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RESUMO 

 
O gênero Nothoscordum (Alliaceae) é formado por cerca de 20 espécies nativas da 

América do Sul, estando dividido em duas secções, Nothoscordum e Inodorum. N. 

gracile (secção Inodorum) é a única espécie invasora e apresenta um cariótipo incomum 

(2n = 19, 13M + 6A). Para tentar entender a origem do cariótipo de N. gracile foram 

analisadas espécies afins da secção Inodorum, empregando a técnica de coloração com 

fluorocromos (CMA/DAPI) e FISH (DNAr 5S e 45S). As espécies apresentaram uma 

baixa quantidade de heterocromatina CMA+, distribuída no braço curto de todos os 

acrocêntricos e em uma ou duas bandas intersticiais de alguns destes cromossomos. 

Entre os diplóides, N. nudicaule foi caracterizado pela ausência de bandas CMA+ 

intersticiais enquanto N. macrostemon e N. arenarium apresentavam bandas intersticiais 

em ambos os pares de acrocêntricos. Com base nesses padrões e no heteromorfismo de 

bandas CMA+ encontrado em N. gracile, essa espécie pode ter se originado por 

alopoliploidia, possivelmente derivada do cruzamento de N. macrostemon e N. 

nudicaule. Análises meióticas, bem como as medições cromossômicas indicaram uma 

grande variabilidade cariotípica nas formas tetraplóides da secção Inodorum. 

Contrariamente, os citótipos diplóides apresentaram uma baixa variabilidade cariotípica. 

Isso foi demonstrado em uma análise populacional de N. arenarium. Esses resultados 

sugerem que translocações robertsonianas e alopoliploidia são os principais mecanismos 

envolvidos na evolução cariotípica das espécies da secção Inodorum.  

 

Palavras-chave: evolução cariotípica, heterocromatina, Nothoscordum, secção Inodorum  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ABSTRACT 

 
The genus Nothoscordum (Alliaceae) consists of almost 20 species native from South 

America and classified in two sections, Nothoscordum and Inodorum. N. gracile 

(section Inodorum) is the only invasive species of the genus and show an uncommon 

karyotype (2n = 19, 13M + 6A). In order to understand the karyotype origin of N. 

gracile, different species from the Inodorum section were analyzed by fluorochrome  

staining (CMA/DAPI) and FISH (5S and 45S rDNA). Species from this section 

exhibited a low amount of CMA+ heterochromatin localized in the short arm of every 

acrocentric chromosome and one or two intersticial CMA+ bands on some of them. 

Among diploids, N. nudicaule was characterized by the absence of interstitial CMA+ 

bands whereas N. macrostemon and N. arenarium presented interstitial bands on both 

acrocentric pairs. Based on these patterns and the CMA+ band heteromorphism  found 

in N. gracile, this species might have been originated by allopolyploidy from the 

crossing of N. macrostemon and N. nudicaule. Meiotic analyzes, as well as chromosome 

measurements, indicated a great karyotype variability within the tetraploids of the 

Inodorum section. On the contrary, diploid cytotypes exhibited a low karyotype 

variability. The latter was demonstred in a population analysis of N. arenarium. These 

results suggest that polyploidy events and robertsonian translocations are the principal 

mechanisms involved in the karyotypic evolution of species of the Inodorum section.  

 

Key-words: heterochromatin, karyotype evolution, Nothoscordum, section Inodorum 
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1. INTRODUÇÃO 
 

O gênero Nothoscordum Kunth (Alliaceae) é formado por cerca de 20 espécies 

nativas da América do Sul, principalmente das regiões extra-tropicais, com uma única 

espécie nativa da América do Norte (Guaglianone, 1972; Crosa, 1996). No Brasil, o 

gênero tem sido registrado predominantemente na região Sul (Crosa, 1996), exceto N. 

gracile (Ailton) Stearn, uma planta invasora comum no Sul e Sudeste do Brasil (ver por 

exemplo Nassar e Aguiar, 1978) e N. pulchellum Kunth, encontrada no Nordeste 

(Guerra e Felix, 2000). O gênero foi dividido em duas secções, Nothoscordum e 

Inodorum, com base em dados morfológicos (Guaglianone, 1972).  

A secção Inodorum inclui, entre outras, as espécies N. gracile, N. macrostemon e 

N. nudicaule (Guaglianone, 1972). Entre as espécies dessa secção, destaca-se N. gracile 

(Ailton) Stearn, geralmente referida como N. inodorum (Solander ex-Ailton) ou menos 

frequentemente como N. fragrans (Ventenant) Kunth (Stearn, 1986). Esta é a única 

espécie invasora do gênero, amplamente espalhada pelas Américas e naturalizada em 

algumas regiões temperadas dos outros continentes (Stearn, 1986). Além dessa 

distribuição geográfica única no gênero, N. gracile tem sido muito estudada por 

apresentar um cariótipo incomum, com 2n = 19, formado por 13 cromossomos 

metacêntricos (M) e seis acrocêntricos (A). Esse mesmo cariótipo foi ainda descrito 

para N. macrostemon e N. nudicaule (Nuñez et al., 1974). Esse grupo de espécies afins, 

que compartilham o cariótipo 2n = 19 foi chamado por Nuñez et al., (1974) de 

complexo Inodorum.  

Nothoscordum gracile é a espécie mais estudada do gênero, sobre a qual foram 

publicados vários trabalhos referentes à sua reprodução e à citogenética (Crosa, 1996; 

Nuñez et al., 1974). No entanto, a origem de N. gracile ainda não está elucidada. Nuñez 

et al., (1974), através de análise meiótica, sugeriram duas possibilidades: o cariótipo de 

N. gracile teria surgido pela fissão cêntrica de um metacêntrico em uma espécie com 2n 

= 18, ou seria resultante do cruzamento de um gameta não reduzido de um triplóide (2n 

= 15) com um gameta normal de uma espécie com 2n = 8 (n = 4). Por outro lado, Jones 

(1998) considerou que N. gracile poderia ser um tetraplóide, envolvendo os dois 

números básicos do gênero x = 4 (4M) e x = 5 (3M + 2A). Nesse caso, seriam 

necessários três conjuntos haplóides x = 5 e um x = 4, como na segunda hipótese de 

Nuñez et al., (1974). Crosa (1996), entretanto, concluiu que o número 2n = 19 mais 
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provavelmente teria surgido por uma fusão de acrocêntricos em um indivíduo com 2n = 

20 e que N. gracile seria resultado do cruzamento de N. macrostemon com N. nudicaule 

ambas com 2n = 19 (Crosa, 1996). 

 Este trabalho teve como objetivo investigar a origem de N. gracile, testando 

as principais hipóteses levantadas na literatura. Para tal foi avaliada a variabilidade 

cariotípica dessa espécie, bem como de espécies afins da secção Inodorum, com base 

em bandeamentos cromossômicos e na distribuição dos sítios de DNAr 5S e 45S. Por 

fim, foram checadas as hipótese de hibidização interespecíficas por meio de 

hibridização genômica in situ (GISH). 

 

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

2.1. Citotaxonomia 
 

A utilização de dados citogenéticos na sistemática vegetal é um importante 

instrumento para a compreensão das relações de parentesco e dos mecanismos genéticos 

de evolução, tanto dentro de táxons inferiores como espécie e gênero, quanto em níveis 

superiores como família e ordem (Guerra, 2000a). Números cromossômicos similares 

podem indicar estreita relação, enquanto números cromossômicos diferentes geralmente 

sugerem maior isolamento reprodutivo com perda de fertilidade no caso da formação de 

híbridos. Tamanho cromossômico, posição do centrômero, padrões de bandeamento e 

outros caracteres podem também ser usados como dados para a análise sistemática 

(Judd et al., 1999). Greilhuber (1984) revisou a utilização de dados citogenéticos na 

taxonomia, indicando a heterocromatina, visualizada através dos bandeamentos 

cromossômicos, como principal ferramenta citotaxonômica.   

Um grande número de trabalhos citotaxonômicos se enquadra na citogenética 

clássica, caracterizada pela observação de cromossomos ou núcleos interfásicos corados 

indistintamente, ou seja, sem nenhuma preferência por determinado tipo de cromatina, 

composição do DNA ou proteínas. A importância da citotaxonomia clássica pode ser 

demonstrada, por exemplo, em espécies sul-americanas da família Alliaceae. A partir de 

dados citogenéticos, foi ratificada a criação de um gênero (Zoelnerallium) com base 

principalmente no cariótipo 2n = 26 (2M + 24A) observado exclusivamente nas 

espécies agrupadas nesse novo gênero, sendo este um exemplo da aplicação de um dado 
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citogenético como sinapomorfia de um grupo (Crosa, 2004). Em um outro trabalho, foi 

investigado um híbrido natural de Nothoscordum bonariense (2n = 6x = 26) com N. 

montevidense (2n = 4x = 16). Foram feitas análises meióticas dos parentais e do híbrido, 

sendo observado em N. montevidense preferencialmente formação de bivalentes, 

sugerindo uma origem autotetraplóide para essa espécie; em N. bonariense foram 

observados tetravalentes e bivalentes, indicando que essa espécie seria um 

alotetraplóide, provavelmente formada pelo cruzamento de uma espécie com 2n = 16 e 

outra com 2n = 10. Já o híbrido (2n = 21), apresentava arranjo meiótico formado por 

oito bivalentes e cinco univalentes. Os cinco univalentes de N. montevidense x N. 

bonariense sempre eram do tipo 3 M + 2A, provavelmente provenientes da espécie com 

2n = 10, um dos progenitores ancestrais de N. bonariense (Crosa, 1974).  

Os principais parâmetros da citogenética clássica são número, morfologia e 

tamanho cromossômico. Uma análise citotaxonômica clássica, de maneira geral, 

consiste em determinar e comparar esses parâmetros em um determinado táxon. Com o 

conhecimento dos números cromossômicos, é frequentemente possível reconhecer o 

número cromossômico ancestral do grupo (x) e as diferentes linhas evolutivas 

desenvolvidas dentro do mesmo (Guerra, 2000a). 

