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RESUMO 

Equimídeos apresentam grande diversidade cariotípica, com o número diploide 

variando de 14-16 em Proechimys sp. até 118 em Dactylomys boliviensis, e em 

alguns casos o número diploide parece ser um caráter diagnóstico para o nível 

específico. Dados de bandeamentos cromossômicos, quando disponíveis, 

também têm fornecido subsídio para diferenciação de espécies ou populações. 

Com objetivo de compreender melhor a organização genômica e os padrões 

evolutivos cromossômicos de Echimyidae, realizamos um estudo cariotípico 

clássico e molecular, comparativo em setes gêneros (Proechimys, Makalata, 

Trinomys, Thrichomys, Dactylomys, Mesomys e Isothrix) da família, com maior 

volume de dados para Proechimys, o mais especioso e diverso (em termos 

cromossômicos). Novas formas cariotípicas foram descritas para P. cuvieri, P. 

echinothrix, Isothrix pagurus, Dactylomys dactylinus, Makalata didelphoides, 

Trinomys paratus e Thrichomys apereoides. Também ampliamos a distribuição 

geográfica de citótipos já conhecidos para Mesomys hispidus, Proechimys 

gardneri, P. guyannensis e P. goeldii. A distribuição da heterocromatina foi em 

blocos pequenos, preferencialmente na região pericentromérica da maioria dos 

cromossomos. Apresentamos a distribuição da sequência de DNAr 18S, que na 

maioria das vezes esteve presente em apenas um par de cromossomos, 

intersticial no braço longo, mas em diferentes posições no cariótipo das 

espécies. Sequência telomérica esteve presente apenas nas regiões terminais 

dos cromossomos em todas as espécies analisadas, exceto Isothrix pagurus, 

que apresentou ITS em 3 pares cromossômicos. A família Echimyidae é um 

grupo extremamente diverso do ponto de vista da macroestrutura do cariótipo 

(números diploide e fundamental) e, apesar de não observarmos uma 

tendência de evolução cromossômica para a família, quando consideramos os 

agrupamentos mais internos das filogenias propostas, podemos inferir sobre   

padrões evolutivos cromossômicos, como observado nos gêneros Isothrix, 

Mesomys, Dactylomys e Makalatata. Toda diversidade cromossômica 

encontrada em Echimyidae se deve a rearranjos Robertsonianos e/ou não 

Robertsonianos, entretanto marcações teloméricas intersticiais (ITS), que 

pudessem comprovar alguns deles, não foram observadas. Assim, eventos 

ecomorfológicos e biogeográficos, seguidos de alterações moleculares, seriam 
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os principais fatores responsáveis pela diversificação em equimídeos, 

passando os rearranjos cromossômicos a figurarem como consequência desse 

processo. Por outro lado, os estudos cromossômicos continuam 

desempenhando importante papel no estudo da biodiversidade da família, 

revelando marcadores populacionais e específicos, auxiliando na diferenciação 

de cariomorfos e frequentemente atuando como gatilho para estudos 

sistemáticos mais aprofundados. 
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ABSTRACT 

Echimyids are characterized by high levels of karyotypic diversity, with the 

diploid number ranging from 14-16 in Proechimys sp. up to 118 in Dactylomys 

boliviensis, and in some cases the diploid number seems to be a diagnostic 

character for the specific level. Chromosome banding data, when available, 

have also provided subsidies for characterizing different species or populations. 

In order to better understand the genomic organization and evolutionary 

chromosomal patterns of Echimyidae, we performed a classical and molecular 

karyotypic study comparing seven genera (Proechimys, Makalata, Trinomys, 

Thrichomys, Dactylomys, Mesomys and Isothrix) of the family, with the highest 

volume of data for Proechimys, the most specious and chromosomally diverse 

taxon. New karyotypic forms have been described for P. cuvieri, P. echinothrix, 

Isothrix pagurus, Dactylomys dactylinus, Makalata didelphoides, Trinomys 

paratus, and Thrichomys apereoides. We have also extended the geographic 

distribution of known cytotypes of Mesomys hispidus, Proechimys gardneri, P. 

guyannensis and P. goeldii. Heterochromatin was always distributed in small 

blocks, occurring usually in the pericentromeric region of most chromosomes. 

We present the distribution of the 18S rDNA sequence, which was most often 

interstitial, occurred on the long chromosome arm and was restricted to one 

chromosome pair, but in different positions of the karyotype of each species. 

The telomeric sequence was present only in the terminal regions of the 

chromosomes in all species analyzed except Isothrix pagurus, which presented 

interstitial telomeric markings (ITS) in three chromosome pairs. The Echimyidae 

family is an extremely diverse group  from the karyotype macrostructure (diploid 

and fundamental numbers) point of view, and although chromosome evolution 

trend is not observed in this Family,  some chromosomal evolutionary inference 

can be made in more internal groupings of the phylogenies proposed (as 

observed in the genera Isothrix, Mesomys, Dactylomys and Makalatata). 

Although The family Echimyidae has an extremely diverse karyotypical 

macrostructure (diploid and fundamental numbers), we do not observe a clear 

chromosomal evolutionary trendendency, although some chromosomal 

evolutionary inference can be made in more internal groupings of the 

phylogenies proposed, in relation to the diploid number, as observed in the 
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genera Isothrix, Mesomys, Dactylomys and Makalatata. Although chromosome 

diversity in Echimyidae is due to Robertsonian and / or non Robertsonian 

rearrangements, we did not observe ITS associated to those evolutionary 

mechanisms. Thus, ecomorphological and biogeographic events or processes, 

and their consequent molecular signatures, would be the main factors 

responsible for the diversification in echimyids, and chromosomal 

rearrangements would represent a by-product of these process. On the other 

hand, chromosome studies continue to play an important role in the study of 

family biodiversity, revealing specific population markers, aiding in the 

differentiation of caryomorphs and often acting as a trigger for deeper 

systematic studies.  
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Figura 1: Filogramas inferidos para a família Echimyidae, a partir da análise de 

máxima verossimilhança, utilizando sequências mitocondriais e nucleares, por 

Galewski et al. 2005 (A) e Fabre et al. 2012 (B). 

Figura 2: Mapa do Brasil (e parte da América do Sul), indicando as regiões de 

coleta de roedores equimídeos: 1- baixo rio Japurá (1.84341666667°S, 
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Madeira (5.24610277778°S, -60.7140500000°W); 5- região do baixo rio 

Aripuanã (6.00000000000° S, 60.1666666667°W); 6- Parque Estadual do rio 

Negro Setor Sul, rio Cuieiras (2.70708611111°S, 60.3738388889°W); 7- região 

do rio Jatapú (2.0179400000° S, 58.2032280000° W); 8- Flona Saracá-Taquera 

e Rebio Trombetas, rio Trombetas (1.48163888889°S, 56.4573333333°W); 9- 

Parque Nacional da Amazônia e Flona do Tapajós, rio Tapajós 

(4.53486111111°S, 56.6031666667°W); 10- Vale do rio Jari (0.7000000000°S, 

52.6666666667°W); 11- Parque Nacional Sempre Vivas, Diamantina, Minas 

Gerais  (17.9172656000°S, 43.7867219000°W); 12- Município de Guarapari, 

Espírito Santo (20.5308333333°S, 40.5988888889°W). 

 

Capítulo 1 

Figura 1: Mapa da bacia amazônica brasileira, indicando os locais de coleta 

dos indivíduos de Proechimys: 1- baixo rio Japurá (1.84341666667°S, -

69.0264722222°W); 2- Santa Isabel do Rio Negro, rio Negro 

(0.57725000000°S, 64.8976944444°W); 3- Reserva extrativista de Canutama, 

rio Purus (6.5784111000°S, 64.5723388900°W); 4- baixo rio Jacinto, margem 

direita do  rio Purus (6.8300640000°S; 64.2819020000°W); 5- Rebio Abufari, 

margem esquerda do rio Purus (4.97616666667ºS, 62.9774722222ºW ); 6– 

margem esquerda do rio Madeira (5.24610277778°S, -60.7140500000°W); 7- 

baixo rio Aripuanã (6.00000000000° S, 60.1666666667°W); 8- rio Jatapú 

(2.0179400000° S, 58.2032280000° W); 9- Flona Saracá-Taquera e Rebio 

Trombetas, rio Trombetas (1.48163888889° S, 56.4573333333° W); 10- Vale 

do rio Jari (0.7000000000° S, 52.6666666667° W 

Figura 2: Cariótipos de Proechimys goeldii (2n=16): coloração convencional (a), 

Banda-C (b), Ag-RON (c); Proechimys echinothrix (2n=32): coloração 

convencional (d), Banda-C (e), Ag-RON (f); Proechimys cuvieri (2n=28): 

coloração convencional (g), Banda-C (h), Ag-RON (i). Barra=10μm. 
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Figura 3: Marcações teloméricas em Proechimys cuvieri das localidades 7, 8 e 

9 (a); P. cuvieri da localidade 1 (b); P. gardneri das localidades 5 e 6 (c); P. 

goeldii da localidade 4 (d); P. guyannensis da localidade 2 e 10 (e); P. 

guyannensis da localidade 9 (f); P. echinothrix das localidades 3 e 4 (g); P. 

longicaudatus da localidade 6 (h). Barra=10μm. 

Figura 4: Marcações de DNAr 18S (indicadas por flechas) em Proechimys 

cuvieri das localidades 7, 8 e 9 (a); P. cuvieri da localidade 1 (b); P. gardneri da 

localidade 5 e 6 (c); P. goeldii da localidade 4 (d); P. guyannensis das 

localidades 2 e 10 (e); P. guyannensis da localidade 9 (f); P. echinothrix das 

localidades 3 e 4 (g); P. longicaudatus da localidade 6 (h). Barra=10μm 

 

Capítulo 2 

Figura 1: Mapa do Brasil (e parte da América do Sul), indicando as regiões de 

coleta de roedores equimídeos: 1- baixo rio Japurá (1.84341666667°S, 

69.0264722222°W); 2- Santa Isabel do Rio Negro, rio Negro 

(0.57725000000°S, 64.8976944444°W); 3- Região do baixo rio Purus 

(6.5784111000°S, 64.5723388900°W); 4- Parque Estadual do rio Negro Setor 

Sul, rio Cuieiras (2.70708611111°S, 60.3738388889°W); 5- região do rio 

Jatapú (2.0179400000° S, 58.2032280000° W); 6- Flona Saracá-Taquera e 

Rebio Trombetas, rio Trombetas (1.48163888889°S, 56.4573333333°W); 7- 

Parque Nacional da Amazônia e Flona do Tapajós, rio Tapajós 

(4.53486111111°S, 56.6031666667°W); 8- Vale do rio Jari (0.7000000000°S, 

52.6666666667°W); 9- Parque Nacional Sempre Vivas, Diamantina, Minas 

Gerais  (17.9172656000°S, 43.7867219000°W); 10- Povoados de Rio da Prata 

e Buenos Aires, Município de Guarapari, Espírito Santo (20.5308333333°S, 

40.5988888889°W). 

Figura 2: Cariótipos de Mesomys hispidus: coloração convencional (a), Banda-

C (b), DNAr 18S (c); Makalata didelphoides: coloração convencional (d), 

Banda-C (e), DNAr18S (f); Trinomys paratus: coloração convencional (g), 

Banda-C (h), DNAr18S (i); Thrichomys apereoides: coloração convencional (j), 

Banda-C (k), DNAr 18S (l); Dactylomys dactylius: coloração convencional (m), 

Banda-C (n), DNAr 18S (o); Isothrix pagurus: coloração convencional (p), 

Banda-C (q), DNAr 18S (r). Nos cariótipos em coloração convencional e Banda 

C, os cromossomos sexuais do sexo oposto estão destacados em caixas. 

Barra=10μm. 

Figura 3: Marcações teloméricas em Mesomys hispidus (a); Makalata 

didelphoides (b); Trinomys paratus (c); Thrichomys apereoides (d); Dactylomys 

dactylinus (e); Isothrix pagurus (f). Barra=10μm. 
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1. INTRODUÇÃO 

1.1. A família Echimyidae 

 Roedores neotropicais da família Echimyidae são considerados os mais 

diversos entre os Hystricognati, tanto em termos taxonômicos, como também 

ecológicos, morfológicos e adaptativos. Atualmente, abrangem 19 gêneros 

viventes e mais de 90 espécies descritas. Além dos gêneros viventes, 

Echimyidae também inclui quatro gêneros extintos (Woods 1993; Lara et al. 

1996; McKenna e Bell 1997; Eisenberg e Redford, 1999; Leite e Patton 2002; 

Bonvicino et al. 2002; Emmons 2005; Galewski et al. 2005; Iack-Ximenes et al. 

2005, Woods e Kilpatrick 2005; Fabre et al. 2012). 

 Os equimídeos estão distribuídos ao longo de toda a região Neotropical, 

desde a América do Norte até a Argentina (Leite e Patton 2002). Boa parte dos 

equimídeos habitam a região amazônica, desde regiões mais baixas até 

florestas de montanha, onde estão representados pelos gêneros Dactylomys, 

Echimys, Isothrix, Lonchothrix, Makalata, Mesomys, Proechimys e Toromys. 

Outros biomas também são habitados pelos equimídeos, como Cerrado e 

Caatinga, com ocorrência de Carterodon, Clyomys e Thrichomys; Mata 

Atlântica, com ocorrência de Callistomys, Euryzygomatomys, Kannabateomys, 

Phyllomys e Trinomys. Myocastor ocorre na Argentina, e outros três gêneros, 

Olallamys, Diplomys, Hoplomys, bem como algumas espécies do gênero 

Proechimys, estão restritas à região compreendida entre o oeste dos Andes e 

América Central (Galewski et al. 2005). Dois gêneros descritos mais 

recentemente, Santamartomys e Pattonomys, são encontrados na região 

montanhosa do norte da Colômbia (Sierra Nevada de Santa Marta) e região 

costeira do norte da Venezuela, respectivamente (Emmons 2005). 

 Apesar da grande diversidade de equimídeos, vários gêneros dessa 

família, especialmente os arbóreos, são pobremente representados em 

coleções zoológicas, devido à amostragem inadequada do dossel como 

também a possível raridade desses indivíduos (Patton et al. 2000). Esses 

fatores certamente contribuem para a instabilidade taxonômica em Echimyidae, 

que ainda apresenta rearranjos a nível do gênero e revalidação de espécies. 

Recentemente, por exemplo, Emmons (2005) sugeriu dois novos gêneros para 

Echimyidae, Pattonomys e Santamartamys, associados até então a Nelomys 
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semivillosus e Isothrix rufodorsalis, respectivamente. Iack-Ximenes et al. (2005) 

descreveram o gênero Toromys para alocar Loncheres grandis, anteriormente 

alocado em Echimys. Também permanecem indefinições sobre as relações 

filogenéticas na família, com classificações ainda conflitantes (Woods 1993; 

Lara et al. 1996; Vié et al. 1996; McKenna e Bell 1997; Leite e Patton 2002; 

Galewski et al. 2005). 

Woods (1993) agrupou os equimídeos em cinco subfamílias: 

Dactylomyinae, que abrange três gêneros dos ratos de bambu; Echimyinae, 

com quatro gêneros que vivem predominantemente no dossel; Eumysopinae, 

com oito gêneros terrestres; Chaetomyinae, que inclui somente o gênero 

Chaetomys; Heteropsomyinae, já extinta, inclui ratos endêmicos de ilhas do 

Caribe. 

