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Sinopse 

 

Cinco espécies de besouros da tribo Alticini (flea beetles) da Amazônia brasileira 

foram cromossomicamente analisadas a partir de células meióticas e mitóticas. Além 

da citogenética clássica (coloração convencional e detecção da heterocromatina) 

foram realizadas análises citomoleculares (Hibridização in situ fluorescente) com 

DNAr 18S e 5S, sequência telomérica e imunocoloração com anticorpos específicos 

para modificações em histonas e para metilação no DNA. Foram observados 

diferentes números diploides bem como sistemas cromossômicos de determinação do 

sexo raros. Um padrão diferenciado para os cromossomos sexuais foi evidenciado 

com as análises epigenéticas, permitindo validar quais assinaturas epigenéticas estão 

presentes nessas espécies. 
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Resumo 

A tribo Alticini é um especioso grupo de besouros com grande número de 

espécies, que possui uma variedade de sistemas cromossômicos de determinação do 

sexo como NeoXY, X0, Xyp, além de sistemas múltiplos. Sistemas peculiares como 

cromossomos sexuais aquiasmáticos, assinápticos e os cromossomos gigantes 

também são observados nesse grupo. Seis espécies de Alticini (flea beetles) da 

Amazônia Central foram cromossomicamente analisadas a partir de células meióticas 

e mitóticas. Além disso, para compreender as alterações no cariótipo dessas espécies 

foram utilizados outros marcadores como o padrão de heterocromatina, FISH com 

sondas de DNAr 18S e 5S e sequências teloméricas - TTAGG. O comportamento 

funcional dos cromossomos sexuais de diferentes sistemas durante a meiose foi 

analisado pelos padrões de acetilação e metilação em variantes histônicas e de 

metilação do DNA. Os resultados obtidos evidenciaram as fórmulas meióticas 

10II+X+y (Omophoita abreviata), 10II+X+y±3B (Omophoita aequinoctialis), 

7II+NeoX1X2y (O. clerica), 7II+Xyp (Diphaulaca diringshofeni), 10II+5X+y (Phenrica 

diringshofeni), e 10II+X+y (Walterianella sp). A análise do cariótipo de O. 

aequinoctialis mostrou variação entre indivíduos com relação à morfologia 

cromossômica e número de cromossomos B. Essa variação foi interpopulacional e 

interespecífica para o gênero Omophoita, considerado cromossomicamente 

conservado. Além das questões sobre a evolução cromossômica do grupo, a 

presença de sequências teloméricas hibridizadas sobre os collochores foi evidenciada 

pela primeira vez, levantando questões sobre o papel funcional das mesmas durante 

a segregação cromossômica. Adicionalmente, a elevada quantidade de 

heterocromatina em algumas espécies pode estar intimamente associada à evolução 

desses cromossomos. A presença abundante de metilação do DNA, além da diferença 

entre os cromossomos sexuais X e Y, demonstra dinamicidade nessa modificação, 

sendo discutida acerca da distribuição de heterocromatina e o papel funcional da 

cromatina nessas espécies. O padrão de histonas modificadas indica um padrão 

epigenético diferenciado para os cromossomos sexuais em relação aos autossomos 

durante a meiose I, principalmente para as acetilações. Desta forma, os resultados 

desse trabalho ampliam os estudos sobre cromossomos sexuais em Alticini, com 

novas descrições de número diploide e sistemas cromossômicos de determinação do 

sexo para esse grupo.
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Abstract 

Alticini tribe is a big taxon beetles and it has a variety of chromosomal sex 

determination systems as NeoXY, X0, Xyp, and multiple systems. Particulares 

systems such as aquiasmatic, asynaptic sex chromosomes and the giant 

chromosomes are also observed in this group. In this study, five species of Alticini (flea 

beetles) from Central Amazonia were chromosomally analyzed from meiotic and 

mitotic cells. In addition, other markers were used (heterochromatin pattern, FISH with 

rDNA 18S and 5S probes and telomeric sequences - TTAGG) to understand the 

changes in the karyotype of these species. The functional behavior of the sex 

chromosomes of different systems during meiosis was analyzed by the patterns of 

acetylation and methylation in histone and DNA methylation variants.  The results 

evidenced the meiotic formulae 10II+X+y (Omophoita abbreviata), 10II+X+y±3B 

(Omophoita aequinoctialis), 7II+NeoX1X2y (Omophoita clerica), 7II+Xyp (Diphaulaca 

diringshofeni), 10II+5X+y (Phenrica diringshofeni), and 10II+X+y (Walterianella sp). 

Analysis in karyotype of O. aequinoctialis showed variation between individuals in 

relation to chromosome morphology and number of B chromosomes. This variation 

observed was interpopulational and interspecific for the genus Omophoita, considered 

chromosomally conserved. In addition to the questions about the chromosome 

evolution of the group, the presence of hybridized telomeric sequences on the 

collochores was first evidenced, raising questions about the functional role of these 

sequences during chromosome segregation. High amount of heterochromatin in some 

species may be closely associated with the evolution of these chromosomes. 

Abundant presence of methylation of the DNA observed, in addition to the difference 

between the sex chromosomes X and Y, shows dynamicity in this modification, being 

discussed about the distribution of heterochromatin and the functional role of chromatin 

in these species. Modified histone pattern indicates a differentiated epigenetic pattern 

for the sex chromosomes in relation to the autosomes during meiosis I, especially for 

acetylation.Thus, the results of this work extend the studies on sex chromosomes in 

Alticini, with descriptions of new diploid number and chromosome systems of sex 

determination for this taxon.  
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1. Introdução 

 

1.1. Aspectos biológicos de Coleoptera   

 

Os besouros pertencem à ordem Coleoptera, a mais rica e variada da classe 

Insecta. Constitui a maior ordem do Reino Animalia, representando 30% dos animais 

descritos (Lawrence e Britton, 1994; Grimald e Engel, 2005; Beutel et al., 2014).  

Uma das características mais marcantes dos besouros é a estrutura de suas 

asas. A maioria das espécies apresenta quatro asas, sendo o primeiro par modificado 

em uma estrutura espessa e dura, denominada élitro. Esta estrutura é considerada 

singular para os coleópteros (Triplehorn e Johnson, 2011). A presença dos élitros 

pode ter contribuído para a grande diversidade de coleópteros, pois essa é uma das 

características que permitiu a adaptação de indivíduos adultos a ambientes 

inacessíveis para outros grupos (Grimaldi e Engel, 2005). Estas asas modificadas 

protegem o organismo contra dessecação e choques mecânicos, além de proteger as 

asas membranosas e manter a capacidade de voo. 

A ordem Coleoptera é dividida nas subordens Archostemata, Adephaga, 

Myxophaga e Polyphaga (Gillot, 2005). As subordens Archostemata e Myxophaga 

incluem, aproximadamente, 100 espécies. A subordem Adephaga representa cerca 

de 10% da ordem, aproximadamente, 35.780 espécies. Enquanto que a subordem 

Polyphaga inclui a maior diversidade da ordem, com 90% das espécies, 

aproximadamente 322.019 espécies, (Grimaldi e Engel, 2005; Beutel et al., 2014). 

Estudos taxonômicos realizados na subordem Polyphaga relatam a ocorrência de 127 

famílias, incluindo as famílias Tenebrionidae e Chrysomelidae que se destacam por 

exibir, 18.000 e 36.500 espécies, respectivamente (Costa, 2004).  

Além de representar uma das maiores famílias, Tenebrionidae é caracterizada 

por possuir várias espécies que são pragas de lavouras, tais como Lagria villosa, que 

provoca danos nas lavouras de soja, feijão e fava (Gallo et al., 2002). Os indivíduos 

adultos dessa família geralmente apresentam cor escura, porém mostram uma grande 

divergência de forma. A maioria das espécies é encontrada em lugares com pouco 

espaço e baixa luminosidade, como embaixo de pedras ou troncos, e sobre matéria 

em decomposição, tais como: madeira, ninhos de pássaros, folhiço e em produtos 
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armazenados (Gillot, 2005). Em alimentos estocados, a espécie Tenebrio molitor 

(Larva da farinha) pode ocorrer em grande quantidade e causar danos consideráveis, 

mesmo assim um bom modelo de estudo devido à facilidade na manutenção de 

populações em laboratório (Gallo et al., 2002).  

Por outro lado, as espécies da família Chrysomelidae são frequentemente 

coloridas e brilhantes no estágio adulto, e se alimentam de folhagens e flores, sendo 

denominadas como besouros das folhas. Uma tribo que se destaca em Chrysomelidae 

é Alticini (subfamília Galerucinae), devido a sua alta diversidade, apresentando mais 

de 8.000 espécies (Scherer, 1988; Nadein, 2017). Outra característica importante de 

Alticini é sua elevada abundância e riqueza em áreas de bordas e áreas modificadas. 

A riqueza desse grupo varia entre diferentes graus de sucessão, o que torna as 

espécies de Alticini importantes indicadores ambientais (Linzmeier et al., 2006). 

A ordem Coleoptera oferece uma gama de perspectivas para estudos 

evolutivos e apesar do grande número de espécies, os estudos citogenéticos são 

escassos, representando cerca de 1% do total de espécies descritas (Petitpierre, 

1996; Blackmon e Demuth, 2015a). 

 

1.2.  Citogenética de Coleoptera 

 

Os besouros apresentam um amplo intervalo de número cromossômico, de 2n= 

4 em Chalcolepidius zonatus (Elateridae) (Ferreira et al., 1984) a 2n=64 em Ditomus 

capito (Carabidae) (Serrano, 1981). Sua evolução cariotípica foi marcada por eventos 

de fissões centroméricas seguidas de inversões pericentroméricas, o que explica o 

aumento do número de cromossomos e a predominância de cromossomos 

metacêntricos (Smith e Virkki, 1978; Virkki, 1984; Petitpierre, 1996). 

O número diploide considerado ancestral de Coleoptera é de 2n=20, com 

cromossomos sexuais diferenciados e fórmula cromossômica de 2n=20=9II+Xyp 

descritas para machos. Com relação à associação meiótica em metáfase I, o 

cromossomo y foi comparado a um paraquedas “p” (Smith, 1950; Smith e Virkki, 1978). 

Os mecanismos cromossômicos de determinação do sexo neste grupo 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 Xyp, neoXY, Xy, Xyr, X1X2Y e 

XY1Y2 (Smith e Virkki, 1978). 
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Inúmeras características foram descritas para os cromossomos de Coleoptera, 

tornando os estudos citogenéticos e moleculares promissores quanto à composição 

gênica e estrutural (Dutrillaux e Dutrillaux, 2009; Almeida et al., 2010; Cabral-de-Mello 

et al., 2010; Cabral-de-Mello et al., 2011; Oliveira et al., 2012; Mello et al., 2014; Xavier 

et al., 2018; Goll et al., 2018). 

O sistema cromossômico de determinação sexual Xy nos Coleoptera é 

bastante variado, o qual apresenta várias configurações além de características 

relevantes quanto ao seu estado sináptico, como revisado por Smith e Virkki (1978) e 

também, posteriormente, por Blackmon e Demuth (2015a). As diversas configurações 

e fórmulas meióticas são o resultado de inúmeros rearranjos que alteram a íntima 

associação entre o par sexual (Dutrillaux e Dutrillaux, 2009). Os cromossomos Xy 

assinápticos em Alticini e o sistema Xyp considerado ancestral são modelos com essa 

evidente diferenciação e perda de homologia, com importância científica na evolução 

cromossômica de Coleoptera. 

Um longo tempo de evolução com inúmeras adaptações ao estilo de vida 

escondidas refletiu no sucesso evolutivo do grupo (Grimaldi e Engel, 2005). Isto gerou 

uma grande diversidade de espécies e de sistemas cromossômicos sexuais (Dutrillaux 

e Dutrillaux, 2009).  

O mecanismo cromossômico de determinação sexual mais frequente 

encontrado na subordem Polyphaga 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 que é detectada quando a célula é submetida à 

técnica de impregnação pelo íon prata para localização das regiões organizadoras de 

nucléolo. Essa substância garante a correta segregação na anáfase I (Smith e Virkki, 

1978), o que se deve à aparente falta de homologia entre os cromossomos sexuais.  

É pouco claro o mecanismo envolvido no reconhecimento, associação e 

posterior segregação cromossômica do Xp e yp durante a meiose dos coleópteros, 

tornando-se necessárias outras estratégias para a segregação dos modelos 

aquiasmáticos nesta ordem (Smith e Virkki, 1978; Dutrillaux e Dutrillaux, 2009).  

Dentre os vários sistemas cromossômicos aquiasmáticos encontrados em 

Coleoptera, o par cromossômico Xy pode apresentar, ainda, um estado assináptico 
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peculiar durante a primeira etapa da meiose de algumas espécies, incluídas na tribo 

Alticini (Chrysomelidae). Nessas espécies o bivalente sexual é extremamente grande 

e assináptico (Smith e Virkki, 1978) e a falta de estudos sobre a evidente perda de 

homologia tornam pouco claro o mecanismo de reconhecimento e associação dos 

cromossomos sexuais e sua manutenção na meiose. 

A tribo Alticini apresenta uma grande diversidade de sistemas de cromossomos 

sexuais, sendo um grupo bastante estudado citogeneticamente (Smith e Virkki, 1978; 

Virkki et al., 1991; Virkki e Santiago-Blay, 1998; Almeida et al., 2009). Alguns gêneros 

têm sido estudados com uma atenção particular, tais como aqueles da sub-tribo 

Oedionychina (Smith e Virkki, 1978; Virkki, 1988; Virkki e Santiago-Blay, 1993; Almeida 

et al., 2009). Uma particularidade deste táxon é a presença de cromossomos sexuais 

gigantes, por vezes correspondendo a 50% do genoma (Virkki, 1985) e permanecem 

próximos durante a meiose I.  

O estado dos cromossomos sexuais gigantes e assinápticos constitui uma 

condição derivada (Almeida et al., 2009), resultado de uma grande diferenciação após 

numerosos rearranjos cromossômicos, translocações autossômicas para os 

cromossomos sexuais e mudanças na quantidade de heterocromatina constitutiva 

(Smith e Virkki, 1978).  

O estudo da meiose em Coleoptera tem se mostrado de grande interesse para 

citogenômica comparativa, como abordado anteriormente, principalmente no estudo 

dos cromossomos sexuais.  

 

1.3.  Modificação da cromatina: marcadores epigenéticos 

 

Além da compreensão de quais processos estão envolvidos na evolução dos 

cromossomos sexuais Xyp e Xy assinápticos, é possível verificar a atividade 

transcricional dos cromossomos sexuais com marcadores epigenéticos, que podem 

elucidar o estado funcional desses cromossomos. 

A cromatina é composta por DNA associado a inúmeras proteínas, incluindo 

histonas, que formam o octâmero de histonas denominado de nucleossomo (Alberts 

et al., 2010). Estas proteínas estão sujeitas a inúmeras modificações pós-

transcricionais, como acetilação, fosforilação e metilação, entre outras (Kouzarides, 

2007; Niciura e Saraiva, 2014). Estas modificações podem alterar o estado de 
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empacotamento da cromatina, interferindo no papel funcional dos genes (Turner, 

2000). Além da expressão gênica, outras consequências funcionais são o auxílio na 

replicação cromossômica e a reparação do DNA. Um conjunto distinto de 

modificações pode atuar também no estabelecimento geral da cromatina, marcas que 

indicam eucromatina ativa ou heretocromatina silenciada (Kouzarides, 2007; 

Bannister e Kouzarides, 2011; Glastad et al., 2016; 2018). 

O controle da expressão gênica por meio de elementos herdáveis que alteram 

a estrutura cromossômica, mas não alteram a estrutura primária do DNA consiste nos 

chamados “eventos epigenéticos”, os quais evolutivamente proporcionam um controle 

mais preciso e estável da regulação genômica (Berger et al., 2009). Neste cenário, a 

imunocitogenética tem se mostrado uma ferramenta promissora para verificação 

destes eventos, utilizando diferentes anticorpos, dependendo do alvo desejado 

(Cabrero et al., 2007; Feitosa e Guerra, 2011). Ainda, insetos, incluindo os da ordem 

Coleoptera, proveem um componente importante na compreensão da diversidade 

evolutiva de sistemas epigenéticos, o que é de grande interesse no campo de 

epigenômica comparativa, como demonstrado pelas inúmeras linhagens de 

coleópteros, que apresentam perdas da metilação de DNA durante a evolução ou 

ainda, pelos grupos com padrões que diferem de vertebrados (Glastad et al., 2011).  

As acetilações se destacam entre os marcadores mais estudados. A 

hiperacetilação está associada a regiões ativas, enquanto que a hipoacetilação 

representa uma região silenciada (Turner, 2000; Kouzarides, 2007). As acetilações 

também atuam nos processos de reparo, replicação e condensação do DNA. As 

modificações nas histonas ocorrem pela ação das acetiltransferases, que adicionam 

um grupo acetil ao aminoácido lisina, neutralizando sua carga, o que altera o contato 

entre histonas e desestabiliza a cromatina (Kouzarides, 2007).  

Na técnica de Imunocoloração de proteínas, alguns anticorpos podem ser 

utilizados para imunocitogenética, como o anti-H4K5ac e o anti-H3K9ac (Cabrero et 

al., 2007; Feitosa e Guerra, 2011). No gafanhoto Eyprepocnemis plorans a utilização 

do anticorpo para histona H3 acetilada na lisina 9 para testar o silenciamento meiótico 

da heterocromatina do cromossomo X (facultativa), do cromossomo B e de regiões no 

complemento A (constitutiva) indicou que os cromossomos X e B estavam silenciados 

durante toda a meiose masculina (Cabrero et al., 2007). 
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A fosforilação é uma modificação que também pode causar consequências 

importantes na compactação da cromatina devido a mudanças de cargas nos 

nucleossomos (Kouzarides, 2007). A fosforilação na lisina 10 da histona H3 (H3s10f), 

que está associada com a condensação, segregação cromossômica e expressão 

gênica, tem sido bastante estudada (Bannister e Kouzarides, 2011). O nível de 

fosforilação alcançada em qualquer região da cromatina (eucromatina ou 

heterocromatina) pode estar relacionado à sua condensação diferencial durante a 

prófase ou metáfase, independentemente de sua natureza (Sotero-Caio et al., 2011). 

Uma segunda função para as modificações epigenéticas em histonas é o 

recrutamento de outras proteínas não histônicas, como, por exemplo, as metilações 

na lisina 4 da histona H3, que pode causar o recrutamento de enzimas do complexo 

de remodelagem que ativam a transcrição gênica (Wysocka et al., 2006; Kouzarides, 

2007). 

As metilações podem ocorrer em inúmeras regiões com relevância epigenética, 

as adições ocorrem por meio das Metiltransferases nos animoácidos lisina ou arginina, 

das caudas terminais das histonas H3 ou H4 com potencial negativo ou positivo na 

atividade gênica, dependendo da modificação. As metilações, ao contrário das 

acetilações e fosforilações, não alteram a carga das proteínas histônicas (Bannister e 

Kouzarides, 2011). As metilações podem causar a ativação da transcrição, como a 

histona H3K4me, ou a repressão gênica, no caso da trimetilação da lisina 9 na histona 

H3. Esta modificação atua na formação da heterocromatina (Bannister e Kouzarides, 

2011) e consiste em um ótimo marcador para a localização de regiões de pareamento 

durante a prófase meiótica, como demonstrado para o hemíptero Graphosoma 

italicum (Vieira et al., 2009). 

A metilação do DNA está entre as modificações epigenéticas mais bem 

estudadas e desempenha um papel importante na regulação dos genes além de atuar 

nas modificações de histonas. Em animais, vários processos biológicos, como o 

controle e regulação do desenvolvimento têm sido sugeridos como função da 

metilação do DNA (Glastad et al., 2011; Smith e Meissner, 2014). As várias enzimas 

responsáveis por essa modificação são denominadas de Metiltransferases de DNA, 

que são conservadas evolutivamente e sua função é adicionar um grupo metila ao 

carbono da posição 5 da citosina (Goll e Bestor, 2005). 
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A taxa de metilação de DNA em invertebrados é bastante reduzida devido a 

perda das enzimas que adicionam novos padrões de metilação ou a perda das 

enzimas de manutenção. A metilação, nesse grupo, tende a ser direcionada aos 

genes, ao contrário dos vertebrados que em grande parte possuem o genoma 

globalmente metilado (Glastad et al., 2011). Em Coleoptera, a espécie Tribolium 

castaneum (Tenebrionidae) revelou a perda dos genes que transcrevem para as 

enzimas que adicionam novas metilações, o que aparentemente impossibilita a 

metilação (Zemach et al., 2010). Porém, estudos posteriores que mostraram a 

primeira evidência de metilação nesta espécie, têm revelado que a metilação da 

citosina é modulada por estresse ambiental em resposta ao calor (Feliciello et al., 

2013). Assim, a metilação de DNA em regiões heterocromáticas foi preservada 

durante o desenvolvimento, indicando o papel dessa modificação na manutenção e 

formação dessas regiões cromossômicas. 

A influência do meio ambiente e a herança das modificações epigenéticas são 

áreas de grande interesse para o avanço do conhecimento atual, porém ainda mal 

definidas nesse processo. Apesar do grande número de modificações em histonas, 

pouca informação está disponível, existindo ainda muitas funções para serem 

descobertas (Bannister e Kouzarides, 2011). 
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1.5. Objetivos 

1.5.1.  Objetivo Geral 

 

Estudar a dinâmica evolutiva dos cromossomos sexuais em espécies de Alticini 

quanto à homologia, segregação e processos diferenciais envolvidos na evolução 

cromossômica. Além disso, analisar a variação de marcadores epigenéticos durante 

a meiose. 

 

1.5.2. Objetivos específicos 

 

Analisar as diferentes configurações meióticas de sistemas cromossômicos de 

determinação sexual em Alticini. 

 

Descrever o comportamento meiótico em relação ao estado de homologia 

desses cromossomos. 

 

Inferir quais eventos evolutivos levaram à evolução dos cromossomos sexuais 

observados, a partir de marcadores citomoleculares. 

 

Verificar o comportamento funcional dos cromossomos sexuais de diferentes 

sistemas durante a meiose, por meio de análise dos padrões de acetilação e metilação 

em variantes histônicas dos cromossomos sexuais. 
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2. Material e Métodos  

 

2.1. Obtenção de material biológico 

 

Para o estudo foram utilizados indivíduos pertencentes à ordem Coleoptera, 

famílias Tenebrionidae e Chrysomelidae. De Tenebrionidae foram utilizadas as 

espécies Lagria villosa e Tenebrio molitor ambas mantidas em laboratório. De 

Chrysomelidae foram estudados indivíduos pertencentes à tribo Alticini, que foram 

coletados na Reserva Florestal Adolpho Ducke e fragmentos florestais na cidade de 

Manaus-AM (Licença SISBIO 45611-1). 