Atualmente a citogenética alia às técnicas clássicas a um conjunto de técnicas 

citogenéticas e moleculares desenvolvidas ou melhoradas nos últimos anos. Os 

principais parâmetros utilizados na citogenética moderna são a análise de quantidade de 

DNA, bandeamento cromossômico, hibridização in situ e análise comparativa de uma 

determinada fração do DNA (por exemplo, DNA satélite).  

 

2.2. Heterocromatina: bandeamento C e fluorocromos 
 

De maneira geral, a cromatina pode ser dividida em eucromatina, que apresenta 

um ciclo de condensação-descondensação paralelo ao ciclo celular, e heterocromatina, 

que se mantém condensada durante todo o ciclo celular. Uma série de características 

importantes está associada à heterocromatina, como a quase ausência de atividade 

gênica, replicação tardia na fase S do ciclo celular e presença de DNA repetitivo. 

Classicamente a heterocromatina está dividida em heterocromatina facultativa e 

constitutiva, sendo a última um componente cromossomal amplamente estudado pelos 

citogeneticistas (Sumner, 2003).  
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O grande número de estudos relacionados com a heterocromatina constitutiva se 

deve principalmente ao fato de que estas regiões podem ser coradas diferencialmente 

em relação ao resto do cromossomo, por exemplo, através da técnica de bandeamento C 

(Schwarzacher et al., 1980). Isso possibilitou o estudo da distribuição de blocos de 

heterocromatinas ou bandas heterocromáticas no cariótipo (Guerra, 2000b). Em 

Capsicum (Solanaceae), por exemplo, foi possível diferenciar o cariótipo de seis 

espécies com base na distribuição de blocos heterocromáticos, sendo o bandeamento C 

uma ferramenta importante na cariossistemática do gênero (Moscone et al., 1993). O 

bandeamento C também tem contribuído para a detecção de polimorfismos 

interespecíficos. Buittenduk et al., (1998) analisaram 43 acessos de Astroemeria aurea, 

A. ligtu e A. magnifica, identificando polimorfismos intra e interespecífico.  

A heterocromatina foi extensamente estudada no gênero Scilla (Hyacinthaceae) 

onde o bandeamento C contribuiu significativamente para a compreensão das relações 

interespecíficas (ver por exemplo Greilhuber e Speta, 1989; Greilhuber, 1984). Esse 

gênero apresenta distribuição principalmente na região do Mediterrâneo (Europa, Norte 

da África e Oriente Médio). Os cariótipos de suas espécies são formados por 

cromossomos grandes (em geral maiores que 10 µm), e uma alta variabilidade na 

quantidade e distribuição de heterocromatina. Uma análise do grupo de S. siberica 

comparou a evolução da heterocromatina em espécies de uma região continental ao Sul 

da Grécia e da ilha de Chipre. A espécie com distribuição continental, S. cilicica 

apresentou bandas C formando grandes blocos intersticiais e baixos polimorfismos 

populacionais. Já a espécie insular, S. morrisii, apresentou a heterocromatina dispersa 

em inúmeras pequenas bandas intersticiais, com dois citótipos distintos. A existência de 

dois citótipos em S. morrisii se ajusta perfeitamente à sua ocorrência em províncias 

separadas pela altitude, sendo uma ao nível do mar e a outra acima de 900 m. A 

divergência entre S. cilicica e S. morrisii pode ser explicada pelos eventos vicariantes 

que isolaram a ilha de Chipre (Greilhuber e Speta, 1989). Em alguns casos, têm sido 

observadas diferenças na distribuição de blocos heterocromáticos entre cromossomos 

homólogos. Por exemplo, em Allium flavum (2n = 16) foram observados pares de 

homólogos polimórficos com padrão de bandas C variantes. A análise meiótica dessa 

espécie revelou que esses homólogos heteromórficos pareavam normalmente e 

formavam bivalentes assimétricos (Loild, 1982).  

A delimitação de heterocromatina para algumas espécie vegetais ainda é 

controversa. Alguns trabalhos demonstraram a existência de diferentes tipos de 
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heterocromatina comparando o bandeamento C com regiões de replicação tardia na fase 

S. Em Allium (especialmente na secção Schoenoprasum), utilizando as técnicas mais 

usuais de banda C, são observados blocos heterocromáticos unicamente na região 

subtelomérica. Entretanto, utilizando outros protocolos, Fiskesjö (1974) demonstrou a 

existência de bandas pericentroméricas. Cortés e Escalza (1986) sugeriram que em 

Allium tanto as regiões subtelomérica quanto a pericentromérica apresentam replicação 

tardia, uma característica da heterocromatina. Portanto, afora a heterocromatina 

visualizada com as técnicas mais usuais de bandeamento C, podem existir regiões 

heterocromáticas somente reveladas sob condições muito específicas.   

Uma outra possibilidade para a visualização da heterocromatina é a utilização de 

fluorocromos. As técnicas de bandeamentos com fluorocromos vêm sendo bastante 

utilizadas em análises citogenéticas de plantas. Não somente cromossomos ou regiões 

cromossômicas têm sido evidenciadas com o uso dessas técnicas, mas também 

características estruturais e/ou citoquímicas podem ser determinadas (She et al., 2005).  

Entre os fluorocromos mais utilizados atualmente na citogenética estão o 4’, 6 

diamidino-2-fenilindol (DAPI) e o Hoechst 33258, usados para a identificação de 

regiões do genoma ricas em pares de base adenina e timina (AT), e a cromomicina A3 

(CMA) usada para distinguir regiões no cromossomo ricas em guanina e citosina (GC). 

Esses fluorocromos apresentam a vantagem de, além de evidenciar as regiões 

heterocromáticas, informar qual a constituição de bases (ricas em AT ou ricas em GC) 

que compõe a heterocromatina da espécie. 

O bandeamento cromossômico usando simultaneamente os fluorocromos 

CMA e DAPI (coloração CMA/DAPI) tem contribuído para a compreensão das 

relações evolutivas no gênero Citrus (Moraes et al., 2007). As espécies desse gênero 

apresentam grandes blocos de heterocromatina ricas em CG, portanto, CMA+, que 

permite classificar os cromossomos em tipos bem definidos. Com essa definição e 

reconhecimentos dos cromossomos foi possível compreender muitos aspectos da 

história dos cultivares de Citrus. Utilizando bandeamento CMA/DAPI foi possível 

diferenciar o cariótipo de vários acessos, incluindo diversos gêneros relacionados a 

Citrus (ver Guerra et al., 2000; Yamamoto et al., 2007), e entender a origem de 

vários cultivares de Citrus (Cornélio et al., 2003; Moraes et al., 2007). Hizume et al. 

(1989), utilizando o bandeamento CMA/DAPI nas espécies Pinus densiflora e P. 

thunbergii conseguiram obter uma diferenciação cariotípica entre essas espécies e a 

identificação individual de todos os cromossomos. Além disso, foram reconhecidos 
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híbridos interespecíficos entre as duas espécies baseado essencialmente no 

bandeamento CMA/DAPI.  

 

2.3. Hibridização in situ Fluorescente (FISH) 
 

A técnica de hibridização in situ consiste basicamente no pareamento de 

determinado segmento de DNA ou RNA com uma seqüência de nucleotídeos 

complementar situada dentro da célula, visando verificar se a célula possui essa 

seqüência e qual sua exata localização (Guerra, 2004). Para visualizar o segmento de 

DNA ou RNA hibridizado (sonda) é necessário que ele esteja marcado com alguma 

molécula que permita a sua identificação. Quando essa marcação é feita usando 

moléculas fluorescentes, tem-se uma hibridização in situ fluorescente ou FISH (sigla do 

inglês Fluorescent in situ Hybridization).  

Nos últimos anos, a FISH tem ampliado consideravelmente o nível de análise e o 

campo de atuação da citogenética vegetal. As seqüências mais utilizadas para a 

identificação cromossômica são os DNAs ribossomais (DNAr) 5S e 45S (Guerra, 2004). 

Essas seqüências apresentam a vantagem de serem repetidas dezenas ou centenas de 

vezes e estarem organizadas em tandem em um ou mais blocos, o que facilita sua 

detecção. Além disso, os DNAs ribossomais são altamente conservados, podendo a 

mesma sonda ser usada em quase todas as plantas.  

Uma série de trabalhos com diferentes abordagens utilizaram a FISH em plantas. 

Em espécies silvestres e cultivadas de Passiflora, por exemplo, predominam os números 

cromossômicos n = 6 e n = 9, ambos aparentemente diplóides com uma variação devido 

à disploidia. Entretanto, um estudo citotaxonômico recente sugeriu que o número n = 9 

seria derivado de n = 6 por poliploidia, seguida de disploidia reducional (Melo et al., 

2003). Nessa análise foi observado que as espécies com n = 9 apresentavam um número 

mais alto de sítios de DNAr 45S, reforçando a hipótese de origem desse grupo por 

poliploidia.  

Em um outro trabalho a FISH foi utilizada para compreender a origem de 

alotetraplóides de Paspalum (Poaceae). Em uma análise do grupo Quadrifaria, que é 

formado por espécies nativas das regiões temperadas da América do Sul, foram 

localizados os sítios de DNAr 5S e 45S em diplóides e tetraplóides (Vaio et al., 2005). 

Os sítios de DNAr 5S mostraram a localização similar e correspondência com o nível de 
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ploidia em todas as espécies analisadas. Por outro lado, a localização dos sítios de 

DNAr 45S variaram em número, mas principalmente na posição, sendo definidas 

espécies com sítios intersticiais e espécies com sítios terminais. Baseado nessa 

abordagem foi sugerida uma origem alotetraplóide para P. quadrifarium 4x, pois esta 

apresenta sítios de DNAr 45S intersticiais e terminais, enquanto a forma diplóide 

apresenta apenas sítios terminais. Foi possível ainda indicar P. haumanii 2x como 

provável espécie envolvida na formação desse alotetraplóide, pelo padrão de sítios de 

DNAr 45S intersticiais encontrado nessa espécie. A relação de proximidade entre P. 

quadrifarium 4x e P. haumanii 2x foi confirmada por análises filogenéticas usando 

regiões não codificantes do DNA do cloroplasto (Vaio et al., 2005).  