 McKenna e Bell (1997) agruparam os equimídeos extintos do Caribe 

juntamente com os sul-americanos na subfamília Heteropsomyinae, assumindo 

Eumysopinae como sinonímia. Os autores também excluíram o gênero 

Chaetomys da família Echimyidae, sendo ele alocado posteriormente na família 

Erethizontidae, baseado em características da dentição (Martin 1994; Carvalho 

2000). Os autores ainda reclassificaram a família Myocastoridae (Woods 1993) 

como subfamília de Echimyidae (Myocastorinae, composta pelo gênero 

Myocastor). 

 Woods e Kilpatrick (2005) realizaram a mais recente classificação 

taxonômica de Echimyidae. Esta é similar à apresentada por Woods (1993) 

porém, inclui os gêneros Trynomys na subfamília Eumysopyinae, Phyllomys e 

Callistomys em Echimyinae, além de considerar Chaetomys não pertencente à 

essa família. Para esses autores, Myocastor e Capromys pertencem às famílias 

Myocastoryidae e Capromyidae, respectivamente. 

Dado suas diferenças em caracteres cranianos, Emmons e Vucetich 

(1998) alocaram o rato-do-cacau em um novo gênero de Echimyidae, 

Callistomys. Decorrente de extenso trabalho de campo em áreas amazônicas 

até então pouco amostradas, da Silva (1995; 1998) descreveu quatro novas 

espécies no gênero Proechimys e outros estudos moleculares em colaboração 

com J.L. Patton evidenciaram alta diversidade genética em vários gêneros da 

família, como Dactylomys, Isothrix, Makalata e Mesomys (da Silva e Patton 

1993; Patton et al. 2000). Leite (2001) separou os equimídeos arbóreos 
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amazônicos dos da Mata Atlântica, e estes constituíram um novo gênero, 

Phyllomys, que assim como Echimys, também pertence à subfamília 

Echimyinae. 

Em termos moleculares, Lara et al. (1996), utilizando a sequência 

completa do citocromo b mitocondrial, estudaram 12 gêneros da família 

Echimyidae e encontraram alto suporte para a maioria dos gêneros analisados 

e confirmaram a monofilia do grupo, embora a relação filogenética entre táxons 

supra específicos tenha permanecido incerta. Os autores concluíram que os 

grupos poderiam ter tido uma divergência simultânea e propuseram a hipótese 

filogenética de politomia (star-phylogeny). Naquele estudo, dado o suporte e 

alto nível de divergência observado para o subgênero Trinomys, anteriormente 

parte do gênero Proechimys, foi proposta a elevação de Trinomys ao nível 

genérico. 

Leite e Patton (2002) tomaram por base o conjunto de dados utilizados 

no trabalho de Lara et al. (1996) e incluíram mais três espécies de equimídeos 

(Kannabateomys amblyonyx, Clyomys laticeps e Myocastor coypus). Além do 

citocromo b, os autores utilizaram os genes mitocondriais 12S e 16S RNAr 

como marcadores. Esses autores obtiveram resultados similares ao trabalho de 

Lara e colaboradores, corroborando a hipótese de rápida diversificação e de 

politomia na família Echimyidae. No entanto, a monofilia da família não foi 

mantida, quando se incluiu o gênero Myocastor e se excluiu Capromys, 

conforme McKenna e Bell 1997. Os autores verificaram que a relação desses 

dois gêneros como grupo-irmão da família Echimyidae é bem suportada, tanto 

no método de parcimônia como na máximaverossimilhança, e sugeriram que 

ambos gêneros fossem incluídos em Echimyidae. Leite e Patton (2002) 

sugeriram ainda, que grande parte da cladogenesis que levou à formação dos 

diversos gêneros de equimídeos atuais ocorreu no Mioceno Superior, cerca de 

oito milhões de anos atrás. 

Ampliando a base de dados utilizada nos estudos de Lara et al. (1996) e 

Leite e Patton (2002) tanto em termos da representação taxonômica quanto de 

marcadores genéticos, Galewski et al. (2005) estudaram a filogenia da família 

Echimyidae (Figura 1). Esses autores utilizaram como marcadores os genes 

mitocondriais 12S, 16S, citocromo b, e o éxon 28 do gene nuclear vWF (von 

Willebrand factor). Este último gene nuclear tem sido utilizado para estudos 
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filogenéticos em outros grupos de mamíferos (Porter et al. 1996; Springer et al. 

1997; Huchon et al. 1999; 2000; Huchon e Douzery 2001) e sua inclusão no 

estudo de Galewski e colaboradores propiciou maior resolução da politomia 

observada anteriormente na família Echimyidae, além de esclarecer sobre a 

posição filogenética do gênero Myocastor. Os autores sugeriram que, a partir 

da análise integrada de diferentes marcadores, Myocastor não deve formar 

uma sub-família de Echimyidae (refutando a hipótese de Leite e Patton 2002), 

mas sim compor a sub-família Heteropsomyinae, estando filogeneticamente 

próximo aos gêneros Proechimys e Hoplomys. O gênero Capromys, por sua 

vez, parece ser um grupo externo aos equimídeos porém, sua posição 

filogenética ainda é incerta. 

Ainda segundo Galewski et al. (2005), eventos de vicariância explicam a 

diversificação dos gêneros Dactylomys e Kannabateomys (Dactylomyinae) e de 

Echimys e Phillomys (Echimyinae), os quais seriam, respectivamente, gêneros 

ecologicamente equivalentes em biomas distintos. No estudo de Galewski e 

colaboradores foi identificado um clado com alto suporte que inclui todos os 

gêneros arbóreos de Echimyidae, e um grupo formado por Myocastor, 

Thrichomys e Proechimys+Hoplomys. Com suporte mais baixo, a associação 

de Trinomys com Clyomys+Euryzygomatomys também foi sugerida (Figura 1). 

A politomia da subfamília Heteropsomyinae também foi confirmada. Galewski e 

colaboradores também demonstraram que duas subfamílias atualmente 

reconhecidas, Heteropsomyinae e Echmyinae, não parecem ser monofiléticas. 

Finalmente, esse estudo corrobora a separação filogenética de Trinomys e 

Proechimys e os autores concluem que, a grande similaridade ecológica e 

morfológica entre estes dois gêneros é resultado de convergência evolutiva 

devido a pressão de seleção equivalente. 

Fabre et al. (2012) também estudaram as relações filogenéticas de 16 

gêneros de Echimyidae (incluindo Myocastor e Capromys), com base em três 

novos genes nucleares sequenciados (APOB, GHR e RBP3) e os cinco 

marcadores previamente utilizados por Galewski et al. (2005). Para estes 

autores, a família é organizada em três grupos monofiléticos, coincidentes com 

os dados ecomorfológicos da família, e a radiação na família parece ter 

começado com divergência de habitat, seguida por divergência morfológica e, 

finalmente, a linhagem arbórea sofreu uma explosão de especialidade.   
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Figura 1: Filogenias propostas para a família Echimyidae por Galewski et al. 2005 (A) e 
Fabre et al. 2012 (B).  

 

1.2. Citogenética de equimídeos 

 A utilização das técnicas citogenéticas tem contribuído de modo 

significativo para elucidar problemas taxonômicos e delinear relações 

filogenéticas entre grupos. O estudo do cariótipo permite enfocar problemas 

relativos à determinação cromossômica do sexo, mecanismos de origem dos 

rearranjos cromossômicos, papel da heterocromatina constitutiva na evolução, 

significado adaptativo dos polimorfismos cromossômicos, diferenças 

citotaxonômicas entre raças ou espécies relacionadas, papel da variabilidade 

cromossômica na especiação e, até mesmo, à estrutura e dinâmica das 

populações com variabilidade cromossômica (Yonenaga 1977; Reig 1984). 

Os estudos cariotípicos em equimídeos foram iniciados na metade da 

década de 1970 (Patton e Gardner 1972; Yonenaga 1975; Reig e Useche 

1976) e até hoje, o volume de dados cromossômicos para esta família é 
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incipiente e insuficiente para o entendimento dos padrões de evolução 

cromossômica e isso se torna mais evidente, quando tratamos dos táxons 

amazônicos. Os dados disponíveis praticamente se limitam a número diploide 

(2n) e número de braços cromossômicos (NF), sendo que os maiores valores 

de ambos são encontrados nas espécies arborícolas e os menores são 

encontrados nas espécies terrestres (Weksler et al. 2001; Eler et al., 2012). 

Uma característica cariotípica compartilhada entre todos os equimídeos 

é a presença de uma constrição secundária em um par cromossômico, 

coincidente com a RON (Yonenaga-Yassuda et al. 1985), indicando a 

homeologia do par nucleolar nesta família. Entretanto, a posição deste par, no 

cariótipo, varia entre espécies, e isto se deve a rearranjos robertsonianos e 

não-robertsonianos que ocorreram no processo evolutivo desta família, 

alterando a fórmula cariotípica das espécies (Eler et al. 2012; Silva et al. 2012). 

Para a subfamília Echimyinae foram estudadas cariotipicamente 

aproximadamente 15 espécies, nos gêneros Isothrix, Makalata, Callistomys, 

Pattonommys e especialmente Phyllomys, que apresenta o maior número de 

táxons cariotipados (Yonenaga 1975; Souza 1981; Patton e Emmons 1985; 

Leal-Mesquita 1991; Vié et al. 1996; Aguilera et al. 1998; Lima et al. 1998; 

Patton et al. 2000; Bonvicino et al. 2003; Leite 2003; Emmons 2005; Ventura et 

al. 2008). Nesta subfamília é observada grande variação do número diploide 

entre os diferentes gêneros, desde 2n=22 em Isothrix pagurus até 2n=96 em 

Phyllomys medius. O número diploide também varia consideravelmente entre 

espécies de um mesmo gênero, como é o caso das espécies do gênero 

Phyllomys, que apresentam número diploide variando de 50 a 96 (Patton e 

Emmons 1985; Leite 2003). No caso desse gênero, o número diploide parece 

ser um caráter diagnóstico para o nível específico. 

Ainda na subfamília Echimyinae, o gênero Isothrix, apesar de pouco 

representado em coleções zoológicas, possui dados cromossômicos descritos, 

e também apresenta grande variação no número diploide, com 2n=22 em 

Isothrix pagurus (Pattons e Emmons, 1985), 2n=28 em Isothrix sinnamariensis 

(Vié et al. 1996), 2n=60 em Isothrix negrensis (Bonvicino et al. 2003) e Isothrix 

bistriata (Leal-Mesquita 1991; Patton et al. 2000), sem homogeneidade entre os 

cariótipos e com a ocorrência de vários rearranjos para explicar a origem 

destes (Bonvicino et al. 2003). As diferenças cariotípicas entre I. negrensis e I. 
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bistriata podem ser explicadas por inversões pericêntricas em dois pares 

autossomais. Apesar das similaridades cariotípicas entre estas duas espécies, 

estimativas da distância genética entre elas mostram valor similar à distância 

entre I. negrensis e I. pagurus, as quais diferem drasticamente no número 

diploide (Bonvicino et al. 2003). 

Para a subfamília Heteropsomyinae os dados cromossômicos são mais 

abundantes, certamente devido ao significativo volume de dados disponíveis 

para o gênero Proechimys, o roedor neotropical com o maior número de 

espécies estudadas cariotipicamente (Eler et al. 2012, Silva et al. 2012). 

O gênero Thrichomys, com distribuição ao longo da Mata Atlântica 

brasileira, apresenta 2n=26 em T. inermis (Leal-Mesquita 1991; Bonvicino et al. 

2002), 2n=30 em Thrichomys sp. (Lima 2000; Bonvicino et al. 2002) e 2n=34 

em T. pachyurus (Bonvicino et al. 2002). Já T. apereoides apresentou quatro 

diferentes complementos cromossômicos: 2n=28, NF=50 (Bonvicino et al. 

2002); 2n=28, NF=52 (Bonvicino et al. 2002); 2n=30, FN=54 (Souza e 

Yonenaga-Yassuda 1982; Leal-Mesquita 1991); 2n=30, FN=56 (Svartman 

1989), sugerindo tratar-se de um complexo de espécies. Neste caso, o número 

diploide e número de braços são excelentes caracteres para distinção de 

espécies e subespécies. Lima (2000) atribuiu as diferenças encontradas em 

Thrichomys principalmente à ocorrência de reordenamentos complexos do tipo 

fusão/fissão cêntricas e inversão pericêntrica. 

O gênero Mesomys também apresenta variação cariotípica entre 

espécies, com 2n=42 em M. occultus e 2n=60 em M. hispidus (Patton et al. 

2000) e M. stimulax (Emmons, dados não publicados). Por outro lado, o gênero 

Trinomys apresenta o mesmo número diploide (2n=60) em T. albispinus e T. 

iheringi (Yonenaga-Yassuda et al. 1985; Leal-Mesquita et al. 1992; Fagundes 

et al. 2004), porém com a presença de microcromossomos, que variam em 

número entre as duas espécies. Fagundes et al. (2004) concluíram que os 

microcromossomos de T. iheringi são provavelmente cromossomos B e 

sugerem, ainda, um estudo da composição genômica destes 

microcromossomos, por meio do isolamento de possíveis sequências 

repetitivas a partir do DNA centromérico. 

Para o gênero Proechimys, estudos citogenéticos revelaram que a 

maioria das espécies possui cariótipos distinguíveis, e numa compilação destes 
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feita por Eler et al. (2012) foram verificadas 61 formas cariotípicas para o 

gênero, embora correspondendo a um número menor de espécies [25, de 

acordo com Wilson e Reeder (2005)]. Por outro lado, técnicas de bandeamento 

cromossômico começaram a ser empregadas no final da década de 1970 

(Barros 1978), porém ainda hoje os trabalhos que envolvem tais técnicas são 

escassos. 

Para a subfamília Dactylomyinae, são conhecidos os cariótipos de 

apenas três espécies, e são estas que apresentam os maiores números 

diploides dentre os equimídeos: 2n=98 em Kannabateomys amblyonyx 

(Paresche et al. 2004), 2n=94 em Dactyolomys dactylinus (Aniskin 1993) e 

2n=118 em Dactylomys boliviensis (Dunnum et al. 2001). No caso desta última 

espécie, aparentemente restrita ao território boliviano, este é o maior número 

diploide conhecido dentre todos os mamíferos. 

 

1.3 Citogenética molecular e sequências repetitivas de DNA 

Durante várias décadas, análises citogenéticas foram realizadas por 

métodos clássicos de estudo do cariótipo, o que permitiu uma descrição 

macroscópica da estrutura e organização cromossômica, como o número e 

morfologia dos cromossomos e sistemas de cromossomos sexuais. Um avanço 

importante na citogenética veio nas duas últimas décadas com a detecção in 

situ de sequências de DNA nos cromossomos por meio da utilização de 

segmentos específicos de DNA como sondas (técnica de FISH) (Guerra 2004). 

Isto permitiu estudos mais detalhados no campo da citogenética e a integração 

da informação molecular da sequência do DNA com sua localização física ao 

longo dos cromossomos e genomas (Schwarzacher 2003; Jiang e Gill 2006). 