As preparações citológicas para o estudo dos cromossomos foram obtidas a 

partir das gônadas de indivíduos adultos machos, que foram mantidos vivos no 

Laboratório de Citogenômica Animal da Universidade Federal do Amazonas, onde 

foram realizadas as análises. 

Para identificação das espécies, alguns indivíduos adultos foram enviados ao 

especialista Dr. Carlos Campaner do Museu de Zoologia da Universidade de São 

Paulo – USP. 

 

2.2.  Citogenética convencional  

 

As preparações citogenéticas para o estudo dos cromossomos foram obtidas a 

partir de gônadas masculinas segundo metodologia descrita por Almeida et al. (2000). 

O animal foi dissecado em solução fisiológica para insetos, transferindo a gônada para 

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

Em seguida, o órgão foi fixado em Carnoy I (metanol-ácido acético na proporção 3:1), 

durante 30 minutos. Para preparação das lâminas o órgão foi macerado sobre uma 

placa de metal à temperatura média de 35 a 40 ºC. As lâminas foram coradas 

convencionalmente pelo corante Giemsa para a análise dos cromossomos meióticos.    

A montagem dos cariótipos foi feita de acordo com o tamanho e a morfologia 

dos cromossomos, que foram dispostos em ordem decrescente e aos pares. Estes 

foram numerados e os cromossomos tentativamente emparelhados para facilitar a 
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apresentação, obedecendo ao critério da razão de braços segundo a proposta de 

Levan et al. (1964). 

O padrão de heterocromatina constitutiva foi obtido pela técnica de banda C 

descrita por Férnandez et al. (2002) com algumas modificações. As lâminas foram 

incubadas adicionalmente em formamida 70% a 70 °C durante 5 minutos para se obter 

um padrão desnaturado do cromossomo. Seguido de uma coloração com iodeto de 

propídio (20 µL antifading + 1 µL de iodeto de propídio 50 µg/ mL). 

 

2.3. Citogenética molecular: Hibridação in situ fluorescente (FISH)  

 

O Procedimento de hibridação in situ fluorescente (FISH) baseou-se na técnica 

descrita por Pinkel et al. (1986).  

Para o mapeamento dos cístrons ribossomais (DNAr 18S e 5S) a FISH foi 

realizada com sondas de fragmentos clonados, pTZ Ooct 18Sp Genbank-AF427610 

(Almeida et al., 2010) e pTZ Ooct 5Sp Genbank - KX858924.1. A marcação das 

sondas foi por meio da reação em cadeia da polimerase – PCR com volume final de 

50 μL: 1X Tampão da Taq DNA polimerase, 2 mM MgCl2, 400 μM dATP, 400 μM 

dCTP, 400 μM dGTP, 200 μM dATP, 200 μM dUTP (Biotin-16-UTP Roche - 18s DNAr 

e Roche - 5S DNAr), 0,2 μM de cada primer M13, 2 U de Taq DNA polimerase e 40 

ng de DNA molde (plasmídeos recombinantes).  

O mapeamento das sequências teloméricas (TTAGG)n seguiu o protocolo de 

Ijdo et al. (1991). A amplificação foi realizada com os primers (F: 5’-TTAGG-3’)6/(R: 

5’-TAACC-3’)6  (Sahara et al., 1999) seguindo a reação: 1X Tampão da Taq DNA 

polimerase, 2 mM MgCl2, 400 μM dATP, 400 μM dCTP, 400 μM dGTP, 400 μM dATP, 

0,2 μM de cada primer e 2 U de Taq DNA polimerase. 

Os cromossomos foram contados e identificados quando possível. 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) e software DP 

controller. 
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2.4. Citogenética molecular: Imunocitogenética 

 

A imunocitogenética utiliza anticorpos específicos para localizar uma 

determinada molécula no cromossomo, no núcleo ou em toda a célula (Guerra et al., 

2012). Nesse trabalho, a imunocoloração de proteínas foi empregada para determinar 

o padrão de marcadores epigenéticos dos cromossomos sexuais de Coleoptera 

durante a meiose. 

 

2.4.1.  Imunocitogenética de histonas modificadas 

 

A imunocoloração de histonas modificadas foi realizada segundo o protocolo 

comentado de Guerra et al. (2012) para determinar modificações nas histonas H3 e 

H4. Foram utilizados os anticorpos para reconhecer a acetilação na lisina 9 da histona 

H3 (H3K9ac), a acetilação na lisina 5 da histona H4 (H4K5ac), a dimetilação na lisina 

4 da histona H3 (H3K4di-metil) e a fosforilação na serina 10 da histona H3 (H3S10f). 

Para esse procedimento os animais foram dissecados e as gônadas fixadas em 

uma solução de paraformaldeído 4% durante 40 minutos. Posteriormente o órgão foi 

lavado 4 vezes com PBS 1% por 10 minutos cada. Para o preparo das lâminas as 

gônadas foram maceradas com tampão PBS 1% e depois mergulhadas em nitrogênio 

líquido para fixação. 

Na etapa de imunodetecção foram adicionados 50 µL de bloqueador sobre o 

material que está na lâmina, sendo coberto por uma lamínula plástica por 10 minutos 

à temperatura ambiente. Em seguida, após o excesso de bloqueador ser retirado, 

foram adicionados 15 µL do anticorpo primário: anti-H3K9ac, anti-H4K5ac, anti-

H3S10f e anti-H3K4di-metil. Sendo coberto por uma lamínula plástica por uma noite à 

temperatura de 4 °C. No dia seguinte as lâminas foram levemente lavadas em PBS 

três vezes por 5 minutos cada. Para o reconhecimento foram utilizados 15 µL do 

anticorpo secundário anti-IgG conjugado com o fluorocromo FITC por 3 horas. Em 

seguida a lâmina foi lavada com PBS por três vezes de cinco minutos cada. Ainda 

úmida, a lâmina foi montada com lamínula e a mistura de DAPI:Vectashild.  
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2.4.2. Imunocitogenética de DNA metilado (5-mC) 

 

A Imunodetecção de DNA metilado (5-mC) foi empregada para determinar as 

regiões cromossômicas onde o DNA está metilado (5-metilcitocina). Para tanto, foi 

utilizada a técnica de imunolocalização segundo Ribeiro et al. (2009) e comentado por 

Guerra et al. (2012), a qual consiste em um pré-tratamento das lâminas semelhante 

ao da Hidridação in situ, seguido pelas etapas de incubação com os anticorpos 

primário e secundário descritas no protocolo para imunodetecção. 

Para esse procedimento as gônadas foram fixadas normalmente em Carnoy I 

(metanol-ácido acético na proporção 3:1) durante 30 minutos e, em seguida, o órgão 

foi macerado em lâmina sobre uma placa de metal à temperatura média de 35 a 40ºC. 

Após serem secas, as lâminas foram submetidas a tratamento com 50 µL de RNAse 

(20 mg/mL) na diluição de 1:200 em 2X SSC durante 1 hora. Em seguida submetidas 

a três lavagens de 5 minutos cada, em 2X SSC. Após serem secas, as lâminas 

passaram por tratamento com 100 µL de pepsina por 20 minutos à temperatura de 37 

°C, e novamente lavadas 3 vezes de 5 minutos em 2X SSC. 

O material foi então fixado em formaldeído 3,7% por 10 minutos e, em seguida, 

a lâmina passará por 3 lavagens de 2X SSC por 5 minutos cada. Para a etapa de 

imunocoloração a lâmina foi desidratada em duas lavagens de 3 minutos em etanol 

70% e 100%. Após a lâmina ser seca durante 1h à temperatura ambiente, segue-se a 

etapa de imunodetecção citada no tópico anterior. Como anticorpo primário foi 

utilizado o mouse anti-5mC e como anticorpo secundário anti-mouse conjugado com 

FITC. 
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3 Resultados e discussão  

 

Os resultados e a discussão dos dados obtidos neste estudo são aqui 

apresentados em três capítulos, na forma de artigos científicos: 

 

3.1 – Citogenética comparativa de Omophoita abbreviata e Omophoita aequinoctialis 

(Coleoptera, Chrysomelidae, Alticini): ênfase na variação cariotípica intrapopulacional 

na Reserva Florestal Adolpho Ducke - Amazônia Central, Brasil 

 

3.2 – Novas descrições citogenéticas para Alticini (Coleoptera, Polyphaga, 

Chrysomelidae) da região Amazônica: enfoque nos cromossomos sexuais 

 

3.3 – Comportamento epigenético dos cromossomos sexuais durante a meiose de 

Coleoptera: padrões de metilação e acetilação do DNA e metilação em histonas 
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3.1 Capítulo I: Citogenética comparativa de Omophoita abbreviata e 

Omophoita aequinoctialis (Coleoptera, Chrysomelidae, Alticini) na Reserva 

Florestal Adolpho Ducke na Amazônia Brasileira: variação cariotípica 

intrapopulacional  

 

 

“Comparative Cytogenetics of Omophoita abbreviata and O. aequinoctialis 

(Coleoptera, Chrysomelidae, Alticini) from the Adolpho Ducke Forest Reserve in 

Brazilian Amazonia: Intrapopulation variation in Karyotypes”. Publicado na revista 

Cytogenetic and Genome Research. 
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3.1.1 Resumo 

 

Duas espécies de Alticini (flea beetles) da Amazônia Central foram 

cromossomicamente analisadas a partir de células meióticas e mitóticas. Foram 

coletados 10 indivíduos adultos machos de Omophoita abbreviata e 41 indivíduos 

adultos machos de Omophoita aequinoctialis. Essas espécies pertencem à sub 

subtribo Oedionychina, um táxon com características citogenéticas peculiares como 

cromossomos sexuais gigantes e que durante a meiose I estão alinhados à distância 

(assinápticos). O. abbreviata e O. aequinoctialis têm a fórmula meiótica 10II+X+y, a 

qual é prevalente nessa subtribo. Além disso, a análise do cariótipo de O. 

aequinoctialis mostrou variação entre indivíduos com relação à morfologia 

cromossômica e número de cromossomos B. Para compreender as alterações no 

cariótipo destes citótipos e entre as duas espécies analisadas foram utilizados outros 

marcadores como (o padrão de heterocromatina, FISH com sondas de 18S e 5S e 

sequências teloméricas - TTAGG). Apesar das espécies do gênero Omophoita serem 

cromossomicamente conservadas, assim como Oedionychina, são apresentados 

neste trabalho variações interpopulacionais e interespecíficas quanto à morfologia 

cromossômica, presença de cromossomos Bs e heterocromatina constitutiva. Além 

das questões sobre a evolução cromossômica do grupo, a presença de sequências 

teloméricas hibridizadas sobre os collochores foi evidenciada. 

Palavras chave: Meiose, cromossomos B, variação cromossômica, collochores. 

 

3.1.2 Introdução  

 

A tribo Alticini (Insecta: Coleoptera: Chrysomelidae: Galerucini), conhecida 

como flea beetles, destaca-se pela sua alta diversidade, apresentando mais de 8.000 

espécies e 534 gêneros (Scherer, 1988; Farrell e Erwin, 1998; Nadein, 2017). Alticini 

tem uma elevada abundância e riqueza nas áreas de bordas e outras áreas 

modificadas. A riqueza varia entre os diferentes graus de sucessão, o que torna essas 

espécies importantes indicadores ambientais (Linzmeier et al., 2006). A Floresta 

Amazônica é descrita como um dos biomas com maior biodiversidade do mundo, 
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porém até o momento não existe um levantamento de espécies para a tribo Alticini, 

assim como também são escassos os dados citomoleculares. 

Os Alticini apresentam um amplo intervalo de número diploide, de 2n = 6 em 

Homoschema latitarsum (subtribo Aphthonina) a 2n = 64 em Disonycha bicarinata 

(subtribo Disonychina) (Vidal, 1984; Virkki e Santiago-Blay, 1996), além de grande 

diversidade nos sistemas cromossômicos de determinação do sexo entre os táxons 

(Smith e Virkki, 1978; Petitpierre, 2006). Para subtribo Oedionychina as informações 

citogenéticas mostram um cariótipo conservado, com predominância do número 

diploide 22 cromossomos e fórmula meiótica de 10II+X+y com morfologia 

cromossômica metacêntrica (Smith e Virkki, 1978; Virkki et al., 1991; Virkki e Santiago-

Blay, 1993; Almeida et al., 2009).  

Apesar da diversidade taxonômica em Alticini ser alta e dificultar uma 

abordagem ampla das descrições citogenéticas, alguns gêneros como Omophoita, 

Alagoasa, Asphaera e Walterianella, receberam uma atenção especial, refletida em 

um maior número de trabalhos publicados (Smith e Virkki 1978; Virkki e Santiago-Blay 

1993; Petitpierre, 2006; Almeida et al., 2009; Mello et al., 2014). Isso se deve, em 

parte, às características peculiares da subtribo Oedionychina, como os cromossomos 

sexuais gigantes, que durante a meiose são assinápticos e ficam orientados à 

distância durante a metáfase I (Smith e Virkki, 1978; Virkki, 1988; Virkki e Santiago-

Blay, 1993, 1998; Almeida et al., 2009). Para o gênero Omophoita, como revisto por 

Almeida et al. (2009), 19 espécies apresentaram informações citogenéticas, em sua 

maioria 2n=22 e fórmula meiótica 10II+X+y. 

A utilização de marcadores para as regiões heterocromáticas, importantes na 

estrutura e função da unidade cromossômica, foi realizada somente em 7 espécies de 

Alticini por meio da técnica de bandeamento C (Virkki, 1983; Virkki e Santiago-Blay, 

1993; Almeida et al., 2006, 2009; Mello et al., 2014). Com esse método observou-se 

o padrão de heterocromatina pericentromérica para os cromossomos autossômicos e 

para o cromossomo X, além de bandas adicionais que variaram em número e posição 

nos cromossomos sexuais (Virkki, 1983; Virkki e Santiago-Blay, 1993; Almeida et al., 

2006, 2009; Mello et al., 2014). 

Considerando o interessante modelo de cromossomos sexuais encontrado em 

Oedionychina, poucas espécies foram analisadas com marcadores citomoleculares 
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na tentativa de elucidar a evolução cromossômica do grupo. A hibridização in situ foi 

realizada pela primeira vez em Alticini por Almeida et al. (2010) que utilizaram sondas 

para o mapeamento da região DNAr 45S em três espécies do gênero Omophoita. Este 

foi considerado um importante marcador para os besouros desse grupo, pois 

mostraram que apesar das espécies serem cariotipicamente conservadas apresentam 

diferenciação ao nível citomolecular.  

A presença de DNA repetitivos, como satDNA e elementos transponíveis, pode 

estar relacionada com a amplificação do genoma e consequente evolução dos 

cromossomos sexuais gigantes em Alticini (Almeida, 2009; Mello et al.,2014). Mello et 

al. (2014) analisaram o DNA repetitivo (Cot-1 total), bandeamento C e fluorocromos 

base específicos em três espécies de Omophoita (Alticini). Os autores sugeriram que 

a heterocromatina é composta de DNA repetitivo partilhado e que poderiam estar 

diretamente ligados à heterocromatinização e à evolução dos cromossomos no 

gênero.  

As sequências teloméricas são DNAs repetitivos e auxiliam na identificação de 

rearranjos cromossômicos, indicando regiões de fusão ou mesmo estarem associadas 

com outros elementos repetitivos (Slijepcevic, 1998; Ziemniczak et al., 2015; Carvalho 

et al., 2015). Em insetos, a repetição telomérica (TTAGG)n é encontrada na maior 

parte dos táxons (Frydrychová et al., 2004). É possível encontrar a repetição 

(TCAGG)n em algumas famílias, além de grupos que não apresentam nenhuma 

sequência telomérica conhecida, o que demonstra a grande complexidade das 

sequências de DNA telomérico para os besouros (Mravinac et al., 2011). Até o 

momento não são descritos trabalhos com o padrão de distribuição física das 

sequências teloméricas em cromossomos de Alticini. 

A proposta desse trabalho foi caracterizar citogeneticamente Omophoita 

abbreviata e Omophoita aequinoctialis quanto ao número diploide, morfologia 

cromossômica, tipo de sistema cromossômico de determinação do sexo, 

comportamento cromossômico durante a meiose, padrão de heterocromatina e 

mapeamento físico dos DNAs ribossomais (18S e 5S) e das sequências teloméricas 

(TTAGG)n. 

3.1.3 Material e Métodos 
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Foram coletados 10 indivíduos adultos machos de Omophoita abbreviata e 41 

indivíduos adultos machos de Omophoita aequinoctialis (Figura 1), provenientes da 

Reserva Florestal Adolpho Ducke (2°55'47"S 59°58'29"W) na cidade de Manaus-AM. 

 

Figura 1. Indivíduos adultos de Omophoita. A. O. abbreviata. B. O. aequinoctialis. 

Escala = 0,2cm. 

 

Os exemplares foram dissecados segundo metodologia descrita por Almeida et 

al. (2000). O padrão de heterocromatina constitutiva foi obtido pela técnica de 

obtenção de bandas C descrita por Férnandez et al. (2002). 

A hibridação in situ fluorescente (FISH) foi realizada segundo o protocolo 

descrito por Pinkel et al. (1986) e modificado por Almeida et al. (2010). Para o 

mapeamento dos cístrons ribossomais (DNAr 18S e 5S) a FISH foi realizada com 

sondas de fragmentos clonados, pTZ Ooct 18Sp Genbank-AF427610 (Almeida et al., 

2010) e pTZ Ooct 5Sp Genbank - KX858924.1. A marcação das sondas foi por meio 

da reação em cadeia da polimerase – PCR com volume final de 50 μl: 1X Tampão da 

Taq DNA polimerase, 2 mM MgCl2, 400 μM dATP, 400 μM dCTP, 400 μM dGTP, 200 

μM dATP, 200 μM dUTP (Biotin-16-UTP Roche - 18s DNAr e Roche  -5S DNAr), 0,2 

μM de cada primer M13, 2 U de Taq DNA polimerase e 40 ng de DNA molde 

(plasmídeos recombinantes).  

O mapeamento das sequências teloméricas (TTAGG)n seguiu o protocolo de 

Ijdo et al. (1991). A amplificação foi realizada com os primers (F: 5’-TTAGG-3’)6/(R: 5’-

TAACC-3’)6  (Sahara et al., 1999) seguindo a reação: 1X Tampão da Taq DNA 
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polimerase, 2 mM MgCl2, 400 μM dATP, 400 μM dCTP, 400 μM dGTP, 400 μM dATP, 

0,2 μM de cada primer e 2 U de Taq DNA polimerase.  

A montagem dos cariótipos foi feita de acordo com Levan et al., 1964. As 

melhores células mitóticas e meióticas foram fotografadas em microscópio de 

epifluorescência Olympus BX50 com objetiva 100x, com filtros específicos e captura 

de imagem digital em tempo real com câmera CCD DP-71 (Olympus) e software DP 

controller. 

 

3.1.4 Resultados 

 

Cariótipo de Omophoita abbreviata e Omophoita aequinoctialis  

 

O cariótipo de Omophoita abbreviata mostrou número diploide igual a 22 e a 

fórmula cariotípica 2n=22=20+X+y (Figura 2). A morfologia cromossômica foi 

metacêntrica para os pares autossômicos 4 e 8, submetacêntrica para os pares 9 e 

10 e subtelocêntrica para os pares 1, 2, 3, 5, 6 e 7. A morfologia cromossômica para 

o par sexual foi subtelocêntrica. 

 

 

Figura 2. Cariótipo mitótico espermatogonial de Omophoita abbreviata em coloração 

convencional com 2n=20+X+y. Escala = 10 µm. 

 

O estudo do cariótipo de Omophoita aequinoctialis mostrou número diploide de 

22 cromossomos, com variação de 0 a 3 cromossomos adicionais, sugerindo a 

presença de cromossomos B (Figura 3). Esses apresentaram frequência > 1% na 

população analisada a partir de células metafásicas I. Adicionalmente, foi possível 
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observar variação na morfologia dos cromossomos autossômicos e sexuais (Figura 

3). Desta forma, os resultados para essa espécie foram organizados em três citótipos 

diferentes, considerando a morfologia dos sexuais (Tabela 1).  

 

Tabela 1 – Síntese dos resultados obtidos para Omophoita abbreviata e O. 

aequinoctialis. 

                                 

Espécie/Citótipo 

 

Fórmula 

Meiótica  

(Macho)  

 

Morfologia 

Cromossômica 

(Sexuais) 

 

Morfologia 

Cromossômica 

(Autossomos) 

 

Heterocromatina  

 

FISH rDNA 18S 

and rDNA 5S 

 

Omophoita abbreviata 

(F.1798)  

 

10II + X + y X (ST) / Y (ST) 3M + 2SM + 5ST 

 

 

Pequenos blocos 

terminais 

 

 

1 par 

autossômico 

colocalizado.   

 

 

Omophoita 

aequinoctialis (L.,1778) 

(Citótipo 1) 

 

10II + X + y X (ST) / Y (A) 8A + 1SM + 1M 

 

 

Pequenos blocos 

Centroméricos 

 

 

1 par 

autossômico 

colocalizado  

 

 

Omophoita 

aequinoctialis (L.,1778) 

(Citótipo 2) 

 

10II + X + y ± 3B X (M) / Y (M) 4M + 5SM + 1ST 

 

 

Blocos 

Pericentrómericos 

e intersticiais  

 

 

3 pares 

autossômicos 

colocalizados 

 

 

Omophoita 

aequinoctialis (L.,1778) 

(Citótipo 3) 

 

10II + X + y ± 3B X (M) / Y (ST) 5M + 4SM + 1ST 

 

 

Blocos 

Pericentrómericos 

e intersticiais 

 

 

3 pares 

autossômicos 

colocalizados 

 

O citótipo 1 (8 Indivíduos) apresenta número diploide com 2n=22=20+X+y 

(Figura 3 A). A morfologia cromossômica é metacêntrica (par 6), submetacêntrica (par 

3) e acrocêntrica (pares 1, 2, 4, 5, 7, 8, 9, 10). O cromossomo X apresentou morfologia 

subtelocêntrica e o Y a morfologia acrocêntrica. Neste citótipo não foi observado 

cromossomo B. 