 

2.4. Hibridização genômica in situ (GISH) 
 

Uma variante da técnica de FISH utiliza como sonda todo o DNA genômico, 

sendo bastante útil na análise de híbridos. Essa técnica, chamada de GISH (do inglês 

Genomic in situ Hibridization) usa o DNA genômico total marcado para identificar os 

cromossomos dessa espécie em um híbrido, ou para conhecer os homeólogos dessa 

espécie em um poliplóide natural (Guerra, 2004). Stace e Bailey (1999), revisando a 

literatura sobre GISH aplicada à citotaxonomia, concluíram que a eficiência da técnica 

em discriminar genomas depende do nível de divergência entre eles e, provavelmente, 

da quantidade de DNA dessas espécies, sendo mais eficiente naquelas com elevada 

quantidade de DNA, como no caso das gramíneas da tribo Triticeae (ver Brasileiro-

Vidal e Guerra, 2002).  

Em um trabalho recente, foi investigada a proporção de genomas parentais em 

cultivares híbridos de Lolium x Festuca (Festulolium). Com a GISH foi possível 

identificar nesses híbridos a contribuição de cada parental no cariótipo do híbrido, e 

ainda a taxa de cromossomos recombinantes. Essa distinção entre genomas parentais foi 

importante, pois uma alta proporção de cromossomos de Lolium identificava cultivares 

com mais produtividade, enquanto o predomínio de Festuca indicava cultivares mais 

rústicos (Kopecky et al., 2006). Diferentes proporções de genomas parentais em 

híbridos artificiais foram ainda demonstradas em híbridos intragenéricos envolvendo o 

trigo comum (ver por exemplo Brasileiro-Vidal et al., 2002). 
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A importância do uso de GISH em estudos de evolução tem também sido 

demonstrada em espécies de eudicotiledôneas com cromossomos menores. Em Dahlia 

(Asteraceae), um grupo de plantas ornamentais nativas da América que apresenta 

facilidade de cruzamentos interespecíficos, são observados os números básicos x = 18, x 

= 17 e x = 16. O comportamento meiótico dos distintos genomas de Dahlia foi 

analisado por GISH em híbridos. Foi observada a presença de univalentes, bivalentes e 

trivalentes na metáfase I, com bivalentes formados por cromossomos de genomas 

distintos e trivalentes com diferentes combinações de cromossomos de cada um dos 

parentais. O pareamento meiótico de cromossomos de genomas distintos na metáfase I 

sugere uma que os homeólogos são conservados. Esses resultados indicaram uma 

origem alotetraplóide para as espécies de Dahlia com 2n = 32 e provavelmente também 

para as espécies com 2n = 34 e 36 (Gatt et al., 1999).  

 

2.5. Translocações robertsonianas 
 

O rearranjo cromossômicos envolvendo fusão cêntrica de dois cromossomos 

acro- ou telocêntricos para formar um único cromossomo metacêntrico e vice versa é 

denominado translocação robertsoniana. Um aspecto interessante nos eventos de 

translocações robertsonianas é que eles podem causar mudança no número 

cromossômico (disploidia), no pareamento meiótico e por conseqüência na 

recombinação, podendo ainda levar ao isolamento reprodutivo de populações (Sumner, 

2003). 

Slijepcevic et al. (1997) indicaram três tipos básicos de translocação 

robertsoniana. O primeiro envolveria um encurtamento gradativo dos telômeros do 

braço curto de dois acrocêntricos envolvidos na translocação. Com a perda dos 

telômeros, a extremidade dos braços curtos se torna instável, propiciando uma fusão 

cêntrica. O segundo tipo, envolve inicialmente uma quebra cromossômica na região 

centromérica de dois cromossomos acro- ou telocêntricos. Posteriormente haveria fusão 

cêntrica dos braços longos, resultando em um metacêntrico e um pequeno fragmento 

formado pela união dos dois braços curtos, que seria perdido. O terceiro tipo é uma 

simples fusão cêntrica de dois cromossomos acro- ou telocêntricos, resultando em um 

metacêntrico dicêntrico e com DNA telomérico intercalar entre os dois centrômeros.  
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Desses três tipos de translocação robertsoniana o segundo parece ser o mais 

freqüente nos organismos analisados. Zhang et al. (2001) estudaram os mecanismos de 

quebras no centrômero envolvidas em translocações robertsonianas observadas em 

híbridos de trigo com centeio. Para analisar a estrutura centromérica foi utilizada para 

hibridização in situ uma sonda centromérica específica de centeio (pAWRC1) e outra 

comum a todas as gramíneas incluindo trigo (pRCS1). Foi observado nos cromossomos 

translocados que os centrômeros apresentavam diferentes pontos de quebras, sendo 

observados desde centrômeros inteiramente de trigo, inteiramente de centeio ou uma 

situação intermediária com metade do centrômero de trigo e a outra metade de centeio. 

Os autores concluíram que as quebras centroméricas e fusões podem ocorrer em várias 

posições na constrição primária e a posição da quebra parece não afetar a função do 

centrômero nem a segregação cromossômica durante a mitose e meiose. 

Os eventos de translocação robertsoniana são os mais importantes na evolução 

cariotípica de mamíferos (Ferguson-Smith e Trifonov, 2007). Entretanto, poucos 

trabalhos detalham a abrangência das translocação robertsoniana em plantas, tendo sido 

identificados poucos grupos com evolução cariotípica relacionada a esse mecanismo. 

Jones (1998) revisou os principais gêneros cuja evolução está associada a translocação 

robertsoniana, destacando entre esses os gêneros Lycoris e Nothoscordum. Lycoris 

(Amaryllidaceae) é um gênero com distribuição predominantemente no sudeste asiático. 

Um grupo considerado ancestral dentro desse gênero apresenta cariótipo 2n = 16 (6M + 

10T), 2n = 14 (8M + 6T), 2n = 13 (9M + 4T) e 2n = 12 (10M + 2T), todas com um 

número fundamental igual a 22. Um outro grupo, com distribuição em regiões 

temperadas ao norte da China, apresenta cariótipos 2n = 22, 33 e 44, derivadas e um x = 

11 e com predomínio de cromossomos subtelocêntricos. São ainda conhecidos híbridos 

estéreis diplóides e tetraplóides. Análises meióticas indicaram o pareamento de 

cromossomos acrocêntricos com braços de um metacêntrico formando um trivalente 

heteromórfico, que corrobora a existência de translocações robertsonianas nessas 

espécies. A série de números cromossômicos 2n = 12, 13, 14 e 16, bem como as 

evidencias meióticas sugerem que a evolução cariotípica de Lycoris está relacionada a 

eventos recorrentes de translocação (Jones, 1998).   
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2.6. O gênero Nothoscordum 
 

O gênero Nothoscordum foi criado por Kunth, em 1843, sendo formado 

inicialmente por 13 espécies, cinco excluídas dos gêneros Allium e Ornithogalum e sete 

espécies novas, a maioria delas sul-americanas (Stearn, 1986). O nome desse gênero foi 

formado pelas palavras nothos (falso) e scordon (alho), indicando a estreita afinidade 

com Allium. Nothoscordum está inserido na família Alliaceae, subfamília Gilliesioideae 

(APG II, 2003), e foi dividido por Guaglianone (1972) nas secções Nothoscordum 

Guag. e Inodorum Guag. baseado em caracteres morfológicos reprodutivos e 

vegetativos. As diferenças principais entre as secções Nothoscordum e Inodorum, 

segundo Guaglianone (1972), seriam a cor das flores (somente brancas na secção 

Inodorum e brancas ou amarelas na secção Nothoscordum), a estrutura dos filetes 

estaminais (concrescente na secção Inodorum e não concrescente na secção 

Nothoscordum), a cor da anteras (amarelas, castanhas ou esverdeadas na secção 

Inodorum e amarelas na secção Nothoscordum), as folhas (sem lígula na secção 

Inodorum e geralmente liguladas na secção Nothoscordum), os bulbos (simples ou com 

bulbilhos na secção Inodorum e simples, com bulbilhos ou rizoma na secção 

Nothoscordum) e a forma dos grãos de amido no bulbo (simples e semicomposta na 

secção Inodorum e geralmente simples na secção Nothoscordum).  

As espécies do gênero Nothoscordum são plantas herbáceas, perenes, com bulbo 

tunicado, folhas lineares, espata bivalva e flores dispostas em umbela no ápice de um 

escapo áfilo. O ciclo das plantas é invernal com um período de latência no verão. 

Caracteristicamente as espécies de Nothoscordum apresentam reprodução vegetativa 

mediante bulbilhos (Crosa, 1996). 

 Nothoscordum é um grupo pouco estudado. A maioria dos trabalhos 

taxonômicos limita-se à descrição isolada de espécies novas, sem uma análise de 

conjunto do grupo, ou à citação de floras regionais (Guaglianone, 1972). Crosa (1996) 

apresentou uma análise dos principais problemas taxonômicos no grupo, sobretudo a 

similaridade morfológica da maioria das entidades, a estrutura relativamente simples 

das plantas e as variações morfológicas nas populações de N. gracile (Guaglianone, 

1972). Tais problemas taxonômicos tornam o gênero interessante para ser estudado, em 

especial N. gracile.  
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A evolução de Nothoscordum parece está relacionada a eventos de poliploidia e 

fissões/fusões cêntricas (Jones 1998), bem como com a formação de híbridos 

interespecíficos na natureza por exemplo, N. montevidensis × N. bonariense (Crosa, 

1974), nesse sentido, os estudos citogenéticos representam uma importante ferramenta 

para o entendimento dos mecanismos evolutivos do grupo. Além dos problemas 

taxonômicos, a secção Inodorum, apresenta um conjunto de problemas interessantes 

relacionados à adaptação e especiação: 1) existência de espécies com citótipos diplóide 

e tetraplóide, morfologicamente muito semelhantes, que geralmente estão distribuídos 

em áreas próximas, o que sugere origem autotetraplóide relativamente recente e 2) 

isolamento reprodutivo mesmo na ausência de fortes barreiras interespecíficas (ver 

Crosa, 1996).  