A citogenética molecular pode ser aplicada na detecção de sequências 

únicas ou repetitivas, regiões específicas de cromossomos, cromossomos ou 

genomas inteiros. Tal abordagem permite a integração de mapas citogenéticos 

aos mapas de ligação, auxiliando na compreensão da estrutura do 

cromossomo e organização genômica (Martins et al. 2010). Além disso, 

sequências de DNA repetitivo podem ser bons marcadores cromossômicos 

para serem utilizados em estudos evolutivos, identificação de rearranjos 

cromossômicos e identificação de cromossomos sexuais e supranumerários 
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(Teixeira et al. 2009). Ainda, permite a identificação de polimorfismos e/ou 

variabilidade não detectados por ferramentas da citogenética clássica 

(Yonenaga-Yassuda 2004). Yonenaga-Yassuda (op. cit.) afirma que, pelo 

menos uma ou algumas espécies de quase todas as ordens de mamíferos 

placentários já foram estudadas por meio da citogenética molecular. A autora 

ressalta, que esta ferramenta pode revelar muitos rearranjos cromossômicos, 

que levaram à reorganização nos genomas de diferentes espécies de 

mamíferos e outros vertebrados. 

No caso dos roedores, e especialmente dos equimídeos, poucos 

estudos foram realizados, utilizando a citogenética molecular, e os que existem, 

em geral, enfocam sítios teloméricos e ribossomais. 

Genes de cópia única ou de poucas cópias correspondem a uma 

pequena parte do genoma dos vertebrados (2-10%), quando comparado às 

regiões repetitivas (Horvath et al. 2001). Eucariotos têm dois tipos de DNA 

altamente repetitivos: sequências dispersas, como os elementos transponíveis 

e repetidas em tandem, como DNA satélite e ribossomal (Phillips e Reed 1996; 

Martins 2007). 

DNAs satélites podem variar de 1.000 a 100.000 cópias por genoma, 

comumente com repetições entre 100 a 300 pares de bases. Estas sequências 

são organizadas em grandes grupos, principalmente na região telomérica e 

centromérica dos cromossomos e são os principais componentes das 

heterocromatinas (Martins 2007). Esta classe de DNA repetitivo é utilizada para 

o mapeamento físico do genoma, contribuindo para o desenvolvimento de 

marcadores genéticos de fundamental importância para o conhecimento da 

estrutura cromossômica e da evolução em muitas espécies (Azevedo et al. 

2005). 

Um exemplo clássico da aplicabilidade da metodologia FISH em roedores 

é o caso da espécie Akodon cursor, que apresenta diferentes morfotipos, ou 

seja, 2n=14, com um grande par metacêntrico; 2n=15 com um par metacêntrico 

e dois submetacêntricos de tamanhos diferentes; e 2n=16 com dois pares 

submetacêntricos. Pelo menos 28 formas cariotípicas diferentes são 

conhecidas para a espécie devido a rearranjos deste par grande (par 1), 

inversões, trissomia e aneuploidia. A aplicação da FISH com sonda telomérica 

revelou marcações terminais e intersticiais, que associadas ao padrão de 
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banda G, revelou os mecanismos de rearranjos cromossômicos entre as 

diferentes formas desta espécie e permitiu concluir que o cariótipo com 2n=16 

é o provável ancestral e a forma 2n=14, a mais derivada para a espécie 

(Fagundes et al. 1998). 

Considerando a grande diversidade observada na família Echimyidae, as 

incertezas nas relações entre as espécies e o potencial da citogenética na 

caracterização da biodiversidade e seu processo evolutivo, realizamos um 

estudo cariotípico em táxons representantes desta diversidade, a fim de 

mapear os rearranjos cromossômicos que participaram neste processo e 

compreender os fatores que levaram à diversificação na família.  

 

 

 

2. OBJETIVOS 

2.1. Objetivo geral 

 Este trabalho teve como principal objetivo comparar os padrões 

cariotípicos, clássico e de sequências de DNA repetitivo, em espécies de 

Echimyidae, buscando padrões evolutivos cromossômicos. 

 

2.2 Objetivos específicos 

 Descrever a macroestrutura cariotípica de espécies representantes da 

família Echimyidae. 

 Mapear a localização da heterocromatina constitutiva e de sequências 

repetitivas de DNAr 18S e teloméricas nestes representantes. 

 Identificar rearranjos cromossômicos envolvidos no processo de 

evolução cariotípica na família. 

 Detectar marcadores citotaxonômicos que auxiliem da diferenciação dos 

táxons. 

  



 11 

3. MATERIAL E MÉTODOS 

 Neste trabalho, utilizamos a classificação taxonômica de Woods e 

Kilpatrick (2005) e os agrupamentos filogenéticos propostos por Galewski et al. 

(2005) e Fabre et al. (2012) para analisar, citogeneticamente, representantes 

das diferentes subfamílias viventes de Echimyidae, a saber: Dactylomys 

dactylinus, Isothrix paguros, Makalata didelphoides, Proechimys spp., Mesomys 

hispidus, Thrichomys apereoides e Trynomys paratus. Além de representarem 

as três subfamílias de Echymyidae, tais táxons também representam diferentes 

subclados (linhagens) nos filogramas propostos (Figura 1), permitindo-nos 

dessa forma uma abordagem evolutiva. 

 A maior parte do material analisado foi proveniente das coletas 

realizadas no âmbito do projeto “Rede de Pesquisa para ampliação do 

conhecimento sobre a biodiversidade de vertebrados da Amazônia brasileira 

(SISBIOTA BRASIL)” e de outras duas coletas: uma na Mata Atlântica, 

município de Guarapari, ES, visando amostras de Trynomys paratus e outra no 

Parque Nacional Sempre Vivas, município de Diamantina, MG, visando a 

obtenção de amostras de Thrichomys apereoides (Figura 2). Também foram 

utilizadas algumas amostras do banco do Laboratório de Genética Animal do 

INPA (cujas localidades de coleta também estão representadas no mapa) 

(Figura 2).  

 Os animais coletados foram mantidos vivos até a chegada à base de 

apoio (laboratório) em campo, onde foram eutanasiados, feito a biometria e 

amostras de tecidos foram retiradas para as análises. 

As coletas dos espécimes e obtenção das amostras foram autorizadas 

pelas licenças 02005.000642/03-11 (IBAMA/MMA), 02000.002336/2003-93 

(IBAMA/MMA), 02005.002672/04 (IBAMA/MMA), 37585-5 (SISBIO/MMA), 

37592-4 (SISBIO/MMA), 10985 (SISBIO/MMA). As atividades de 

experimentação com animais foram autorizadas pelo parecer 002/2013 da 

Comissão de Ética em Pesquisa no Uso de Animais do INPA. 
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Figura 2: Mapa do Brasil (e parte da América do Sul), indicando as regiões de 
coleta de roedores equimídeos: 1- alto rio Japurá (1.84341666667°S, 
69.0264722222°W); 2- Santa Isabel do Rio Negro, rio Negro 
(0.57725000000°S, 64.8976944444°W); 3- Região do baixo rio Purus 
(6.5784111000°S, 64.5723388900°W); 4- margem esquerda do médio rio 
Madeira (5.24610277778°S, 60.7140500000°W); 5- região do baixo rio 
Aripuanã (6.00000000000° S, 60.1666666667°W); 6- Parque Estadual do rio 
Negro Setor Sul, rio Cuieiras (2.70708611111°S, 60.3738388889°W); 7- 
região do rio Jatapú (2.0179400000°S, 58.2032280000°W); 8- Flona Saracá-
Taquera e Rebio Trombetas, rio Trombetas (1.48163888889°S, 
56.4573333333°W); 9- Parque Nacional da Amazônia e Flona do Tapajós, rio 
Tapajós (4.53486111111°S, 56.6031666667°W); 10- Vale do rio Jari 
(0.7000000000°S, 52.6666666667°W); 11- Parque Nacional Sempre Vivas, 
Diamantina, Minas Gerais  (17.9172656000°S, 43.7867219000°W); 12- 
Município de Guarapari, Espírito Santo (20.5308333333°S, 
40.5988888889°W).  
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3.1. Coleta dos indivíduos 
Para a coleta dos espécimes foram utilizadas armadilhas “live-traps” do 

tipo tomahawk (14x14x40cm) e sherman (8x8x23cm). Estas foram distribuídas 

em transectos lineares, dispostas aos pares (uma tomahawk e uma sherman), 

em 50 estações de coleta espaçadas 25 metros entre si. Nas estações 

ímpares, a armadilha do tipo Sherman foi disposta no sub-bosque e a do tipo 

Tomahawk no chão. Nas estações pares, a armadilha do tipo Sherman foi 

disposta no chão e a do tipo Tomahawk no sub-bosque. As armadilhas foram 

iscadas com pedaços de banana e pasta de amendoim torrado moído, 

permaneceram ativadas por um período mínimo de 10 noites consecutivas e 

vistoriadas diariamente no período matutino (e re-iscadas conforme a 

necessidade). Os espécimes de hábito arborícola foram coletados por meio de 

tiro, utilizando espingarda calibre 22 e munição escumilho.  

 Os indivíduos coletados foram preparados segundo procedimentos 

utilizados na Coleção de Mamíferos do INPA. Cada espécime teve informações 

de idade, sexo, estágio reprodutivo, peso, medidas, localidade, ambiente e 

condições climáticas anotadas em caderno de campo padronizado pela 

curadoria da Coleção. Em seguida o indivíduo foi sacrificado por meio de 

deslocamento cervical ou injeção de anestésico (Ketamina, a 300mg/Kg IP). 

Uma incisão de aproximadamente 4cm foi feita na região ventral do animal 

para a retirada do fêmur (para obtenção de células medulares) e tecido 

muscular (para extração de DNA). Em seguida o animal foi preparado em via 

úmida tendo todo o corpo fixado em formol 10% e preservado em álcool 70%. 

Todos os espécimes foram depositados na Coleção de Mamíferos do INPA. 

 

3.2 Métodos Citogenéticos Clássicos 

3.2.1 Obtenção de cromossomos mitóticos e coloração convencional 

Os cromossomos foram obtidos de espécimes de ambos os sexos, pelo 

método in vitro, com modificações e adaptado para mamíferos a partir dos 

trabalhos de Ford e Harmerton (1956). Após a retirada do fêmur dos indivíduos, 

a medula foi retirada da cavidade óssea por meio de injeção vigorosa de 

solução hipotônica de cloreto de potássio 0,075M na diáfise do osso, com uma 

seringa de 5mL. A medula foi divulcionada em uma Placa de Petri com 10mL 
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da solução hipotônica, e acrescidas 10 gotas de solução de colchicina 0,0125% 

para interrupção da divisão celular e hipotonização. Esta suspensão 

permaneceu em estufa a 37 ºC por 30 minutos. Em seguida, o sobrenadante foi 

transferido para um tubo Falcon de 15mL e oito a 10 gotas de fixador Carnoy 

(metanol-ácido acético: 3:1) foram adicionadas e novamente homogeneizado. 

Essa solução foi centrifugada a 900rpm, por 10 minutos, o sobrenadante 

desprezado e o pellet ressuspendido em 10mL de fixador. Esse passo foi 

repetido duas vezes. Após a última centrifugação, o sobrenadante foi 

descartado e adicionou-se fixador na proporção de 2:1, em relação à 

quantidade de sedimento, e homogeneizado. Esta suspensão foi transferida 

para um tubo tipo Eppendorf devidamente identificado com o número do 

espécime e guardado em freezer (-10 °C) até a preparação das lâminas. No 

laboratório, a suspensão celular foi gotejada sobre uma lâmina de vidro limpa 

(2 a 3 gotas em lâmina aquecida em água destilada a 50 °C), a uma altura de 

30-40cm e seca à temperatura ambiente. As lâminas foram coradas com 

solução de Giemsa, diluída a 5% em tampão fosfato pH 6,8, por 10 minutos. 

Posteriormente foram lavadas e secas novamente ao ar. 

 

3.2.2 Bandeamento C 

Para o estudo da distribuição da heterocromatina constitutiva, foi 

utilizado o Bandeamento C, seguindo o protocolo de Sumner (1972). As 

lâminas foram envelhecidas por 7 dias, em estufa a 37ºC.  Após esse período, 

foram tratadas com HCl 0,2N em temperatura ambiente por 30 minutos, 

lavadas com água destilada e deixadas secar ao ar. Logo em seguida, as 

mesmas foram incubadas em solução de hidróxido de bário octahidratado 

(Ba(OH)2.8H2O) a 5%, recém preparada e filtrada, por um período de cinco 

segundos a um minuto em uma temperatura de 41 ºC. O tempo de tratamento 

com hidróxido de bário foi determinado para cada espécie. Após isso, as 

lâminas foram lavadas rapidamente em solução de HCl 0,2 N e posteriormente 

em água destilada e novamente deixadas secar ao ar. Em seguida as lâminas 

foram incubadas em solução salina 2XSSC (cloreto de sódio 0,3M e citrato 

trissódico 0,06M em pH 6,8) a 60 ºC, por 15 minutos. Novamente as lâminas 

foram lavadas em água destilada, secas ao ar e coradas em Giemsa diluído a 
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2% em tampão fosfato pH 6,8, por 20-30 minutos ou com Giemsa 5% por 5 a 

10 minutos e novamente, lavadas em água destilada e secas ao ar. 

 

3.2.3 Detecção da Região Organizadora de Nucléolo (Ag-RON) 

A Detecção das Regiões Organizadoras de Nucléolo (RONs) foi feita 

segundo o protocolo descrito por Howell e Black (1980), por meio da técnica de 

precipitação de cristais de prata (Ag-RON), com pequenas modificações. Sobre 

a lâmina com cromossomos mitóticos foi colocada, uma gota de solução 

aquosa de gelatina a 2% acrescida de ácido fórmico na proporção de 

1mL/100mL de solução. Adicionou-se sobre a gota de gelatina duas gotas de 

solução aquosa de nitrato de prata (AgNO3) a 50%, agitando levemente a 

lâmina e cobrindo com lamínula. Esse material foi levado à câmara úmida, em 

banho-maria à 60 ºC, por um período de dois a quatro minutos, ou até a lâmina 

apresentar uma coloração marrom-dourada. Em seguida as lâminas foram 

lavadas em água destilada, permitindo que a lamínula e o excesso de soluções 

fossem removidos, e novamente secas ao ar. 

3.2.4. Análise cariotípica 

As preparações cromossômicas foram examinadas em microscópio 

óptico comum com objetiva de imersão. Foram contadas pelo menos 30 

metáfases de cada indivíduo, com o intuito de estabelecer o valor modal (2n) e 

o número fundamental (número de braços) de cada espécime.  

As melhores metáfases foram editadas no programa Adobe Photoshop 

CS4. A média do comprimento total dos cromossomos e da razão entre os 

braços cromossômicos (q/p) foram calculadas, com auxílio do programa livre 

Image J. O cariótipo foi montado emparelhando os cromossomos com base na 

razão entre os braços cromossômicos e na posição do centrômero, segundo 

Levan et al. (1964). Os cromossomos mitóticos foram classificados em 

metacêntricos (RB=1,0-1,69), submetacêntricos (RB=1,7-2,99), 

subtelocêntricos (RB=3,00-7,0) e acrocêntricos (RB>7,00). 

Na determinação do número de braços (Número Fundamental) foram 

considerados os autossomos metacêntricos, submetacêntricos e 

subtelocêntricos como tendo dois braços e os acrocêntricos como tendo 

apenas um braço. Os cromossomos sexuais não foram considerados. 