O citótipo 2 (26 indivíduos) apresentou 2n=22=20+X+y±3B com presença de 

até 3 cromossomos B (Figura 3B, 3C, 3D e 4F).  A morfologia cromossômica foi 
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metacêntrica (pares 7, 8, 9, 10), submetacêntrica (pares 1, 2, 3, 4, 5) e subtelocêntrica 

(par 6). Para os cromossomos X e Y foi observado a morfologia metacêntrica.  

O citótipo 3 (7 indivíduos), com 2n=22=20+X+y±3B, sendo possível observar a 

presença de até 3 cromossomos B (Figura 3E, 3F, 4G, 4H).  A morfologia 

cromossômica foi metacêntrica (pares 4, 7, 8, 9, 10), submetacêntrica (pares 1, 2, 3, 

5) e subtelocêntrica (par 6). O cromossomo X apresentou a morfologia metacêntrica 

e o cromossomo Y subtelocêntrica.  

 

Figura 3. Cariótipos mitóticos espermatogoniais de Omophoita aequinoctialis 

em coloração convencional: A. Citótipo 1 com X (st) e Y (a), cariótipo com 

2n=22=20+X+y, B. C. D. Citótipo 2 com X (m) e Y (m). B. Cariótipo com 

2n=22=20+X+y C. Cariótipo com 2n=22=20+X+y+1B. D. Cariótipo com 

2n=22=20+X+y+2B. E. F. Citótipo 3 com X (M) e Y (st). E. Cariótipo com 

2n=22=20+X+y. F. Cariótipo com 2n=22=20+X+y+2B. Escala = 10 µm. 

 

Para ambos os citótipos 2 e 3 a morfologia dos cromossomos B foi puntiforme 

com tamanho de 2 a 3 micrometros, sendo que cada indivíduo portador apresentou o 
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mesmo número de cromossomos extranumerários para todas as células mitóticas 

espermatogonias observadas.  

 

Meiose, emparelhamento e segregação cromossômica  

 

A análise de células meióticas I em machos de Omophoita abbreviata mostrou 

a fórmula 10II+X+y (Figura 4A). Nesta fase constataram-se 10 bivalentes 

autossômicos emparelhados e os cromossomos sexuais assinápticos e orientados à 

distância. Os autossomos formaram um bloco central, enquanto que os cromossomos 

sexuais posicionaram-se na periferia da célula. Observou-se a presença de 

collochores entre os cromossomos homólogos.  

 

Figure 4. Espermatócitos em metáfase I de Omophoita abbreviata (A) e Omophoita 

aequinoctialis (B – H) em coloração convencional: A. Metáfase I  com 10II + X + y. B. 

Metáfase I com 10II + X + y Citótipo 1) C-F. Metáfases I com 10II + X + y ± 3Bs (Citótipo 

2) G. H. Metáfases I com 10II + X + y ± 3Bs (Citótipo 3). I’ I” I’” Detalhe dos 

cromossomos Y dos citótipos 1, 2 e 3. Comparação entre a morfologia do I’ (a), I” (m) 

e I’” (st). A cabeça de seta indica a presença de collochores. As setas indicam 

contrições secundárias. Escala = 10 µm. 
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A análise de células meióticas I em machos de Omophoita aequinoctialis 

indicou a fórmula 10II+X+y±3B (Figura 4 B-H). Em metáfases I foi possível observar 

10 bivalentes autossômicos completamente emparelhados e formando um bloco 

central, enquanto que na periferia da célula estavam os cromossomos sexuais 

assinápticos e orientados à distância. Adicionalmente, a partir da configuração obtida 

dos cromossomos sexuais durante a meiose foi confirmado e estabelecido a 

morfologia dos cromossomos X e Y para os citótipos 1, 2 e 3 (Figure 4). No citótipo 1 

não se observou constrições no cromossomo Y (Figura 4 I’). O cromossomo Y do 

citótipo 2 foi possível observar duas constrições no braço menor e uma no braço maior 

(Figura 4 I’’), enquanto para o citótipo 3 foi possível observar 3 constrições no braço 

longo (Figura 4 I’’’).  

Somente os citótipos 2 e 3 apresentaram cromossomos B, foram encontrados 

indivíduos variando de 0-3 Bs. Para cada indivíduo portador do cromossomo B foram 

analisadas, quando possível, 30 metáfases I. Todas as células analisadas, de cada 

indivíduo, apresentaram o mesmo número de cromossomos extra, indicando 

estabilidade mitótica e meiótica. A frequência foi estimada somente para esses dois 

citótipos, estando presente os cromossomos B em 75,8% (25 indivíduos), confirmado 

pelas células mitóticas e meióticas. A frequência de indivíduos dos citótipos 2 e 3 com 

0, 1, 2 ou 3 Bs é apresentada na Tabela 2.  

 

Tabela 2 – Frequência do número de indivíduos dos citótipos 2 e 3 de Omophoita 

aequinoctialis (33 indivíduos), referente ao número de cromossomos Bs por indivíduo.   

Número de 

Indivíduos 

Número de 

cromossomos 

B 

Frequência  

8 0 24.2% 

17 1 51.5% 

6 2 18.2% 

2 3 6.1% 
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O cromossomo B possui um padrão de condensação semelhante ao dos 

autossomos, porém facilmente reconhecido devido ao seu diminuto tamanho e pela 

configuração meiótica como univalente em metáfase I. Adicionalmente, quando estão 

presentes dois ou três cromossomos B por células, eles se encontram alinhados à 

distância assim como os cromossomos sexuais e segregam para pólos opostos. 

Foram frequentemente observados fora do bloco formado pelos autossomos ou dos 

cromossomos sexuais, estando por vezes entre essas duas regiões celulares sem 

associação ou pareamento com cromossomos do complemento A (Figura 4 D, E, F, 

G, H). Na meiose II é possível observar que esses cromossomos segregaram 

regularmente, na presença de 2 Bs cada um segrega para um polo oposto (Figura 5).  

 

 

Figura 5. Células meióticas II de Omophoita aequinoctialis, citótipo 2, com a presença 

de um cromossomo B. B. A. metáfases II com sem o cromossomo B. C. D. metáfases 

II com a presença de 1 cromossomo B.  

 

Bandamento cromossômico   

 

O estudo de células meióticas I de O. abbreviata submetidas ao bandeamento 

C mostrou um padrão de pequenas marcações localizadas na região centromérica na 

maioria dos bivalentes autossômicos e no cromossomo Y, além de blocos adicionais 

nos braços do cromossomo Y (Figura 6A). 
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Para O. aequinoctialis, o padrão de banda C em células meióticas variou entre 

o citótipos. O citótipo 1 (Figura 6B) apresentou um padrão de marcação localizado na 

região centromérica na maioria dos bivalentes autossômicos. Para o cromossomo Y 

foram encontradas bandas intersticiais ao longo do braço do cromossômico, enquanto 

o cromossomo X não exibiu marcação. Os citótipos 2 e 3 (Figura 6 C - F) apresentaram 

marcações na maioria dos bivalentes autossômicos na região pericentromérica, sendo 

três pares com grandes blocos heterocromáticos. Para o par sexual, foi notada uma 

pequena marcação na região centromérica do cromossomo Y, é possível notar uma 

pequena banda intersticial. O cromossomo B apresentou pouca heterocromatina, 

estando por vezes com coloração semelhante a eucromatina dos autossomos.  

 

 

Figura 6 – Célula meióticas submetidas à técnica Banda C: A. Metáfase I de 

Omophoita abbreviata. B – F Metáfases I de Omophoita aequinoctialis. B. Citótipo 1. 

C. D. Citótipo 2. F. G. Citótipo 3. Setas = regiões heterocromáticas. Escala = 10 µm. 
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Hibridação in situ fluorescente 

 

A análise de células meióticas de O. abbreviata submetidas a FISH com sondas 

de DNAr 18S e DNAr 5S revelou que estes clusters são sintênicos e colocalizados em 

um bivalente autossômico (Figura 7A). A espécie O. aequinoctialis apresentou 

diferença quanto à marcação pela FISH com sondas ribossomais, tendo o citótipo 1 

apenas uma marcação sintênica e colocalizada em um bivalente autossômico (Figura 

7B) e os citótipos 2 e 3 tem três marcações sintênicas e colocalizados (Figura 7C).  

A FISH com sequência telomérica (TTAGG)n em O. abbreviata e O. 

aequinoctialis apresentou marcação na região dos telômeros em todos os 

cromossomos autossômicos e sexuais, sem marcações intersticiais (ITS) observadas. 

A análise de células meióticas I de O. abbreviata e O. aequinoctialis mostrou uma 

longa marcação telomérica entre os bivalentes autossômicos. A marcação foi evidente 

mesmo em cromossomos que possuíam uma segregação avançada em relação aos 

demais, formando uma longa cadeia unindo os cromossomos homólogos (Figura 8). 

Além disso, para O. aequinoctialis (citótipos 2 e 3) foram evidentes as marcações nas 

extremidades dos cromossomos Bs, delimitando a estrutura do cromossomo e 

definindo essa unidade. 
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Figura 7 – Células meióticas I submetidas a FISH com sondas de DNAr 18S (verde) 

e DNAr 5S (Vermelho). A. Omophoita abbreviata B. C. Omophoita aequinoctialis. Em 

B citótipo 1 mostrando um par com as duas marcações colocalizadas e em C (citótipo 

2) três bivalentes mostraram marcação colocalizada. Cabeça de seta indicam as 

marcações (colocalizadas).  Escala = 10 µm. 
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Figura 8 – FISH em metáfases I utilizando sonda (TTAGG)n. A. Omophoita 

abbreviata.  B. Omophoita aequinoctialis (Citótipo 1) C. Omophoita aequinoctialis 

(Citótipo 2). D.E.F. Omophoita aequinoctialis (Citótipo 3). Cabeça de seta indicam a 

marcação entre os cromossomos homólogos. A marcação dos cromossomos Bs foi 

destacado no canto superior direito. Escala = 10 µm. 

 

3.1.5 Discussão 

 

Em Oedionychina as informações citogenéticas mostram uma predominância 

do número diploide igual a 22 cromossomos e fórmula meiótica de 10II+X+y (Smith e 

Virkki 1978; Blackmon e Demuth 2015a). Os dados obtidos para Omophoita 

abbreviata e Omophoita aequinoctialis estão de acordo com o descrito para a subtribo. 
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Considerando o cariótipo ancestral de 2n=24 proposto para Chrysomelidae (Smith e 

Virkki 1978), é possível sugerir que o número 2n=22 encontrado para O. abbreviata e 

O. aequinoctialis é resultado de eventos de fusão no cariótipo dessas espécies. No 

entanto, as marcações com sondas teloméricas não evidenciaram sequências 

intersticiais e possivelmente esse rearranjo ocorreu há muito tempo. 

As informações cariotípicas e os marcadores citomoleculares registrados nesse 

trabalho são inéditos para O. abbreviata e O. aequinoctialis. Apenas a fórmula 

meiótica de O. aequinoctialis foi descrita anteriormente com 10II+X+y (2n=22) 

compilada na revisão de Smith e Virkki (1978), o qual é concordante com a fórmula 

meiótica básica nos resultados do presente estudo. 

Para a subtribo Oedionychina, além do número diploide e fórmula meiótica 

conservada, os cromossomos sexuais são maiores que a maioria dos cromossomos 

dos Coleoptera, sendo denominados “gigantes”, e durante a meiose I são 

assinápticos, e orientados à distância em metáfase I (Smith e Virkki, 1978; Virkki, 

1988; Virkki e Santiago-Blay, 1993, 1998; Almeida et al., 2009). As espécies do 

presente trabalho se encaixam nessa descrição típica, sendo O. abbreviata e O. 

aequinoctialis condizentes cariotipicamente com os demais Omophoita estudados. 

Para esse gênero, três espécies diferem quanto às características típicas de 

Oedionychina, Omophoita clerica com um sistema cromossômico sexual múltiplo, 

sendo a fórmula meiótica 7II+V+J+I (Virkki, 1970). Omophoita inscipiens que 

apresentou cromossomos supranumerários com fórmula meiótica de 10II+1s+X+y ou 

10II+2s+X+y (Virkki e Santiago-Blay, 1996) e Omophoita lunata que apresentou um 

par cromossômico autossômico adicional com fórmula meiótica 11II+X+y (Petitpierre 

et al., 1988). Omophoita lunata foi inicialmente descrita citogeneticamente por Smith 

e Virkki (1978), com 2n=22 e fórmula meiótica 10II+X+y. 

Por meio da análise dos dados de número diploide e morfologia cromossômica 

em O. abbreviata e O. aequinoctialis pode-se inferir a ocorrência de inversão 

pericentromérica como possível derivação do cariótipo, considerando para tal o 

cariótipo ancestral com morfologia metacêntrica em Chrysomelidae (Petitpierre et al., 

1988). A condição metacêntrica é encontrada para a maioria dos coleópteros, sendo 

considerada uma característica ancestral para ordem (Smith e Virkki, 1978). Das 19 

espécies analisadas do gênero Omophoita é descrita a morfologia cromossômica para 

autossomos e sexuais de apenas 7 espécies, sendo essa morfologia metacêntrica 
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predominante no cariótipo de 5 espécies e acrocêntrica em 2 espécies (Virkki, 1970; 

Smith e Virkki, 1978; Virkki, 1989; Virkki et al., 1991; Almeida et al., 2009). Os 

rearranjos cromossômicos de inversões pericentroméricas e a alteração na 

quantidade de heterocromatina podem explicar a diversificação na morfologia 

cromossômica desse gênero, alterando a condição de metacêntrico para acrocêntrico 

como descrita para Omophoita octoguttata (Almeida et al., 2009). 

No citótipo 1 de O. aequinoctialis foi observado a prevalência de pares 

cromossômicos acrocêntricos e para os citótipos 2 e 3 uma frequência maior de 

submetacêntrico e metacêntrico, sem presença de cromossomos acrocêntricos. Para 

essa diferença expressiva entre os citótipos de O. aequinoctialis é possível sugerir a 

ocorrência de inversões pericêntricas do estado metacêntrico e submetacêntrico 

(citótipo 2 e 3) para a condição acrocêntrica (citótipo 1), seguido da redução da 

heterocromatina pericentromérica nesse citótipo. Variação na morfologia já foi descrita 

para o gênero em O. personata, sugerindo uma variação intraespecífica nessa 

população (Virkki, 1989; Almeida et al., 2009). É possível que essas variações na 

morfologia cromossômica sejam mais comuns no gênero Omophoita, sendo melhor 

compreendidas à medida que mais espécies forem analisadas. 

A variação encontrada para o cromossomo Y de O. aequinoctialis é incomum 

em Alticini, assim como para Omophoita, sugerindo mais de um evento de rearranjo 

cromossômico. É possível considerar esses rearranjos devido à mudança na posição 

das constrições secundárias dos citótipos 2 e 3. Entre os citótipos 1 (acrocêntrico), 2 

(metacêntrico) e 3 (subtelocêntrico) é provável que uma inversão pericentromérica 

ocorreu na população amostrada, e supostamente essa inversão não causou erros no 

processo meiótico, uma vez que os cromossomos sexuais são assinápticos. Virkki et 

al. (1991) descreveram para O. cyanipennis a morfologia do cromossomo Y como 

sendo submetacêntrica ou acrocêntrica, em contraste com o X sempre metacêntrico. 

Porém, para O. aequinoctialis a morfologia do cromossomo X foi subtelocêntrica 

somente para o citótipo 1, diferindo desse resultado. Assim, essa morfologia 

cromossômica parece estar isolada no citótipo 1 com o cromossomo Y acrocêntrico, 

uma vez que para o citótipos 2 e 3 o X sempre foi metacêntrico.  O resultado similar 

de O.  cyanipennis (Virkki et al.,1991) ao encontrado para o cromossomo Y de O. 

aequinoctialis pode refletir para Omophoita um estado cromossômico em processo de 
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modificação, sendo mais presente à medida que mais espécies e populações são 

analisadas. 

A presença de cromossomos extranumerários foi comum para os citótipos 2 e 

3 de O. aequinoctialis, com 75% dos indivíduos desses dois citótipos apresentando 

cromossomos extras. Isso sugere a presença de cromossomo B. Além disso, para 

cada indivíduo portador do cromossomo B, as metáfases I e metáfases mitóticas 

apresentaram o mesmo número, indicando estabilidade mitótica. Essa descrição de 

cromossomos B em O. aequinoctialis é a segunda para Omophoita. Somente O. 

inscipiens foi descrita até o momento com a presença de cromossomos B (Virkki e 

Santiago-Blay, 1996). Cromossomos B também foram registrados para outros Alticini, 

como para Alagoasa arcifera, Alagoasa fasciaticollis, A. equestris, A. transparente e 

A. oblecta, Aedmon eugeniae (Petitpierre et al., 1988; Virkki e Santiago-Blay, 1993). 

Fragmentos cromossômicos em células meióticas I foram observados em A. 

januaria; A. equestris; O. personata e O. aequinoctialis (Virkki, 1967; Virkki et al., 

1993). Em A. januaria esses fragmentos estão presentes simultaneamente com 

bivalentes heteromórficos. Conclui-se que são originados a partir de deleções 

autossômicas encontradas em três principais bivalentes de A. januaria. É sugerido, 

aparentemente, que esses fragmentos derivaram da erosão de segmentos 

dispensáveis. Com a banda C ficou evidente que esses fragmentos foram gerados por 

fissões em braços heterocromáticos (Virkki et al., 1993). Em nosso trabalho isso não 

foi observado para O. aequinoctialis, pois a presença de cromossomos B foi notada 

em células mitóticas. Além disso, a FISH com sequência telomérica (TTAGG)n em O. 

aequinoctialis apresentou marcação evidente nas duas extremidades teloméricas, 

delimitando a estrutura do cromossomo e definindo essa unidade.  

A presença de heterocromatina é uma característica comum em cromossomos 

B (Camacho, 2005). Uma fissão cêntrica em um braço autossômico heterocromático 

poderia explicar a presença de 1 ou 3 cromossomos B em O. aequinoctialis. Porém a 

ausência de marcações de banda C nos cromossomos B de O. aequinoctialis sugere 

um baixo conteúdo de heterocromatina. Isso poderia explicar o surgimento recente 

desse polimorfismo, não levando ao processo de heterocromatinização ou à 

eliminação da porção heterocromática após a fissão. 

Na meiose de O. aequinoctialis foi observado que os cromossomos B estão 

posicionados entre os autossomos e o par sexual, estando orientados à distância em 
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metáfase I. O mesmo comportamento foi descrito para A. transparente, com 

10+2B+X+y e A. oblecta, com 10+15B+X+y (Virkki e Santiago-Blay, 1993). Nestas 

espécies foi descrito que esses cromossomos B se posicionam pareados à distância 

(distance-par) de forma similar aos cromossomos sexuais assinápticos e que a 

configuração dos cromossomos B e sua localização em metáfase I poderia ser 

induzida pelo fuso mitótico dos cromossomos sexuais. 

 Wilson et al. (2003), utilizando microscopia confocal e imunofluorescência, 

mostraram em Alagoasa bicolor que a distribuição dos microtúbulos durante a meiose 

I é diferente entre os cromossomos sexuais gigantes na periferia da célula e o bloco 

formado pelos autossomos na região central. Assim, pode-se sugerir que a 

segregação dos cromossomos B em O. aequinoctialis possa ser induzida pelo fuso 

dos cromossomos sexuais, ou pelo menos um mecanismo de formação de fuso 

semelhante.  

A presença de collochores foi observada como uma estrutura tênue entre os 

cromossomos autossômicos, porém mais visível e desenvolvida em O. abbreviata. Em 

Alticini como Altica sp., Alagoasa bicolor, Alagoasa sp., O. personata, e Omophoita 

sp. foram descritos com resultados semelhantes, como pontes que mantem as 

cromátides irmãs ligadas até o início da anáfase (Virkki, 1989). Em Omophoita os 

collochores foram identificados como uma estrutura de adesão nos espermatócitos de 

O. octoguttata, O. personata e O. sexnotata, nas cromátides irmãs dos bivalentes 

autossômicos em metáfases I, dos autossômicos e dos sexuais em metáfases II 

(Almeida et al., 2009). É sugerido que os collochores ocorrem com uma função, não 

bem definida, de associação e orientação cromossômica durante a meiose e 

consequente segregação regular. 

A FISH com sonda telomérica TTAGG mostrou que essas regiões de contato, 

collochores, durante a meiose I de ambas as espécies são regiões teloméricas. Não 

é possível afirmar que os telômeros sejam resistentes à separação dos bivalentes, 

mas que acompanham as proteínas relacionadas com a coesão e condensação dos 

cromossomos mitóticos e meióticos, que são essenciais para a segregação. Um grupo 

de proteínas evolutivamente conservadas são as coesinas, as quais podem estruturar 

essas pontes, garantindo a segregação cromossômica precisa e estabilidade 

genômica durante a divisão celular, uma vez que garante que os cromossomos 

homólogos permaneçam fisicamente associados até a anáfase I (Mehta et al., 2013). 
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Essas proteínas e sua associação com os telômeros ainda é pouco conhecida, mas é 

possível que com a utilização de anticorpos específicos para coesinas essa estrutura 

seja melhor compreendida. 

A análise da banda C revelou um padrão pericentromérico e centromérico da 

heterocromatina observada para O. abbreviata e O. aequinoctialis, sendo um padrão 

comum para Coleoptera (Rozek et al., 2004; Schneider et al., 2006; Cabral de Mello 

et al., 2011). A pouca heterocromatina observada em Omophoita abbreviata e para o 

citótipo 1 de Omophoita aequinoctialis pode ser resultado de eliminação causada por 

rearranjos cromossômicos, resultando em um maior número de cromossomos 

acrocêntricos e subtelocêntricos. O estudo da diferenciação cromossômica em 

Omophoita, com enfoque no padrão de heterocromatina e sua composição, 

demonstra um genoma compartilhado com sequências repetidas conservadas entre 

as espécies e distribuídas ao longo de cromossomos autossômicos e sexuais, sendo 

a heterocromatina altamente composta por DNAs repetitivos (Mello et al., 2014). Os 

diferentes tipos de DNA repetitivo podem estar ligados ao processo de 

heterocromatinização de cromossomos sexuais gigantes e autossomos em 

Omophoita, assim como para Oedionychina (Almeida et al., 2009). 