 

2.7. Citogenética da família Alliaceae 
 

A família Alliaceae está inserida no clado das monocotiledôneas, na ordem 

Asparagales (APG II, 2003). A família é amplamente distribuída, porém, mais 

abundante em locais secos de regiões temperadas, subtropicais e tropicais. São descritas 

para Alliaceae três subfamílias: Allioideae Herbert, Gilliesioideae (Lindley) Arnott e 

Tulbaghioidea (Meisner) M. F. Fay & M. W. Chase (APG II, 2003). A família Alliaceae 

sensu stricto é formada por aproximadamente 13 gêneros e 600 espécies (Rudall et al., 

2006). 

 Na família são observados números cromossômicos que vão de 2n = 8 em 

Nothoscordum montevidensis até 2n = 64 em Allium rotundum. De maneira geral, a 

família se caracteriza por apresentar cromossomos grandes, com até 23µm, com 

morfologia variando de metacêntricos (M) a acrocêntricos (A). A maior parte dos 

trabalhos citológicos está concentrada no gênero Allium, sendo A. cepa (2n = 16) um 

organismo modelo para a citologia.  

O gênero Allium (subfamília Allioideae) apresenta dois números básicos, x = 8 e 

x = 7, sendo o primeiro o predominante do grupo. Especula-se que o número básico x = 

4 de Nothoscordum poderia também ter originado o x = 8 de Allium (Jones 1998). Os 

números cromossômicos descritos para o gênero Allium variam de 2n = 12 em A. 

sativum a 2n = 64 em A. rotundum, ocorrendo variação no número de ploidia (triplóide 
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a octaplóide). Além da variabilidade no número de poliplóides, cromossomos B também 

são descritos em uma série de espécies desse gênero (Johnson e Ozhatay, 1996). 

O gênero Tulbaghia (subfamília Tulbaghioideae) apresenta o número básico x = 

6 e a grande maioria das espécies é diplóide (2n = 2x = 12), mas poucos citótipos 

poliplóides têm sido encontrados (Vosa, 2007). Recentemente Vosa (2007) descreveu 

um segundo gênero para essa subfamília Prototulbaghia, com cariótipo diplóide 2n = 12 

e distribuição em regiões montanhosas ao sul da África.   

  

2.8. Citogenética da subfamília Gilliesioideae 
 

Com relação aos gêneros da tribo Allieae no qual está inserido o gênero 

Nothoscordum, Crosa (1988) descreveu um cariótipo básico x = 5 (3M + 2A) para 

Leucocoryne, similar ao x = 5 de Nothoscordum, diferindo apenas na morfologia de um 

dos pares de cromossomos acrocêntricos. Em Leucocoryne foram observadas sete 

espécies diplóides com 2n = 10 (6M+4A) e duas tetraplóides, 2n = 18 (14M + 4A). O 

complemento cromossômico de ambos os tetraplóides apresentou um aumento no 

número de cromossomos metacêntricos acompanhado da diminuição do número de 

cromossomos acrocêntricos, o que sugere que a poliploidia foi acompanhada por uma 

fusão cêntrica.  

O cariótipo básico de Tristagma é x = 4 (3M+1A), com espécies diplóides 2n = 8 

(6M+2A) além de tetraplóide e hexaplóides (Crosa, 1981 e 1988). Crosa (1975) 

observou que Ipheion uniflorum apresenta 2n = 12, com um par de sub-metacêntricos e 

10 acrocêntricos, enquanto I. sessile possui 2n = 20 (4SM + 16A), sugerindo que a 

evolução cariotípica desse gênero seja mais complexa. Tamura (1995) propôs o número 

básico x = 6 para Ipheion, com base na análise no predomínio de espécies com 2n = 12 

no gênero. Zoellnerallium possui apenas duas espécies descritas, Z. andinum e Z. 

serenense (Crosa, 2004), ambas com 2n = 24 (dez metacêntricos e 14 acrocêntricos). A 

relação entre metacêntricos e acrocêntricos observada em todas as espécies da 

subfamília Gilliesioideae parece indicar a ocorrência repetida dos eventos de 

fusão/fissão cêntrica.  
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2.9. Citogenética do gênero Nothoscordum 
 

Citologicamente, as espécies de Nothoscordum se caracterizam por apresentarem 

cromossomos grandes, com até 23 µm, que podem ser metacêntricos ou acrocêntricos. 

Nuñez et al. (1972) reportaram a existência de espécies diplóides, com 2n = 8 (8M) ou 

2n = 10 (6M + 4A), tetraplóides com 2n = 16 (16M), 2n = 18 (14M + 4A) e 2n = 19 

(13M + 6A) e um hexaplóide com 2n = 26 (22M + 4A). 

O cariótipo bimodal dessas espécies, formado por cromossomos metacêntricos e 

acrocêntricos, com braços cromossômicos muito similares, tornaram o gênero um 

exemplo clássico de evolução cariotípica por fusões e fissões cêntricas (Jones, 1998). A 

ocorrência de translocações robertsonianas no gênero é sugerida pela manutenção do 

número fundamental NF = 8 ou múltiplos de oito em todas as espécies, por exemplo, na 

variação 2n = 18 (14M + 4A) e 2n = 19 (13M + 6A) observada em N. gracile, onde os 

dois citótipos apresentam NF = 16 (Nuñez et al., 1974; Nassar e Aguiar, 1978). 

Palomino et al. (1992) relataram ainda um caso de fissão cêntrica em N. bivalve (L.) 

Britton, onde além do cariótipo típico, 2n = 18 (14M + 4A), foi encontrado um 

indivíduo com 2n = 19 (13M + 6A). As espécies citologicamente analisadas de 

Nothoscordum apresentam os braços curtos dos cromossomos acrocêntricos 

frequentemente associados ao nucléolo, mostrando constrição secundária com ou sem 

satélite evidente, parecendo essa ser uma característica comum a todo o gênero (Nuñez 

et al., 1974; Palomino et al., 1992; Guerra e Felix, 2000). 

Em N. pulchellum (2n = 10), Guerra e Felix (2000) observaram uma meiose 

regular e a heterocromatina restrita apenas aos braços curtos dos acrocêntricos. Esses 

autores mostraram que as bandas C coincidiram com as regiões mais brilhantes para o 

fluorocromo cromomicina A3 (bandas CMA) e com os sítios de DNAr 45S, enquanto 

os sítios de DNAr 5S foram localizados na eucromatina de um par de cromossomos 

metacêntricos. 

Uma série de análises citológicas em N. bivalve, uma espécie com distribuição 

na América do Norte, foi realizada principalmente nos Estados Unidos. Eckles (1941) 

investigou a megasporogênese de N. bivalve, observando uma formação típica do saco 

embrionário, com oito células, das quais duas formaram o núcleo polar e as outras 

formam o oócito, duas sinérgides e três células antípodas. Em outro trabalho, foi 

analisado o número gamético a partir da análise de metáfases de grão de pólen, sendo 
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observado n = 9, com sete metacêntricos e dois acrocêntricos (Anderson, 1931), foi 

observada ainda uma meiose com formação de um número variável de uni, bi e 

multivalentes (Beal, 1931). Os números cromossômicos conhecidos das espécies de 

Nothoscordum são apresentados na Tabela 1. 

 

2.10. Origem e evolução de Nothoscordum gracile 
 

Nothoscordum gracile (Ailton) Stearn, também chamada de N. inodorum 

(Ailton) G. Nicholson, 1885 ou N. fragrans (Vent.) Kunth, 1843, é uma espécie nativa 

das regiões extra-tropicais da América do Sul. Destaca-se por ser a única espécie 

invasora do gênero e apresentar ampla distribuição no Sul e Sudeste do Brasil, além de 

estar espalhada pelas Américas e naturalizada na Europa, África, Ásia e Austrália 

(Crosa, 1996). Com a criação do gênero Nothoscordum, o holótipo Allium inodorum 

(Ailton) foi posteriormente definido como um basinômio de N. inodorum. No entanto, 

foi visto que esse tipo se tratava na verdade de uma outra espécie Allium neopolitanum 

(Cyr.) portanto nem pertencente ao gênero Nothoscordum, sendo por isso o uso do 

nome N. inodorum incorreto. A denominação N. fragrans encontra-se atualmente em 

desuso (Stearn, 1986).  

Nothoscordum gracile, 2n = 19 (13M + 6A), esta inserida na secção Inodorum. 

Essa secção inclui, entre outras, as espécies N. macrostemon, N. nudicaule e N. 

arenarium. O número cromossômico 2n = 19 (13M + 6A) foi também descrito para N. 

macrostemon e N. nudicaule (Nuñez et al., 1974). Esse grupo de espécies afins, que 

compartilham o cariótipo 2n = 19, foi chamado por Nuñez et al. (1974) de “complexo 

Inodorum”. Como as demais espécies do gênero, N. gracile apresenta cromossomos 

excepcionalmente grandes, entre 10 e 23 µm (Nassar e Aguiar, 1978).  

Trata-se da espécie citologicamente mais estudada do gênero (ver por exemplo 

Nuñez et al., 1974; Nassar e Aguiar, 1978; Crosa, 1996). Estudos de meiose revelaram a 

presença de um número variável de uni, bi e multivalentes, reforçando a idéia de que 

essa espécie é um tetraplóide (Nuñez et al., 1974). San (1973) fez uma análise de 

irregularidades meióticas em clones de N. gracile, e observou uma alta porcentagem de 

cromátides retardatárias, pontes anafásicas, fragmentos, micronúcleos e não-disjunções. 