 16 

3.3. Métodos Citogenéticos Moleculares 

3.3.1. Extração de DNA 

A extração do DNA foi feita a partir de tecido muscular, seguindo o 

protocolo de Sambrook e Russell (2001), com modificações. O tampão de lise 

(Tris-HCl pH 8,0 em 10 mM, NaCl 0,3 M, EDTA 10 mM, Ureia 4 M, SDS 1%) foi 

utilizado. Posteriormente acrescentou-se 15 μL de proteinase K (10 mg/mL) e 6 

μL de RNAse (10 mg/mL) e as amostras foram incubadas para a digestão do 

tecido. O material foi lavado sucessivamente com 500μl de fenol, 500μl de 

fenol clorofórmio, 500μl de álcool isoamílico e 500μl de clorofórmio hidratado. 

Em seguida o DNA foi desproteinado por precipitação salina e centrifugação a 

14000 rpm. O sobrenadante foi então precipitado com 600 μL de isopropanol 

100%, também com o auxílio de centrifugação. Em seguida o DNA foi hidratado 

com aproximadamente 100 μL de água milli-Q, dependendo do tamanho do 

pellet (DNA precipitado) formado. Para possibilitar a análise da quantidade e 

integridade do material, o DNA extraído foi quantificado por comparação com 

marcador de concentração conhecida, em eletroforese padrão (com tampão 

Tris-Borato- EDTA 0,5X e corrida a 70 V por 40 minutos) em gel de agarose 

0,8% e corado com corante GelRed 10.000X em água). A visualização e 

análise do DNA no gel foram feitas no fotodocumentador Easy Doc 100 

(BioAgency). 

 

3.3.2. Amplificação de sequências repetitivas 

Regiões repetitivas de DNA 18S e teloméricas foram estudadas 

utilizando-se primers já testados em mamíferos: 18S (F 5’-CCG CTT TGG TGA 

CTC TTG AT-3’; R 5’CCG AGG ACC TCA CTA AAC CA-3’) (Gross et al. 2010) 

e região telomérica (TTAGGG)5 e (CCCTAA)5 (Ijdo et al. 1991). 

A amplificação enzimática destas regiões dos indivíduos amostrados foi 

realizada a partir do DNA celular total previamente isolado, sendo a 

amplificação realizada através da técnica de PCR (Polimerase Chain Reaction 

– Saiki et al. 1988). Os produtos de PCR fita dupla foram obtidos em um 

volume total de 25 μL (~100 ng de DNA genômico; Tampão 1X; 0,5 unidades 

de Taq DNA Polimerase; 0,2 mM de cada dNTP – dATP, dCTP, dTTP, dGTP; 

0,2 μM de cada oligonucleotídeo iniciador (primer); 2,0 mM de cloreto de 
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magnésio e água mili-Q para completar o volume). As reações foram 

processadas em termociclador (Ependorff - Mastercycler Gradient). 

Depois de amplificados, os produtos de PCR foram verificados e 

quantificados por comparação com o marcador Low Mass DNA Ladder 

(Invitrogen) em eletroforese em gel de agarose 1,0% corado com corante 

GelRed 10.000X em água. As visualizações e documentações dos géis de 

agarose foram realizadas no fotodocumentador Easy Doc 100 (BioAgency). 

 

3.3.3. Hibridização in situ fluorescente (FISH) 

A técnica de hidridização in situ por fluorescência (FISH) foi a descrita 

por Pinkel et al. (1986) com algumas modificações. Foram utilizadas lâminas 

obtidas conforme descrito no tópico 3.2.1.  

Tratamento das lâminas: 

Tratar cada lâmina com 100µl de RNase 40 µg/mL (0,4 µL de RNase 10 

mg/mL e 99,6 µL de 2XSSC) por 1 hora e 30 minutos em câmara úmida a 37 

ºC. Lavar as lâminas duas vezes em 2xSSC durante 10 minutos cada. 

Desidratá-las em série alcoólica 70%, 85% e 100% (etanol mantido no freezer) 

durante 10 minutos cada. Mergulhar as lâminas em formamida 70% em 2xSSC 

por 5 minutos a 70 ºC. Desidratar o material em etanol 70%, 85% e 100% a -20 

°C por 5 minutos cada. Deixar secar ao ar. 

Solução de hibridização: 

No tubo Eppendorf com a sonda adicionar: 40 µL de formamida, 16 µL 

de sulfato de dextrano 50% e 8 µL de 20xSSC. Aquecer a 95 ºC por 10 minutos 

e passar imediatamente ao gelo. 

Hibridização: 

Colocar 80 µL da solução de hibridização sobre a lamínula e inverter a 

lâmina sobre a lamínula. Manter as lâminas com o material voltado para baixo 

em câmara úmida (2xSSC) a 37 ºC durante uma noite (aproximadamente 16 

horas). 

Lavagens: 

Lavar em 2xSSC em temperatura ambiente apenas para tirar a lamínula 

e escorrer bem a lâmina sem deixar secar. Lavar em formamida 50% por 15 

minutos a 37 ºC. Lavar em 2xSSC por 15 minutos a 37 ºC. Lavar em 2xSSC 
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por 15 minutos à temperatura ambiente. Lavar todas as lâminas em 4xSSC à 

temperatura ambiente. 

Detecção: 

Colocar sobre cada lâmina 70 µL de avidina-FITC 0,07% em tampão C 

(0,1 M de bicarbonato de sódio, pH 8,5 e 0,15 M de NaCl). Cobrir com lamínula 

e deixar por 40 minutos em câmara úmida com 2xSSC. Lavar em tampão de 

bloqueio (NaHCO3 1,26%; citrato de sódio 0,018%; Triton 0,0386%; leite em pó 

desnatado 1%; diluido em água destilada ajustando para pH 8,0) recém 

preparado a 42 ºC por 5 minutos por 3 vezes. Após a lavagem, colocar sobre 

cada lâmina 80 µL de anti-avidina biotina-conjugada 2,5% (2 µL de anti-avidina 

estoque em 78 µL de tampão de bloqueio), cobrir com lamínula, deixar em 

câmara úmida com 2xSSC a 37 ºC por 30 minutos. Lavar em tampão de 

bloqueio por 3x (5 minutos cada) com agitação. Lavar em 4xSSC/Triton 2% por 

duas vezes (3 minutos cada com agitação) e mais duas vezes em 

4xSSC/Triton 0,2%. Secar as lâminas em temperatura ambiente. 

Montagem das lâminas e análise: 

A cada lâmina adicionou-se solução de DAPI diluída em antifadeing 

VectaShield na proporção de 20 µL de antifading para µL de DAPI. 

Os cromossomos metafásicos foram analisados e fotografados em um 

microscópio de fluorescência Olympus BX51. As imagens foram capturadas 

através do software Image-PRO MC 6.0 e as melhores metáfases tiveram seus 

cromossomos emparelhados. 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Os resultados obtidos com a análise cromossômica comparativa de 

equimídeos e a discussão desses dados são apresentados na forma de dois 

capítulos, conforme mencionados a seguir: 

 

Capítulo 1 – Análise citogenética comparativa de espécies de Proechimys 

(Rodentia: Echimyidae) com novos registros cariotípicos para o gênero, 

na Amazônia brasileira. 

 

Capítulo 2 – Diversidade citogenética e mapeamento físico-cromossômico 

de sequências repetitivas de DNA em seis espécies de roedores da família 

Echimyidae (Mammalia : Rodentia). 
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Análise citogenética comparativa de espécies de Proechimys (Rodentia: 

Echimyidae) com novos registros cariotípicos para o gênero, na Amazônia 

brasileira 

Eler, E.S.1; Silva, C.E.F.1; da Silva, M.N.F.2; Feldberg. E.1 

1 – Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, Laboratório de Genética 

Animal / Coordenação em Biodiversidade. Av. André Araújo, 2936, Petrópolis, 

Manaus, Amazonas, Brazil. CEP: 69067-375. 

2 – Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, Coleção de Mamíferos / 

Coordenação em Biodiversidade. Av. André Araújo, 2936, Petrópolis, Manaus, 

Amazonas, Brazil. CEP: 69067-375 

Palavras-chave: ratos espinhosos, FISH, bandeamento cromossômico, 

floresta tropical 

Resumo 

Roedores do gênero Proechimys são os representantes mais diversos da 

família Echimyidae, inclusive em termos cromossômicos. Neste trabalho 

apresentamos novos registros cariotípicos para seis espécies deste gênero, 

coletadas em diferentes localidades da Amazônia brasileira, incluindo a 

macroestrututra cariotípica, o padrão de localização da RON, da 

heterocromatina constitutiva e de sequências de DNA repetitivo (ribosomal 18S 

e telomérico). Ainda, novos citótipos são descritos para P. echinothrix (2n=32, 

NF=58) da região do rio Purus e para P. cuvieri (2n=28, NF=46) da região do 

rio Japurá. Todos os indivíduos apresentaram hibridização da sonda de DNAr 

18S em um par cromossômico, com exceção de P. cuvieri da região do rio 

Japurá, que apresentou uma terceira marcação em um dos homólogos do par 

1. Dadas as variações cariotípicas verificadas, não descartamos a possibilidade 

das populações estudadas de P. cuvieri da região do rio Japurá e P. echinothrix 

da região do baixo rio Purus tratarem-se de novas espécies para o gênero. 

Verificamos que a distribuição geográfica dos citótipos descritos para P. 

gardneri (2n=40, NF=54) foi ampliada da região do rio Madeira até a margem 

esquerda do rio Purus, do citótipo descrito para P. guyannensis (2n=46, 

NF=50) da região do rio Uatumã até a margem esquerda do rio Trombetas, e 
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do citótipo recém descrito para P. goeldii (2n=16, NF=14) para região norte do 

Mato Grosso até o baixo rio Purus. 

Introdução 

 Roedores neotropicais da família Echimyidae são considerados os mais 

diversos entre os Hystricognathi, tanto em termos taxonômicos, como 

ecológicos, morfológicos e adaptativos (Araújo et al. 2014). Esta família, que 

compreende cerca de 90 espécies descritas em 19 gêneros (Woods e Kilpatrick 

2005), constitui um exemplo de uma grande radiação evolutiva dentro destes 

roedores (Fabre et al. 2012). Sua distribuição ocorre por toda a região 

Neotropical, desde a América do Norte até a Argentina (Leite e Patton 2002), 

sendo que a região amazônica abriga grande parte de suas espécies (da Silva 

et al. 2001; Iack-Ximenes et al. 2005). 

 Nesta família, Proechimys é o gênero que abriga o maior número de 

espécies (25 espécies, segundo Wilson e Reeder 2005) e é o táxon que mais 

tem sido estudado em termos da genética molecular e citogenética (Patton et 

al. 2000; Weksler et al. 2001; Bonvicino et al. 2005; Machado et al. 2005; Silva 

et al. 2012; Eler et al. 2012, Fabre et al. 2012; Amaral et al. 2013). 

 Do ponto de vista citogenético, este gênero tem mostrado uma grande 

variação cromossômica, com 2n variando desde 14 até 62 cromossomos. 

Ainda, pelo menos 62 formas cariotípicas são conhecidas, oriundas não só dos 

diferentes números diploides, mas também da morfologia dos cromossomos e 

do padrão de distribuição de outros marcadores citogenéticos (Eler et al. 2012; 

Amaral et al. 2013). Entretanto, mesmo com diversos cariótipos já registrados, 

nenhuma hipótese para a evolução cromossômica pôde ser elaborada para 

este grupo. Isto se deve, em grande parte, à carência de informações 

citogenéticas para a grande maioria das espécies de Proechimys, e também 

pela inexistência de uma filogenia robusta, que estabeleça as relações 

interespecíficas neste gênero (Eler et al. 2012). 

 Diversos trabalhos têm demonstrado que sequências de DNA 

repetitivo não codificantes do DNA desenvolve um papel fundamental na 

manutenção celular e estão envolvidos em mecanismos de regulação, 

determinantes na expressão gênica, podendo resultar em mudanças 

fenotípicas, além de estarem envolvidos em processos de especiação 
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(Kazazian 2004; Martins 2007; Vitte et al. 2014; Zeigler 2014). Assim, o 

mapeamento físico-cromossômico dessas sequências repetitivas pode 

proporcionar um melhor panorama do genoma, além de gerar marcadores 

cromossômicos úteis em estudos de evolução, na identificação de 

cromossomos específicos, rearranjos cromossômicos e identificação de 

cromossomos sexuais (Martins 2007). 

 Em Akodon cursor, por exemplo, a análise de sequências repetititvas 

teloméricas revelou marcações terminais e intersticiais que, associada ao 

padrão de banda G, mostrou mecanismos de rearranjos cromossômicos entre 

as diferentes formas cariotípicas desta espécie. Ainda, permitiu concluir que o 

cariótipo com 2n=16 é o provável ancestral e a forma 2n=14, a mais derivada 

para a espécie (Fagundes et al. 1998). 

 Ventura et al. (2006) associaram o padrão de localização das 

sequências teloméricas de DNA com o padrão de bandeamento C e G em 

quatro espécies de Akodon e concluiram que a presença de sequências 

teloméricas intersticiais (ITS) pode estar relacionada: 1) com eventos de 

rearranjos cromossômicos (fusão e fissão), que moldaram o cariótipo; 2) com a 

presença de sequências de DNA repetitivo na heterocromatina constitutiva e; 3) 

também com a amplificação dessas sequências na eucromatina ao longo dos 

braços cromossômicos. 

 Até o momento, o mapeamento de sequências repetitivas de DNA em 

Proechimys se limita às espécies P. guyannensis, P. cuvieri (Silva et al. 2012) e 

P. longicaudatus (Amaral et al. 2013), com a descrição da localização do DNAr 

18S e sequências teloméricas. 

 Dada a grande instabilidade taxonômica verificada no gênero 

Proechimys, a ocorrência de diferentes fórmulas cariotípicas para uma mesma 

espécie, ser um grupo de diversificação recente, tornam este gênero um bom 

modelo para estudo evolutivo em equimídeos. 

 Assim, o objetivo deste trabalho foi ampliar os estudos neste gênero 

tanto em número de espécies como em sua distribuição na Amazônia, incluindo 

a descrição do padrão de localização das sequências de DNA ribosomal 18S e 

DNA telomérico, na tentativa de compreender os mecanismos cromossômicos 

envolvidos em sua  evolução, bem como na família Echimyidae. 
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Material e Métodos 

No presente trabalho, analisamos citogeneticamente 56 indivíduos do gênero 

Proechimys, distribuídos em seis espécies (Tabela 1), coletados em 10 

localidades da Amazônia brasileira (Figura 1), e depositados na Coleção de 

Mamíferos do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (INPA), Brasil. As 

coletas dos espécimes e obtenção das amostras foram autorizadas pelas 

licenças 02005.000642/03-11 (IBAMA/MMA), 02000.002336/2003-93 

(IBAMA/MMA), 02005.002672/04 (IBAMA/MMA), 37585-5 (SISBIO/MMA), 

37592-4 (SISBIO/MMA), 10985 (SISBIO/MMA). As atividades de 

experimentação com animais foram autorizadas pelo parecer 002/2013 da 

Comissão de Ética em Pesquisa no Uso de Animais do INPA. 