Mesmo considerando as características intrigantes da meiose e dos 

cromossomos sexuais de Alticini, por vezes as demais características cariotípicas se 

apresentam uniformes quanto ao número diploide, cromossomos extranumerários, 

constrições secundárias e heterocromatina (Smith e Virkki, 1978; Segara e Petitpierre, 

1985; Petitpierre et al., 1988, 2006; Almeida et al., 2009; Mello et al., 2014). Segundo 

Almeida et al. (2010) isso impossibilita estabelecer a diferenciação entre espécies por 

técnicas cromossômicas rotineiras da citogenética, sugerido o uso de técnicas 

citomoleculares, como a FISH, para o estudo dos besouros, assim como para os 

Alticini (Almeida et al., 2010; Mello et al., 2014). O mapeamento físico de sequências 

ribossomais 18S DNAr foi realizado por Almeida et al. (2010) em três espécies do 

gênero Omophoita (Oedionychina). Em O. octoguttata e O. personata apenas um par 

foi marcado e em O. magniguttis foram observados dois pares marcados. Segundo os 

autores esses resultados apontam que o mapeamento da região DNAr 45S com sonda 

de DNAr 18S pode ser considerado um importante marcador nessas espécies, por 

evidenciar a diferenciação cariotípica do grupo não observada com as metodologias 

convencionais. 



34 
 

A FISH com DNAr 18S evidenciou 1 cístron ribossomal para O. abbreviata e 

para o citótipo 1 de O. aequinoctialis. É possível que esse seja um traço conservado 

da característica ancestral de Coleoptera de 1 par portador da NOR, como proposto 

por Schneider et al., (2007). A presença de três cístrons ribossomais nos citótipos 2 e 

3 de O. aequinoctialis representaria uma derivação do cariótipo, podendo estar 

relacionada com mecanismos de dispersão já propostos para insetos como a 

mobilidade de elementos transponíveis repetitivos, rearranjos cromossômicos como 

translocações entre os autossomos e dispersão da heterocromatina (Cabral-de-Mello 

et al., 2011; Almeida et al., 2010). 

Em ambas as espécies o sítio de DNAr 45S foi encontrado colocalizado com o 

DNAr 5S. Essa associação observada pelo mapeamento físico entre famílias gênicas 

já foi encontrada para outros coleópteros, como em Scarabaeinae (Cabral de Mello et 

al., 2011) e Tenebrionidae (Goll et al., 2015). Com técnicas de alta resolução como a 

Fiber-FISH (Goll et al., 2015), pode-se revelar um padrão mais distinto das formas de 

associação e função gênica além de estabelecer tendências evolutivas para 

Coleoptera (Cabral de Mello et al., 2011; Goll et al., 2015). Apesar da 

associação/colocalização de famílias multigênicas ainda não ser bem esclarecida, os 

dados obtidos até o momento indicam ser comum à medida que a utilização da FISH 

com duas ou mais sondas é realizada. 

Considerando as diferenças intraespecíficas encontradas quanto à morfologia 

cromossômica, à presença de cromossomos extranumerários, heterocromatina e 

sítios ribossomais de Omophoita aequinoctialis, é possível que o citótipo 1 ou os 

citótipos 2 e 3 sejam representativos de outra unidade especifica, formando um 

possível complexo de espécies, o que, uma revisão taxonômica em Omophoita 

poderia explicar as diferenças no cariótipo. Os dados obtidos com O. aequinoctialis e 

O. abbreviata demonstram que apesar das características cariotípicas serem 

conservadas para muitos táxons de Coleoptera, Omophoita é interessante quanto à 

presença de cromossomos B, morfologia cromossômica e marcadores moleculares, 

além de ser um modelo no estudo da coesão entre cromátides irmãs e formação de 

collochores durante a segregação cromossômica. 
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3.2 Capítulo II: Novas descrições citogenéticas para Alticini (Coleoptera, 

Polyphaga, Chrysomelidae) da região Amazônica: enfoque nos cromossomos 

sexuais  

 

Artigo a ser submetido para revista Genetica. 
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3.2.1 Resumo  

 

 A tribo Alticini é um grupo de besouros onde estão descritos sistemas 

cromossômicos de determinação do sexo como NeoXY, X0, Xyp, além de sistemas 

múltiplos. A associação meiótica dos cromossomos sexuais gera diferentes 

configurações devido a diferentes graus de homologia, decorrente das alterações 

cromossômicas. Sistemas peculiares como cromossomos sexuais aquiasmáticos, 

assinápticos e cromossomos gigantes são observados em espécies de Alticini. Para 

ampliar os estudos sobre cromossomos sexuais na tribo Alticini, este estudo analisou 

a meiose para determinar o número diploide e sistemas de determinação do sexo em 

quatro espécies. Foram obtidos resultados para Diphaulaca diringshofeni (7II+Xyp), 

Phenrica diringshofeni (10II+5X+y), Omophoita clerica 7II+NeoX1X2Y e Walterianella 

sp (10II+X+y). Foi determinada a heterocromatina constitutiva e o mapeamento de 

sequências ribossomais e teloméricas pela hibridização in situ fluorescente (FISH). 

Com base nestes dados discutimos acerca da evolução dos cromossomos 

autossômicos e sexuais. As espécies apresentam abundante heterocromatina e sua 

íntima associação com a evolução desses cromossomos. 

 

3.2.2 Introdução  

 

Os besouros pertencem à ordem Coleoptera, a mais rica e variada da classe 

Insecta, com cerca de 355.000 espécies. Constitui a maior ordem do Reino Animalia, 

representando 30% dos animais descritos. A subordem Polyphaga inclui a maior 

diversidade da ordem com 90% das espécies, cerca de 322.019 espécies (Grimaldi e 

Engel, 2005; Beutel et al., 2014). A tribo Alticini é um grupo de besouros conhecidos 

por apresentar um fêmur robusto no terceiro par de pernas. Essa característica 

morfológica possibilita a adaptação de saltar, conferindo a eles o nome de besouros 

pulga (Grimaldi e Engel, 2005). Esse grupo é altamente diverso, com cerca de 534 

gêneros e 8.000 espécies (Nadein, 2014). 

Apesar do grande número de espécies em Coleoptera, por vezes as 

características citogenéticas disponíveis são uniformes (Blackmon e Demuth, 2015a). 
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O cariótipo mais comumente reportado possui 2n=20 com a morfologia metacêntrica 

predominante, sendo a fórmula cromossômica de 2n=20=9II+Xyp descrita para 

machos (Smith e Virkki, 1978; Blackmon e Demuth, 2015a). Porém, é importante 

ressaltar que a variação no número de cromossomos entre os clados é heterogênea 

(Blackmon e Demuth, 2015a). O sistema cromossômico de determinação sexual 

heterogamético XY na configuração meiótica de paraquedas (Xyp) é o mais comum 

na subordem Polyphaga. Essa nomenclatura é descrita devido a associação meiótica 

em metáfase I. O cromossomo X deste sistema é um metacêntrico grande, porém não 

maior que os autossomos, e o cromossomo y é um metacêntrico pequeno. Durante a 

meiose I esses cromossomos são arranjados em uma configuração semelhante a um 

paraquedas, sendo assim denominados Xyp (Smith, 1950). O sistema de determinação 

sexual Xyp é considerado ancestral para vários grupos de Coleoptera, parecendo ser 

esta uma condição evolutiva mais frequente (Smith, 1950; Smith e Virkki, 1978; 

Blackmon e Demuth, 2015a).  

Na configuração Xyp os cromossomos X e Y passaram por um intenso processo 

de diferenciação, sendo o yp muito pequeno devido a possíveis processos de 

fragmentação e erosão gênica (Smith e Virkki, 1978; Blackmon e Demuth, 2014, 

2015b, 2015c). Contudo, ainda é pouco claro o entendimento sobre os mecanismos 

envolvidos no reconhecimento, associação e posterior segregação cromossômica do 

Xp e yp durante a meiose. No entanto, complexos proteicos têm sido relatados como 

facilitadores destes processos, desempenhando um importante papel na segregação 

destes cromossomos, embora os mesmos apresentem ausência sináptica e 

quiasmática (Virkki et al., 1991). 

O sistema cromossômico de determinação sexual XY nos Coleoptera é diverso, 

o qual apresenta várias configurações além de características relevantes em relação 

ao seu estado sináptico (Smith e Virkki, 1978; Dutrillaux e Dutrillaux, 2009). As 

diversas configurações e fórmulas meióticas são o resultado de inúmeros rearranjos 

que alteraram a associação entre o par sexual (Dutrillaux e Dutrillaux, 2009). No que 

se refere à sua variação são descritos sistemas que podem ser classificados em 

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

quiasmáticos, como o Xyp, neoXY, Xy, Xyr, XY, X1X2Y2 e XY1Y2 (Smith e Virkki, 1978). 

Entretanto, dentre os vários sistemas cromossômicos aquiasmáticos 
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encontrados em Coleoptera, o par cromossômico Xy pode apresentar, ainda, um 

estado assináptico peculiar durante a primeira etapa da meiose de algumas espécies 

incluídas na tribo Alticini, em especial aquelas da subtribo Oedionychina. Nessas 

espécies o bivalente sexual é extremamente grande (Smith e Virkki, 1978) sendo 

pouco claro o mecanismo de reconhecimento e associação dos cromossomos 

sexuais, sua manutenção na meiose e sua evolução cromossômica devido a evidente 

perda de homologia (Almeida et al., 2009). 

A tribo Alticini apresenta diversos sistemas de cromossomos sexuais, sendo o 

grupo muito estudado citogeneticamente quando comparado a outros táxons de 

Coleoptera (Smith e Virkki, 1978; Virkki et al., 1991; Virkki e Santiago-Blay, 1998; 

Almeida et al., 2009; Almeida et al., 2010; Mello et al., 2014; Goll et al., 2018). Ainda 

assim, menos de 1% das espécies possuem informações citogenéticas, sendo 

descritas cerca de 240 espécies a esse nível (Petitpierre et al., 1988; Virkki e Santiago-

blay, 1996; Petitpierre, 2006; Almeida et al., 2006; Almeida et al., 2009; Goll et al., 

2018). A informação disponível, em sua maioria relaciona-se ao número diploide e ao 

sistema sexual, obtidos pela análise de células meióticas (Blackmon e Demuth, 

2015a). Porém, devido à grande diversidade de cromossomos sexuais encontrada em 

Alticini, sistemas cromossômicos raros e pouco ortodoxos têm sido propostos. Alguns 

gêneros têm sido estudados com uma atenção particular, tais como aqueles da 

subtribo Oedionychina (Smith e Virkki, 1978; Virkki, 1988; Virkki e Santiago-Blay, 1993; 

Almeida et al., 2009), que possuem cromossomos sexuais gigantes assinápticos, por 

vezes correspondentes a cerca de 50% de todo o genoma (Virkki, 1985).  

Blackmon et al. (2017) analisaram cromossomos sexuais, sistemas de 

determinação sexual e evolução cariotípica em várias ordens de insetos para testar 

sua distribuição em diferentes táxons. Fica claro que a diversidade de insetos no nível 

taxonômico é acompanhada por uma variedade de mecanismos determinantes do 

sexo. Sistemas modelos em insetos têm fornecido importantes informações sobre a 

biologia e mecanismos de determinação do sexo e como eles evoluem. No entanto, a 

maioria destes estudos é focado apenas em alguns sistemas. 

Assim, o objetivo desse trabalho foi analisar a meiose de quatro espécies de 

Alticini da Amazônia quanto a diferentes números diploides, segregação 

cromossômica e sistema de cromossomos sexuais. Além disso, foram obtidos dados 

sobre a composição heterocromática, distribuição de sítios ribossomais e de 
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sequências teloméricas para elucidar evolução dos cromossomos autossômicos e 

sexuais.  

 

3.2.3 Material e Métodos 

 

Foram capturadas por coleta ativa as espécies Phenrica diringshofeni (Scher, 

1959), Diphaulaca diringshofeni (Bech,1964), Omophoita clerica (Erich, 1848) e 

Walterianella sp. (Figura 1) (Licença Sisbio 45611-1). Os indivíduos foram 

transportados até o Laboratório de Citogenética Animal (LACA) da Universidade 

Federal do Amazonas (UFAM) e posterior obtenção das preparações cromossômicas. 

Foram utilizados somente indivíduos machos das localidades presentes na tabela 1.  

 

Figura 1 – Indivíduos adultos de Diphaulaca diringshofeni (A), Phenrica diringshofeni 

(B), Walterianella sp (C) e Omophoita clerica (D). 

 

 

 

 

Tabela 1. Espécies estudadas, número de indivíduos coletados e local de coleta. 

Espécies Número 

amostral 

Localidade 

Phenrica diringshofeni Scher., 1959  12 Reserva Ducke (2°55'47"S 59°58'29"W) 

Diphaulaca diringshofeni Bech.,1964 10 Reserva Ducke (2°55'47"S 59°58'29"W) 

Omophoita clerica Erich., 1848 8 Reserva Ducke (2°55'47"S 59°58'29"W) 
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Walterianella sp. 15 10 UFAM/ 5 Reserva ducke 

(2°55'47"S 59°58'29"W) 

 

As preparações citológicas para o estudo dos cromossomos meióticos foram 

obtidas a partir das gônadas de indivíduos adultos, processados segundo metodologia 

descrita por Almeida et at. (2000). Para esse processo as gônadas foram retiradas em 

solução fisiológica para insetos (7,5 g NaCl, 2,38 g Na2HPO4, 2,72 g KH2PO4 em 1L 

de água destilada), sendo imediatamente transferidas para solução hipotônica (água 

de torneira) por 5 minutos para que as células ficassem turgidas. Em seguida as 

gônadas foram fixadas em Carnoy I (3 metanol : 1 Ácido Acético)  por 30 minutos e 

armazenadas em freezer -20 °C. Para o preparo das lâminas, as gônadas foram 

maceradas em ácido acético 45% até a formação de uma suspensão celular sobre a 

superfície da lâmina, que foi aquecida à 40°C. Finalmente para observação dos 

cromossomos as lâminas foram coradas com Giemsa 3% (47 mL H2O, 1,5 mL Giemsa 

Merck, e 1,5 mL Tampão fosfato pH 6.8). 

O padrão de heterocromatina constitutiva foi obtido pela técnica de obtenção 

de bandas C descrita por Férnandez et al. (2002) com algumas modificações. As 

lâminas foram incubadas adicionalmente em formamida 70% à 70°C durante 5 

minutos. Seguido de uma coloração com iodeto de propídio (20 L antifading + 1 L 

de iodeto de propídio 50 g/ mL). 

O procedimento de hibridação in situ fluorescente (FISH) baseou-se na técnica 

descrita por Pinkel et al., (1986). A FISH foi realizada com uma alta condição de 

estringência (2.5 ng/μL sonda, 50% formamida, 10% sulfato dextrano e 2 x SSC à 

37°C overnight). Foram utilizadas sondas de DNAr 18S obtidas por PCR, a partir do 

gene parcial 18S da espécie Omophoita octoguttata clonado (pTZ Ooct 18Sp) 

(Almeida et al., 2010). A sonda foi marcada com biotina 16-dUTP por nick translation 

(Biotin Nick Translation mix, Roche Applied Science). As sondas teloméricas foram 

obtidas por PCR sem DNA molde de acordo com o procedimento proposto por Ijdo et 

al. (1991). Para esse amplificação foram utilizados primes (F: 5’-TTAGG-3’)6/(R: 5’-

TAACC-3’)6, específicos para alguns grupos de invertebrados (Sahara et al., 1999). 

Para reação foi utilizado 1X Tampão da Taq DNA polimerase, 2 mM MgCl2, 400 μM 

dATP, 400 μM dCTP, 400 μM dGTP, 400 μM dATP, 0,2 μM de cada primer e 2 U de 
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Taq DNA polimerase. Em seguida essa sonda foi marcada com digoxigenina 11-dUTP 

por nick translation (Dig Nick Translation mix, Roche Applied Science, Mannheim, 

Germany). Para o reconhecimento e amplificação do sinal foram utilizados os 

anticorpos anti-streptavidina conjugada com Alexa Fluor 488 (Molecular Probes, 

Carlsbad, Calif., USA) e anti-digoxigenina conjugada com rodamina (Roche Applied 

Science). 

As imagens foram analisadas usando um microscópio Olympus de 

epifluorescencia BX41, equipado com uma câmera digital DP71. As melhores imagens 

foram fotografadas e utilizadas para confecção das pranchas meióticas.  

 

3.2.4 Resultados 

 

Diphaulaca diringshofeni Bech.,1964 

A análise de metáfases mitóticas demonstrou número diploide com 16 

cromossomos e a fórmula cariotípica 2n=16=14+X+y (Figura 2). A morfologia 

cromossômica observada foi predominantemente metacêntrica, não sendo possível 

observar a morfologia dos cromossomos sexuais.  

A análise de células meióticas I em machos mostrou a fórmula 2n=7II+Xyp 

(Figura 3A). Foi possível observar 7 bivalentes autossômicos emparelhados e um 

bivalente sexual na configuração de paraquedas (Xyp). Para os cromossomos 

autossômicos foi possível ainda observar 6 bivalentes de tamanhos semelhantes e 1 

bivalente grande em destaque. Para configuração meiótica os bivalentes se 

encontram todos na região central, estando junto o par sexual, que em algumas 

metáfases aparenta estar associado com o bivalente autossômico grande. Na meiose 

II é possível observar que esses cromossomos segregaram regularmente, com o 

cromossomo Xp (Figura 3B) e com o cromossomo yp (Figura 3C). 

 

Phenrica diringshofeni Scher., 1959 

A análise de células meióticas I em machos mostrou a fórmula 2n=10II+5X+y 

(Figura 3D). Foi possível observar 10 bivalentes autossômicos emparelhados e os 
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cromossomos sexuais assinápticos e orientados à distância. Os autossomos 

formaram um bloco central, enquanto que os cromossomos sexuais foram 

encontrados posicionados na periferia da célula. Os cromossomos sexuais são 

assinápticos, estando o cromossomo Y submetacêntrico orientado para um polo e os 

cromossomos sexuais X orientados para o polo oposto, sem nenhuma associação 

entre eles. Na meiose II é possível observar que esses cromossomos segregaram 

regularmente, sendo observado metáfases II n=10+5X (Figura 3E) e n=10+y (Figura 

3F).  

 

Omophoita clerica Erich., 1848 

A análise de células meióticas I em machos mostrou a fórmula 7II+NeoX1X2Y 

(Figura 3G). Nesta fase observou-se 7 bivalentes autossômicos e os cromossomos 

sexuais assinápticos e orientados à distância. Os cromossomos sexuais estão na 

periferia da célula, sendo que dois cromossomos X estão orientados para um polo e 

o cromossomo Y para o outro. Foi possível observar que o cromossomo Y é 

acrocêntrico, enquanto um cromossomo X é metacêntrico e o outro subtelocêntrico. 

Os cromossomos sexuais são assinápticos. Na meiose II foi possível observar que 

esses cromossomos segregaram regularmente, com n=7+2X (Figura 3H) e n=7+y 

(Figura 3I). Para essa espécie não foram obtidas células mitóticas. 

 

Walterianella sp. 

A análise de células meióticas I em machos indicou a fórmula 10II+X+y (Figura 

3J). Nestas fases foi possível observar 10 bivalentes autossômicos completamente 

emparelhados e formando um bloco central, enquanto que na periferia da célula estão 

os cromossomos sexuais assinápticos, orientados e mostrando contato nas regiões 

terminais. A morfologia dos cromossomos X e Y é metacêntrica. O cromossomo Y 

apresenta uma constrição secundária proximal em um dos braços. Na meiose II foi 

possível observar que esses cromossomos segregaram regularmente (Figura 3L e 

3M). 
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Figura 2. Células meióticas e mitóticas de Diphaulaca diringshofeni. A. Metáfase 

mitótica com 2n=16 cromossomos. B. C. Diplóteno. Seta: prováveis cromossomos 

sexuais. D. Diacinese com 7 bivalentes.  E. Metáfase I com 7II + Xyp. F. Metáfase II 

com 7 + Xp. G. Metáfase II com 7 + yp. 
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Figura 3. Células meióticas de Diphaulaca diringshofeni (A-C), Phenrica diringshofeni 

(D-F), Omophoita clerica (G-I) e Walterianella sp. (J-M) em coloração convencional: 

A. Metáfase I com 7II + Xyp. B. Metáfase II com 7 + Xp. C. Metáfase II com 7 + yp. D. 

Metáfase I com 10II + 5X + y. E. Metáfase II com 10 + 5X. F. Metáfase II com 10 + y. 

G. Metáfase I com 7II + NeoX1X2y. H. Metáfase II com 7 + 2X. I. Metáfase II com 7 + 

y. J. Metáfase I com 10II+X+y. L. Metáfase II com 10 + X. M. Metáfase II com 10 + y. 

Asterisco indica um bivalente autossômico de maior tamanho. A cabeça de seta indica 

a presença de collochores. As setas indicam contrições secundárias. Escala = 10 μm. 
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Bandamento cromossômico   

O estudo de células meióticas II de Diphaulaca diringshofeni submetidas ao 

bandamento C mostrou um padrão de pequenas marcações localizadas na região 

centromérica de todos os cromossomos autossômicos e duas bandas 

heterocromáticas maiores no cromossomo sexual Xp (Figura 4A). As marcações 

apresentaram um padrão bem definido, porém não foi possível visualizar uma 

metáfase que se demonstra esse padrão para o cromossomo yp, pois esse 

praticamente desaparecia com os tratamentos da técnica.  

Para a espécie Phenrica diringshofeni os bivalentes autossômicos variaram 

quanto a posição e quantidade de heterocromatina pela análise de células meióticas 

I (Figura 4B). O padrão de marcação foi predominantemente pericentromérico, 

variando em sua extensão até uma grande cobertura em um par praticamente todo 

heterocromático. Para os 5 cromossomos X pequenas marcações foram observadas 

na região terminal dos cromossomos, variando entre si na quantidade observada. O 

cromossomo Y, possui grande quantidade de heterocromatina quando comparado aos 

outros cromossomos. Foi possível definir dois grandes blocos para o cromossomo Y.  

Para O. clerica, o padrão de banda C em células meióticas I (Figura 4C) 

apresentou marcações localizadas na região centromérica de todos os cromossomos 

com exceção do cromossomo Y. Adicionalmente, os cromossomos X mostraram duas 

bandas intersticiais em um dos braços. Para o cromossomo Y observadas muitas 

bandas heterocromáticas ao longo dos braços cromossômicos, três no braço menor e 

múltiplas no braço maior. 