Garber (1944) analisou detalhadamente a distribuição dos cromossomos na anáfase I e 

observou que cada célula-filha continha diferentes números cromossômicos, indo de 
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oito a 11. Além do número cromossômico, as células também recebiam diferentes 

quantidades de cromossomos acrocêntricos e metacêntricos. Nesse mesmo trabalho, foi 

analisada também metáfase em micrósporos, que indicou predomínio de gametas com n 

= 10 (6M + 4A) e n = 9 (7M + 2A).   

Diferentes análises revelaram distribuição da heterocromatina nos braços curtos 

dos seis cromossomos acrocêntricos, em uma ou duas bandas no braço longo dos 

acrocêntricos e em pequenas bandas em alguns cromossomos metacêntricos (Sato et al., 

1979; Sato e Matsumoto, 1982; Sato e Yoshioka, 1984). Diferentemente, Canelada et al. 

(1985) utilizando duas técnicas distintas para detecção da heterocromatina observou que 

além das bandas já descritas anteriormente, ocorrem blocos heterocromáticos 

centroméricos em todos os cromossomos. Todos os trabalhos indicam que o padrão de 

heterocromatina observado nos cromossomos acrocêntricos é altamente heteromórfico, 

não havendo distinção de pares cromossômicos. Essa condição de cromossomos em 

heterozigose sugere que N. gracile poderia ser um híbrido. 

A hipótese de origem híbrida para N. gracile foi sugerida inicialmente por Crosa 

(1996) com base em taxonomia numérica. Segundo essa proposta, N. gracile seria 

resultado do cruzamento de N. macrostemon com N. nudicaule. As principais 

evidências morfológicas que sustentam essa idéia é a forma das pétalas, a inserção do 

ovário, a forma do ovário e o filete; a análise desses caracteres em N. gracile indicou 

valores intermediários entre os dois prováveis parentais.    

Jones (1998), revisando fusões robertsonianas e fissões cêntricas em 

angiospermas, destacou esse gênero por suas particularidades citogenéticas, e 

considerou que N. gracile poderia ser um tetraplóide, envolvendo os dois números 

básicos do gênero x = 4 (4M) e x = 5 (3M + 2A). Crosa (1996), entretanto, analisando 

indivíduos de diferentes espécies da secção Inodorum, concluiu que o número 2n = 19 

mais provavelmente teria surgido por uma fusão de acrocêntricos em um indivíduo com 

2n = 20 e que isso poderia ter ocorrido diversas vezes no gênero. Curiosamente, 

nenhuma espécie com 2n = 20 é conhecida, embora esse número tenha sido observado 

esporadicamente em plantas cultivadas, em mosaicos ou em raros descendentes de 

indivíduos isolados de populações naturais com 2n = 19 (Nuñez et al., 1972; Crosa, 

1996).  

Nuñez et al. (1974), analisando a meiose e o cariótipo somático de descendentes 

de dois clones, concluíram que o cariótipo 2n = 19 de N. gracile poderia ser derivado 

por fissão cêntrica de um metacêntrico em uma espécie com 2n = 18 ou seria resultante 
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do cruzamento de um gameta não reduzido de um triplóide (2n = 15) com uma espécie 

com 2n = 8. Na análise meiótica de indivíduos com 2n = 19 os autores observaram 

indícios de pareamento entre um grande metacêntrico e dois cromossomos 

acrocêntricos, formando um heterotrivalente. Esse pareamento de metacêntricos e 

acrocêntricos reforça a hipótese de fissão-fusão cêntrica. 
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Tabela 1 – Números cromossômicos descritos para espécies do gênero Nothoscordum. 

Espécie 2n Fonte 

Nothoscordum andicolum  18 Nuñez et al. (1972) 

Nothoscordum bivalve  18 Nuñez et al. (1972) 

Nothoscordum bonariense  26 Nuñez et al. (1972) 

Nothoscordum felipponei  10 Crosa (1975)  

Nothoscordum gaudichaudianum 16 Nuñez et al. (1972) 

Nothoscordum gracile 16 Koerperich (1930); Stenar (1932) 

       18  Nassar & Aguiar (1978); Nuñez et al. 

(1972); Crosa (1996); Levan (1935) 

 19  Nassar & Aguiar (1978); Nuñez et al. 

(1972); Crosa (1996); D’Amato (1949); 

Satô (1942); Levan e Emsweller (1938); 

Garber (1944); Pizzolongo (1964); Eid 

(1955); Kurita (1953)   

 20 Nassar & Aguiar (1978); Nuñez et al. 

(1972); Crosa (1996) 

 32 Matsuura e Sudo (1935) 

Nothoscordum hirtellum 10 Crosa (1975)  

Nothoscordum macrostemon 19 Nuñez et al. (1972) 

Nothoscordum montevidense  16 Nuñez et al. (1972) 

Nothoscordum nudicaule  19 Nuñez et al. (1972) 

Nothoscordum nudum  10 Nuñez et al. (1972)  

Nothoscordum puchellum 10 Guerra & Felix (2000)  

Nothoscordum vittatum 10 Crosa (1975)  
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RESUMO  

O gênero Nothoscordum Kunth é formado por cerca de 20 espécies nativas da 

América do Sul. Cariologicamente, o gênero destaca-se pela presença de cromossomos 

grandes, translocações robertsonianas e poliploidia.Variação no número cromossômico 

tem sido registrada em algumas espécies poliplóides, mas entre os diplóides é 

desconhecida. Nesse trabalho são apresentados o número e a morfologia cromossômica 

de 53 indivíduos de sete populações de N. arenarium Herter (2n = 10). Além disso, foi 

realizada uma análise de bandas C, coloração com os fluorocromos CMA e DAPI e 

hibridização in situ fluorescente (FISH) com sondas de DNAr 5S e 45S em uma 

amostra de seis indivíduos de uma dessas populações. Todos os indivíduos analisados 

apresentaram 2n = 10 (6M + 4A) exceto um indivíduo tetraplóide (2n = 20: 12M + 8A) 

e um triplóide (2n = 15: 9M + 6A). O bandeamento C revelou a presença de 

heterocromatina CMA+/DAPI− no braço curto e na região intersticial do braço longo, 

próximo ao centrômero, em todos os acrocêntricos. Os sítios de DNAr 45S co-

localizaram com as bandas CMA+ dos braços curtos dos dois pares de cromossomos 

acrocêntricos, enquanto a sonda para o DNAr 5S hibridizou unicamente em um pequeno 

sítio na região subterminal de um par de metacêntricos. A única alteração desses 

padrões de bandas e sítios de DNAr foi observada em um indivíduo portador de uma 

translocação recíproca envolvendo os braços longos de um cromossomo metacêntrico e 

de um acrocêntrico. Esses dados sugerem que, apesar dos casos isolados de poliploidia e 

translocação, o cariótipo da espécie é bastante estável. A baixa variabilidade cariotípica 

parece ser comum nas espécies diplóides desse gênero enquanto entre os poliplóides há 

uma instabilidade cariotípica acentuada. 

 

Palavras-chave: CMA/DAPI, DNAr 5S e 45S, heterocromatina, Nothoscordum, 

translocação robertsoniana 
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INTRODUÇÃO 

 

O gênero Nothoscordum Kunth é formado por cerca de 20 espécies nativas da 

América do Sul, principalmente das regiões extra-tropicais, com uma única espécie na 

América do Norte, N. bivalve (L.) Britton (Guaglianone, 1972). No Brasil, o gênero tem 

sido registrado predominantemente na região Sul, exceto N. gracile (Ailton) Stearn, 

uma planta invasora comum no Sul e Sudeste (Nassar e Aguiar, 1978), e N. pulchellum 

Kunth no Nordeste (Guerra e Felix, 2000). Guaglianone (1972) dividiu o gênero nas 

secções Nothoscordum e Inodorum, com base em caracteres morfológicos reprodutivos 

e vegetativos. Segundo esta autora, N. arenarium apresenta caracteres de transição entre 

as duas seções, embora não apresente nenhum suporte para esta afirmação.       

Citologicamente, as espécies de Nothoscordum se caracterizam por apresentar 

cromossomos grandes, alguns maiores que 20 µm (ver, por exemplo, Pizzolongo, 1963), 

que podem ser metacêntricos (M) ou acrocêntricos (A). Os braços curtos dos 

cromossomos acrocêntricos freqüentemente possuem a região organizadora de nucléolo 

(RON), mostrando a constrição secundária com ou sem satélite evidente (Kurita e 

Kuroki, 1963; Sato e Yoshyoka, 1979; Sato et al., 1980; Palomino et al., 1992; Guerra e 

Felix, 2000).  

O cariótipo bimodal das espécies de Nothoscordum, formado por cromossomos 

acrocêntricos e metacêntricos com comprimento equivalente ao somatório de dois 

acrocêntricos, tornou o gênero um exemplo clássico de evolução cariotípica por fusões e 

fissões cêntricas (Jones, 1998). A indicação de que translocações robertsonianas teriam 

um papel importante na evolução dessas espécies foi primeiramente sugerida por Levan  

e Emsweller (1938), baseados na análise da meiose de uma espécie com 2n = 19, onde 

foi observado um trivalente composto por um metacêntrico comprido e dois 

acrocêntricos. A ocorrência de translocações robertsonianas no gênero é sugerida ainda 

pela manutenção do número de braços do complemento cromossômico somático igual a 

16 ou múltiplos desse valor (Crosa, 1972). Nuñez et al. (1972) e Crosa (1972)  

reportaram a existência de espécies diplóides, com 2n = 8 (8M) e 2n = 10 (6M + 4A), 

tetraplóides com 2n = 16 (16M), 2n = 18 (14M + 4A), 2n = 19 (13M + 6A) e 2n = 20 

(12M + 8A) e hexaplóides com 2n = 26 (22M + 4A) e 2n = 30 (18M + 12A). 