 

Tabela 1: Espécies coletadas, número de indivíduos, sexo, número diploide e 
fundamental, procedência e registro de identificação. 
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Figura 1. Mapa da bacia amazônica brasileira, indicando os locais de coleta 
dos indivíduos de Proechimys: 1- alto rio Japurá (1.84341666667°S,                  
69.0264722222°W); 2- Santa Isabel do Rio Negro, rio Negro 
(0.57725000000°S, 64.8976944444°W); 3- Reserva extrativista de Canutama, 
rio Purus (6.5784111000°S, 64.5723388900°W); 4- baixo rio Jacinto, margem 
direita do  rio Purus (6.8300640000°S; 64.2819020000°W); 5- Rebio Abufari, 
margem esquerda do rio Purus (4.97616666667ºS, 62.9774722222ºW ); 6– 
margem esquerda do rio Madeira (5.24610277778°S, 60.7140500000°W); 7- 
baixo rio Aripuanã (6.00000000000°S, 60.1666666667°W); 8- rio Jatapú 
(2.0179400000°S, 58.2032280000°W); 9- Flona Saracá-Taquera e Rebio 
Trombetas, rio Trombetas (1.48163888889°S, 56.4573333333°W); 10- Vale do 
rio Jari (0.7000000000°S, 52.6666666667°W. 
 

As suspensões celulares foram obtidas a partir de células da medula 

óssea usando o método “air-drying” de Ford e Harmerton (1956). A 

heterocromatina constitutiva foi evidenciada segundo protocolo de Banda C de 

Sumner (1972). A região organizadora do nucléolo (RON) foi localizada usando 

o método descrito por Howell e Black (1980). Regiões repetitivas de DNA 18S e 

teloméricas foram mapeadas pela FISH (in situ fluorecence hybridizationi) 

(Pinkel et al. 1986), com condição de estringência de 77%, utilizando sondas 

obtidas com primers já testados em mamíferos: 18S (F 5’-CCG CTT TGG TGA 
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CTC TTG AT-3’; R 5’CCG AGG ACC TCA CTA AAC CA-3’) (Gross et al. 2010); 

região telomérica (TTAGGG)5 e (CCCTAA)5 (Ijdo et al. 1991). Os produtos da 

PCR do gene DNAr 18S e da sequência telomérica foram marcados por nick 

translation com digoxigenina-11-dUTP (Dig-Nick Translation mix; Roche), 

seguindo as instruções do fabricante. A detecção dos sinais de hibridização foi 

realizada com anti digoxigenina-rodamina (Roche Applied Science). Em 

seguida os cromossomos foram contracorados com DAPI e analisados em 

microscópio de epifluorescência Olympus BX51. Para montagem dos cariótipos 

os cromossomos foram organizados em ordem decrescente de tamanho, e 

separados em grupos por tipo morfológico, determinado pela posição do 

centrômero [metacêntrico (m), submetacêntrico (sm), subtelocêntrico (st) e 

acrocêntrico (a)]. Para determinação do número de braços cromossômicos 

(NF) apenas os cromossomos autossomos foram considerados. 

 

Resultados 

 

Citogenética clássica 

Neste trabalho foi ampliada geograficamente a distribuição de dados já 

conhecidos para P. gardneri e P. guyannensis, uma vez que amostragens 

foram feitas em regiões anteriormente não coletadas. Também registramos 

novas informações cromossômicas para P. cuvieri, P. goeldii e P. echinothrix. 

As informações da macroestrutura cariotípica (2n, NF, RON, Banda C e 

G) de P. gardneri da região do médio rio Madeira (localidade 6, Fig. 1), P. 

longicaudatus (2n=28, NF=46) da região do rio Aripuanã (localidade 7, Fig.1) e 

de P. guyannensis (2n=38, NF=52) da região de Santa Izabel do rio Negro e 

Vale do Jari (localidades 2 e 10 da Fig.1, respectivamente) estão descritas no 

trabalho de Eler et al. (2012). No presente trabalho adicionamos informações 

de citogenética molecular para os indivíduos estudados por Eler et al. (2012) e 

para outras populações. 

P. gardneri, REBIO Abufari (localidade 5, Fig. 1), apresenta 2n=40 

(12m+4sm+22a+XX/XY) e NF=54. Cromossomos X e Y acrocêntricos de 
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tamanho médio e pequeno, respectivamente. RON simples, localizada 

intersticialmente no braço longo do segundo par submetacêntrico (par 8). 

Blocos heterocromáticos em quatro pares metacêntricos (pares 3 a 6), em 

todos os pares acrocêntricos e no cromossomo X (dados similares à Fig.5 de 

Eler et al. 2012, para indivíduos do Médio rio Madeira). 

P. guyannensis da FLONA Saracá-Taquera e REBIO Trombetas, 

margens direita e esquerda do rio Trombetas, respectivamente (localidade 9, 

Fig.1) apresenta 2n=46 (4m+2sm+38a+XX/XY) e NF=50, com os pares 

acrocêntricos 4, 5 e 6 significativamente maiores que os demais do 

complemento. Os cromossomos X e Y são acrocêntricos, tendo o Y cerca de 

metade do tamanho do X. RON simples, localizada intersticialmente no braço 

longo do par 3 (sm). Blocos de heterocromatina observados na região 

centromérica de 10 pares autossômicos e no X, enquanto o Y é totalmente 

heterocromático (dados similares à Fig.2 de Silva et al. 2012, para indivíduos 

da região do rio Uatumã). 

P. goeldii, baixo Igarapé Jacinto (margem direita do rio Purus) 

(localidade 4, Fig. 1), apresenta 2n=16 (14a+XX/XY) e NF=14. O cromossomo 

X é o maior submetacêntrico (Fig. 2a). Como nossa única amostra é de um 

indivíduo fêmea, não temos dados do cromossomo Y. Os blocos de 

heterocromatina constitutiva estão localizados na região centromérica de todos 

os autossomos e o cromossomo X apresenta, além da região centromérica, os 

braços curtos totalmente heterocromáticos (Fig. 2b). A RON é simples e está 

localizada, intersticialmente, nos braços longos do par 6 (Fig. 2c). 

P. echinothrix, da Resex Canutama (margem esquerda do rio Purus) e 

do baixo Igarapé Jacinto (margem direita do rio Purus) (localidades 3 e 4 

respectivamente, Fig.1) apresenta 2n=32 cromossomos (16m+8sm+4st+2a 

+XX/XY) e com NF=58 Os cromossomos sexuais são do tipo metacêntrico, 

tendo o X praticamente o dobro do tamanho do Y (Fig.2d). Os pares 9 e 10 

(sm) e par 13(st) são significativamente maiores que os demais do 

complemento. Os blocos de heterocromatina constitutiva estão localizados na 

região centromérica de todos os autossomos e do cromossomo X, o par 12 

apresenta o braço curto totalmente heterocromático e o Y é um cromossomo 
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totalmente heterocromático (Fig.2e). A RON é simples e localiza-se, 

intersticialmente, nos braços longos do par 11 (sm), coincidente com a 

constrição secundária observada (Fig. 2f). 

P. cuvieri, Comunidade Taboca, rio Japurá (localidade 1, Fig.1), 

apresenta 2n=28 (18m+2st+6a+XX/XY) e NF=46. Os cromossomos X e Y são 

do tipo acrocêntrico, sendo o X significativamente maior que o cromossomo Y 

(Fig. 2g). A heterocromatina constitutiva está localizada em blocos 

pericentroméricos nos pares cromossômicos 1, 2, 4, 6, 7 (m), 10 (st), 12 (a) e 

também no centrômero do cromossomo X. O cromossomo Y apresenta-se 

totalmente heterocromático (Fig. 2h). A RON é simples e está localizada na 

região intersticial do par 7 (Fig. 2i). Já, P. cuvieri, rio Jatapú (localidade 8 da 

Fig.1, em simpatria com P. guyannesis), bem como da FLONA Saracá-Taquera 

e REBIO Trombetas (localidade 9, Fig.1) apresenta 2n=28 

(14m+4sm+2st+6a+XX/XY) e NF=46. Os cromossomos X e Y são 

acrocêntricos, sendo X maior que Y. A RON é simples e está localizada na 

região intersticial dos braços longos do par 9. A heterocromatina constitutiva 

está localizada em blocos pericentroméricos 5, 6, 7, 9, 11, 12, 13 e no X (dados 

similares à Fig.2 de Silva et al. 2012, para indivíduos das regiões de Manaus e 

rio Cuieiras). 

 

Citogenética Molecular 

Todos os indivíduos aqui estudados (Tabela 1) apresentaram marcações 

teloméricas nas regiões terminais de todos os cromossomos, sem qualquer 

evidência de ITS (Fig. 3). De igual forma, todos os indivíduos estudados 

apresentaram hibridização da sonda de DNAr 18S em um par cromossômico 

(Fig. 4), coincidente com a Ag-RON, com exceção de 5 indivíduos de P. cuvieri, 

coletados na Comunidade Taboca (rio Japurá), que apresentaram uma terceira 

marcação na região pericentromérica e heterocromática de um dos homólogos 

do par 1, em todas as células (Fig. 4b). 
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Figura 2: Cariótipos de Proechimys goeldii (2n=16): coloração convencional (a), 
Banda-C (b), Ag-RON (c); Proechimys echinothrix (2n=32): coloração convencional 
(d), Banda-C (e), Ag-RON (f); Proechimys cuvieri (2n=28): coloração convencional 
(g), Banda-C (h), Ag-RON (i). Barra=10μm. 
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Figura 3: Marcações teloméricas em Proechimys cuvieri das localidades 7, 8 e 
9 (a); P. cuvieri da localidade 1 (b); P. gardneri das localidades 5 e 6 (c); P. 
goeldii da localidade 4 (d); P. guyannensis da localidade 2 e 10 (e); P. 
guyannensis da localidade 9 (f); P. echinothrix das localidades 3 e 4 (g); P. 
longicaudatus da localidade 6 (h). Barra=10μm.  
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Figura 4: Marcações de DNAr 18S (indicadas por flechas) em Proechimys 
cuvieri das localidades 7, 8 e 9 (a); P. cuvieri da localidade 1 (b); P. gardneri da 
localidade 5 e 6 (c); P. goeldii da localidade 4 (d); P. guyannensis das 
localidades 2 e 10 (e); P. guyannensis da localidade 9 (f); P. echinothrix das 
localidades 3 e 4 (g); P. longicaudatus da localidade 6 (h). Barra=10μm  
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Discussão 

Segundo Patton et al. (2000), o fato de ainda não termos uma filogenia 

para o gênero Proechimys torna difícil entender as relações entre suas 

espécies. Estudos citogenéticos vem oferecendo marcadores úteis para o 

entendimento da evolução deste gênero, pois embora muitas vezes os 

números diploides sejam os mesmos, diferenças na morfologia dos 

cromossomos são refletidas no número fundamental (NF) e, 

consequentemente na posição dos demais marcadores, por exemplo a posição 

da região organizadora do nucléolo (RON) no cariótipo. Ainda, diferenças 

citotaxonômicas entre espécies têm sido detectadas nos cromossomos 

sexuais, e isto se deve a rearranjos, como inversões, translocações e 

adição/deleção de heterocromatina. Entretanto, existem fatores limitantes para 

o real conhecimento do gênero, como a sua taxonomia ainda não totalmente 

resolvida e a presença de espécies crípticas. Ainda, os dados citogenéticos, 

em sua maioria, restringirem–se apenas aos números diploide e fundamental 

(Nagamachi et al. 2015). 

Com a ampliação da região de coleta na Amazônia, observamos que 

cariótipos se repetem, o que nos permite sugerir a ampliação da área de 

distribuição de algumas espécies. Por exemplo, P. gardneri, coletada na 

REBIO Abufari, tem o cariótipo idêntico ao já descrito para espécimes 

coletados na margem esquerda do rio Madeira (Eler et al. 2012), inclusive em 

relação à posição da RON e distribuição da heterocromatina. Com isso, 

assumimos que a distribuição deste citótipo se estende desde a margem 

esquerda do rio Madeira até a margem esquerda do rio Purus e, 

possivelmente, até o rio Juruá, acompanhando a distribuição geográfica 

sugerida por da Silva (1998) para esta espécie.  O mesmo pode ser dito para 

P. guyannensis com 2n=46, onde o cariótipo observado nos indivíduos 

provenientes da FLONA Saracá-Taquera e REBIO Trombetas é igual ao 

encontrado para P. guyannensis das ilhas da Usina Hidrelétrica de Balbina, rio 

Uatumã (Silva et al. 2012). Deste modo, este citótipo tem sua distribuição 

ampliada em cerca de 330Km para leste, em relação ao registro anterior e se 

estende até ambas as margens do rio Trombetas. 
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O grupo guyannensis (sensu Patton 1987) parece tratar-se de um 

complexo de espécies, pois  sete citótipos foram descritos, com 2n variando em 

30, 38, 40 e 46 cromossomos e diferentes fórmulas cariotípicas (Machado et al. 

2005; Eler et al. 2012; Silva et al. 2012). Indivíduos com 2n=46 estão 

distribuídos na região central da Amazônia brasileira, a qual está flanqueada a 

leste (Vale do Jari) e a oeste (alto rio Negro) por indivíduos com 2n=38. Nos 

extremos nordeste (Cayene, Guyana Francesa) e noroeste (Loreto, Peru) por 

indivíduos com 2n=40. Assim, o que se verifica é que a taxonomia deste grupo 

(sensu Patton 1987), bem como do gênero Proechimys como um todo, ainda 

não estão resolvidas. 

Em relação à P. cuvieri, o cariótipo observado para indivíduos da região 

do rio Japurá difere dos demais registrados para a espécie. Nos três cariótipos 

conhecidos (2n=28 e NF=46, 48 e 50) existem três pares cromossômicos 

significativamente maiores que os demais do complemento e pelo menos um 

par submetacêntrico (Maia e Langguth 1993; Patton et al. 2000; Eler et al. 

2012; Silva et al. 2012). Nos indivíduos do rio Japurá, aqui analisados (2n=28, 

NF=46), observamos apenas dois pares de cromossomos grandes (pares 1 e 

10), a inexistência de cromossomos submetacêntricos e maior quantidade de 

acrocêntricos, em relação aos cariótipos já descritos. Em relação à distribuição 

da heterocromatina, nossos dados são similares aos observados nos 

indivíduos da região do rio Uatumã, com marcações sempre na região 

centromérica da maioria dos pares cromossômicos (incluindo o cromossomo X) 

e Y totalmente heterocromático. Entretanto, a posição da RON no 

complemento variou em função dos rearranjos que alteraram a morfologia 

cromossômica, consequentemente alterando a posição do par que apresenta 

esta marcação. Com esta nova descrição cariotípica fica evidente que 

rearranjos cromossômicos do tipo inversão pericêntrica têm ocorrido nesta 

espécie, uma vez que a morfologia dos cromossomos tem sofrido alteração, 

porém conservando o seu número diploide. Assim, sugerimos que, 

provavelmente, trata-se de uma nova espécie para o gênero. Já, P. cuvieri da 

região do rio Jatapú é similar aos dados já registrados para esta espécie nas 

regiões da Usina Hidrelétrica de Balbina/rio Uatumã (Maia e Langutth 1993), 

Manaus e região do rio Cuieiras (Silva et al. 2012), região do rio Jaú (Patton et 
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al. 2000) e Vale do Jari (neste último caso com uma pequena diferença na 

morfologia dos cromossomos sexuais) (Eler et al. 2012). Até o momento, a 

distribuição geográfica deste citótipo está ao norte do eixo Solimões-

Amazonas, se estendendo do Parque Nacional do Jaú até praticamente a foz 

do rio Amazonas (Vale do Jari). Interessante notar que esta espécie ocorre 

apenas na planície amazônica, uma vez que na região do Escudo das Guianas 

ela é substituída por P. guyannensis. 