Em Walterianella sp. o padrão de banda C em células mitóticas (Figura 4D) 

marcou na região centromérica em todos os cromossomos com exceção do 

cromossomo Y. Para este, bandas heterocromáticas foram observadas ao longo dos 

braços cromossômicos, sendo várias no braço longo.  
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Figura 4. Célula meióticas submetidas à técnica de bandamento C: A. Metáfases II 

de Diphaulaca diringshofeni, com X e com y. B. Metáfase I de Phenrica diringshofeni 

C. Metáfase I de Omophoita clerica, com 2n=7II+2X+y. D.  Metáfase mitótica de 

Walterianella sp., com 2n=22=20+X+y Setas = regiões heterocromáticas. Escala = 10 

μm. 
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Hibridação in situ fluorescente 

 

 A análise de células meióticas I submetidas a FISH com sondas de DNAr 18S 

revelou um cluster marcado em um bivalente autossômico em Diphaulaca 

diringshofeni (Figura 5A) e Omophoita clerica (Figura 5C), dois bivalentes marcados 

em Phenrica diringshofeni (Figura 5B) e três bivalentes marcados em Walterianella sp 

(Figura 5D). Não foram observadas marcações adicionais nos cromossomos sexuais. 

A FISH com sequência telomérica (TTAGG)n apresentou marcação na região 

dos telômeros em todos os cromossomos autossômicos e sexuais para as espécies 

O. clerica, P. diringshofeni e Walterianella sp (Figura 6A, B, C). Essa sonda não foi 

capaz de detectar marcações para a espécie D. diringshofeni. Foi observada uma 

marcação intersticial (ITS) no cromossomo Y de Omophoita clerica (Figura 6C). 

Adicionalmente, não foram observadas marcações nas porções dos collochores. 
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Figura 5. Células meióticas I submetidas a FISH com sondas de DNAr 18S (vermelho) 

A. Diphaulaca diringshofeni B. Phenrica diringshofeni C. Omophoita clerica. D. 

Walterianella sp. As setas indicam as marcações. Escala = 10 μm. 

 

  

 

A 

B 

C 

D 
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Figura 6. FISH em metáfases utilizando sonda (TTAGG)n. A. Metáfase I de Phenrica 

diringshofeni. B. Metáfase I de Omophoita clerica. A seta indica a marcação intersticial 

ITS no cromossomo Y. O Cromossomos Y está destacado no canto superior direito. 

No campo inferiro direito está uma comparação do cromossomo Y submetido a técnica 

de Banda C. C. Metáfase I parte superior e metáfase mitótica parte inferior de 

Walterianella sp. No canto direito um bivalente autossômico já em estado de 

segregação sem marcação nos colochores. Escala = 10 μm. 
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3.2.5 Discussão  

 

As informações citogenéticas para Coleoptera foram descritas em 4.934 

espécies registradas no “Coleoptera Karyotype Database” (Blackmon e Demuth, 

2015a). O estudo das características citogenéticas compiladas nessa plataforma e 

anteriormente organizada por Smith e Virkki (1978) mostram que o número diploide 

igual a 20, com fórmula meiótica 9II+Xyp, morfologia cromossômica metacêntrica e 

sistema de determinação sexual Xyp ocorre com maior frequência na ordem. 

Entretanto, os besouros exibem grande variação quanto ao número de cromossomos 

e quanto aos sistemas de determinação do sexo (Smith e Virkki, 1978; Petitpierre, 

2006; Blackmon e Demuth, 2015a). Ainda são escassos estudos citogenéticos que 

elucidem a variação do número diploide e evolução dos cromossomos sexuais nas 

famílias e subgrupos inferiores de Coleoptera, apesar do grande número de espécies 

descritas ao nível taxonômico. Desta forma, os resultados descritos nesse trabalho, 

para as espécies amazônicas da tribo Alticini (Omophoita clerica, Diphaulaca 

diringshofeni, Phenrica diringshofeni e Walterianella sp.) são representativos dessa 

grande variação. Ainda, são dados inéditos e representativos da dinâmica cariotípica 

encontrada entre as subtribos e gêneros de Alticini (Smith e Virkki, 1978). 

 

Abordagem cariotípica    

As características cariotípicas básicas descritas para as espécies Diphaulaca 

diringshofeni, Phenrica diringshofeni e Omophoita clerica nesse trabalho, 

apresentaram números diploides diferentes das outras espécies agrupadas nos 

gêneros estudados, enquanto Walterianella sp. está em conformidade cariotípica com 

dados já conhecidos na literatura (Smith e Virkki, 1978).  

O número cromossômico de D. diringshofeni (2n=16) é reduzido quando 

comparado às outras espécies descritas para o gênero (2n=30). Essa variação se 

deve ao número de autossomos, que é apenas metade em comparação aos dados já 

conhecidos para o gênero, como observado pela formula meiótica (7II + Xyp) em D. 

diringshofeni e (14II + Xyp) nas outras três espécies do gênero Diphaulaca com 



51 
 

fórmulas meióticas descritas até o momento (Virkki, 1970; Smith e Virkki, 1978). 

Segundo Virkki (1970) o acréscimo de cromossomos no gênero Diphaulaca seria 

devido a inúmeras fissões cêntricas em cromossomos autossômicos, seguidas de 

outros rearranjos, no entanto, mantendo a configuração do sistema Xyp, que por sua 

vez é considerado uma característica plesiomórfica e rara na tribo. A diferença 

encontrada no cariótipo, reflete em parte a diversidade cromossômica até então 

desconhecida para esse gênero.  Para Phenrica diringshofeni (10II+5X+y) a variação 

no gênero ocorreu tanto nos cromossomos autossômicos quanto nos cromossomos 

sexuais. Até o momento, somente duas espécies possuem descrições citogenéticas, 

com fórmulas meióticas de 19II+X+3y (P. aequinoctialiformis) e 22II+X+4y (P. 

austriaca) (Smith e Virkki, 1978; Virkki, 1970). É importante ressaltar que apesar do 

sistema de cromossomos sexuais ser múltiplo, há um acréscimo no número de 

cromossomos sexuais, o que poderia explicar a variação no número diploide por meio 

de possíveis rearranjos ocorridos entre sexuais e autossomos, ou mesmo entre os 

próprios cromossomos sexuais múltiplos. Quanto à diferença no número de 

cromossomos X e Y é devido à interpretação da configuração cariotípica da espécie, 

onde sugerimos a presença de apenas um cromossomo y, em contraste aos trabalhos 

anteriores que sugeriram múltiplos y para a mesma (Smith e Virkki, 1978; Virkki, 1970). 

Curiosamente, dados meióticos para as fêmeas não foram apresentados (Smith e 

Virkki, 1978; Virkki, 1970), talvez devido à dificuldade em obtenção de preparações 

citogenéticas de fêmeas. 

A subtribo Oedionychina tem prevalência de 2n=22 cromossomos e fórmula 

meiótica de 10II+X+y. Os dados obtidos no presente estudo para Walterianella sp. 

estão de acordo quanto ao número diploide (22) e sistema cromossômico sexual XY. 

Considerando o cariótipo ancestral de 2n=24 proposto para família Chrysomelidae 

(Smith e Virkki, 1978), é possível sugerir que 2n=22 é o resultado de eventos de fusão 

no cariótipo dessa espécie. Essa proposta parte de características conservadas para 

subtribo Oedionychina, sendo válida para o gênero Omophoita (Almeida et al., 2009). 

Para esse gênero, como revisto por Almeida et al. (2009) e Goll et al. (2018), 20 

espécies apresentam informações citogenéticas, e destas, 17 têm 2n=22 e fórmula 

meiótica 10II+X+y. Contudo, quatro espécies apresentam variações quanto a essas 

características, como por exemplo, a presença de cromossomos supranumerários 

descritos para Omophoita inscipiens e O. aequinoctialis (Virkki e Santiago-Blay, 1996; 
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Goll et al., 2018); presença de um par cromossômico autossômico adicional e formula 

meiótica 11II+X+y em O. lunata (Petitpierre et al., 1988). Curiosamente, O. lunata foi 

inicialmente descrita citogeneticamente por Smith e Virkki (1978) como tendo 2n=22 

e fórmula meiótica 10II+X+y. Omophoita clerica também parece representar um caso 

peculiar para o grupo, com um raro sistema cromossômico sexual múltiplo, sendo a 

fórmula meiótica 7II+V+J+I (Virkki, 1967). No nosso trabalho também analisamos O. 

clerica, que apresentou o mesmo número diploide (2n=17), e identificamos a mesma 

configuração em Metáfase I, com 7 bivalentes autossômicos e 3 cromossomos 

sexuais. Dada tais características encontradas no presente estudo, sugerimos que o 

cromossomo anteriormente descrito como J seria um cromossomo Y e o 

cromossomos V e I seriam cromossomos X. Nesses trabalhos não foi realizado a 

Banda C.  

Os dados meióticos, somados à informação heterocromática dos cromossomos 

sexuais, são fortes indícios para proposição do cromossomo Y em O. clerica e também 

em P. diringshofeni. Assim, é mais parcimonioso a presença de apenas um 

cromossomo Y. A fusão de um cromossomo ancestral y com um autossomo iria gerar 

um Neo Y, que seguiria o processo de diferenciação e degeneração, que foi 

observado. Isso se deve em parte a elementos transponíveis que podem interferir 

diretamente na função de genes codificadores de proteínas ou de seus elementos 

reguladores. Neste caso, os cromossomos X1 e X2 ficariam com sua informação ainda 

preservada. No caso contrário de haver vários cromossomos y, a fusão teria se dado 

com um cromossomo X. Sendo esse cromossomo heterocromático significa que na 

fêmea sua informação estará toda heterocromática também, uma vez que os múltiplos 

y eucromáticos estariam todos no macho. Pórem isso ainda é uma proposta, que 

precisa ser verificada.   

 

Heterocromatina constitutiva  

A utilização de marcadores para as regiões heterocromáticas, importantes na 

estrutura e função da unidade cromossômica, foi realizada somente em 9 espécies de 

Alticini por meio da técnica de bandeamento C (Virkki, 1983; Virkki e Santiago-Blay, 

1993; Almeida et al., 2006, 2009; Mello et al., 2014; Goll et al., 2018). Desta forma 
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ampliamos os dados sobre o padrão heterocromático em Alticini com a descrição para 

mais 4 espécies. 

Na literatura, o padrão heterocromático descrito para os cromossomos 

autossômicos e para o cromossomo X é pericentromérico, além de bandas adicionais 

que variaram em número e posição nos cromossomos sexuais (Virkki, 1983; Virkki e 

Santiago-Blay, 1993; Almeida et al., 2006, 2009; Mello et al., 2014; Goll et al., 2018). 

Os dados obtidos (Figura 4) reforçam esse padrão para os cromossomos 

autossômicos e sexuais.  Nas espécies Phenrica diringshofeni e Omophoita clerica, 

que possuem cromossomos sexuais múltiplos, foi observado uma quantidade 

abundante de heterocromatina em um dos cromossomos sexuais, enquanto os 

cromossomos orientados no polo oposto apresentaram uma quantidade menor restrita 

a pequenas bandas centromérica e intersticiais, respectivamente. A presença de 

grande quantidade de heterocromatina é uma característica de cromossomos sexuais 

heteromórficos Y ou W (Charlesworth, 1991; Charlesworth et al., 2005; Kaiser e 

Bachtrog, 2010), resultado dos processos de evolução para esse cromossomo, como 

dispersão de elementos repetitivos e ausência de recombinação com o cromossomo 

X. Assim, sugerimos que esse cromossomo, que segrega sozinho para o polo oposto 

dos demais, seja o cromossomo y em ambas as espécies. Para a espécie Phenrica 

diringshofeni foi interpretado anteriormente que o sistema seria de múltiplos 

cromossomos y (Smith e Virkki, 1978; Virkki, 1970), porém não foi possível constatar 

tal afirmação pela dificuldade em obter o cariótipo das fêmeas.  

 

Mapeamento dos genes ribossomais 

As regiões organizadoras de nucléolo (RONs) em Coleoptera foram mais 

exploradas pela técnica de impregnação pelo íon prata (Schneider, 2007; Dutrillaux et 

al., 2016), sendo estabelecido sua localização em cromossomos autossômicos ou 

sexuais, mas a presença nos pares autossômicos é tida como uma característica 

ancestral e comum, como revisado por Schneider (2007). Nessa revisão também é 

possível observar a predominância da RON em apenas um par autossômico. Para as 

espécies Omophoita clerica e Diphaulaca diringshofeni mapeadas pela FISH somente 

um sitio de DNAr 18S foi observado, sendo condizente com essa proposta. A presença 
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de 2 sítos ribossomais em Phenrica diringshofeni e 3 sítios ribossomais em 

Walterianella sp. representam uma característica derivada para o grupo. 

A distribuição dos sítios ribossomais 45S em Alticini, por meio do mapeamento 

gênico, foi realizada somente em 5 espécies do gênero Omophoita até o momento 

(Almeida et al., 2010; e Goll et al., 2018). Este gene é considerado um importante 

marcador para os besouros desse grupo, pois mostram que apesar das espécies 

serem cariotipicamente conservadas, apresentam diferenciação ao nível 

citomolecular. Com os dados do presente trabalho acrescentamos o mapeamento do 

DNA 18S para espécies de outros três gêneros, avaliando os possíveis rearranjos 

ocorridos em Alticini. A diferença observada entre os gêneros ao nível cariotípico pode 

ser acompanhada pela diferenciação dos sítios ribossomais em número e posição, 

porém não foi possível dizer a relação entre a localização dos genes ribossomais para 

os gêneros.  

As regiões organizadoras de nucléolo (RONs) podem estar envolvidas em 

rearranjos cromossômicos entre cromossomos sexuais e autossomos, ligadas assim 

a origem de novos sistemas de cromossomos sexuais (Gómez-Zurita et al., 2004; 

Dutrillaux et al., 2016). Os sítios de DNAr 18S observados nas espécies analisadas 

estão localizados somente nos autossomos. O mesmo foi observado para espécies 

do gênero Omophoita (Almeida et al., 2010; Goll et al., 2018). Essa localização mostra 

que os sítios ribossomais não parecem estar envolvidos em rearranjos 

cromossômicos entre autossomos e sexuais nessas espécies. Apesar da presença 

das RONs em cromossomos sexuais ou cromossomos autossômicos e sexuais em 

Coleoptera refletir uma condição derivada (Schneider et al., 2007), não é possível 

dizer que a diversidade de sistemas cromossômicos sexuais em Alticini está ligada 

aos sítios ribossomais. 

 

Mapeamento das sequências teloméricas 

As regiões teloméricas foram evidenciadas com a FISH para as espécies 

Phenrica diringshofeni, Walterianella sp. e Omophoita clerica. Nenhuma marcação 

telomérica foi detectada em Diphaulaca diringshofeni, e pode significar que esse grupo 

tenha perdido essa repetição como uma sequência telomérica. A sequência 



55 
 

telomérica mais comum para insetos é a repetição TTAGG (Frydrychová et al., 2004), 

sendo observada em diversas famílias de Coleoptera pelas técnicas de Southern blot 

e FISH (Frydrychová et al., 2002; 2004; Mravinac et al., 2011; Mora et al., 2015; Goll 

et al., 2018). Entretanto essa sequência foi perdida em diversas linhagens de Insetos 

(Frydrychová et al., 2002; Frydrychová et al., 2004). Em coleóptera, sequências 

alternativas desempenhando o papel telomérico foram observadas, como por exemplo 

a repetição (TCAGG)n na família Tenebrionidae, sendo ausente a repetição 

(TTAGG)n (Mravinac et al., 2011). Além disso, nesse trabalho é possível observar 

ainda que em alguns casos, nenhuma sequência telomérica é conhecida para 

algumas espécies, portanto a não observação de marcações da FISH com sondas 

teloméricas em D. diringshofeni pode ser de uma consequência da perda dessa 

sequência nesse grupo considerado basal (Ge et al., 2012).  

A FISH com sonda telomérica, mostrou marcações de sinal sobre os 

collochores de alguns pares de Phenrica diringshofeni. A distribuição de sequências 

teloméricas nos collochores foi observada pela primeira vez por Goll et al. (2018) para 

as espécies Omophoita aequinoctialis e O. abbreviata. Os autores explanaram que 

não era possível afirmar que os telômeros sejam resistentes à separação dos 

bivalentes, mas que acompanham as proteínas relacionadas com a coesão e 

condensação dos cromossomos mitóticos e meióticos, que são essenciais para a 

segregação. Porém, não foi possível confirmar se isso ocorria para todos os pares 

cromossômicos, pelo baixo número de células meióticas disponíveis. Esse mesmo 

resultado era esperado para a espécie Omophoita clerica e Walterianella sp, por 

estarem relacionadas taxonomicamente com as espécies descritas por Goll et al. 

(2018). Porém, para a primeira espécie não foram encontradas metáfases I com um 

estado onde os cromossomos homólogos estivessem mais afastados para seus 

respectivos polos. Para Walterianella sp., foi observado que, apesar da presença de 

collochores bem definidos, o telômero não mostrou marcação ao longo da estrutura 

formada pelos afastamentos dos cromossomos homólogos, mostrando que a 

presença de sequências teloméricas nos telômeros é variável e dinâmica em Alticini.  

 Para a espécie Omophoita clerica foi observada ainda a presença de uma 

marcação intersticial (ITS) no cromossomo Y. A presença dessas marcações é rara, 

sendo o primeiro registro para Alticini. A sua presença no cromossomo sexual Y pode 

ser o resultado de rearranjos cromossômicos de inversão, translocação ou mesmo 
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fusão (Slijepcevic 1998; Mandrioli et al., 1999; Wood et al., 2015). No caso desse 

último rearranjo é possível sugerir que ele tenha ocorrido entre os cromossomos 

autossômicos e o cromossomo Y, justificando assim a redução do número de 

autossomos, a qual é única nesse gênero. Não é possível dizer se esse evento 

aconteceu mais de uma vez no cariótipo da espécie ou se também ocorreram fusões 

entre autossomos para explicar a redução de 3 pares autossômicos. Eventos de fusão 

entre cromossomos autossômicos e sexuais ou entre os próprios autossomos foi 

relatada para espécies do gênero Belostoma (Hemíptera), como descrito por Chirino 

et al. (2017). Nesse trabalho, os autores mostraram que a distribuição de ITS entre 

estas espécies intimamente relacionadas, suportando a hipótese de que várias fusões 

telômero-telômero, considerando a redução do número cromossômico para algumas 

das espécies. Neste caso, a alta plasticidade dos genomas ajudou a entender durante 

os processos de especiação.   

O evento de fusão de um autossomo com o elemento cromossômico Y teria 

como resultado a formação de um sistema Neo Y, enquanto o seu homólogo e o 

cromossomo X seriam designados com Neo X1 e Neo X2, respectivamente. Essa 

mesma hipótese foi proposta para o besouro Pseudotetracha blackburni (López-López 

et al., 2013). É possível sugerir ainda uma recente origem para esse sistema, 

considerando que nesse clado a espécie é a única com essa redução, além da 

presença da ITS.  O significado evolutivo de múltiplos cromossomos X ainda é pouco 

conhecido, mas a dinâmica evolutiva de rearranjos entre autossomos sexuais em 

múltiplos X foi associada a distribuição dos sítios ribossomais em besouros tigre da 

família Cicindelidae (Galián et al., 2007). A mudança do número de sítios de DNAr e 

a posição entre autossomos, sexuais ou ambos no gênero Cicindela sugere 

translocações entre esses cromossomos.  

 

Evolução dos cromossomos sexuais 

O sistema Xyp observado em D. diringshofeni é considerado basal na tribo 

Alticini, uma vez que esse sistema está nos grupos basais, assim como é o mais 

presente na família Chrysomelidae (Virkki 1970). Porém, apesar de ser um sistema 

bem representado na ordem Coleoptera, ele é raro para os alticines. A presença desse 

sistema em grupos não relacionados de alticines parece ser recorrente, porém é 
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possível que esses táxons o tenham mantido, pois são desconhecidos os processos 

que levaram a eles (Virkki 1970; Smith e Virkki 1978). 

Cromossomos sexuais múltiplos são características já bem conhecidas em 

besouros (Smith e Virkki, 1978, Blackmon e Demuth, 2015a). Esse sistema é 

considerado complexo, onde uma espécie pode abrigar múltiplos cromossomos 

heteromórficos X ou Y, podendo ser originado com relativa facilidade a partir de um 

sistema XY simples por meio de fusões entre os cromossomos sexuais ancestrais e 

autossomos, fissões do par de cromossomos sexuais ancestrais ou mesmo 

translocações (Blackmon et al., 2017). Uma fusão entre um cromossomo X e um 

autossomo pode levar a um sistema contendo múltiplos cromossomos Y, onde o 

segundo cromossomo Y corresponde ao autossomo não envolvido no rearranjo 

(XY1Y2). Este segundo Y pode sofrer degeneração semelhante ao Y ancestral, 

levando à posse de dois Y's degenerados. Por outro lado, uma fusão entre um 

autossomo e um cromossomo Y pode resultar na evolução de um sistema X1X2Y 

(Blackmon et al., 2017). Neste caso não seria observada a degeneração dos 

cromossomos X, estando somente os cromossomos Y degenerados. Esta hipótese 

parece ser a mais parcimoniosa para as espécies Phenrica diringshofeni e Omophoita 

clerica, sendo a heterocromatina no cromossomo Y dessas espécies um indicativo de 

tal característica. 

É bastante peculiar e intrigante o modelo de cromossomos sexuais gigantes e 

assinápticos encontrado em Alticini (subtribo Oedionychina) (Smith e Virkki, 1978; 

Almeida et al., 2009). A espécie Walterianella sp. possui um cariótipo típico desse 

grupo, sendo esse gênero conservado quanto às características citogenéticas básicas 

(Smith e Virkki, 1978; Blackmon e Demuth, 2015a). A evolução desses cromossomos 

ainda é incerta sobre quais mecanismos levaram ao aumento desses cromossomos 

ou quais vantagens do gigantismo dos sexuais poderia ter para as espécies. Segundo 

Almeida et al. (2009) é possível sugerir que o sistema de cromossomos sexuais tipo 

X + y extremamente grandes constitui uma condição derivada na maioria das espécies 

de Oedionychina, considerando para isso o sistema Xyp estabelecido como basal para 

Chrysomelidae. A origem do sistema cromossômico sexual X + y pode ser um 

resultado da diferenciação gradual do sistema Xyp, envolvendo numerosos rearranjos 

cromossômicos, como translocações autossômicas aos cromossomos sexuais, ou 

alterações na quantidade de heterocromatina constitutiva (Smith e Virkki, 1978; 
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Almeida et al., 2009). Durante essa diferenciação evolutiva, outros tipos de sistemas 

cromossômicos sexuais, como neoXY, nX + Y, e X + ny, registrados em baixa 

frequência, poderiam ter se originado como estágios intermediários antes da 

ascensão do tipo Xyp para o X+Y gigante. 