A espécie mais extensamente analisada no gênero é N. gracile (2n = 19: 13M + 

6A), cuja heterocromatina está distribuída nos braços curtos dos seis cromossomos 

acrocêntricos e uma ou duas bandas proximais no braço longo de cinco acrocêntricos 
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(Kurita e Kuroki, 1963). Outras análises revelaram adicionalmente pequenas bandas 

subterminais no braço longo de cromossomos metacêntricos (Sato et al., 1979, 1982; 

Sato e Yoshioka, 1984; Canelada e Fernandez, 1985). Canelada e Fernandez (1985) 

observaram ainda blocos heterocromáticos centroméricos em todos os cromossomos, 

além das bandas já descritas anteriormente.  

A distribuição da heterocromatina é conhecida também em N. pulchellum (2n = 

10: 6M + 4A). Nessa espécie as bandas C estão localizadas unicamente no braço curto 

de um par de acrocêntricos e coincidem com as regiões mais brilhantes para o 

fluorocromo cromomicina A3 (bandas CMA+) e com os sítios de DNAr 45S. Por outro 

lado, os sítios de DNAr 5S foram localizados em um par de cromossomos metacêntricos 

sem associação com bandas heterocromáticas (Guerra e Felix, 2000). Afora esses dados, 

a única outra informação disponível sobre a estrutura cromossômica das espécies de 

Nothoscordum é a localização do DNA telomérico em N. striatum (Jacq.) Kunth [= N. 

bivalve (L.) Britton], restrito às extremidades cromossômicas (Sykorová et al., 2006). 

Em nenhuma dessas espécies foi feita uma análise mais extensa da variação numérica e 

estrutural em populações naturais.  

As análises citogenéticas de espécies tetraplóides da secção Inodorum têm 

revelado uma extensa variabilidade cariotípica. Crosa (1972) observou em N. gracile 

diferentes populações naturais com 2n = 18 e 2n = 19. Nuñez et al. (1974), analisando 

as espécies do complexo Inodorum, observou com maior freqüência o número 

cromossômico 2n = 19, entretanto diferentes clones de uma planta com 2n = 19 

apresentaram 2n = 18 ou 20. Em N. bivalve, da seção Nothoscordum, também foram 

observados os números 2n = 18 e 19 (Palomino et al., 1992). Entretanto, pouco se 

conhece sobre a variabilidade cariotípica de populações naturais de espécies diplóides 

do gênero.  

Nothoscordum arenarium é uma espécie diplóide, com 2n = 10: 6M + 4A 

(Crosa, 1972), distribuídas às margens de rios no Uruguai, Argentina e sul do Brasil 

(ver Crosa, 1996). Neste trabalho foi investigada a variabilidade cariotípica dessa 

espécie analisando-se o número e morfologia cromossômica de 53 indivíduos de 7 

populações, incluindo uma análise estrutural por técnicas de bandeamento 

cromossômico e hibridização in situ fluorescente (FISH) com sondas de DNAr 5S e 

45S. 
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MATERIAL E MÉTODOS 

 

Material 

 

Foram analisados cinqüenta e três indivíduos de N. arenarium coletados no 

Brasil e no Uruguai em dois períodos distintos, sendo 47 nos anos de 1988-1989 

(amostra A) e seis em 2006 (amostra B). Os locais de coleta e número de indivíduos 

examinados estão apresentados na Tabela 1. As exsicatas foram depositadas no herbário 

da Faculdade de Agronomia da Universidade da República, Montevidéu (MUFA).  

Pontas de raízes obtidas de bulbos foram pré-tratadas com colchicina 0,05%, 

durante 24 horas a 12 ºC e fixadas em etanol-ácido acético glacial (3:1; v/v). As 

fixações foram mantidas por 2 a 24 horas à temperatura ambiente e armazenadas a – 20 

ºC.   

 

Preparação das lâminas 

 

Para coloração convencional, realizada nos indivíduos da amostra A, as pontas 

de raízes foram hidrolisadas em HCl 1N a 60 ºC durante 10 min, lavadas em água 

destilada, maceradas em uma gota de orceína lacto propiônica e analisadas.  

Para as técnicas de bandeamento e FISH, realizada nos indivíduos da amostra B, 

as pontas das raízes foram lavadas em água destilada e digeridas em solução de 2% 

celulase (Onozuka)- 20% pectinase (Sigma) a 37 ºC por 90 min. O meristema foi 

macerado em uma gota de ácido acético 45% e a lamínula foi removida em nitrogênio 

líquido.  

 

Bandeamento cromossômico 

 

As técnicas de bandeamento cromossômico e FISH foram realizadas de forma 

seqüenciada nos seis indivíduos da amostra B. A técnica de bandeamento C foi baseada 

em Schwarzacher et al. (1980). As preparações, após envelhecimento de dois dias, 

foram hidrolisadas em ácido acético 45% por 10 min a 60 ºC, desnaturadas em solução 

saturada de hidróxido de bário por 10 min à temperatura ambiente, renaturadas em 2x 

SSC por 80 min a 60 ºC e coradas com Giemsa 2% por 30 segundos. Para a dupla 

coloração com os fluorocromos CMA e DAPI, as lâminas foram envelhecidas por três 
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dias, coradas com 10 µL de CMA 0,5 mg/mL por 30 min e em seguida corada com 

10 µL de DAPI 2 µg/mL por 60 min. As lâminas foram montadas em tampão glicerol-

McIlvaine pH 7,0 (1:1) e novamente envelhecidas por três dias antes da análise no 

microscópio de fluorescência Leica DMLB (baseado em Carvalho et al., 2005). A 

captura de imagens foi feita com uma câmera de vídeo Cohu CCD e software Leica 

QFISH. As imagens foram posteriormente editadas no Adobe Photoshop versão 7.0. 

 

Hibridização in situ fluorescente (FISH) 

  

Para localização dos sítios de DNAr foram utilizadas como sonda um clone de 

500 pb (D2) de DNAr 5S de Lotus japonicus (Pedrosa et al., 2002) marcado com Cy3-

dUTP (Amersham) e para o DNAr 45S, um fragmento de 6,5 kb (R2) de DNAr 18S-

5,8S-25S de Arabidopsis thaliana (Wanzenböck et al., 1997) marcado com Spectrum 

Green-dUTP (Vysis). Ambas as marcações foram realizadas por nick translation. A 

FISH foi realizada como descrito por Jiang et al. (1995) com modificações. A mistura 

de hibridização continha 50% (v/v) de formamida, 10% (w/v) de dextran sulfato, 2× 

SSC e 5 ng/µl de sonda. A desnaturação da lâmina foi feita a 75 °C por três minutos. A 

estringência final da hibridização foi de 76%. Imagens das melhores células foram 

capturadas como descrito anteriormente. 

 

Medições cromossômicas e idiogramas 

 

A medição dos cromossomos dos 47 indivíduos da amostra A foi feita em 

células coradas com orceína lacto-propiônica. As medições de comprimento total (T) e a 

razão entre braços curto e longo (RB) foram feitas a partir de desenhos com câmara 

clara Zeiss acoplada a um microscópio Zeiss GFL. As mesmas medições foram feitas na 

amostra B utilizando o software Adobe Photoshop versão 7.0. Foram estimados o 

tamanho e posição dos blocos heterocromáticos e dos sítios de DNAr a partir de 

metáfases de indivíduos da amostra B. 
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RESULTADOS 

 

Dos 53 indivíduos analisados de N. arenarium, 51 apresentaram seis 

cromossomos metacêntricos e quatro acrocêntricos (2n = 10: 6M + 4A). Um indivíduo 

foi tetraplóide (2n = 20: 12M + 8A) e um outro triplóide (2n = 15: 9M + 6A). Em um 

único indivíduo dos 47 da amostra A foi observada em algumas células a presença de 

um cromossomo extra e menor (ca. 4,0 µm), sem posição do centrômero definida, 

podendo se tratar de um cromossomo B ou um fragmento acêntrico recorrente. 

Os pares de cromossomos foram ordenados pelo tamanho decrescente do braço 

curto de I a V. Os seis metacêntricos variaram em tamanho em média de 20,6 a 16,5 

µm, com uma pequena variação na relação entre os braços curtos e longos. Os dois 

pares de acrocêntricos puderam ser identificados pelo tamanho do braço curto, que foi 

maior no par IV em relação ao par V, e na RB. Em algumas células foi possível 

observar dois acrocêntricos com a região do braço curto mais descondensada, formando 

uma constrição secundária, às vezes com um pequeno satélite.  

A técnica de bandeamento C revelou a presença equilocal de heterocromatina 

nos pares acrocêntricos, distribuída em todo o braço curto e em uma banda intersticial 

do braço longo, próxima ao centrômero (Figura 1a). Na coloração com os fluorocromos 

CMA e DAPI, toda a heterocromatina foi CMA+/DAPI− (Figura 1b). Nos núcleos 

interfásicos foram observados pequenos blocos CMA+ associados ao nucléolo e blocos 

CMA+ maiores geralmente mais afastados do nucléolo, aparentemente correspondentes 

às bandas do braço curto e às bandas intersticiais, respectivamente (Figura 1e). 

Na hibridização in situ com a sonda para DNAr 45S os sinais obtidos co-

localizaram com as bandas CMA+ dos braços curtos dos cromossomos acrocêntricos, 

enquanto que a sonda para DNAr 5S hibridizaram em um pequeno sítio na região 

subterminal do segundo maior par de metacêntricos (Figura 1d). Embora não tenha sido 

observada nenhuma heterocromatina centromérica, tanto com a técnica de banda C 

quanto com CMA/DAPI, após a FISH em algumas células foram observados blocos 

DAPI+ na região centromérica em todos os metacêntricos e mais raramente nos 

acrocêntricos (cabeças de setas cheias na Figura 1c). Além disso, após a FISH foi 

observada a presença de um pequeno bloco DAPI+ subterminal co-localizado com o 

sítio de DNAr 5S (cabeças de setas vazadas na Figura 1c), juntamente com a 

heterocromatina do braço curto dos cromossomos acrocêntricos co-localizada com 
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DNAr 45S (Figura 1c). O idiograma da Figura 1f resume esses resultados. Os 

cromossomos foram numerados por ordem decrescente do tamanho do braço curto. 