Para P. echinothrix da RESEX Canutama e baixo Igarapé Jacinto 

encontramos um cariótipo que difere em vários aspectos do cariótipo conhecido 

anteriormente para esta espécie (NF=60, fórmula cariotípica 20m-sm+10st, X e 

Y pequenos acrocêntricos) (da Silva 1998). Este novo citótipo de P. echinothrix, 

aqui descrito, difere especialmente na morfologia dos cromossomos sexuais, 

na presença de um par de acrocêntricos de tamanho médio e na redução da 

quantidade de pares subtelocêntricos (de 5 para 2 pares) (Fig. 2d). Além disso, 

um importante marcador cromossômico para este citótipo é a presença de 

braços curtos totalmente heterocromáticos nos autossomos do par 12 (Fig. 2e), 

característica registrada pela primeira vez no gênero Proechimys. 

Considerando a manutenção do número diploide em P. echinothrix, mas 

com variação do NF (mesmo considerando alguma divergência na classificação 

da morfologia cromossômica), fica evidente que eventos de inversão 

pericêntrica moldaram estes cariótipos. Interessante notar que a distribuição 

geográfica proposta para esta espécie (da Silva 1998) restringia sua ocorrência 

à margem esquerda do rio Juruá e a leste do alto rio Urucu. Nossos dados 

ampliam esta distribuição até a região do rio Purus, em ambas as margens. 

Ainda que inversões cromossômicas não impliquem necessariamente em 

isolamento reprodutivo (devido ao ajustamento sináptico durante a meiose), o 

acúmulo destes rearranjos, associados a rearranjos envolvendo os 

cromossomos sexuais e distância geográfica da população aqui estudada, em 

relação aos dados anteriores, podemos sugerir que os indivíduos de P. 

echinothrix da região do rio Purus estejam num processo de especiação. 

Porém, não podemos descartar a possibilidade de estarmos tratando de uma 

nova espécie. 
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Já em relação os dados obtidos para P. goeldi, ao compararmos com a 

literatura, verificamos que Amaral et al. (2013) descreveram um cariótipo 

idêntico, tanto no número diploide como na fórmula cariotípica, para espécimes 

provenientes da região sul da Amazônia (estado do Mato Grosso), os quais 

foram classificados como P. cf. longicaudatus. Tal cariótipo é bastante diferente 

dos dados conhecidos até então para o gênero, com baixo número diploide e 

diferenças significativas no tamanho e morfologia dos cromossomos (inclusive 

sexuais) e também no padrão de bandeamento. Encontramos este mesmo 

citótipo em um espécime fêmea, da região do baixo rio Purus. Certamente 

trata-se da mesma espécie estudada por Amaral et al. (2013). Entretanto, 

dados moleculares preliminares associam nosso espécime do rio Purus a P. 

goeldii (da Silva, comunicação pessoal). Assim, a distribuição deste citótipo 

(2n=16, NF=14) é ampliada até a margem esquerda do baixo rio Purus, cerca 

de 1400Km noroeste em relação à amostra de Amaral et al. (2013). 

Com relação às sequências repetitivas de DNA em Proechimys, embora 

a presença de muitos rearranjos seja indiscutível , sequências teloméricas 

foram encontradas apenas nas porções terminais de todos os cromossomos 

em todas as espécies, ou seja, sequências teloméricas intersticiais (ITS) ou 

sinais centroméricos não foram encontrados, nem mesmo na literatura, todavia, 

dada a sua imensa plasticidade cariotípica, com ampla variação do número 

diploide e fórmulas cromossômicas, nos parece razoável acreditar que: 1) 

sequências teloméricas intersticiais podem estar presentes nas espécies de 

Proechimys e não serem detectadas pela FISH, por apresentarem poucas 

unidades de repetições ou pela pouca sensibilidade da técnica (Ruiz-Herrera et 

al. 2008) e; 2) sequências teloméricas intersticiais podem ter sofrido erosão ou 

terem sido substituídas por sequências heterocromáticas ou de DNA satélite 

após rearranjos, uma vez que geram um sitio frágil no cromossomo, sendo 

portanto eliminadas como estratégia para evitar quebras. 

Já, a presença de apenas um par cromossômico marcado com a sonda 

de DNAr 18S, em todas as espécies de Proechimys estudadas, confirma a 

presença de um único par nucleolar ativo nestas espécies, evidenciado 

também pela prata. Este par cromossômico é considerado homeólogo não só 

entre as espécies de Proechimys, mas para a família como um todo 
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(Yonenaga-Yassuda et al. 1985; Eler et al. 2012). Por se tratar de uma 

sequência com relevante papel transcricional, mesmo havendo rearranjos 

estruturais ao longo do complemento autossômico nas espécies de Proechimys 

(inclusive envolvendo o próprio par da RON, como é caso de P. goeldii, aqui 

estudada), a RON é sempre preservada, garantindo sua funcionalidade no 

genoma. Por outro lado, a terceira marcação de DNAr 18S, pericentromérica 

(Fig. 4b) e coincidente com uma região de heterocromatina em P. cuvieri, da 

região do rio Jatapu, não esteve ativa, o que sugere tratar-se de um fragmento 

da sequência ribossomal que pode ter  sido carreado durante rearranjos ou 

mobilizado a partir de outra região do genoma, por algum elemento 

transponível. 

A presença de marcações adicionais de DNAr 18S, ainda que incomum 

para vários grupos de vertebrados, está relacionada também ao processo 

natural de origem e desaparecimento de sequências repetitivas no genoma 

(Rooney e Ward 2005). Cazaux et al. (2011) estudaram a variação de 

marcações de DNAr 18S em 19 espécies de Mus e verificaram a associação 

dessas sequências com regiões centroméricas, sugerindo ser regiões de 

hotspot para quebras cromossômicas. Entretanto, os autores afirmam que 

embora esta associação tenha sido positiva, ainda  é  insuficiente para explicar 

a plasticidade cariotípica existente em Mus. Os autores acreditam que esta 

plasticidade está mais fortemente determinada por outros fatores, como a 

modificação epigenética do DNA. Aqui apresentamos o primeiro registro de 

marcação múltipla de DNAr 18S em Proechimys e sem associação com a 

plasticidade cariotípica, observada neste grupo. Contudo, ainda que seja uma 

região inativa transcricionalmente (não evidenciada pela Ag-RON) e não 

associada a evento de quebra cromossômica, pode ser utilizada como um 

marcador citológico populacional de P. cuvieri da região do rio Japurá. 

Assim, embora estudos cromossômicos neste gênero venham 

fornecendo ferramentas (marcadores) taxonômicas, ainda não é possível 

observar padrões bem definidos de evolução cromossômica em Proechimys, e 

nem direcionar abordagens para o entendimento da sistemática do grupo. 

Entretanto, o estudo dos cromossomos tem contribuído para desvendar ainda 

mais a diversidade existente neste gênero.  

http://link.springer.com/article/10.1007%2Fs11160-012-9285-3#CR39
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Diversidade citogenética e mapeamento físico-cromossômico de sequências 
repetitivas de DNA em sete espécies de roedores da família Echimyidae 
(Mammalia:Rodentia).  
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Palavras-chave: equimídeos, evolução cromossômica, citogenética molecular, 

diversidade cariotípica 

Resumo 

Echimyidae é um grupo de roedores amplamente distribuído na região 

Neotropical, mas com sérias indefinições sobre suas relações filogenéticas e 

com propostas de classificação muitas vezes conflitantes. Apresentam grande 

variação cariotípica, especialmente em relação ao número diploide e 

fundamental. Em alguns casos o número diploide parece ser um caráter 

diagnóstico para o nível específico. Também há registros de espécies 

congêneres apresentarem o mesmo número diploide, mas variando a fórmula 

cariotípica ou uma mesma espécie apresentar diferentes números diploides 

e/ou fórmulas cariotípicas. Com objetivo de compreender melhor a organização 

genômica e os padrões evolutivos cromossômicos de Echimyidae, realizamos 

um estudo cariotípico clássico e molecular, comparativo em setes gêneros 

(Proechimys, Makalata, Trinomys, Thrichomys, Dactylomys, 

Mesomys e Isothrix) da família, coletados em diferentes localidades da 

Amazônia e região sudeste brasileiras. Novas formas cariotípicas foram 

descritas para  Isothrix pagurus,  Dactylomys  dactylinus, Makalata 

didelphoides, Trinomys paratus e Thrichomys apereoides. Apresentamos a 

distribuição da sequência de DNAr 18S nestas espécies, que na maioria das 

vezes esteve presente em apenas um par de cromossomos, intersticial no 

braço longo, mas em diferentes posições no cariótipo das espécies. 

Sequências teloméricas estiveram presentes nas regiões terminais dos 

cromossomos em todas as espécies analisadas, exceto Isothrix pagurus, que 
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apresentou ITS em 3 pares cromossômicos. Comparando os dados 

cromossômicos com as informações filogenéticas da família, concluímos que 

eventos ecomorfológicos e biogeográficos, seguidos de alterações 

moleculares, seriam os principais fatores responsáveis pela diversificação em 

equimídeos, passando os rearranjos cromossômicos figurarem num segundo 

momento desse processo.  

 

Introdução 

 

 Echimyidae é um grupo de roedores amplamente distribuído na região 

Neotropical, mas com sérias indefinições sobre suas relações filogenéticas e 

com propostas de classificação muitas vezes conflitantes (Woods, 1993; Lara 

et al. 1996; Vié et al. 1996; McKenna e Bell, 1997; Leite e Patton, 2002; 

Galewski et al. 2005; Fabre et al., 2012). 

Woods e Kilpatrick (2005) realizaram a mais recente classificação 

taxonômica de Echimyidae, sendo similar à apresentada por Woods (1993), 

com três subfamílias: Eumysopinae, Echimyinae e Dactylomyinae. Galewski et 

al. (2005)  propuseram uma filogenia para a família, utilizando os genes 

mitocondriais 12S, 16S, citocromo b e o éxon 28 do gene nuclear vWF (von 

Willebrand factor), e conseguiram uma maior resolução da politomia observada 

anteriormente para Echimyidae. 

Para Fabre et al. (2012), com base em três novos genes nucleares 

(APOB, GHR e RBP3), além dos cinco marcadores previamente utilizados por 

Galewski et al. (2005), sugeriram que a família está organizada em três grupos 

monofiléticos, coincidentes com dados ecomorfológicos, e que sua radiação 

parece ter começado com divergência de habitat, seguida por divergência 

morfológica e, finalmente, a linhagem arbórea teria sofrido uma explosão de 

especialidade.  

 Quanto ao estudo cromossômico em equimídeos, até hoje o volume 

de dados é incipiente e insuficiente para o entendimento dos padrões de 

evolução cromossômica, e isso se torna mais evidente quando tratamos dos 

táxons amazônicos (Eler et al. 2012). Os dados disponíveis praticamente se 

limitam a número diploide (2n) e número de braços cromossômicos (NF), sendo 
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que os maiores valores de ambos são encontrados nas espécies arborícolas e 

os menores são encontrados nas espécies terrestres (Lima et al. 1998). 

Equimídeos apresentam grande variação cariotípica, com o número 

diploide variando de 14-16 em Proechimys sp. (Barros 1978) até 118 em 

Dactylomys boliviensis (Dunnum et al. 2001). Em alguns casos o número 

diploide parece ser um caráter diagnóstico para o nível específico, como é o 

caso das espécies de Phyllomys, que apresentam os números diploides: 50, 

52, 72, 80, 90, 92 e 96 (Patton e Emmons 1985; Leite 2003). Também há 

registros de espécies congêneres apresentarem o mesmo número diploide, 

mas variando a fórmula cariotípica ou uma mesma espécie apresentar 

diferentes números diploides e/ou fórmulas cariotípicas, como observado em 

Proechimys spp. (Eler et al. 2012) e em Thrichomys apereoides (Bonvicino et 

al. 2002), respectivamente. Neste caso, o número diploide e número de braços 

são excelentes caracteres para distinção de espécies e subespécies. Dados de 

bandeamentos cromossômicos, quando disponíveis, também têm fornecido 

subsídio para diferenciação de espécies ou populações, como observado em 

espécies do gênero Proechimys a partir do estudo da distribuição da 

heterocromatina constitutiva (Eler et al. 2012).  

Por outro lado, do ponto de vista da Citogenética molecular, 

especialmente em equimídeos, poucos estudos foram realizados (Silva et al., 

2012; Amaral et al., 2013; Araújo et al. 2014; Rabelo, 2015). 

Estudos dessa natureza permitem a realização do mapeamento físico-

cromossômico, auxiliando a compreensão da estrutura do cromossomo e 

organização genômica, detectando marcadores cromossômicos, que podem 

ser utilizados em estudos evolutivos, identificação de rearranjos 

cromossômicos, identificação de cromossomos sexuais e supranumerários 

(Azevedo et al. 2005, Teixeira et al. 2009, Martins et al. 2010). 

Assim, o objetivo deste trabalho foi um  estudo cariotípico clássico e 

molecular, comparativo entre espécies representantes de diferentes gêneros e 

subfamílias de Echimyidae, objetivando maior compreensão da organização 

genômica e o entendimento dos padrões evolutivos cromossômicos.  
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Material e Métodos 

Neste estudo, analisamos 52 indivíduos, distribuídos em sete gêneros, 

representantes das três subfamílias de equimídeos viventes, coletados ao 

longo da região Amazônica e também nos biomas Mata Atlântica (Guarapari, 

Espírito Santo) e região de transição entre Mata Atlântica e Cerrado 

(Diamantina, Minas Gerais), conforme Tabela 1 e Figura 1. 

As coletas e obtenção das amostras foram autorizadas pelas licenças 

02005.000642/03-11 (IBAMA/MMA), 02000.002336/2003-93 (IBAMA/MMA), 

02005.002672/04 (IBAMA/MMA), 37585-5 (SISBIO/MMA), 37592-4 

(SISBIO/MMA), 10985 (SISBIO/MMA), e os animais foram depositados na 

Coleção de Mamíferos do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (INPA), 

Brasil. As atividades de experimentação com animais foram autorizadas pelo 

parecer 002/2013 da Comissão de Ética em Pesquisa no Uso de Animais do 

INPA. 

Tabela 1: Espécies, número de indivíduos analisados por sexo, procedência e número de 

registro. 2n=número diploide, NF=número fundamental 

 

* espécimes com iniciais “INPA” já foram tombados. Os demais estão em processo de tombamento. 
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Figura 1. Mapa do Brasil (e parte da América do Sul), indicando as regiões de 
coleta de roedores equimídeos: 1- alto rio Japurá (1.84341666667°S, 
69.0264722222°W); 2- Santa Isabel do Rio Negro, rio Negro 
(0.57725000000°S, 64.8976944444°W); 3- Região do baixo rio Purus 
(6.5784111000°S, 64.5723388900°W); 4- Parque Estadual do rio Negro Setor 
Sul, rio Cuieiras (2.70708611111°S, 60.3738388889°W); 5- região do rio 
Jatapú (2.0179400000° S, 58.2032280000° W); 6- Flona Saracá-Taquera e 
Rebio Trombetas, rio Trombetas (1.48163888889°S, 56.4573333333°W); 7- 
Parque Nacional da Amazônia e Flona do Tapajós, rio Tapajós 
(4.53486111111°S, 56.6031666667°W); 8- Vale do rio Jari (0.7000000000°S, 
52.6666666667°W); 9- Parque Nacional Sempre Vivas, Diamantina, Minas 
Gerais  (17.9172656000°S, 43.7867219000°W); 10- Povoados de Rio da Prata 
e Buenos Aires, Município de Guarapari, Espírito Santo (20.5308333333°S, 
40.5988888889°W).   
 