Alguns trabalhos tentam elucidar o tamanho desses cromossomos pela 

composição dos cromossomos sexuais, para isso foram utilizadas técnicas para 

mapear o de DNAr (Almeida et al., 2010, Goll et al., 2018) e determinar a composição 

de sequências repetitivas (Mello et al., 2014). Sabemos agora que as sequências 

DNAr são variáveis em Alticini, mesmo considerando o número diploide conservado 

de alguns grupos e que essas sequências não parecem estar envolvidas com os 

cromossomos sexuais das espécies analisadas nesse trabalho, assim como já 

relatado por Gómez-Zurita et al. (2004) que sugeriram que as RONs estavam 

relacionadas com rearranjos cromossômicos em T. aurichalcea,  com a origem do 

sistema neoXY, sendo esses cromossomos maiores pela fusão cromossômica 

recíproca. Segundo Mello et al. (2014) a heterocromatina de três espécies do gênero 

Omophoita é composta de DNA repetitivo partilhado, assim esses elementos 

poderiam estar diretamente ligados à heterocromatinização e à evolução dos 

cromossomos no gênero, o que poderia atuar na amplificação desses cromossomos.  

 

Considerações finais.  

A diversidade taxonômica em insetos é acompanhada por uma variedade de 

mecanismos determinantes do sexo. Os sistemas considerados modelos em insetos 

têm fornecido importantes informações sobre a biologia e mecanismos de 

determinação do sexo e os processos evolutivos destes (Blackmon et al., 2017). 

As posições sistemáticas das espécies deste estudo, dados que são escassos, 

não permitem afirmar um caminho para evolução dos cromossomos sexuais gigantes 

de Walterianella sp. e Omophoita clerica, do sistema Xyp de Diphaulaca diringshofeni 

e dos cromossomos sexuais múltiplos de Phenrica diringshofeni, mas os resultados 

desse trabalho possibilitam sugerir estágios possíveis na ancestralidade das espécies 

que possuem cromossomos sexuais gigantes e assinápticos. 

 



59 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



60 
 

3.1 Capítulo III: Comportamento epigenético dos cromossomos sexuais 

durante a meiose de Coleoptera: padrões de metilação e acetilação do DNA e 

metilação em histonas 

 

Artigo a ser submetido para revista Chromosoma. 
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3.4.1 Resumo 

 

As proteínas histônicas podem sofrer modificações pós-traducionais, 

ocasionando mudanças na cromatina. Entre as modificações mais comuns estão a 

metilação, fosforilação e acetilação. Da mesma forma, o DNA nuclear pós sintetizado 

pode ser modificado pela adição de uma metilação no nucleotídeo citosina. As 

modificações podem mediar a ativação e inativação de genes transcricionais, controle 

da replicação e reparação do DNA. Investigamos a presença e distribuição 

cromossômica das modificações histônicas e metilação do DNA na estrutura dos 

cromossomos sexuais e entre cromossomos sexuais e autossomos, em espécies de 

Coleoptera com sistemas de cromossomos sexuais gigantes e sistema Xyp para 

compreender suas diferenças. Para isso foram utilizados os anticorpos para detecção 

de metilações do DNA (anti-5mc) nas espécies Omophoita abbreviata, O. 

aequinoctialis, Walterianella sp. e Lagria villosa. Além disso, para Lagria villosa e 

Tenebrio molitor foram analisados os padrões de distribuição das modificações pós-

traducionais. A presença abundante de metilação do DNA foi observada, além de uma 

diferença entre os cromossomos sexuais X e Y, o que demonstra dinamicidade nessa 

modificação. Essa modificação é discutida acerca da distribuição de heterocromatina 

e papel funcional da cromatina nessas espécies. Além disso, o padrão de histonas 

modificadas indica um padrão epigenético diferenciado para os cromossomos sexuais 

em relação aos autossomos durante a meiose I, principalmente para as acetilações. 

Essas marcações indicam que o sistema que pode estar associado com a composição 

desses cromossomos.  

 

3.4.2 Introdução 

  

A cromatina é composta por DNA associado a inúmeras proteínas, incluindo 

histonas, que formam um octâmero denominado de nucleossomo (Alberts et al., 2010; 

Niciura e Saraiva, 2014; Venkatesh e Workman, 2015). Cada nucleossomo é 

envolvido por uma fita de DNA com 147 pares de bases e quatro proteínas centrais: 

Histona H2A, H2B, H3 e H4. A porção globular da proteína fica na região central do 

nucleossomo, e exposta na parte externa está a porção da cauda N-terminal. Essa 
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cauda é formada por resíduos de aminoácidos, que podem sofrer modificações pós-

traducionais por enzimas modificadoras de histonas. Entre as modificações estão as 

acetilações nas lisinas, metilações em lisinas e argininas, fosforilação em serinas 

entre outras (Kouzarides, 2007; Bannister e Kouzarides, 2011; Venkatesh e Workman, 

2015). 

Algumas das inúmeras modificações pós-traducionais já possuem algumas de 

suas funções bem conhecidas como acetilação, fosforilação e metilação. Estas 

modificações podem alterar o estado de empacotamento da cromatina, interferindo no 

papel funcional dos genes (Turner, 2000; Venkatesh e Workman, 2015). Além da 

expressão gênica, outras consequências funcionais são o auxílio na replicação 

cromossômica e a reparação do DNA. Um conjunto distinto de modificações pode 

atuar também no estabelecimento geral da cromatina, como marcas que indicam 

eucromatina ativa ou a heretocromatina silenciada (Kouzarides, 2007; Bannister e 

Kouzarides, 2011).  

A nomenclatura das modificações em histonas é realizada indicando primeiro a 

histona modificada, o aminoácido, o respectivo sitio desse aminoácido e por fim a 

modificação sofrida pós-tradução. Um exemplo seria a modificação H3K4me2, que 

descreve duas metilações (me2) em uma lisina (K) na posição 4 da cauda N-terminal 

da histona H3. (Guerra, 2012; Niciura e Saraiva, 2014). Existem dezenas de 

modificações, porém nem todas têm ainda sua função completamente conhecida, 

assim como ainda é incerto suas distribuições em vários grupos não modelo, como 

algumas espécies de insetos.  

As acetilações se destacam entre os marcadores mais estudados. A 

hiperacetilação está associada a regiões ativas, enquanto que a hipoacetilação 

representa uma região silenciada (Turner, 2000; Kouzarides, 2007). As acetilações 

também atuam em processos de reparo, replicação e condensação do DNA. As 

modificações nas histonas ocorrem pela ação das acetiltransferases, que adicionam 

um grupo acetil ao aminoácido lisina, neutralizando sua carga, o que altera o contato 

entre histonas e desestabiliza a cromatina (Kouzarides, 2007; Niciura e Saraiva, 

2014). 

Outro marcador amplamente utilizado em estudos epigenéticos de modificação 

do DNA é a fosforilação da serina 10 na Histona H3 (H3S10ph), que é uma 

modificação histônica associada a condensação cromossômica (Kouzarides et al., 
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2007). Sotero-Caio et al. (2011) analisaram a distribuição da H3S10ph em 

cromossomos meióticos de 6 espécies de insetos e encontraram um padrão de 

cromossomos sexuais hipofosforilados em relação aos autossomos. Os dados 

revelam que a hipofosforilação da histona H3 é uma modificação associada à 

heteropicnose negativa dos cromossomos X e que tem sido associada a um 

silenciamento meiótico. 

Além das modificações pós-traducionais em histonas, pode ocorrer também 

uma metilação do nucleotídeo citosina do DNA pós-sintetizado. A adição de um grupo 

metil ocorre pela ação de enzimas metiltransferases na posição 5 do anel da citosina, 

levando à formação de uma 5-metil-citosina. Essa modificação química é amplamente 

estudada, estando associada ao silenciamento da cromatina (Bewick et al., 2016; 

Glastad et al., 2016). A metilação impede a ligação de fatores de transcrição e a 

maquinaria da transcrição. Além disso, promove o recrutamento de proteínas 

ligadoras de metil (MBP), que formam complexos repressores (Niciura e Saraiva, 

2014).  

Os insetos, incluindo os da ordem Coleoptera, provém um componente 

importante para compreensão da diversidade evolutiva de sistemas epigenéticos. Isso 

é de grande interesse no campo de epigenômica comparativa, como demonstrado 

pelas inúmeras linhagens de coleópteros que apresentam perdas da metilação de 

DNA durante a evolução, ou ainda os grupos com padrões que diferem 

comparativamente de vertebrados (Glastad et al., 2011). 

O controle da expressão gênica por meio de elementos herdáveis que alteram 

a estrutura cromossômica, mas que não alteram a estrutura primária do DNA, consiste 

em eventos epigenéticos, os quais evolutivamente proporcionam um controle mais 

preciso e estável da regulação genômica (Berger et al., 2009). Neste cenário, a 

imunocitogenética, tem se mostrado uma ferramenta promissora para verificação 

destes eventos, utilizando diferentes anticorpos, dependendo da abordagem desejada 

(Cabrero et al., 2007; Feitosa e Guerra, 2011; Guerra, 2012; Palacios-Gimenez et al., 

2015; Domaschenz et al., 2015; Alvarenga et al., 2018). 

As famílias de besouros Tenebrionidae e Chrysomelidae se destacam 

taxonomicamente por exibir cerca de 18.000 e 37.000 espécies, respectivamente 

(Costa, 2004; Chaboo, 2007). Análises citogenéticas têm demonstrado que os 

tenebrionideos são muito conservados quanto às características citogenéticas, com 
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número diploide em torno de 20 e sistema de determinação sexual Xyp (Smith e Virkki, 

1978; Juan et al., 1989; Juan e Petitpierre, 1990; Petitpierre, 1996; Goll et al., 2013). 

Por outro lado, a família Chrysomelidae apresenta uma variação cariotípica maior, 

com números diploides variando de 8 (Homoschema nigriventre) até 2n = 64 

(Disonycha bicarinata). Igualmente variado são os sistemas de determinação sexual, 

como o sistema de cromossomos sexuais gigantes e assinápticos observado em 

espécies da tribo Alticini (Petitpierre et al., 1988). O sistema cromossômico de 

determinação sexual XY nos Coleoptera é bastante variado, como revisado por Smith 

e Virkki (1978). As diversas configurações e fórmulas meióticas são o resultado de 

inúmeros rearranjos que alteram a íntima associação entre os cromossomos sexuais 

(Dutrillaux e Dutrillaux, 2009). Os cromossomos Xy assinápticos em Alticini e o 

sistema Xyp, considerado ancestral, são modelos com essa evidente diferenciação e 

perda de homologia. 

Desta forma, para verificar o comportamento funcional dos cromossomos 

sexuais de diferentes sistemas durante a meiose foi realizado a análise dos padrões 

de acetilação e metilação em variantes histônicas e metilação do DNA em 

cromossomos sexuais durante a meiose I. Sendo para isso realizado a 

imunocoloração com anticorpos específicos para as modificações em histonas 

H3S10ph, H4K5ac, H3k9m3 em 2 espécies de besouros com sistema Xyp (Lagria 

villosa e Tenebrio molitor), e a distribuição desses marcadores durante a meiose, além 

da imuno fish para 5-metil-citosina em 4 espécies de besouros com sistemas X e Y 

gigante (Omophoita abbreviata, O. aequinoctialis e Walterianella sp.) e sistema Xyp 

(Lagria villosa).  

Desta forma, para verificar o comportamento funcional dos cromossomos 

sexuais de diferentes sistemas, durante a meiose, foram analisados  os padrões de 

acetilação e metilação em variantes histônicas e metilação do DNA em cromossomos 

sexuais  em 2 espécies de besouros com sistema Xyp (Lagria villosa e Tenebrio 

molitor), e em 4 espécies de besouros com sistemas X e Y gigante (Omophoita 

abbreviata, O. aequinoctialis e Walterianella sp.) e sistema Xyp (Lagria villosa).  
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3.4.3 Material e Métodos 

 

Foram coletados indivíduos adultos machos de Omophoita abbreviata, 

Omophoita aequinoctialis e Walterianella sp., provenientes da Reserva Florestal 

Adolpho Ducke na cidade de Manaus – AM (Licença SISBIO Número: 45611-3). A 

espécie Lagria villosa foi coletada em plantações de soja na cidade de Ponta Grossa 

- PR e a espécie Tenebrio molitor foi obtida da criação no laboratório de Genética 

Evolutiva - LABGev da Universidade Estadual de Ponta Grossa - PR.  

A imunocitogenética foi utilizada para detecção em cromossomos de regiões 

de DNA metiladas e histonas modificadas segundo o protocolo descrito por Guerra 

(2012). 

 

Imuno-FISH 

A Imunodetecção de DNA metilado (5-mC) foi empregada nas espécies Lagria 

villosa, Omophoita abbreviata, O. aequinoctialis e Walterianella sp. Para tanto, foi 

utilizada a técnica de imunolocalização segundo Ribeiro et al. (2009) e comentado por 

Guerra (2012), a qual consiste em um pré-tratamento das lâminas semelhante ao da 

Hibridização in situ, seguido pelas etapas de incubação com os anticorpos primário e 

secundário descritas no protocolo para imunodetecção. 

Para esse procedimento as gônadas foram fixadas em Carnoy I (metanol-ácido 

acético na proporção 3:1) durante 30 minutos e em seguida o órgão foi macerado em 

lâmina sobre uma placa de metal à temperatura média de 35 a 40 ºC, segundo o 

protocolo de Almeida et al. (2000). Após serem secas, as lâminas foram submetidas 

a tratamento com 50 µL de RNAse (20 mg/mL) na diluição de 1:200 em 2X SSC 

durante 1 hora. Em seguida submetidas a três lavagens de 5 minutos cada, em 2X 

SSC. Após serem secas, as lâminas passaram por tratamento com 100 µL de pepsina 

por 20 minutos à temperatura de 37 °C, e novamente lavadas 3 vezes de 5 minutos 

em 2X SSC. O material foi então fixado em formaldeído 3,7% por 10 minutos, e em 

seguida a lâmina passou por 3 lavagens de 2X SSC por 5 minutos cada. Por fim o 

DNA cromossômico foi submetido a tratamento com formamida 70% em 2xSSC a 70 

ºC por 4 minutos. 
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Para a etapa de imunocoloração a lâmina foi desidratada em duas lavagens de 

3 minutos em etanol 70% e 100%. Após a lâmina ser seca durante 1h à temperatura 

ambiente, realizou-se a etapa de imunodetecção.  

Na etapa de imunodetecção foi adicionado 50 µL de bloqueador (PBST + 1 % 

de soro bovino albumina - BSA) sobre o material na lâmina, sendo coberto por uma 

lamínula plástica por 10 minutos à temperatura ambiente. Em seguida, após o excesso 

de bloqueador ser retirado, foi adicionado 15 µL do anticorpo primário: mouse anti-5-

methylcytosine (5meC), diluído 1:200 em PBST. Sendo coberto por uma lamínula 

plástica durante uma noite à temperatura de 4 °C. No dia seguinte as lâminas foram 

levemente lavadas em PBS três vezes por 5 minutos cada. Para o reconhecimento foi 

utilizado 15 µL do anticorpo secundário anti-mouse (anti-mouse Cy3) diluído 1:500 em 

PBST por 3 horas. Em seguida a lâmina foi lavada com PBS por três vezes de cinco 

minutos cada. Ainda úmida, a lâmina foi montada com lamínula e DAPI/Vectashild.  

 

Imunocitogenética de histonas modificadas 

A imunocoloração de histonas modificadas foi realizada segundo o protocolo 

de Guerra et al. (2012) para determinar modificações nas histonas H3 e H4. Foram 

utilizados os anticorpos para reconhecer a acetilação na lisina 9 da histona H3 

(H3K9ac), a acetilação na lisina 5 da histona H4 (H4K5ac), a dimetilação na lisina 4 

da histona H3 (H3K4di-metil) e a fosforilação na serina 10 da histona H3 (H3S10f). 

Essas modificações foram realizadas em Lagria villosa e Tenebrio molitor.  

Para esse procedimento os animais foram dissecados e as gônadas fixadas em 

uma solução de paraformaldeído 4% durante 40 minutos. Posteriormente o órgão foi 

lavado 4 vezes com PBS 1% por 10 minutos cada. Para o preparo das lâminas as 

gônadas foram maceradas com tampão PBS 1% e depois mergulhadas em nitrogênio 

líquido para fixação. 

Na etapa de imunodetecção foi adicionado 50 µL de bloqueador sobre o 

material na lâmina, sendo coberto por uma lamínula plástica por 10 minutos à 

temperatura ambiente. Em seguida, após o excesso de bloqueador ser retirado, foi 

adicionado 15 µL do anticorpo primário: rabbit anti-H3K9ac, rabbit anti-H4K5ac, rabbit 

anti-H3S10f e rabbit anti-H3K4di-metil (ABCAM). Sendo coberto por uma lamínula 
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plástica durante uma noite à temperatura de 4°C. No dia seguinte as lâminas foram 

levemente lavadas em PBS três vezes por 5 minutos cada. Para o reconhecimento foi 

utilizado 15 µL do anticorpo secundário (Goat Anti-Rabbit IgG conjugado com o 

fluorocromo FITC – ABCAM) por 3 horas. Em seguida a lâmina foi lavada com PBS 

por três vezes de cinco minutos cada. Ainda úmida, a lâmina foi montada com lamínula 

e DAPI/Vectashild. 

 

3.4.4 Resultados 

 

Imunodetecção de 5-mC 

A análise com o anticorpo anti-5mC em Omophoita abbreviata, mostrou 

marcações dispersas na fase de paquiteno (Figura 1A), não sendo possível observar 

regiões diferencialmente evidentes. Porém, em metáfases II foi possível observar 

marcações evidentes nas regiões pericentroméricas e terminais em todos os 

autossomos, variando em intensidade de sinal entre eles (Figura 1B e 1C). Para os 

cromossomos sexuais X e Y foram observados dois padrões diferentes. Para o 

cromossomo X as marcações foram dispersas ao longo de ambos os braços 

cromossômicos e nas regiões terminais, enquanto que para o cromossomo Y a 

marcação encontra-se compartimentalizada, principalmente nas regiões terminais e 

na região centromérica e na constrição secundária já descrita para essa espécie, 

formando quatro evidentes regiões (Figura 1D). 

Para espécie Omophoita aequinoctialis foi observado em metáfase I um padrão 

semelhante, com marcações restritas às regiões heterocromáticas dos cromossomos 

autossomos (Figura 1E). Nessa fase também foi possível observar uma intensidade 

maior de sinal na região dos collochores. O sinal variou de intensidade entre os 

autossomos nas regiões heterocromáticas de metáfases I e das metáfases mitóticas 

(Figura 1E e 1F). Os cromossomos sexuais também mostraram padrões diferentes 

entre as fases, o cromossomo x mostrou metilação dispersa e o cromossomo Y 

evidenciou maior intensidade do sinal na região terminal e centromérica (Figura 1G). 

Walterianella sp. mostrou o maior sinal pela detecção da metilação para os 

cromossomos autossômicos e sexuais (Figura 1 H, I e J). Os cromossomos X e Y 
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apresentaram um padrão disperso de marcação, enquanto nos autossomos as 

marcações estavam nas regiões terminais. Além disso, para o cromossomo Y uma 

marcação adicional foi observada no braço longo, formando um bloco (Figura 1 J). 

Em  Lagria villosa a imunodetecção com o anti-5mc mostrou poucas marcações 

que estavam dispersas (Figura 1L). Essas marcações variaram entre as metafases. 

Os cromossomos sexuais não apresentaram marcações evidentes.  

 

Figura 1. Padrão de distribuição de DNA metilado (5-mC) em cromossomos de 

Omophoita abbreviata (A – D), O. aequinoctialis (E-G), Walterianella sp. (H-J) e Lagria 

villosa (L). A. Paquíteno com marcações dispersas. B. Metáfase II com cromossomo 

X. C. Metáfase II com cromossomo Y. E. Metáfase I com presença de um cromossomo 

B. F.  Metáfase mitótica com um cromossomo B. H. Metáfase I. I. Anáfase II com o Y 

segregando, seta = Bloco pericentromérico marcado. L. Metáfase I com o sistema Xyp. 

D. G. e J.  Comparação dos cromossomos X e Y gigantes. 
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Imunodetecção de H3K9m2, H3S10f, H3K9ac, H4K5ac. 

Foram analisadas imagens com células em metáfase I da meiose, onde os 

cromossomos sexuais são mais facilmente identificados. 

Para Lagria villosa e Tenebrio molitor, o anticorpo H3S10f marcou 

uniformemente em todos os cromossomos autossômicos e sexuais em metáfase I, 

não apresentando diferenças na fosforilação entre os cromossomos (Figura 2A e 2B). 

O anticorpo H4K5ac marcou uniformemente todos os cromossomos autossômicos 

(Figura 2C e 2D). Porém os cromossomos sexuais do tipo Xyp de L. villosa estavam 

hiperacetilados (Figura 2C).  
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Figura 2. Imunocoloração de histonas modificadas em cromossomos metáfasicos I 

da meiose de Lagria villosa A.C.E.G e Tenebrio molitor B.D.F.H. 

O anticorpo H3K9ac marcou uniformemente todos os cromossomos 

autossômicos de L. villosa (Figura 2E). Estando também os cromossomos sexuais do 

tipo Xyp de L. villosa hiperacetilados (Figura 2E). Para T. molitor essa marcação 

parece não ser uma assinatura dominante, apresentando levemente sinais nos 

bivalentes autossômicos (Figura 2F).  

O anticorpo H3k9m2 marcou todos os cromossomos autossômicos e sexuais 

de L. villosa, estando as regiões terminais hipermetiladas em relação ao restante do 

cromossomo (Figura 2G). Para T. molitor o anticorpo H3k9m2 marcou todos os 

cromossomos autossômicos, porém nenhuma marcação foi observada nos 

cromossomos sexuais (Figura 2H). 