Um dos indivíduos analisados na amostra B apresentou um dos metacêntricos do 

par II com um braço longo maior que o normal e um dos acrocêntricos com o braço 

longo menor que o normal. Análise das bandas CMA e sítios de DNAr mostrou que o 

acrocêntrico alterado possuía o braço curto normal com o sítio de DNAr 45S mas o 

braço longo não apresentava a banda intersticial CMA+ e possuía um sítio de DNAr 5S 

subterminal. Por outro lado, o braço longo do metacêntrico alterado possuía a banda 

CMA+ intersticial e não possuía o sítio de DNAr 5S subterminal (Figura 2a,b). Esses 

dados sugerem que os dois braços longos alterados foram translocados e que o ponto de 

quebra cromossômica tenha sido no centrômero ou na região proximal, entre o 

centrômero e a banda CMA+ intersticial. Medições dos tamanhos dos braços 

cromossômicos de cinco células desse indivíduo indicaram que o comprimento total dos 

cromossomos não foi significativamente afetado. O idiograma da Figura 2c resume 

esses dados. 

 

DISCUSSÃO 

 

 O cariótipo observado em N. arenarium (2n = 10: 6M + 4A) foi idêntico ao 

reportado previamente por Crosa (1972). A distribuição da heterocromatina nessa 

espécie nos braços curtos e na região intersticial do braço longo de dois pares de 

acrocêntricos foi semelhante ao padrão de bandas observado por diversos autores em 

alguns cromossomos acrocêntricos de N. gracile (ver por exemplo, Kurita e Kuroki, 

1963; Sato e Yoshioka, 1984). Por outro lado, em N. pulchellum, da secção 

Nothoscordum, os acrocêntricos não apresentam bandas nos braços longos (Guerra e 

Felix, 2000), sugerindo uma maior similaridade entre N. arenarium e N. gracile, ambas 

da secção Inodorum.  

As bandas centroméricas DAPI+ observadas após a desnaturação dos 

cromossomos de N. arenarium correspondem a um tipo de heterocromatina atípico, 

difícil de ser revelado com as técnicas usuais. Bandas C centroméricas também foram 

reportadas em N. gracile por Sato et al. (1982) e Canelada e Fernandez (1985), mas não 

nos demais trabalhos sobre essa espécie (ver por exemplo Kurita e Kuroki, 1963; Sato et 

al., 1980). Similarmente, em Allium foram observadas bandas C subteloméricas 
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seguindo os protocolos mais usuais, enquanto bandas C centroméricas foram detectadas 

apenas sob condições muito particulares (Fiskesjö, 1974; Cortés e Escalza, 1986). 

A localização do sítio de DNAr 5S de N. arenarium no braço longo de um par de 

metacêntricos, foi semelhante à observada em N. pulchellum (Guerra e  Felix, 2000), 

sendo um pouco mais terminal. Em ambas as espécies o sítio de DNAr 5S não coincidiu 

com as bandas C ou CMA+. No entanto, em N. arenarium após a desnaturação dos 

cromossomos realizada durante a FISH algumas células apresentaram um pequeno 

bloco DAPI+ correspondente ao sítio de DNAr 5S. Em N. gracile também foi observado 

um pequeno bloco de heterocromatina em cromossomos metacêntricos em posição 

semelhante (Sato et al., 1979; Sato e Yoshioka, 1984; Canelada e Fernandez, 1985) e 

com propriedades citoquímicas diferente da heterocromatina intersticial dos braços 

longos dos acrocêntricos (Sato et al., 1979; Sato e Yoshioka, 1984). A co-localização de 

sítios de DNAr 5S e heterocromatina nem sempre é observada e pode depender do 

tamanho do sítio e das características estruturais da cromatina desse sítio (Cabral et al., 

2006). Por outro lado, a co-localização de bandas C ou CMA+ com os sítios de DNAr 

45S é um fenômeno comum a quase todas as plantas (ver por exemplo Carvalho et al., 

2005; Cabral et al., 2006), inclusive N. pulchellum (Guerra e Felix, 2000). 

 A ocorrência de translocações em Nothoscordum foi sugerida sempre com base 

na comparação da morfologia dos cariótipos (Jones, 1998). Nesse caso, as translocações 

estariam relacionadas à fusão de acrocêntricos ou fissão de metacêntricos, que teria 

ocorrido tanto na diversificação dos números básicos do gênero, x = 4 (4M) e x = 5 (3M 

+ 2A), quanto na formação dos citótipos tetraplóides 2n = 18 (14M + 4A) e 2n = 19 

(13M + 6A). Em N. arenarium foi possível demonstrar que translocações podem 

também ocorrer entre cromossomos metacêntricos e acrocêntricos, mas aparentemente 

não são fixadas. É possível que o papel das translocações robertsonianas na evolução 

cromossômica de plantas tenha sido subestimado devido à falta de marcadores de braços 

cromossômicos, como as bandas CMA e sítios de DNAr de N. arenarium. Estudos com 

pintura cromossômica em espécies de Brassicaceae (Lysak et al., 2006), mamíferos 

(Fergunson-Smith e Trifonov, 2007) e outros organismos, sugerem que as translocações 

tiveram um papel fundamental na evolução cariotípica desses grupos.  

Exceto pela ocorrência de alterações isoladas em um indivíduo com translocação 

recíproca, dois poliplóides e um indivíduo com um fragmento ou um cromossomo B, as 

análises indicaram uma baixa variabilidade cariotípica intra e interpopulacional em N. 

arenarium, provavelmente sem repercussão na evolução dessas populações. Um 
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cariótipo diplóide convencional idêntico foi registrado previamente por Crosa (1972) 

em outra amostra de oito indivíduos provenientes de San José (Uruguai). Guaglianone 

(1972) reportou a ocorrência de cinco bivalentes em um exemplar de N. arenarium 

coletado em Concórdia (Argentina). A análise de numero cromossômico de algumas 

poucas populações de outras espécies diplóides do gênero também revelaram cariótipos 

estáveis (Crosa, 1972). Contrariamente, a análise de espécies tetraplóides da seção 

Inodorum e de N. bivalve, da seção Nothoscordum, tem demonstrado uma extensa 

variabilidade de número de cromossomos (Crosa, 1972, 1996; Nuñez et al., 1972; 

Plaomino et al., 1992). Polimorfismos intraespecíficos têm também sido reportados em 

espécies diplóides de outros gêneros da família Alliaceae, como em Tulbaghia (Vosa, 

1973) e Allium (Loidl, 1983). Curiosamente, na única espécie diplóide de 

Nothoscordum onde populações naturais haviam sido analisadas para padrões de bandas 

e sítios de DNAr, N. pulchellum (Guerra e Felix, 2000), também não foram encontrados 

polimorfismos numéricos nem estruturais, sugerindo que a instabilidade cariotípica 

reportada no gênero pode ser uma particularidade da condição poliplóide.  
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Tabela 1 – Locais de coleta, número de indivíduos analisados, números 

cromossômicos e variação cariotípica observada em N. arenarium.  

Local de coleta (Cidade/ País) 
Número de 

indivíduos 
2n Variações cariotípicas* 

Alegrete/ Brasil 8 10    - 

Colonia/ Uruguai 3 10 2n = 15 

Rio Negro/Uruguai 3 10 2n = 20 

Rosário do Sul/ Brasil 15 10    - 

San José/ Uruguai 6 10 Translocação recíproca 

Santana do Livramento/ Brasil 10 10 Cromossomo B ou fragmento 

Tacuarembó/Uruguai 8 10    - 

* Um único indivíduo por população. 
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LEGENDAS 

 

Figura 1 - Distribuição da heterocromatina e sítios de DNAr em Nothoscordum 

arenarium. (a) Metáfase mostrando as bandas C (seta indica banda menor). (b) Metáfase 

corada com o fluorocromo CMA. (c) Metáfase após a FISH mostrando pequenas bandas 

brilhantes com DAPI co-localizados com centrômeros (cabeças de setas cheias), com 

sítios de DNAr 5S (cabeças de setas vazadas) e 45S (setas). (d) Mesma célula de b, 

hibridizada in situ com DNAr 5S (vermelho) e 45S (verde). (e) Núcleo interfásico 

corado com CMA/DAPI mostrando cromocentros menores associados ao nucléolo. (f) 

Idiograma com bandas CMA (amarelo), sítios de DNAr 5S (vermelho) e 45S (verde). 

NC, numeração cromossômica; T, tamanho cromossômico; RB, razão entre braços. 

Barra em (e) equivale a 10 µm. 

 

Figura 2 – Metáfase de um indivíduo com uma translocação recíproca, corada com 

CMA/DAPI (a) e hibridizada in situ (b) com DNAr 5S (vermelho) e 45S (verde). 

Cabeças de setas indicam possíveis pontos de quebra envolvidos na translocação. (c)  

Idiograma com bandas CMA (amarelo), sítios de DNAr 5S (vermelho) e 45S (verde). 

NC, numeração cromossômica; T, tamanho cromossômico; RB, razão entre braços. 

Linha nos cromossomos II e V circunscreve pares heteromórficos. (e) Barra em (b) 

equivale a 10 µm. 
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RESUMO 

 
Revisão da literatura e objetivos O gênero Nothoscordum Kunt (Alliaceae) é formado 

por cerca de 20 espécies nativas da América do Sul, estando dividido em duas secções, 

Nothoscordum e Inodorum. Nothoscordum gracile (secção Inodorum) é a única espécie 

invasora e apresenta um cariótipo incomum (2n = 19, 13M + 6A). Para tentar entender a 

origem do cariótipo de N. gracile foram analisadas populações desta espécie e 

diferentes espécies afins da secção Inodorum. 