As suspensões celulares foram obtidas a partir de células da medula 

óssea segundo Ford e Harmerton (1956). A heterocromatina constitutiva foi 

evidenciada segundo protocolo de Banda C de Sumner (1972), a partir de 

lâminas envelhecidas sete dias em estufa a 37 °C. Regiões repetitivas de DNA 

18S e teloméricas foram mapeadas pela FISH (in situ fluorecence 

hybridizationi) (Pinkel et al. 1986), com condição de estringência de 77%, 

utilizando sondas obtidas com primers já testados em mamíferos: 18S (F 5’-

CCG CTT TGG TGA CTC TTG AT-3’; R 5’CCG AGG ACC TCA CTA AAC CA-

3’) (Gross et al. 2010); região telomérica (TTAGGG)5 e (CCCTAA)5 (Ijdo et al. 

1991). Os produtos da PCR do gene DNAr 18S e da sequência telomérica 
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foram marcados por nick translation com digoxigenina-11-dUTP (Dig-Nick 

Translation mix; Roche), seguindo as instruções do fabricante. O tempo 

utilizado para hibridização da sonda foi de dois dias. A detecção dos sinais de 

hibridização foi realizada com anti digoxigenina-rodamina (Roche Applied 

Science). Em seguida os cromossomos foram contracorados com DAPI e 

analisados em microscópio de epifluorescência Olympus BX51. Para 

montagem dos cariótipos os cromossomos foram organizados em ordem 

decrescente de tamanho, e separados em grupos por tipo morfológico, 

determinado pela posição do centrômero [metacêntrico (m), submetacêntrico 

(sm), subtelocêntrico (st) e acrocêntrico (a)] (Levan et al. 1964). Para 

determinação do número de braços cromossômicos (NF) apenas os 

cromossomos autossomos foram considerados. 

 

Resultados 

 

Mesomys hispidus 

Todos os indivíduos apresentaram 2n=60 cromossomos 

(44m+14sm+XX/XY) e NF=116 (Fig. 2a). O cromossomo X é um 

submetacêntrico de tamanho médio e o Y um pequeno cromossomo de dois 

braços, de morfologia duvidosa entre submetacêntrico e subtelocêntrico. 

Blocos de heterocromatina estão localizados na região pericentromérica de 

todos os pares cromossômicos, inclusive dos sexuais (Fig. 2b). O gene de DNA 

ribossomal 18S está localizado intersticialmente no braço longo do par 28 

(submetacêntrico), numa região de constrição secundária (nem sempre visível), 

indicando a RON simples. Uma duplicação em um dos homólogos do par 

nucleolar foi evidenciada (Fig. 2c). Sequências teloméricas de DNA estão 

localizadas nas regiões terminais de todos os cromossomos, sendo que alguns 

cromossomos apresentaram marcações maiores (Fig. 3a). 

Makalata didelphoides 

Todos indivíduos apresentaram 2n=72 cromossomos 

(48m+12sm+2st+8a+XX/XY) e NF=132 (Fig. 2d). O cromossomo X é um 
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grande submetacêntrico, o maior cromossomo do cariótipo, e o cromossomo Y 

um pequeno acrocêntrico. O bandeamento C revelou um padrão mais tênue de 

marcações pericentroméricas em 11 pares metacêntricos (7, 8, 11, 13, 14, 16, 

18, 20, 21, 22 e 23), em todos os pares submetacêntricos e em todos os pares 

acrocêntricos. O cromossomo Y apresenta-se totalmente heterocromático, e 

não foi detectada região heterocromática no cromossomo X (Fig. 2e). Os genes 

de DNA ribossomal 18S estão localizados intersticialmente no braço longo do 

segundo par submetacêntrico (26), indicando RON simples. Também foi 

detectada duplicação da RON em um dos homólogos deste par (Fig. 2f). 

Sequências teloméricas de DNA estão localizadas nas regiões terminais de 

todos os cromossomos (Fig. 3b). 

Trinomys paratus 

Todos indivíduos apresentaram 2n=58 cromossomos 

(38m+10sm+8st+XX/XY) e NF=112. Os cromossomos do par 1 (m) e par 25 

(st) são significativamente maiores que os demais do complemento (Fig. 2g). O 

cromossomo X é submetacêntrico, e o Y um pequeno cromossomo de dois 

braços, provavelmente metacêntrico. Blocos heterocromáticos 

pericentroméricos são observados em todos os pares autossômicos, com 

exceção do par 1. O cromossomo X apresenta um bloco distal no braço longo e 

um bloco na região terminal do braço curto e o Y é totalmente heterocromático 

(Fig. 2h). Os genes de DNA ribossomal 18S estão localizados intersticialmente 

no braço longo do segundo par submetacêntrico (21) (Fig. 2i), numa região de 

constrição secundária (Fig. 2g), indicando RON simples. Sequências 

teloméricas de DNA estão localizadas nas regiões terminais de todos os 

cromossomos (Fig. 3c). 

Thrichomys apereoides 

Todos indivíduos apresentaram 2n=28 cromossomos 

(20m+4sm+2a+XX/XY) e NF=50 (Fig. 2j). O cromossomo X é um acrocêntrico 

de tamanho médio, e o cromossomo Y um pequeno acrocêntrico. O par 13, 

acrocêntrico representa o maior par do complemento, seguido do par 1, 

metacêntrico. O par 1 possui uma região de constrição secundária intersticial 

no braço longo. Blocos heterocromáticos pericentroméricos foram observados 
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nos pares metacêntricos 2, 3, 4, 5, 8 e 9 e nos dois pares submetacêntricos (11 

e 12). O cromossomo X, além da marcação pericentromérica, apresentou  uma 

banda heterocromática intersticial no braço longo, enquanto o cromossomo Y 

foi totalmente heterocromático (Fig. 2k). Os genes de DNA ribossomal 18S 

estão localizados intersticialmente no braço longo do par 1, coincidente com a 

constrição secundária, indicando RON simples (Fig. 2l). Sequências 

teloméricas de DNA estão localizadas nas regiões terminais de todos os 

cromossomos (Fig. 3d). 

Dactylomys dactylinus 

Todos indivíduos apresentaram 2n=94 cromossomos 

(24m+18sm+50a+XX/XY) e NF=134 (Fig. 2m). O cromossomo X é um grande 

submetacêntrico, o maior cromossomo do cariótipo, e o cromossomo Y um 

pequeno acrocêntrico. Blocos heterocromáticos pericentroméricos foram 

observados em todos os pares cromossômicos, incluindo os sexuais, e o 

cromossomo Y apresentou-se totalmente heterocromático (Fig. 2n). Os genes 

de DNA ribossomal 18S estão localizados intersticialmente no braço longo de 

um dos maiores pare submetacêntricos (par 13 ou 14), indicando RON simples 

(Fig. 2o). Sequências teloméricas de DNA estão localizadas nas regiões 

terminais de todos os cromossomos e, adicionalmente, seis cromossomos de 

dois braços apresentaram intenso acúmulo de marcações teloméricas na 

região centromérica (ITS) (Fig. 3e). Devido ao reduzido tamanho dos 

autossomos e a resolução da morfologia cromossômica, não foi possível 

determinar a numeração dos pares com acúmulo de marcações teloméricas.  

Isothrix pagurus 

Todos indivíduos apresentaram 2n=22 cromossomos 

(12m+6sm+2a+XX/XY) e NF=38. O cromossomo X é um subtelocêntrico de 

tamanho médio e o cromossomo Y um pequeno acrocêntrico. Os cromossomos 

do par 1 são significativamente maiores que os demais do complemento e 

apresentam uma constrição secundária proximal no braço curto (Fig. 2p). A 

heterocromatina constitutiva esteve presente na região centromérica do par 2; 

região terminal do braço curto dos pares 3 e 7; regiões terminais e 

centromérica do par 5; regiões terminais dos pares 6, 8, 9 e 10. Os pares 8 e 
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10 apresentam ainda blocos heterocromáticos ao longo de quase toda a 

extensão do braço longo, o cromossomo X apresenta a região centromérica e 

todo o braço curto heterocromático e o cromossomo Y é totalmente 

heterocromático (Fig. 2q). Os genes de DNA ribossomal 18S estão localizados 

proximal no braço curto do par 1, coincidente com a constrição secundária, 

caracterizando RON simples. A RON apresenta-se duplicada em um dos 

homólogos (Fig. 2r). Sequências teloméricas de DNA estão localizadas nas 

regiões terminais de todos os cromossomos. Adicionalmente, sequências 

teloméricas intersticiais (ITS) foram vista nos pares : 1, na região proximal do 

braço curto, 2 no braço curto e o 7, na região proximal do braço longo (Fig. 3f). 

Os dados da espécie P. cuvieri já foram previamente apresentados no 

capítulo 1 desta tese e foram utilizados nas análises e discussão do presente 

capítulo. 
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Figura 2 continua na próxima página  
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Figura 2: Cariótipos de Mesomys hispidus: coloração convencional (a), Banda-C (b), DNAr 

18S (c); Makalata didelphoides: coloração convencional (d), Banda-C (e), DNAr18S (f); 

Trinomys paratus: coloração convencional (g), Banda-C (h), DNAr18S (i); Thrichomys 

apereoides: coloração convencional (j), Banda-C (k), DNAr 18S (l); Dactylomys dactylius: 

coloração convencional (m), Banda-C (n), DNAr 18S (o); Isothrix pagurus: coloração 

convencional (p), Banda-C (q), DNAr 18S (r). Nos cariótipos em coloração convencional e 

Banda C, os cromossomos sexuais do sexo oposto estão destacados em caixas. 

Barra=10μm.  
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Figura 3: Marcações teloméricas em Mesomys hispidus (a); Makalata didelphoides 

(b); Trinomys paratus (c); Thrichomys apereoides (d); Dactylomys dactylinus (e); 

Isothrix pagurus (f). Barra=10μm.  
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Discussão 

Segundo o filograma de Galewski et al. (2005), a partir da análise de 

máxima verossimilhança dos marcadores vWF, citocromo b, genes ribossomais 

12S e 16S, em 19 espécies (13 gêneros) de equimídeos, cinco clados são bem 

definidos. Isso nos levou a pensar que um estudo sobre a evolução 

cromossômica em táxons representando estes clados mostrasse uma 

tendência evolutiva. Entretanto, os eventos cromossômicos determinantes para 

a diversificação cariotípica em equimídeos ainda não estão totalmente 

elucidados. Associado a isto, incertezas sobre a taxonomia dificultam a 

compreensão de padrões ou tendências de evolução cariotípica na família 

(Woods 1993; Lara et al. 1996; Vié et al. 1996; McKenna e Bell 1997; Leite e 

Patton 2002; Galewski et al. 2005). 

Com relações filogenéticas mais robustas, propostas para os 

equimídeos por Galewski et al. (2005) e Fabre et al. (2012), combinando 

informações de genes mitocondriais e nucleares, passou a ser possível 

associar os dados cromossômicos disponíveis com a história evolutiva da 

família, na busca por tendências evolutivas cromossômicas, mas isso só tem 

permitido algumas conclusões evolutivas em agrupamentos menores (mais 

internos), como é caso do clado formado por Mesomys+Lonchothrix+Isothrix, 

bem como do agrupamento formado por Kannabateomys+Dactylomys. 

Para Mesomys hispidus (2n=60), tanto os dados coletados no presente 

trabalho como aqueles citados na literatura não evidenciaram nenhuma 

diferença entre as populações estudadas, nem mesmo no padrão de banda C, 

localização do gene ribossomal 18S (par 28), que corresponde à região 

organizadora de nucléolo, e mapeamento das sequências telomérica. Desta 

forma, ainda que a espécie esteja distribuída por toda a região amazônica, 

desde o Peru até o Vale do Jari (Pará, Brasil) (Leal-Mesquita 1991; Aniskin 

1993; Patton et al 2000), e ainda apresente variação tanto em caracteres 

morfológicos como moleculares entre populações, revelando inclusive 

linhagens distintas (Patton et al 2000; Orlando et al. 2003), essa grande 

conservação cariotípica observada revela que rearranjos cromossômicos não 

tem participado do processo de diferenciação neste grupo.  
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Já, em relação à Isothrix pagurus (2n=22), cariótipo já descrito por 

Patton e Emmons (1985) para um indivíduo coletado a 80Km ao norte de 

Manaus, encontramos para os indivíduos da região do rio Cuieiras e rio Jatapú, 

regiões que margeiam o local de coleta de Patton e Emmons (1985), um 

padrão diferente de banda C, tendo em vista que estes autores descrevem 

blocos heterocromáticos pericentroméricos em 4 cromossomos e marcações 

teloméricas em 8 cromossomos, além do braço curto do cromossomo X e o 

cromossomo Y serem heterocromáticos. Ainda, há diferença na classificação 

do cromossomo X, já que no indivíduo estudado por Patton e Emmons (1985) o 

X é submetacêntrico, e em nossas amostras ele é claramente subtelocêntrico. 

É provável que o citótipo descrito por Patton e Emmons (1985) seja o mesmo 

estudado por nós, com diferenças no padrão de bandeamento que poderiam 

ser explicadas pela menor qualidade das preparações cromossômicas e, 

especialmente, por se tratar de apenas um indivíduo analisado. Ainda, este 

padrão de banda C observado em I. pagurus é distinto daquele comumente 

observado em roedores equimídeos, com várias marcações teloméricas e 

braços totalmente heterocromáticos. 

Quatro espécies são reconhecidas para o gênero Isothrix (Wilson e 

Reeder 2005; Mendes-Oliveira 2015): I. bistriata, com 2n=60 e FN=116-118 

(Leal-Mesquita 1991; Patton et al. 2000); I. negrensis, com 2n=60 e NF=112; I. 

pagurus, com 2n=22 e NF=38 (Patton e Emmons 1985; presente trabalho); e I. 

sinnamariensis, sem dados cariotípicos descritos. Nos agrupamentos 

filogenéticos, propostos por Galewski et al. (2005) e Fabre et al. (2012), 

verificamos que Isothrix está filogeneticamente relacionado com outros táxons 

(Mesomys e Lonchothrix) com número diploide superior. Desta forma, 

acreditamos que I. pagurus é uma condição derivada de um ancestral com 

maior número diploide (provavelmente 2n=60 cromossomos, o qual foi mantido 

em Mesomys hispidus e Isothrix bistriata), tendo seu cariótipo originado a partir 

de fusões cromossômicas. Fato que pode ser considerado, uma vez que 

marcações teloméricas intersticiais (ITS) foram observadas em três pares 

cromossômicos. Ainda, heterocromatina em braços inteiros e em regiões 

terminais de alguns pares cromossômicos, que também evidencia possíveis 
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eventos de fusão cromossômica e cariótipo ainda em processo de estabilização 

(Sumner 2003). 

Com relação ao agrupamento Kannabateomys (2n=98) + Dactylomys 

[2n=114 e NF=144 (Aniskin 1993); 2n=118 e NF=168 (Dunnum et al. 2001)], 

suas espécies são pobremente estudadas do ponto de vista citogenético. Mas, 

em ambos os gêneros, observa-se números diploides altos. Nosso trabalho 

apresenta o primeiro registro cariotípico para Dactylomys dactylinus (2n=94 e 

NF=134) da Amazônia Brasileira (Fig. 1), sendo ainda inédito para a espécie. 

Os indivíduos por nós estudados possuem cinco pares acrocêntricos a mais do 

que D. dactylinus proveniente de Loreto, Peru (Aniskin 1993). 