 

3.4.5 Discussão  

 

As espécies Omophoita abbreviata, O. aequinoctialis e Walterianella sp. são 

representantes da subtribo Oedionychina, a qual apresenta características peculiares 

como a presença de cromossomos sexuais gigantes e assinápticos (Smith e Virkki, 

1978; Virkki e Santiago-Blay, 1993). Segundo Almeida et al. (2009) essa condição é 

derivada no grupo, considerando para isso um sistema Xyp ancestral, que sofreu 

intensos rearranjos cromossômicos como fusão entre autossomos e sexuais, 

translocações de autossomos para sexuais ou dispersão de sequências repetitivas e 

amplificação de heterocromatina (Smith e Virkki, 1978, Almeida et al., 2009; Mello et 

al., 2014). A espécie Lagria villosa possui o sistema de cromossomo sexual Xyp, 

considerado basal para subordem Polyphaga, além de ser o mais frequente na ordem 

Coleoptera (Virkki 1970; Smith e Virkki, 1978).  É esperado que o padrão epigenético 

para as metilações no DNA também acompanhem as mudanças na constituição 

desses cromossomos, ajustando sua cromatina, que passou por intensos processos 

de modificação. 

Aqui, a técnica de imuno-FISH foi utilizada pela primeira vez para detecção de 

metilação em besouros, constatando a eficácia dessa técnica e sua aplicação para o 
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estudo da cromatina, considerando que muitos táxons em insetos exibem níveis 

reduzidos de metilação do DNA, assim como besouros (Glastad et al., 2011; 

Provataris et al., 2018). O besouro Tribolium castaneum (Tenebrionidae) é 

aparentemente incapaz de metilar o seu DNA, possivelmente devido à inativação da 

enzima DNMT3 (Zemach et al., 2010). Isso é concordante com os resultados obtidos 

para Lagria villosa (Tenebrionidae) que não exibiu sinais consistentes com a utilização 

do anticorpo para 5-metil-citosina, o que pode indicar a perda dessa enzima na família 

Tenebrionidae onde ambas as espécies estão incluídas. Porém essas perdas de 

metilação podem ser espécies/linhagens específicas, assim como inferido por Glastad 

et al. (2011). De fato, nas espécies da tribo Alticini (Chrysomelidae) testadas para o 

anticorpo 5-metil-citosina esse anticorpo mostrou ser eficiente, revelando as 

metilações no genoma dessas espécies. É importante salientar que as assinaturas de 

metilação do DNA estão envolvidas com o controle da expressão gênica (Provataris 

et al., 2018) e que os níveis alterados dessa marcação demonstram diferentes tipos 

de controle epigenético entre os táxons testados. 

Marcas epigenéticas, como metilação do DNA e histonas modificadas, alteram 

a acessibilidade do DNA ao mecanismo de transcrição (Bannister e Kouzarides, 2011; 

Niciura e Saraiva 2014). A metilação de DNA frequentemente é associada à cromatina 

silenciada transcricionalmente, como a heterocromatina (Niciura e Saraiva 2014). A 

heterocromatina pôde ser estudada pelo bandamento C nas espécies O. abbreviata, 

O. aequinoctialis (Goll et al., 2018) e Walterianella sp. (Goll et al., 2018b) sendo 

observado pouca heterocromatina nos cromossomos sexuais, em contrapartida à 

heterocromatina nos cromossomos autossômicos, que está em maior quantidade nas 

regiões pericentroméricas e terminais. A metilação do DNA foi coincidente com a 

heterocromatina descrita para os cromossomos autossômicos, com uma posição 

pericentromérica ou terminal, além de mostrar uma alta concentração de metilação 

nesses cromossomos. Adicionalmente, as metilações na região centromérica de 

Walterianella sp., foram observadas nas regiões terminais, não sendo para essa 

espécie coincidente com a heterocromatina.  

A heterocromatina ocorre predominantemente nas regiões pericentroméricas 

dos cromossomos em Coleoptera e mais raramente nas regiões terminais e 

intersticiais (Rozek et al., 2004; Schneider et al., 2006; Mello et al., 2014; Lopes et al., 

2016). Esse mesmo padrão é observado nos cromossomos autossômicos de Alticini 
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(Virkki et al., 1983; Almeida et al., 2006, 2009; Mello et al., 2014; Goll et al., 2018). 

Porém a heterocromatina dos cromossomos sexuais é variável, em quantidade e 

posição (Virkki et al., 1983; Almeida et al., 2009; Mello et al., 2014; Goll et al., 2018).  

Na tentativa de compreender a composição dos cromossomos no gênero 

Omophoita. Mello et al. (2014) analisaram os DNAs repetitivos a partir da técnica de 

C0t-1, com enfoque especial nos cromossomos sexuais gigantes. Além disso, para as 

três espécies (O. octoguttata, O. personata e O. sexnotata) a análise da Banda C e 

sua composição por fluorocromos base-especificos. Ficou evidente que grande parte 

do genoma dessas espécies é compartilhado e que a heterocromatina dessas 

espécies é composta por DNA repetitivo compartilhado, que além de regiões 

conservadas, sequências repetitivas são distribuídas ao longo dos cromossomos 

sexuais.  Nossos dados demonstram que a metilação no DNA nos cromossomos das 

espécies analisadas é correspondente a heterocromatina pericentromérica descrita 

para autossomos (Goll et al., 2018). Mas para os cromossomos sexuais foi encontrado 

uma metilação dispersa em ambos os cromossomos e, adicionalmente, uma forte 

marcação em blocos no cromossomo Y, é coincidente com a heterocromatina. Assim, 

a proposta de Mello et al. (2014), de DNA repetitivo ao longo dos sexuais é coincidente 

com esses dados de metilação. É possível que os DNAs repetitivos dispersos nos 

cromossomos sexuais e em alguns blocos no cromossomo Y estejam desencadeando 

o mesmo padrão epigenético, observado pela metilação e mudanças evolutivas 

nesses cromossomos sexuais.   

A metilação em cromossomos sexuais ainda continua uma questão a ser 

melhor interpretada. O DNA hipermetilado nem sempre é uma marca epigenética bem 

definida para a heterocromatina, como sugerido por Romero-Fernández et al. (2015). 

Blocos heterocromáticos dos grandes cromossomos X e Y são depletados de 5mC 

nos roedores Microtus agrestis e Microtus cabrerae, sendo a pouca metilação nos 

blocos heterocromáticos dos cromossomos sexuais acompanhado por um 

enriquecimento de H3K9me3, o que gera uma distinção dessa heterocromatina 

(Romero-Fernández et al., 2015). Para o cromossomo Z do lagarto Pogona vitticeps 

hipermetilado no sexo masculino, sugeriu-se a existência de um mecanismo nessa 

espécie para compensar a diferença na dosagem dos genes Z entre machos ZZ e 

fêmeas ZW, porém é improvável que seja similar ao mecanismo cromossômico 

observado em mamíferos. Assim a metilação encontrada nos cromossomos sexuais 
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gigantes ainda não deixa claro seu papel no padrão de controle da cromatina global, 

mas pode estar atuando no controle de diferentes tipos de DNA repetitivo, que podem 

estar diretamente ligados à heterocromatinização e à evolução dos cromossomos 

sexuais gigantes no gênero Omophoita e subtribo Oedionychina. 

 

Histonas modificadas 

Comparamos a distribuição de marcadores epigenéticos entre cromossomos 

sexuais do tipo Xyp e cromossomos autossômicos de Lagria villosa e Tenebrio molitor, 

utilizando para isso a técnica de imunofluorescência com anticorpos para histonas 

modificadas. A técnica tem sido aplicada no estudo epigenético de cromossomos em 

inúmeros grupos de vertebrados como mamíferos (Sotero-Caio et al., 2011; Romero-

Fernández et al., 2015; Veyrunes e Perez, 2017), répteis (Domaschenz et al., 2015) , 

aves (Priore e Pigozzi et al., 2010), peixes (Serrano et al., 2016) e alguns grupos de 

invertebrados como crustáceos (Gómez et al., 2016), gafanhotos, hemípteras e 

coleópteras (Sotero-Caio et al., 2011; Palacios-Gimenez et al.; 2015; Alvarenga et al., 

2018). Porém poucos dados sobre a natureza epigenética da cromatina estão 

disponíveis para besouros. Nossos resultados demonstraram a eficácia dos 

anticorpos específicos como marcadores para a utilização em besouros, além de 

informações inéditas sobre a natureza da cromatina em cromossomos de células 

meióticas I em Coleoptera.  

Para a histona modificada H3S10f foi observado que os cromossomos 

autossômicos e sexuais do sistema Xyp estavam inteiramente fosforizados. Isso difere 

do descrito por Sotero-Caio et al. (2011) para besouros Deltochilum aff calcaratum 

(neoXY) e Dichotomius bos (Xyp).  

Apesar do cariótipo conservado para muitos grupos de besouro, é sugerido 

uma diversidade ao nível molecular de sequências em seu genoma (Almeida et al., 

2009; Cabral de Mello et al., 2011). Mesmo os cromossomos sexuais Xp e yp serem 

diferenciados, diferenças quanto à marcação da cromatina presente nos 

cromossomos sexuais e para cromatina, não foram observadas. Segundo Sotero-Caio 

et al. (2011), o nível de fosforilação da cromatina está relacionado à sua condensação 

diferencial durante a prófase, independentemente de sua natureza eucromática ou 

heterocromática. Os resultados de Lagria villosa e Tenebrio molitor estão de acordo 
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com os de Palacios-Gimenez et al. (2015), que sugeriram um dinamismo na 

modificação das histonas dependendo da espécie. Nesse trabalho o padrão para 

H3S10f foi analisado para o cromossomo sexual neo-XY de Ronderosia bergi 

(Gafanhoto), estando também fosforilado, o que difere de outros gafanhotos com 

sistemas X0 analisados (Sotero-Caio et al., 2011). 

A H3K9me2 entra no grupo de histonas modificadas classificada como 

modificações repressivas, enquanto as H3K9ac e H4K5ac são modificações de 

cromatina ativa (Niciura e Saraiva, 2014). Os dados apresentados em nosso trabalho 

demostraram um desbalanço entre essas marcações, indicando uma cromatina ativa 

para os cromossomos sexuais. Além disso, a hiperacetilação dos cromossomos 

sexuais Xyp se destaca em relação aos cromossomos autossômicos. Essa 

observação foi feita pela primeira vez para besouros.  

Em Lagria villosa e Tenebrio molitor blocos de heterocromatina estão presentes 

na região pericentromérica de todos cromossomos, incluindo o cromossomo Xp, 

enquanto para o cromossomo yp não é observado heterocromatina (Goll et al., 2013; 

Juan et al., 1991). O padrão de metilação da lisina 9 da histona H3 é consistente com 

o estado da cromatina observado durante a prófase meiótica de Lagria villosa e 

Tenebrio molitor. E de maneira oposta o padrão de acetilação da lisina 5 da histona 

H4 e da lisina 9 da histona H3 foi complementar. A hiperacetilação dos cromossomos 

sexuais é única e demonstra uma cromatina totalmente ativa, mesmo com os 

cromossomos sexuais Xp e yp apresentando diferenças heterocromáticas (Goll et al., 

2013)  

Vale ressaltar que diferentes famílias de DNAs satélites já foram descritas em 

Tenebrio molitor (Ugarkovic et al., 1989; Juan et al., 1993;). Para Tribolium castaneum 

(Tenebrionidae) foi descrito um importante DNA satélite (TCAST1) localizado 

preferencialmente na heterocromatina pericentromérica, mas também disperso dentro 

da eucromatina, regiões de genes codificadores de proteínas. Foi demonstrado que 

esse DNA satélite tem papel importante na modulação da expressão gênica de 

proteínas e revelam o mecanismo molecular de sua atividade reguladora de genes 

(Feliciello et al., 2015). A supressão de genes estava correlacionada com o 

enriquecimento das marcas de histonas repressivas H3K9me2. Nas espécies L. 

villosa e T. molitor não encontramos essa marcação nos cromossomos sexuais, 
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apesar de ser descrito para Tenebrio molitor a presença de DNAs satélite nos sexuais. 

Porém, como observado, até mesmo esses satélites não modificam a cromatina, uma 

vez que esses cromossomos apresentam naturezas diferentes. Assim, é possível que 

elementos repetitivos estejam associados a natureza dos cromossomos sexuais, e 

que o padrão epigenético seja próprio para eles. A obtenção de DNAs satélites nessas 

espécies a partir de primers já descritos, assim como outros DNAs repetitivos 

(microssatélite e retrotransposons) podem ajudar a elucidar ainda a evolução desses 

cromossomos e sua natureza epigenética, além de fornecer um ótimo modelo para 

estudos de expressão gênica.  

Os insetos têm se apresentado como ótimos modelos para estudar a evolução 

da metilação do DNA (Glastad et al., 2011), bem como, para entender a herança 

epigenética, pois é de fundamental importância as modificações em histonas, as quais 

estão envolvidas nos processos de diferenciação celular e plasticidade do 

desenvolvimento (Glastad et al., 2018). Mostramos uma distribuição característica de 

várias modificações de histonas e metilação do DNA em metáfases I de besouros, 

com modificações localização regional distinta. Dessa forma, a assinatura epigenética 

própria dos cromossomos sexuais ficou evidente, demonstrando uma maquinaria 

própria para esses cromossomos e possivelmente associada à sua evolução. Por fim, 

nossos dados demonstram um dinamismo nas modificações em histonas e no padrão 

de metilação do DNA.  
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4 Conclusões Gerais 

 

Dados citogenéticos para as espécies: Omophoita abbreviata, O. 

aequinoctialis, O. clerica, Diphaulaca diringshofeni, Phenrica diringshofeni e 

Walterianella sp. são inéditos e contribuem, para o conhecimento da evolução 

cromossômica da tribo Alticini.  

Em relação aos cromossomos sexuais, observamos sistemas cromossômicos 

raros para Alticini.  

A ocorrência de uma inversão pericentromérica pode ser a causa da 

diferenciação do cariótipo das espécies O. abbreviata e O. aequinoctialis. 

Considerando as diferenças intraespecíficas encontradas para o cromossomo 

Y de O. aequinoctialis, sugerimos a presença de um polimorfismo, causado por uma 

inversão pericentromérica na população amostrada. Ainda, a presença de 

cromossomos extranumerários, padrão heterocromático e sítios ribossomais, 

diferindo entre três citótipos (1, 2 e 3) permite-nos inferir que o citótipo 1 ou os citótipos 

2 e 3 são representativos de outra unidade específica, indicando um possível 

complexo de espécies, ou seja, Omophoita apresenta variações interpopulacionais e 

interespecíficas.  

O padrão de heterocromatina para as espécies O. clerica, P. diringshofeni e 

Walterianella sp.  ajudou a caracterizar os cromossomos sexuais heteromórficos, 

principalmente o cromossomo Y. 

As variações de cistrons ribossomais com 1 par (O. abreviata, D. diringshofeni 

e O. clerica), 2 pares (P. diringshofeni), 3 pares (Walterianella sp) ou ainda, variação 

intraindividual em O. aequinoctialis permitiu considerar o mapeamento físico dos 

genes ribossomais um bom marcador intraespecífico e interespecífico para as 

espécies de Alticini, porém não mostrou evidências de associação com a evolução 

dos cromossomos sexuais.  

A utilização da sequência telomérica (TTAGG)n como sonda permitiu observar, 

pela primeira vez, a hibridização dessas sequências sobre os collochores. Não foi 

possivel dizer se essa sequência é especialmente participativa na segregação 

cromossômica entretanto, levanta questões sobre o papel funcional dessas 
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sequências. Além disso, a presença de um ITS no cromosso Y de O. clerica foi 

observada pela primeira vez em cromossomos sexuais gigantes da subtribo 

Oedionychina. Tal achado é um indicio de rearranjos, entre eles uma fussão de 

cromossomos sexuais e autossômico, justificando assim a redução no número 

cromossômico dessa espécie.  

A metilação do DNA observado pela IMUNO FISH e a Imunocoloração com 

anticorpos específicos para modificações histonicas mostraram ser técnicas 

aplicáveis para estudar cromossomos de besouros.  

As marcações de metilação do DNA em cromossomos sexuais, demostram 

uma possível associação com os DNAs repetitivos dispersos nos cromossomos 

sexuais gigantes. A imunodetecção de histonas modificadas em cromossomos 

metafásicos I em Lagria villosa e Tenebrio molitor permitiu inferir um padrão 

epigenético diferenciado para os cromossomos sexuais, indicando uma cromatina 

ativa nesses cromossomos quando comparados com os cromossomos autossômicos. 

Esses dados subsidiam uma melhor compreensão sobre o comportamento funcional 

dos cromossomos sexuais em Coleoptera. 

 

 

 

 

  



78 
 

6 Referências Bibliográficas 

 

 

Alberts, B.; Johnson, A. Lewis, J.; Raff, M.; Roberts, K.; Walter, P. 2010. Biologia 

Molecular da Célula. Porto Alegre: ARTMED. 1464pp. 

Almeida, M.C.; Zacaro, A.A.; Cella, D.M. 2000. Cytogenetic analysis of Epicauta 

atomaria (Meloidae) and Palembus dermestoides (Tenebrionidae) with Xyp sex 

determination system using standard staining, C-bands, NOR and synaptonemal 

complex microspreading techniques. Hereditas, (133): 147–157. 

Almeida, M.C.; Campaner, C.; Cella, D.M. 2006. Karyotype characterization, 

constitutive heterochromatin and nucleolus organizer regions of Paranaita opima 

(Coleoptera, Chrysomelidae, Alticinae). Genetics and Molecular Research., 

29(3): 475–481. 

Almeida, M.C.; Campaner, C.; Cella, D.M. 2009. Cytogenetics of four Omophoita 

species (Coleoptera, Chrysomelidae, Alticinae): A comparative analysis using 

mitotic and meiotic cells submitted to the standard staining and C-banding 

technique. Micron. 40: 586–596. 

Almeida, M.C.; Goll, L.G.; Artoni, R.F.; Nogaroto, V.; Matiello, R.R.; Vicari, M.R. 2010. 

Physical mapping of 18S rDNA cistron in species of the Omophoita genus 

(Coleoptera, Alticinae) using fluorescent in situ hybridization. Micron. 41:729-34. 

Alvarenga, E.M.; Imperador, C.H.L.; Bardella, V.B.; Rodrigues, V.L.C.C.; Mondin, M.; 

Cabral-de-Mello, D.C.; Moraes, A.S.; Mello, M.L.S. 2018. Histone acetylation and 

methylation marks in chromatin of Panstrongylus megistus (Hemiptera, 

Reduviidae). Acta Histochemica. doi.org/10.1016/j.acthis.2018.07.002. 

Bannister, A.J.; Kouzarides, T. 2011. Regulation of chromatin by histone modifications. 

Cell Research, 21:381-395. 

Berger, S.L.; Kouzarides, T.; Shiekhattar, R. Shilatifard, A. 2009. An operational of 

epigenetics. Genes and Development, 23:781-783. 



79 
 

Beutel, R.G.; Friedrich, F.; Yang X.; Ge S. 2014. Insect Morphology and Phylogeny. 

Germany, De Gruter. 516pp. 

Bewick A.J.; Vogel K.J.; Moore A.J.; Schmitz R.J. 2016. Evolution of DNA Methylation 

across Insects. Mol. Biol. Evol., 34:654–665 doi:10.1093/molbev/msw264. 

Blackmon, H.; Demuth, J.P. 2014. Estimating tempo and mode of Y chromosome 

turnover: explaining Y chromosome loss with the fragile Y hypothesis. Genetics, 

197: 561–72. 

Blackomon, H.; Demuth, J.P. 2015 (a). Coleoptera karyotype database. The 

Coleopterists Bulletin, 69(1): 174–175. 

Blackmon, H.; Demuth, J.P. 2015(b). Genomic origins of insect sex chromosomes. 

Curr Opin Insect Sci, 7: 45–50. 

Blackmon, H; Demuth, J.P. 2015 (c). The fragile Y hypothesis: Y-chromosome 

aneuploidy as a selective pressure in sex chromosome and meiotic mechanism 

Evolution. Bioessays. 37: 942–950. 

Blackmon, H.; Ross, L.; Bachtrog, D. 2017. Sex Determination, Sex Chromosomes, 

and Karyotype Evolution in Insects. Journal of Heredity, 78–93. 

doi:10.1093/jhered/esw047. 

Chaboo, C.S. 2007: Biology and phylogeny of the Cassidinae Gyllenhal sensu lato 

(tortoise and leaf-mining beetles) (Coleoptera Coleoptera: Chrysomelidae). Bull. 

Am. Mus. Nat. Hist. No. 305, 250 pp. 

Cabral-de-Mello, D.C.; Moura, R.C.; Martins, C. 2010. Chromosomal mapping of 

repetitive DNAs in the beetle Dichotomius geminatus provides the first evidence 

for an association of 5S rRNA and histone H3 genes in insects, and repetitive 

DNA similarity between B chromosome and A complement. Heredity, 104: 393-

400. 

Cabral-de-Mello DC, Oliveira SG, Moura RC, Martins C. 2011. Chromosomal 

organization of the 18S and 5S rRNAs and histone H3 genes in Scarabaeinae 

coleopterans: insights into the evolutionary dynamics of multigene families and 

heterochromatin. BMC Genetics, 12:88. 



80 
 

 Cabrero, J.; Teruel, M.; Carmona, F. D.; Jiménez, R.; Camacho, J. P. M. 2007. Histone 

H3 lysine 9 acetylation pattern suggests that X and B chromosomes are silenced 

during entire male meiosis in a grasshopper. Cytogenetcs Genome Research, 

119:135-142. 

Camacho, J.P.M. B chromosomes. 2005. In: Gregory TR: The evolution of the genome. 

Elsevier Academic Press, 224-286 p. 

Carvalho, N.D.M.; Pinheiro, V.S.S.; Carmo, E.J.; Goll, L.G.; Schneider, C.H.; Gross, 

M.C. 2015. The Organization of Repetitive DNA in the Genomes of Amazonian 

Lizard Species in the Family Teiidae. Cytogenet Genome Res., 147:161–168. 

Charlesworth, B. 1991. The evolution of sex chromosomes. Science, 251:1030–33. 

Charlesworth, D; Charlesworth, B.; Marais, G. 2005. Steps in the evolution of 

heteromorphic sex chromosomes. Heredity, 95:118–28.  

Chirino, M.G.; Dalíková, M.; Marec, F.R; Bressa, M.J. 2017. Chromosomal distribution 

of interstitial telomeric sequences as signs of evolution through chromosome 

fusion in six species of the giant water bugs (Hemiptera, Belostoma). Ecology 

and Evolution, 7:5227–5235. 

Costa, C. 2014. Estado de conocimiento de los Coleoptera neotropicales. Boletín de 

la Sociedad Entomológica Aragonesa (Versión Eletronica) 32. 2003. Disponível 

em: < http://www.sea-entomologia.org/aracnet/11/01/index.htm > acessado em: 

maio. 

