baffer para cada amostra; 
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9- Adicionar 1 µL de solução estabilizadora e misturar; 

10- Aquecer à 95oC por dois minutos;  

11-  Deixar  no gelo  por  um minuto,  centrifugar  e  recolocar  no  gelo por  mais  um

minuto;

12- Adicionar 1 µL de Librari preparation enzime, misturar e centrifugar; 

 13- Em um termociclador incubar a solução por: 

16oC por 20 min

24oC por 20 min

37oC por 20 min

75oC por 5 min

4oC 

14- Ao retirar do termociclador e centrifugar. Esta reação pode ser armazenada à

-20oC por no Maximo três dias. 

- Amplificação 

15- Adicionar na reação 7,5µL de 10X  Amplification Master Mix,  48,5µL de água,

5,0µL de WGA DNA Polimerase;

16- Misturar e centrifugar;

17- No termociclador incubar à 95oC por 3 min para a desnaturação, após por 25

ciclos de 30 seg à 94oC; 5 min à`65oC e à`4oC final;

18- Ao termino estocar à -20oC para posterior analise e purificação. 

7.3.4 Reação em cadeia da polimerase (PCR), para o gene DNAr 5S.
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Reagentes Concentração
de uso

Concentração
final

Volume

H2O - - 4,5 µL 

Tampão 10X 1  1 µL

MgCl2 50 mM 3,75 mM  0,75 µL

dNTP Mix 2 mM 0,2 mM  1µL

Primer Forward 10 pMOL 1 pMOL   1µL

Primer Reverse 10 pMOL 1 pMOL   1µL

Taq Polimerase (5 U/µL) 1 U/µL  0,2 µL

DNA 20 ng/µ  20 ng/µL 1 µL

Total 10µL

Programa:
5 minutos a 94°C
1 minuto a 94°C
1 minuto a 56°C               35 ciclos
1 minuto a 72°C
5 minutos a 72°C
4°C 

7.3.5 Clonagem 

Transformação 

1- Tirar a bactéria competente do -80°C e deixar em gelo;

2-  adicionar  1-10  µl  de  plasmídeo  (fechado  ou  produto  de  ligação)  à  bactéria

competente;

3- deixar 10 minutos no gelo; 

4- deixar em banho-maria 42°C por 90 segundos;

5- deixar 1 minuto no gelo;

6- adicionar 800 µl de LB líquido; 

7- deixar por 1 hora a 37°C; 

PLAQUEAR:

8- derreter LB ágar e 2 fazer placas com 20 ml de ágar + antibiótico de interesse
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9-  (Opcional!)  Uso  de  plasmídeos  com  diferenciação  de  colônias  azul/branco:

utilizando a alça de Drigalsky, espalhar sobre a placa 50 µl de IPTG (200 mM) e 40

µl de X-GAL (0,2%). 

10- Centrifugar a cultura de bactérias por 2 minutos a 5000 rpm, descartar 600 µl de

meio e mexer para dissolver o pellet formado e espalhar com a alça de Drigalsky

sobre a placa;

11- Deixar placa na estufa 37°C overnight;

12- Crescidas as colônias bacterianas, vedar as placas com parafilm e deixá-las na

geladeira 4°C.

Mini preparação Plasmidial 

Solução I:

- 60 µl de RNAse (20mg/ml)

- 300 µl de Tris-HCl 1M

- 60 µl EDTA 0,5M

- 2580 µl água

Solução II:

- 600 µl de NaOH 1M

- 300 µl de SDS 10%

- 2100 µl água

Solução III:

- 1800 µl de acetato de potássio 5M

- 345 µl de ácido acético

- 855 µl água

PRÉ-INÓCULO: Picar uma colônia bacteriana com um palito autoclavado e fazer o

pré-inóculo em 5 ml de LB líquido (adicionar antibiótico de interesse). Deixar cultura

a 200 rpm overnight a 37°C.