Como estas são as espécies com maior número diploide na família 

Echimydae e, considerando as relações filogenéticas propostas por Galewski et 

al. (2005) e Fabre et al. (2012), que propõem Dactylomys como grupo irmão de 

Kannabateomys (2n=98) (Paresque et al. 2004; Rabelo 2013), e este subclado 

como grupo irmão daquele formado por Makalata (2n=66, 70 e 72) (Leal-

Mesquita 1991; Lima et al. 1998; Silva et al. 2013; Nagamachi et al. 2015; 

presente trabalho) + Echimys (sem dados cariotípicos descritos) + Phyllomys 

(2n=50, 72, 76, 80, 90 e 92) (Machado 2010), sugerimos que o cariótipo de D. 

boliviensis (2n=118) foi originado por eventos de fissão cromossômica a partir 

de um ancestral com menor número diploide e, a partir dele teria surgido o 

cariótipo de D. dactylinus por fusão cromossômica. Considerando que este é o 

primeiro registro cariotípico para D. dactylinus da Amazônia brasileira e a 

imensa distância geográfica entre a região dos rios Tapajós e Trombetas 

(nossos registros) e Loreto (Peru) (Aniskin 1993), acreditamos que outras 

formas cariotípicas existam para esta espécie na Amazônia, e novos estudos 

devem contemplar este tipo de abordagem, auxiliando na delimitação da 

diversidade cariotípica existente no grupo. 

Um aspecto interessante encontrado em D. dactylinus foi a presença de 

grandes blocos de sequências teloméricas, possivelmente tratando de mega-

telômeros (Ingles e Deakin 2016), na região pericentromérica de três pares 

cromossômicos, o que pode ser a confirmação de fusões, seguida de 

duplicação. Este é o primeiro registro deste tipo de marcação em roedor 
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equimídeo porém, já foi observado em alguns grupos de mamíferos, como 

morcegos, cetáceos, primatas e marsupiais, e mesmo em outros grupos de 

vertebrados, como aves, répteis, e peixes (Ingles e Deakin 2016). 

Em algumas espécies existe forte relação dos mega-telômeros com 

DNA ribossômico, enquanto em outras eles estão associados a 

microcromossomos e cromossomos sexuais e, neste último caso, costuma 

coincidir com grandes blocos heterocromáticos (Carvalho et al. 2000; Nanda et 

al. 2002; Bulazel et al. 2006; Delany et al. 2007; Srikulnath et al. 2009; 2011; 

2013; Ocalewics 2013; McPherson et al. 2014; Pokorná et al. 2014; Matsubara 

et al. 2015). Esta é uma característica que não costuma ser fortemente 

conservada, não sendo observada sua manutenção em espécies relacionadas 

(Ingles e Deakin 2016). Assim, enquanto o significado fisiológico e adaptativo 

de mega-telômeros ainda precisa ser elucidado, esta característica, em 

indivíduos de D. dactylinus das regiões dos rios Tapajós e Trombetas, pode ser 

considerada um marcador populacional. 

Em relação à Makalata, a revisão sistemática mais recente de Miranda 

(2015) reconhece 14 espécies para o gênero, separadas em dois clados (um 

com animais da porção ocidental da Amazônia e outro da porção oriental até o 

nordeste brasileiro). Este autor observou uma alternância entre os números 

diploides 2n=70 e 2n=72 (e NF variando de 120 a 132) entre os diferentes 

subclados, sendo que os animais com 2n=66 cromossomos formam um 

subclado mais derivado. No presente trabalho, o cariótipo observado em 

Makalata didelphoides (2n=72), da região do rio Tapajós, é inédito para a 

espécie, uma vez que difere na fórmula cariotípica e número fundamental dos 

indivíduos estudados anteriormente, coletados no Amapá (Silva et al. 2013; 

Nagamachi et al. 2015;) e na região de Barcelos (Amazonas) (Menezes et al. 

2003), que apresentam 2n=72 e NF=128. Porém, tanto para as amostras 

estudadas do Amapá como de Barcelos, os dados não foram publicados, não 

permitindo a comparação dos cariótipos. Também são registrados 2n=66 

(NF=106) e 2n=70 (NF=120) para indivíduos da região da Usina hidrelétrica de 

Balbina (rio Uatumã, Amazonas) e da Usina Hidrelétrica de Samuel (rio Jamari, 

Rondônia), respectivamente (Leal-Mesquita 1991; Lima et al. 1998). Estes dois 

trabalhos também descrevem a presença de heterocromatina constitutiva na 
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região pericentromérica da maioria dos pares cromossômicos (e no caso dos 

animais do estado de Rondônia ainda há duas marcações intersticiais em um 

par), porém, o cariótipo por nós descrito apresenta maior quantidade de pares 

cromossômicos (13) sem marcações heterocromáticas. Já, em relação a dados 

cromossômicos moleculares, o presente trabalho apresenta pela primeira vez a 

localização dos genes de DNAr 18S e de sequências telomérica. 

Nossa hipótese, a partir da análise dos dados cromossômicos 

disponíveis para este grupo, é que apesar dos dados moleculares separarem 

as espécies de Makalata em dois grupos e várias linhagens evolutivas (Miranda 

2015), os dados cromossômicos não evidenciam linhagens citogenéticas bem 

definidas, sendo os cariótipos aparentemente instáveis, moldados tanto por 

eventos robertsonianos como por inversões pericêntricas e/ou translocações. A 

ausência de marcações teloméricas intersticiais e a presença de blocos 

heterocromáticos pericentroméricos, por nós observadas, não descarta a 

ocorrência de fusões cromossômicas, uma vez que regiões de sequências 

teloméricas intersticiais podem ser eliminadas e/ou heterocromatinizadas como 

estratégia para evitar pontos de quebra cromossômica, dando certa 

estabilidade ao cariótipo. Por outro lado, 2n=66 cromossomos, provavelmente, 

é uma característica homoplásica para este gênero e não há uma tendência 

evolutiva cromossômica clara para Makalata. 

O cariótipo de Trinomys paratus foi recentemente descrito por Lazar et 

al. (2017), a partir de indivíduos coletados também no município de Guarapari 

(Espírito Santo), porém, com alguma divergência em relação aos dados que 

apresentamos no presente trabalho, uma vez que estes autores descrevem 

heterocromatina em 48 autossomos e nos cromossomos sexuais, enquanto 

nós observamos blocos heterocromáticos em todos os pares, exceto no par 1. 

No gênero Trinomys o número diploide varia entre 54, 56, 58 e 60 

cromossomos e o NF varia entre 104 e 116 (Yonenaga-Yassuda et al. 1985; 

Zanchin 1988; Paresque et al. 2004; Pessôa et al. 2005; Souza et al. 2006; 

Lazar et al. 2017). Trinomys iheringi teve dados de bandeamento 

cromossômico, que se mostraram semelhantes aos que encontramos para T. 

paratus, com blocos de heterocromatina pericentromérico em todos os 
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cromossomos, um par com constrição secundária coincidente com a 

localização da marcação de DNA 18S e sequências de DNA telomérico 

presentes na região terminal de todos os braços cromossômicos (Fagundes et 

al. 2004), mostrando a conservação destas características cromossômicas no 

gênero. 

No agrupamento filogenético proposto por Galewski et al. (2005) estão 

contempladas sete espécies de Trinomys e a filogenia proposta por Lazar et al. 

(2012) mostra relações muito semelhante entre as espécies. Assim, a partir da 

combinação dos dados filogenéticos com os dados cromossômicos disponíveis, 

nossa hipótese é que Trinomys derivou de um ancestral com 2n=60 

cromossomos, com este número diploide mantido em T. albispinus e no 

subclado composto por T. dimidiatus e T. iheringi (Lazar et al. 2017), e reduzido 

nos demais grupos (2n=54, 56 e 58) a partir de fusão cromossômica, 

envolvendo de 1 a 3 pares cromossômicos. 

No caso de Thrichomys apereoides, pelo menos sete formas cariotípicas 

são registradas, com o número diploide variando entre 2n= 26, 28, 30 e 34, NF 

variando entre 48, 50, 54 e 64, com diferenças registradas na morfologia e 

tamanho dos cromossomos sexuais, na posição da RON e no padrão de banda 

C (Souza e Yonenaga-Yassuda 1982; Leal-Mesquita et al. 1993; Bonvicino et 

al. 2002; Pessoa et al. 2003; Nascimento et al. 2013; presente estudo). O 

cariótipo de Thrichomys apereoides aqui descrito é inédito para a espécie. T. 

apereoides da região de Lagoa Santa, por exemplo, apresentou o mesmo 

cariótipo (número diploide, fundamental e RON) (Pessoa et al. 2003) dos 

indivíduos por nós analisados, porém, variou no padrão de Banda C, tendo em 

vista que indivíduos de Lagoa Santa apresentam apenas dois pares 

autossomais (par 1 e 9) sem marcações heterocromáticas, enquanto os 

animais por nós estudados apresentam cinco pares (pares 1, 6, 7, 10 e 13) 

sem marcações. 

Bonvicino et al. (2002) sugeriram que rearranjos cromossômicos 

desempenharam um importante papel na diversificação deste gênero, embora 

a direção da evolução cromossômica ainda não possa ser confirmada. Estes 

autores ainda sugerem que 2n=34 seria ancestral dos demais, ocorrendo uma 
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redução do número diploide de oeste (Pantanal) para leste (Minas Gerais, até 

Pernambuco) do Brasil. Se observarmos a filogenia proposta por Nascimento et 

al. (2013) para o gênero, esta hipótese é descartada, uma vez que T. inermis 

(2n=26) é considerado ancestral e os táxons mais derivados apresentam 

números diploides mais altos, porém, sem um padrão evolutivo bem definido. 

T. apereoides, sozinha, apresenta populações com todos os números 

diploides conhecidos para o gênero, o que reforça a ideia de se tratar de um 

complexo de espécies. Neste cenário, é fundamental ampliar os estudos neste 

táxon, mas de forma integrativa, com bandeamentos e mapeamento físico-

cromossômico, e com uma filogenia mais robusta para o grupo. 

 O gênero Proechimys, mais detalhadamente estudado no primeiro 

capítulo desta tese, é extremamente diverso do ponto de vista do cariótipo, 

com espécies distintas apresentando padrões citogenéticos semelhantes (tanto 

no número diploide, número de braços cromossômicos, padrão de 

bandeamentos e localização de sequências repetitivas de DNA), como também 

populações de uma mesma espécie apresentando variação nos dados 

cromossômicos (Weksler et al. 2001; Machado et al. 2005; Silva et al. 2012; 

Eler et al. 2012; Eler et al. em preparação). O estudo cariotípico, desenvolvido 

neste gênero, mostrou a mesma condição observada para toda a família: a 

falta de um padrão evolutivo cromossômico. 

 Quando comparamos os dados cromossômicos gerados no presente 

trabalho para as espécies Proechimys cuvieri, Trinomys paratus, Thrichromys 

apereoides, Mesomys hispidus, Isothrix pagurus, Dactylomys dactylinus e 

Makalata didelphoides, à luz das filogenias propostas por Galewski et al. (2005) 

e Fabre et al. (2012), verificamos que os números diploide e fundamental são 

diversos (tanto inter como intraespecificamente), confirmando a proposição de 

fissões e fusões cromossômicas como os rearranjos mais significativos na 

diversificação cariotípica da família, seguido de inversões pericêntricas e/ou 

translocações (Leal-Mesquita 1991; Lima et al. 1998; Weksler et al. 2001; 

Bonvicino et al. 2002; Machado 2010; Dunnum 2011; Eler et al. 2012; Lazar et 

al. 2012). A distribuição da heterocromatina constitutiva, parece ser conservada 

na família, mas variações intraespecíficas são encontradas. Sua variação foi 

mais evidente em relação às espécies arborícolas. Por outro lado, as 
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sequências de DNAr 18S e teloméricas são muito conservadas na família, 

sendo que o par nucleolar, embora sua posição no cariótipo é variável, sua 

homeologia entre as espécies fica muito evidente. 

A grande diversidade cromossômica observada em equimídeos, 

associada à falta de padrões de evolução cromossômica e eventos recentes de 

diversificação, justificam este dinamismo cromossômico, o que nos leva a 

caracterizar esta família de roedores como um grupo em plena atividade de 

especiação, com cariótipos ainda em processo de estabilização. 

 Bonvichino et al. (2002) propõem que as semelhanças ecológicas e 

morfológicas, entre os citótipos de Thrichomys, indicam que rearranjos 

cariotípicos (e consequente especiação) não estão necessariamente 

correlacionados com a evolução adaptativa e, que a seleção morfológica e 

ecológica pode operar após a fixação dos rearranjos cromossômicos. 

Provavelmente, esta seja uma regra que pode ser aplicada à família 

Echimyidae como um todo, na qual eventos de rearranjos cromossômicos não 

são os principais fatores de sua diversificação específica. 

Assim, eventos ecomorfológicos e biogeográficos, seguidos de 

alterações moleculares, seriam os principais fatores responsáveis pela 

diversificação em equimídeos [conforme sugerido pelos agrupamentos 

propostos por Galewski et al. (2005) e Fabre et al. (2012)], passando os 

rearranjos cromossômicos a figurarem num segundo momento desse processo. 

Por outro lado, os estudos cromossômicos continuam desempenhando 

importante papel no estudo da biodiversidade da família, revelando marcadores 

populacionais e específicos, auxiliando na diferenciação de cariomorfos e 

frequentemente atuando como gatilho para estudos sistemáticos mais 

aprofundados. 
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5. CONCLUSÕES 

 

 A família Echimyidae é um grupo extremamente diverso do ponto de 

vista da macroestrutura do cariótipo (números diploide e fundamental), porém 

sem uma tendência evolutiva cromossômica definida. Entretanto, inferências 

evolutivas cromossômicas podem ser feitas em agrupamentos mais internos, 

em relação ao número diploide, como observado nos gêneros Isothrix, 

Mesomys, Dactylomys e Makalata. 

 Novas formas cariotípicas ainda devem ser descritas para a família, a 

medida que novas regiões forem amostradas, especialmente para espécies do 

gênero Proechimys, com variações tanto na macroestrutura cariotípica como 

nos padrões de bandeamentos. Os limites de distribuição das espécies e 

citótipos de Proechimys também não estão bem estabelecidos. 

 Toda diversidade cromossômica encontrada em Echimyidae se deve a 

rearranjos Robertsonianos e/ou não Robertsonianos, entretanto marcações 

teloméricas intersticiais (ITS), que pudessem comprovar alguns deles não 

foram observadas. Por outro lado, a variabilidade da posição do par nucleolar 

no cariótipo e a duplicação em um dos seus homólogos, evidencia a presença 

deles. 

Os maiores números diploides são observados em espécies arborícolas, 

confirmando a hipótese já proposta anteriormente. 

O padrão de distribuição da heterocromatina constitutiva geralmente 

está restrito às regiões pericentroméricas de todos ou da maioria dos 

cromossomos na família, mostrando conservação deste caráter.  

As sequências de DNA telomérico, em geral, estão localizadas nas 

regiões terminais de todos os cromossomos na família, com exceção de 

Isothrix paguros e Dactylomys dactylinus. 

Caracteres cromossômicos, ainda que úteis do ponto de vista 

citotaxonômico na família Echimyidae, parecem ser características 

homoplásicas em muitos casos, o que justifica a não observação de linhagens 

cromossômicas bem definidas. Portanto, as mudanças cromossômicas 

observadas não são o principal fator de diversificação na família.  
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