Del Priore, L.; Pigozzi, M.I. 2014. Histone modifications related to chromosome 

silencing and elimination during male meiosis in Bengalese finch. 

Chromosoma,123:293–302 DOI 10.1007/s00412-014-0451-3 

Domaschenz, R.; Livernois, A.M.; Rao, S.; Ezaz, T.; Deakin, J.E. 2015. 

Immunofluorescent staining reveals hypermethylation of microchromosomes in 

the central bearded dragon, Pogona vitticeps. Molecular Cytogenetics, 8:104. 

DOI 10.1186/s13039-015-0208-6. 

Dutrillaux, A.M.; Dutrillaux, B. 2009. Sex chromosome rearrangements in Polyphaga 

beetles. Sexual Development, 3:43-54. 



81 
 

Dutrillaux, A.M.; Carton, B., Cacheux, L.; Dutrillaux, B. 2016. Interstitial NORs, Fragile 

Sites, and Chromosome Evolution: A Not So Simple Relationship – The Example 

of Melolontha melolontha and Genus Protaetia (Coleoptera: Scarabaeidae). 

Cytogenet Genome Res.,149:304–311. 

Farrel, B.D.; Erwin T. L. 1988. Leaf-beetle community structure in na amazonian 

rainforest canopy, pp. 73–90. In: Jolivet, P.; Petipierre, E., Hsiao, T. (Eds). 

Biology of Chrysomelidae. Kluwer Academic Publishers., Dordrecht. 608pp. 

Feitoza, L.; Guerra, M. 2011. Different types of plant chromatin associated with 

modified histones H3 and H4 and methylated DNA. Genetica, 139:305-314, 

2011. 

Feliciello, I.; Parazajder, J.; Akrap, I; Ugarkovic, D. 2013. First evidence of DNA 

methylation in insect Tribolium castaneum. Epigenetics,8:534-541. 

Feliciello, I.; Akrap, I.; Ugarković, D. 2015. Satellite DNA Modulates Gene Expression 

in the Beetle Tribolium castaneum after Heat Stress. PLoS Genetics. DOI: 

10.1371/journal.pgen.1005466 

Fernández, R.; Barragán, M.J.L.; Bullejos, M.; Marchal, J.A.; Díaz de la Guardia, R.; 

Sánchez, A. 2002. New C-band protocol by heat denaturation in the presence of 

formamide. Hereditas, 137:145–148. 

Ferreira, A.; Cella, D.; Tardivo, J.R.; Virkki, N. 1984. Two pairs of chromosomes: A new 

low record for Coleoptera. Revista Brasileira de Genética, 7:231-39. 

Frydrychova, R.; Grossmann, P.; Trubac, P.; Vitkova, M.; Marec, F. 2004. Phylogenetic 

distribution of TTAGG telomeric repeats in insects. Genome, 47:163–178. 

Frydrychova, R.; Marec, F. 2002 Repeated losses of TTAGG telomere repeats in 

evolution of beetles (Coleoptera). Genetica, 115:179–187. 

Galián J.; Proença S.J.R.; Vogler A.P.  2007. Evolutionary dynamics of autosomal-

heterosomal rearrangements in a multiple-X chromosome system of tiger beetles 

(Cicindelidae). BMC Evolutionary Biology. doi:10.1186/1471-2148-7-158.  

Gallo, D. et. al. 2002. Entomologia Agrícola.Piracicaba: FEALQ, 920 pp. 



82 
 

Ge, D.; Gómez-Zurita, J.; Chesters, D.; Yang, X.; Vogler, A.P. 2012. Suprageneric 

systematics of flea beetles (Chrysomelidae: Alticinae) inferred from multilocus 

sequence data. Molecular Phylogenetics and Evolution, 62:793–805.  

Gillott, C. 2005. Entomology, Dordrecht: Springer. 831pp. 

Glastad, K.M.; Hunt, B.G.; Yi, S.V.; Goodisman, M.A.D. 2011. DNA methylation in 

insects: on the brink of the epigenomic era. Insect Molecular Biology, 20:553-565. 

Glastad, K. M; Goodisman, M.A.D.; Yi, S.V.; Hunt, B.G. 2016. Effects of DNA 

Methylation and Chromatin State on Rates of Molecular Evolution in Insects. 

Genes Genomes Genetics. doi: 10.1534/g3.115.023499. 

 

Glastad, K.M.; Hunt, B.G.; Goodisman, M.A.D. 2018. Epigenetics in Insects: Genome 

Regulation and the Generation of Phenotypic Diversity. Annual Review of 

Entomology. 64:11.1–11.19. 

 

Guerra, M. 2012. Imunocitogenética. In: Guerra, M. (ed). Citogenética molecular: 

protocolos comentados. Ribeirão Preto: Sociedade Brasileira de genética. p. 111-

121. 

Goll, G.M.; Bestor, T.H. 2005. Eukaryotic cytosine methyltransferases. Annual Review 

of Biochemistry, 74:481-514. 

 

Goll, L.G.; Artoni, R.F.; Vicari, M.R.; Nogaroto, V.; Petitpierre, E.; Almeida M.C. 2013. 

Cytogenetic Analysis of Lagria villosa (Coleoptera, Tenebrionidae): Emphasis on 

the Mechanism of Association of the Xy p Sex Chromosomes. Cytogenet 

Genome Research, 139:29–35. DOI: 10.1159/000341674. 

 

Goll, L.G.; Matiello, R.R.; Artoni, R.F.; Vicari, M.R.; Nogaroto, V.; Barros, A.V.; 

Almeida, M.C. 2015.  High-Resolution Physical Chromosome Mapping of 

Multigene Families in Lagria villosa (Tenebrionidae): Occurrence of Interspersed 

Ribosomal Genes in Coleoptera. Cytogenet Genome Res. DOI: 

10.1159/000382047.  



83 
 

Goll, L.G.; Artoni, R.F.; Gross, M.C.; Mello, L.R.A.; Coelho, M.P.B.; Almeida, M.C.; 

Shneider, C.H. 2018. Comparative cytogenetics of Omophoita abbreviata and 

Omophoita aequinoctialis (Coleoptera, Chrysomelidae, Alticini) from the Adolpho 

Ducke Forest Reserve in Brazilian Amazonia: intra-population variation in 

karyotypes. Cytogenetic and Genome Research. DOI: 10.1159/000490835.  

Gómez-Zurita, J.; Pons, J.; Petitpierre, E. 2004. The evolutionary of a novel karyotype 

in Timarcha (Coleoptera, Chrysomelidae) and general trends of chromosome 

evolution in the genus. Journal of Zoological Systematics and Evolutionary 

Research, 42, 332–341. 

Gómez R.; Damme K.V.; Gosálvez J.; Morán E.S.; Colbourne J.K. 2016. Male meiosis 

in Crustacea: synapsis, recombination, epigenetics and fertility in Daphnia 

magna. Chromosoma, 125:769–787. DOI 10.1007/s00412-015-0558-1 

Grimaldi, D.; Engel, M. S. 2005. Evolution of the Insects. New York: Cambridge 

University Press, 755 pp. 

Ijdo, J.W.; Wells, R.A.; Baldini, A.; Reeders, S.T. 1991. Improved telomere detection 

using a telomere repeat probe (TTAGGG)n generated by PCR. Nucl Acids 

Res.,19: 4780.  

Juan, C.; Petitpierre, E. 1989. C-banding and DNA content in seven species of 

Tenebrionidae (Coleoptera). Genome, 32: 834–839. 

Juan, C.; Petitpierre, E. 1990. Karyological differences among Tenebrionidae 

(Coleoptera). Genetica, 80: 101–108. 

Juan, C.; Pons, J.; Petipierre, E. 1993. Localization of tandemly repeated DNA 

sequences in beetle chromosomes by fluorescent in situ hybridization.  

Chromosome Research, 1:167-74. 

Kouzarides, T. 2007. Chromatin modification and their function. Cell, 128:693-705. 

Kaiser, V.B; Bachtrog, D. 2010. Evolution of Sex Chromosomes in Insects. Annu Rev 

Genet., 44: 91–112. doi:10.1146/annurev-genet-102209 163600. 

Lawrence, J.F.; Briton, E.B. 1994. Australian Beetles. Carlton: Melbourne University 

Press. 192pp. 



84 
 

Levan, A.; Fredga, K.; Sandberg, A.A. 1964. Nomenclature for centromeric position on 

chromosomes. Hereditas, 52: 201–220. 

Linzmeier, A.M.; Ribeiro-Costa, C.S.; Marinoni, R.C. 2006. Fauna de Alticini (Newman) 

(Coleoptera, Chrysomelidae, Galerucinae) em diferentes estágios sucessionais 

na Floresta com Araucária do Paraná, Brasil: diversidade e estimativa de riqueza 

de espécies. Revista Brasileira de Entomologia, 50: 101-109.  

López-López A.; Hudson P.; Galián J. 2013. Recent origin of a chiasmatic sex trivalent 

in Australian Pseudotetracha tiger beetles. Journal of Zoology. 

doi:10.1111/jzo.12003. 

Lopes A.T.; Fernandes F.R.; Schneider M.C. 2016. Comparative cytogenetic analysis 

in 13 tortoise beetles (Coleoptera: Chrysomelidae: Cassidinae) from Brazil. 

European Journal of Entomolgoy, 113: 352–363. doi: 10.14411/eje.2016.046. 

Mandrioli M.; Cuoghi B.; Marini M.; Manicardi G.C. 1999. Localization of the 

(TTAGGG)n telomeric repeat in the chromosomes of the pufferfish Tetraodon 

fluviatilis (Hamilton Buchanan) (Osteichthyes). Caryologia. 52: 155–157. 

Mehta, G.D.; Kumar, R.; Srivastava, S.; Ghosh, S.K. 2013. Cohesin: Functions beyond 

sister chromatid cohesion. FEBS Letters, 587:2299-2312. 

Mello, L.R.A.; Tasior, D.; Goll, L.G.; Artoni, R.F.; Vicari, M.R.; Nogaroto, V.; Almeida, 

M.C. 2014, Physical map of repetitive DNA and karyotype evolution in three 

species of the genus Omophoita (Coleoptera: Alticinae). Ital J Zool., 81(1): 16-

24. 

Mora, P.; Vela, J.; Sanllorente, O.; Palomeque, T.; Lorite, P. 2015. Molecular 

cytogenetic studies in the ladybird beetle Henosepilachna argus Geoffroy, 1762 

(Coleoptera, Coccinellidae, Epilachninae). CompCytogen, 9(3): 423–434. 

Mravinac, B.; Meštrović, N.; Čavrak, V.V.; Plohl, M. 2011. TCAGG, an alternative 

telomeric sequence in insects. Chromosoma, 120:367–376. 

Nadein, K.S. 2017. Catalogue of Alticini Genera of the World (Coleoptera: 

Chrysomelidae). Beetles and Coleopterists Web-Portal, Zoological Institute, 



85 
 

Saint Petersburg. URL http://www.zin.ru/Animalia/Coleoptera/rus/alticini.htm 

[accessed on 09 novembro 2017]. 

Niciura, S.C.M.; Saraiva, N.Z. 2014. Epigenética: Bases moleculares, efeitos na 

fisiologia e na patologia, e implicações para a produção animal e a vegetal. 

Brasilia: Embrapa. 286 pp. 

Nokkala, S.; Nokkala, C. 1986. Achiasmatic male meiosis of collochore type in the 

heteropteran family Miridae. Hereditas, 105: 193-197. 

Oliveira, S.G.; Cabral-de-Mello, D.C.; Arcanjo, A.P.; Xavier, C.; Souza, M.J.; Martins, 

C.; Moura, R.C. 2012. Heterochromatin, sex chromosomes and rRNA gene 

clusters in Coprophanaeus beetles (Coleoptera, Scarabaeidae). Cytogenetic and 

Genome Research, 138: 46-55.  

Palacios-Gimenez, O.M.; Martí, D.A.; Cabral-de-Mello, D. 2015. Neo-sex 

chromosomes of Ronderosia bergi: insight into the evolution of sex chromosomes 

in grasshoppers. Chromosoma. DOI 10.1007/s00412-015-0505-1. 

Petitpierre, E.; Segarra, C.; Yadav, J.S.; Virkki, N. 1988. Chromosome numbers and 

meioformulae of Chrysomelidae. In: Jolivet, E.; Petitpierre, E.; Hsiao, T.H. (Eds.), 

Biology of Chrysomelidae. Kluwer Academic Publishers. p.161–186. 

Petitpierre, E. 2006. A new contribution to the cytogenetic knowledge of Alticinae 

(Coleoptera, Chrysomelidae). Hereditas, 143: 58–61. 

Pinkel, D.; Straume, T.; Gray, J.W. 1986. Cytogenetic analysis using quantitative, high 

sensitivity, fluorescence hybridization. Proc Natl Acad Sci USA, 83: 2934–2938. 

Provataris, P.; Meusemann, K.; Niehuis, O.; Grath, S.; Misof, B. 2018. Signatures of 

DNA Methylation across Insects Suggest Reduced DNA Methylation Levels in 

Holometabola. Genome Biol. Evol. 10:1185–1197. doi:10.1093/gbe/evy066. 

Ribeiro, T.; Viegas, W.; Morais-Cecílio, L. 2009. Epigenetic marks in the mature pollen 

of Quercus suber L. (Fagaceae). Sex Plant Redroduction, 22:1-7. 

Romero-Fernández, I.; Casas-Delucchi, C.S.; Cano-Linares, M.; Arroyo, M.; Sánchez, 

A.; Cardoso, M.C.; Marchal, J. A. 2015. Epigenetic modifications in sex 



86 
 

heterochromatin of vole rodents. Chromosoma, 124:341–351. DOI 

10.1007/s00412-014-0502-9. 

Rozek, M.; Lachowska, D.; Petitpierre, E.; Holecová, M. 2004. C-bands on 

chromosomes of 32 beetle species (Coleoptera: Elateridae, Cantharidae, 

Oedemeridae, Cerambycidae, Chrysomelidae and Curculionidae). Hereditas, 

140: 1-10. 

Sahara, K.; Marec, F.; Traut, W. 1999. TTAGG telomeric repeats in chromosomes of 

some insects and other arthropods. Chromosome Res. 7:449–460. 

Scherer, G. 1988. The origins of the Alticinae. pp. 115-130. In: Jolivet, P.; Petitpierre, 

E.; Hsiao, T. (Eds). Biology of Chrysomelidae. Kluwer Academic Publishers, 

Dordrecht. 608.  

Schneider, M.C.; Almeida, M.C.; Rosa, S.P.; Costa, C.; Cella, D.M. 2006. Evolutionary 

chromosomal differentiation among four species of Conoderus Eschscholtz, 1829 

(Coleoptera, Elateridae, Agrypninae, Conoderini) detected by standard staining, 

C banding, silver nitrate impregnation, and CMA3/DA/DAPI staining. Genetica, 

128: 333–346. 

Schneider, M.C.; Rosa, S.P.; Almeida, M.C.; Costa, C.; Cella, D.M. 2007. 

Chromosomal similarities and differences among four Neotropical Elateridae 

(Conoderini and Pyrophorini) and other related species, with comments on the 

NOR patterns in Coleoptera. J Zool Syst Evol Res., 45:308-316. 

Segarra, C.; Petitpierre, E. 1985. A new contribution to the knowledge of chromosomes 

of the European Alticinae (Coleoptera, Chrysomelidae). Cytobios., 43:23–30. 

Slijepcevic, P. 1998. Telomeres and mechanisms of Robertsonian fusions. 

Chromosoma, 107: 136–140. 

Serrano, J. 1981. Chromosome numbers and karyotype evolution of Caraboidea. 

Genetica, 55:51-60. 

Serrano E.A.; Araya-jaime C.; Suárez-Villota E.Y.; Oliveira C.; Foresti F. 2016. Meiotic 

behavior and H3K4m distribution in B chromosomes of Characidium gomesi 

(Characiformes, Crenuchidae). Comparative Cytogenetics, 10:255-268. 



87 
 

Smith, S.G. 1950. The cyto-taxonomy of Coleoptera. The Canadian Entomologist, 

82:58-68. 

Smith, S.G.; Virkki, N. 1978. Animal cytogenentic, v.3, Insecta 5. Coleoptera. Gebruder 

Borntraeger. Berlin.  366 pp. 

Smith, Z.D.; Meissner, A. 2014. DNA methylation: roles in mammalian development. 

Nature, 14:204-220. 

Sotero-Caio, G.C.; de Sousa, M.J.; Cabral-de-Mello, D.C.; Brasileiro-Vidal, A.C.; 

Guerra, M. 2011. Phosphorylation of histone H3S10 in animal chromosomes: Is 

there a uniform pattern? Cytogenetic and Genome Research. 135:1-7. 

Steinemann, M.; Steinemann, S. 1998. Enigma of Y chromosome degeneration: neo-

Y and neo-X chromosomes of Drosophila miranda a model for sex chromosome 

evolution. Genetica, 1998:102–103. 409–20. 

Triplehorn, C. A.; N. F. Johnson. 2005. Borror and DeLong’s Introduction to the Study 

of Insects. Belmont: Thomson Brooks/Cole. 864pp. 

Turner, B. M. 2000. Histone acetylation and an epigenetic code. BioEssays, 22:836-

845. 

Ugarkovic D.; Plohl, M.; Gamulin, V. 1989. Sequence variability of satellite DNA from 

mealworm Tenebrio molitor. Gene, 83: 181-183. 

Venkatesh, S.; Workman, J.L. 2015. Histone exchange, chromatin structure and the 

regulation of transcription. Nature Reviews. doi:10.1038/nrm3941. 

Veyrunes, F.; Perez, J. 2018. X inactivation in a mammal species with three sex 

chromosomes. Chromosoma, 127:261–267. doi. org/10.1007/s00412-017-0657-

2 

Vidal, O.R. 1984. Chromosome numbers of Coleoptera from Argentina. Genetica, 65: 

235-239. 

Viera, A.; Santos, J.L.; Parra, M.T.; Calvente, A.; Gómez, R.; de La Fuente, R.; Suja, 

J.A.; Page, J.; Rufas, J.S. 2009. Cohesin axis maturation and presence of RAD51 

during first meiotic prophase in a true bug. Chromosoma, 118:575-589. 



88 
 

Virkki, N.; Purcell, C.M. 1965. Four pairs of chromosomes: the lowest number in 

Coleoptera. Journal of Agriculture of the University of Puerto Rico, 49: 386-387. 

Virkki N. 1967. Orientation and segregation of asynaptic multiple sex chromosomes in 

the male of Omophoita clerica Erichson (Coleoptera: Alticidae). Hereditas, 

57:276-288. 

Virkki, N. 1970. Sex chromosomes and karyotypes of the Alticidae (Coleoptera). 

Hereditas, 64:267–282. 

Virkki, N. 1983. Banding of Oedionychina (Coleoptera: Alticinae) chromosomes C- and 

Ag-bands. J Agr U Puerto Rico, 67:221–255. 

Virkki, N. 1984. Chromosomes in evolution of Coleoptera. In: Sharma, A.K.; Sharma, 

A. (eds.) Chromosomes in Evolution of Eukaryotic Groups. CRC Press, Boca 

Raton, FL. p.71-76. 

Virkki, N. 1985. The cytogenetic system of Oedionychina (Alticinae). First International 

Symposium on the Chrysomelidae, 3:489–497. 

Virkki, N. 1988. Cytotaxonomy of Alticinae. In: Jolivet, P.; Petitpierre, E.; Hsiao, T. 

(Eds). Biology of Chrysomelidae. Kluwer Academic Publishers, Dordrecht. 608 

pp. 

Virkki N. 1989. Proximal vs. distal collochores in coleopteran chromosomes. Hereditas, 

110: 101–107. 

Virkki, N.; Santiago-Blay, J.A.; Clark, S.M. 1991. Chromosomes of some puerto rican 

disonychina and Oedionychina (Coleoptera: Chrysomelidae: Alticinae: 

Oedionychini). Evolutionary Implications. Psyche, 98: 373-390. 

Virkki, N.; Santiago-Blay, J.A. 1993. Trends of karyotype evolution in Neotropical 

Oedionychina (Coleoptera: Chrysomelidae: Alticinae). Hereditas, 119: 263–283. 

Virkki, N.; Santiago-Blay, J.A. 1996. Atypical cytology in some Neotropical flea beetles 

(Coleoptera: Chrysomelidae: Alticinae: Oedionychina) from one of the most 

intense natural radiation sites known, Morro do Ferro (Brazil). Cytobios, 85: 167–

184. 



89 
 

Virkki, N.; Santiago-Blay, J.A. 1998. Chromosome numbers in 71 Puerto Rican species 

of leaf beetles (Coleoptera: Chrysomelidae). J Agr U Puerto Rico, 82(1–2): 69–

83. 

Wilson, P.J.; Forer, A.; Wise, D. 2003. Microtubule distribution during meiosis I in flea-

beetle [Alagoasa (Oedionychus)] spermatocytes: evidence for direct connections 

between unpaired sex chromosomes. J Cell Sci., 116: 1235-1247. 

Wysocka, J.; Swigut, T.; Xiao, H.; Milne, T.A., Kwon, S.Y.; Landry, J.; Kauer, M.; 

Tackett, A.J.; Chait, B.T.; Badenhorst, P.; 2006. A PHD finger of NURF couple’s 

histone H3 lysine 4 trimethylation with chromatin remodelling. Nature, 442:86–

90. 

Wood A. M.; Laster K.; Rice E. L.; Kosak S. T. 2015. A beginning of the end: new 

insights into the functional organization of telomeres. Nucleus 6: 172–178. 

Xavier, C.; Soares, R. V. S.; Amorim, I. C.; Cabral-de-Mello, D.C.; Moura, R.C. 2018. 

Insights into the karyotype evolution and speciation of the beetle Euchroma 

gigantea (Coleoptera: Buprestidae). Chromosome Res., 26:163–178. 

Zemach, A.; McDaniel, I.E.; Silva, P.; Zilberman, D. 2010. Genome-wide evolutionary 

analysis of eukaryotic DNA methylation. Science, 328: 916–919. 

Ziemniczak, K.; Traldi, J.B.; Nogaroto, V.; Almeida, M.C.; Artoni, R.F.; Moreira-Filho, 

O.; Vicari, M.R.  2015. In situ Localization of (GATA)n and (TTAGGG)n Repeated 

DNAs and W Sex Chromosome Differentiation in Parodontidae (Actinopterygii: 

Characiformes). Cytogenetic and Genome Research, 144:325–332. 

 