1- Deixar a centrífuga a 4ºC;

2-  Depois  da  cultura  bacteriana  ter  crescido  por  16  horas,  centrifugá-la  em um

eppendorf por 30 segundos em velocidade máxima;
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3- Adicionar 400 µl da solução I e centrifugar bem;

4- Adicionar 400 µl da solução II e inverter o tubo até ficar viscoso; 

5- Adicionar 400 µl da solução III e inverter o tubo;

6- Centrifugar por 5 minutos em velocidade máxima;

7- Transferir o sobrenadante para um tubo limpo e realizar uma nova centrifugação

por 5 minutos em velocidade máxima;

8-  Transferir  o  sobrenadante  para  um tubo que contenha 400 µl  de  isopropanol

100% e incubar durante 10 minutos a temperatura ambiente;

9- Centrifugar por 10 minutos em velocidade máxima e descartar sobrenadante; 

10- Adicionar 200 µl de etanol 70% gelado e centrifugar por 5 minutos; descartar o

sobrenadante;

11- Adicionar 200 µl de etanol 100% gelado e centrifugar por 5 minutos; descartar o

sobrenadante;

12- Secar na estufa a 37ºC;

13- Adicionar 20 µl de água ou TE para ressuspender.

7.3.6 Hibridação in situ fluorescente (FISH) (Pinkel, Straume e Gray, 1986)

Preparação das Lâminas e Hibridação

1- Lavar as lâminas em tampão PBS 1x durante 5 min. em temperatura ambien-

te;

2- Desidratar as lâminas em série alcoólica 70, 85 e 100%, 5 min cada;

3- Incubar as lâminas em 100 µl de RNAse (O,4% RNAse/2xSSC) a 37 C por 1h

em câmara úmida com água milli-Q; 

4- Lavar 3 x por 5 min em 2xSSC; 

5- Lavar durante 5 min em PBS 1x. 

6- Incubar as lâminas por 10 min em solução de pepsina 0,005% (em 10mMHCl)

a 37 C;

7- Lavar em PBS 1x durante 5 min mexendo a temperatura ambiente;

8- Fixar em paraformaldeido 4% durante 10 min a temperatura ambiente;  

9- Lavar em PBS 1x por 5 min;
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10-Desidratar as lâminas em série alcoólicas (70,85, 100 %) por 5 min cada; vol-

tar cada álcool em seu frasco. 

11- Simultaneamente a desidratação em série alcoólica desnaturar a solução de

hibridação a 100ºC por um período de 10 min e passá-la imediatamente ao

gelo;

12-  Desnaturar o DNA cromossômico com formamida 70% em 2xSSC a 70ºC por

4 min;  

13-Desidratar o material em série alcoólica 70, 85 e 100% durante 5 min cada. 

14-Preparar uma câmara escura e úmida a 37ºC ;

15-Montar cada lâmina com 40 µl de solução de hibridação, cobrir com lamínula

e deixar por 16 horas a 37ºC;

Lavagens 

16-Lavar 4 vezes em formamida 15%/0,2xSSC pH 7.0 a 42 ºC durante 5 min

cada;  

17-Lavar durante 5 min em solução de Tween 0,5%/4xSSC, ambiente;

Detecção e amplificação do Sinal

18- Incubar as lâminas em tampão 5% NFDM/4xSSC por 15 minutos;

19-Lavar 2 x 5min com Tween 0,5%/4xSSC, ambiente;

20- Incubar as lâminas com 90 µl de FITC (0,1 µl FITC/100 µl NFDM) durante 30

min em câmara úmida e escura, a temperatura ambiente;

21-Lavar 3 x 5min com Tween 0,5%/4xSSC, ambiente;

22- Incubar com 90 µl de anti-avidina (1 µl anti-avidina/100 µl de NFDM) durante

30 min em câmara úmida e escura, a temperatura ambiente;

23-Lavar 3 x 5min com Tween 0,5%/4xSSC, ambiente;

24- Incubar as lâminas com 90 µl de FITC (0,1 µl FITC/100 µl NFDM) durante 30

min em câmara úmida e escura, a temperatura ambiente.

25-Lavar 3 x 5min com Tween 0,5%/4xSSC, ambiente;

26- Incubar com 90 µl de anti-avidina (1 µl anti-avidina/100 µl de NFDM) durante

30 min em câmara úmida e escura, a temperatura ambiente;

27-Lavar 3 x 5min com Tween 0,5%/4xSSC, ambiente ;

28- Incubar as lâminas com 90 µl de FITC (0,1 µl FITC/100 µl NFDM) durante 30

min em câmara úmida e escura, a temperatura ambiente;
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29-Lavar 3 x 5min com Tween 0,5%/4xSSC, ambiente;

30-Desidratar em álcool 70 (descartar), 85 e 100%, 5 min. cada;

Montagem da Lâmina

31-Misturar 200 µl de antifading mais1 µl de DAPI - 4’-6 diamidino - 2 - phenilin-

dole (50 µg/ml).

32-Colocar 25 µl da solução e cobrir com lamínula. Guardar no escuro.
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7.4 Análise comparativa do comprimento dos cromossomos dos citótipos de O. communis

7.4.1 Resultado do comprimento médio dos cromossomos de O. communis

rep trat media rep trat media
1 2 3,2 1 1 1,5
2 2 2,6 2 1 1,3
3 2 3,4 3 1 1,3
4 2 3,4 4 1 1,2
5 2 3 5 1 1,3
6 2 3,2 6 1 1,3
7 2 3,8 7 1 1,3
8 2 3 8 1 1,8
9 2 3,4 9 1 1,6

10 2 3,2 10 1 1,3
11 2 3 11 1 1,6
12 2 3 12 1 1,5
13 2 3,8 13 1 1,2
14 2 2,6 14 1 1,5
15 2 4,4 15 1 1,8
16 2 3,4 16 1 1,5
17 2 3,8 17 1 1,3
18 2 4,4 18 1 1,4
19 2 3,4 19 1 1,2
20 2 4,4 20 1 1,5
21 2 3,4 21 1 2,1
22 2 2,2 22 1 1,2
23 2 3 23 1 1,1
24 2 3 24 1 1,7
25 2 2,6 25 1 1,5
26 2 4 26 1 1,3
27 2 4,4 27 1 1,3
28 2 4 28 1 1,6
29 2 3,6 29 1 1,4
30 2 2,6 30 1 1,4
31 2 3 31 1 1,2
32 2 3,2 32 1 1,4
33 2 2,8 33 1 1,2
34 2 3,2 34 1 1,3
35 2 3,8 35 1 1,2
36 2 4 36 1 1,3
37 2 3,4 37 1 1,3
38 2 3,6 38 1 1,2
39 2 3,6 39 1 1,4
40 2 4,4 40 1 1,3

                  7.4.2 Resultado da análise de variância



83

Número de tratamentos 2
Número de repetições 40

Delineamento
Inteiramente
casualizado

Causa da variação G.L. S.Q. Q.M. F F (5%) F (1%)

Tratamentos 1 80,802 80,802
445,788371

8 3,96347223 6,9713957
Resíduo 78 14,138 0,1812564
Total 79 94,94
C.V. 17,74%

significativo
(1%)

Número de tratamentos 2
Quadrado médio do resí-
duo 0,18125641
Graus de liberdade do resí-
duo 78
Número de repetições 40
Grau de significância 5%
Tratamento Média Repetições Teste t
Trat. 02 3,405 40 a
Trat. 01 1,395 40 b
C.V. 17,74 %
Dados não transformados
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7.5 ESTRUTURA SECUNDÁRIA DO RNA

- RNAr 5S 

- Cromossomo 01
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- Cromossomo 02

- Cromossomo 02 Clone 01

- Cromossomo 02 Clone 02
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- Cromossomo 03

-
Cromossomo 04

- Cromossomo 05
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- Cromossomo 05 Clone 01

- Cromossomo 06

- Cromossomo 06 Clone 01
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- Cromossomo 06 Clone 02

- Cromossomo 06 Clone 03

- Cromossomo 07
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- Cromossomo 08
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- Cromossomo 10 
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