Métodos Foram analisadas diferentes populações das espécies N. gracile, N. 

macrostemon, N. nudicaule e de uma amostra não identificada denominada 

Nothoscordum sp. empregando a técnica de coloração com fluorocromos (CMA/DAPI) 

e FISH (DNAr 5S e 45S). 

Principais resultados Foi observado o número básico x = 5 (3M + 2A) para todas as 

espécies analisadas, com amostras diplóides, triplóides e tetraplóides. As espécies 

apresentaram uma baixa quantidade de heterocromatina CMA+, distribuída no braço 

curto de todos os acrocêntricos e em uma ou duas bandas intersticiais de alguns destes 

cromossomos. Entre os diplóides, N. nudicaule foi caracterizado pela ausência de 

bandas CMA+ intersticiais enquanto N. macrostemon apresentava bandas intersticiais 

em ambos os pares de acrocêntricos. Com base nesses padrões e no heteromorfismo de 

bandas CMA+ encontrado em N. gracile, essa espécie pode ter se originado por 

alopoliploidia, possivelmente derivada do cruzamento de N. macrostemon e N. 

nudicaule. Análises meióticas, bem como as medições cromossômicas indicaram uma 

grande variabilidade cariotípica nas formas tetraplóides da secção Inodorum, com 

associação entre um cromossomo metacêntrico e dois cromossomos acrocêntricos. 

Contrariamente, os citótipos diplóides apresentaram uma baixa variabilidade cariotípica. 

Conclusões A ausência de citótipos dessas espécies com 2n = 20 e a manutenção do NF 

= 16 sugere que após a poliploidização tenham ocorrido fusões robertsonianas. As 

evidências citológicas sugerem que translocações robertsonianas e alopoliploidia são os 

principais mecanismos envolvidos na evolução cariotípica de N. gracile e 

provavelmente de outras espécies da secção Inodorum. 

 

Palavras-chave: bandeamento CMA, DNAr, evolução cariotípica, Nothoscordum.  
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INTRODUÇÃO 

 

O gênero Nothoscordum Kunth (Alliaceae) está formado por cerca de 20 

espécies nativas da América do Sul, principalmente das regiões extra-tropicais 

(Guaglianone, 1972). No Brasil, o gênero tem sido registrado predominantemente na 

região Sul, exceto N. pulchellum Kunth com distribuição no Nordeste (Guerra e Felix, 

2000) e N. gracile (Ailton) Stearn, uma planta invasora comum no Sul e Sudeste 

(Nassar e Aguiar, 1978). O gênero foi dividido em duas secções, Nothoscordum e 

Inodorum, com base em dados morfológicos, sendo que N. gracile é a espécie tipo da 

secção Inodorum (Guaglianone, 1972). Esta espécie, geralmente referida como N. 

inodorum (Solander ex-Ailton) ou menos frequentemente como N. fragrans (Ventenant) 

Kunth é uma apomítica facultativa, a única invasora do gênero, amplamente espalhada 

pelas Américas e naturalizada em algumas regiões temperadas dos outros continentes 

(Stearn, 1986).  

Citologicamente, as espécies de Nothoscordum se caracterizam por apresentar 

cromossomos grandes, metacêntricos (M) ou acrocêntricos (A). O gênero apresenta os 

número básico x = 4 (4M) e x = 5 (3M + 2A). Nuñez et al. (1972) reportaram a 

existência de espécies diplóides com 2n = 8 (8M) ou 2n = 10 (6M + 4A), tetraplóides 

com 2n = 16 (16M), 2n = 18 (14M + 4A) e 2n = 19 (13M + 6A) e um hexaplóide com 

2n = 26 (22M + 4A). Nothoscordum gracile, N. macrostemon e N. nudicaule 

compartilham um cariótipo raro 2n = 19 (13M + 6A), e formam o complexo Inodorum 

(Guaglianone, 1972; Nuñez et al. 1974; Crosa 1996).  

Nothoscordum gracile é a espécie citologicamente mais estudada do gênero. 

Análises meióticas revelaram a presença de um número variável de univalentes, 

bivalentes e multivalentes, reforçando a idéia de que essa espécie é um tetraplóide 

(Nuñez et al. 1974). Garber (1944) investigou a distribuição dos cromossomos na 

anáfase I e observou que cada célula-filha continha diferentes números cromossômicos, 

variando de oito a 11, além de diferentes proporções de cromossomos acrocêntricos e 

metacêntricos. Nesse mesmo trabalho, foram ainda analisadas metáfases em 

micrósporos indicando o predomínio de esporos com n = 10 (6M + 4A) e n = 9 (7M + 

2A). Sen (1973) fez uma análise das irregularidades meióticas em clones de N. gracile e 

observou uma alta porcentagem de cromátides retardatárias, pontes anafásicas, 

fragmentos, micronúcleos e não-disjunções. 
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Diferentes trabalhos reportaram a distribuição da heterocromatina em N. gracile, 

sendo observada heterocromatina nos braços curtos dos seis cromossomos 

acrocêntricos, em uma ou duas bandas no braço longo de cinco acrocêntricos e em uma 

pequena banda em uma par de cromossomos metacêntricos (Sato et al. 1979; Sato e 

Matsumoto, 1982; Sato e Yoshioka, 1984). Canelada e Fernandez (1985), utilizando 

duas técnicas distintas para detecção da heterocromatina, observaram, além das bandas 

descritas anteriormente, blocos heterocromáticos em todos os centrômeros. Além de N. 

gracile, a única outra espécie onde se conhece a distribuição da heterocromatina é N. 

pulchellum (2n = 10), que possui heterocromatina restrita ao braço curto dos 

acrocêntricos (Guerra e Felix, 2000). Nessa espécie, as bandas C coincidiram com as 

regiões coradas para o fluorocromo cromomicina A3 (bandas CMA+) e com os sítios de 

DNAr 45S. Por outro lado, os sítios de DNAr 5S foram localizados em um par de 

cromossomos metacêntricos sem associação com bandas heterocromáticas.  

A origem de N. gracile foi investigada citologicamente por diferentes autores. 

Nuñez et al. (1974) sugeriram, com base em análises meióticas, que o cariótipo de N. 

gracile poderia ser derivado por fissão cêntrica de um metacêntrico de uma espécie com 

2n = 18 ou pela união de um gameta não-reduzido de uma espécie com 2n = 10 e um 

gameta reduzido de uma espécie com 2n = 18. Nesse trabalho, os autores observaram 

pareamento entre um grande metacêntrico e dois cromossomos acrocêntricos, sugerindo 

uma homologia entre o cromossomo metacêntrico e o par de acrocêntricos. Crosa 

(1996), entretanto, analisando indivíduos de diferentes espécies da secção Inodorum, 

concluiu que o número 2n = 19 mais provavelmente teria surgido por uma fusão de dois 

acrocêntricos em um indivíduo com 2n = 20 e que isso poderia ter ocorrido diversas 

vezes no gênero, o que explica o mesmo cariótipo em outras espécies do gênero. No 

entanto, nenhuma espécie com 2n = 20 é conhecida, embora esse número tenha sido 

observado esporadicamente em plantas cultivadas, em mosaicos ou em raros indivíduos 

de populações naturais com 2n = 19 (Nuñez et al., 1974; Crosa, 1996). Crosa (1996), 

baseado em dados morfológicos, sugeriu que N. gracile seria derivado de um 

cruzamento de N. macrostemon com N. nudicaule. Segundo Guaglianone (1972) a 

formação de híbridos seria um fenômeno freqüente no gênero Nothoscordum. Jones 

(1998) sugeriu que N. gracile poderia ser um alotetraplóide, envolvendo os dois 

números básicos do gênero, x = 4 (4M) e x = 5 (3M + 2A) tendo, portanto três conjuntos 

de n = 5 e um de n = 4. 
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Neste trabalho, foi investigada a origem de N. gracile através da análise 

comparada do número, tamanho e morfologia cromossômica, padrões de 

heterocromatina e distribuição dos sítios de DNAr 5S e 45S. Foi ainda utilizada a 

hibridização genômica in situ (GISH), visando checar a hipótese de origem por 

hibidização interespecífica sugerida para essa N. gracile. 

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

 

Material 

 

Foram analisadas diferentes populações de N. gracile, N. macrostemon, N. 

nudicaule e uma amostra N. montevidense e outra denominada Nothoscordum sp. As 

espécies analisadas, os locais de coleta e o número de indivíduos analisados estão 

apresentados na Tabela 1. Bulbos de diferentes populações foram coletados e cultivados 

no Jardim Experimental do Departamento de Botânica da UFPE. As exsicatas foram 

depositadas no Herbário da Faculdade de Agronomia da Universidade da República, 

Montevidéu (MUFA). 

 

Pré-tratamento, fixação e preparação das lâminas  

 

Pontas de raízes obtidas de bulbos foram pré-tratadas com colchicina 0,05%, 

durante 24 horas a 12 ºC e fixadas em etanol-ácido acético glacial (3:1; v/v). Para a 

análise meiótica, foram coletados botões florais jovens, que foram fixados diretamente 

em etanol- ácido acético glacial (3:1; v/v).  Todas as fixações foram mantidas por 2 a 24 

horas à temperatura ambiente e armazenadas a – 20 ºC. 

Para as análises mitóticas, as pontas das raízes foram lavadas em água destilada 

e digeridas em solução de 2% celulase (Onozuka)- 20% pectinase (Sigma) a 37 ºC por 

90 minutos. O meristema foi macerado em uma gota de ácido acético 45% e a lamínula 

foi removida após congelamento em nitrogênio líquido.  

Para a análise meiótica, os botões florais foram lavados em água destilada duas 

vezes por 5 minutos. As anteras foram isoladas sobre uma lâmina, extraídos os 

meiócitos, e esmagados com uma lamínula em ácido acético 45%. A lamínula foi 

removida por congelamento em nitrogênio líquido. 
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As preparações foram envelhecidas por um período de dois a três dias antes de 

iniciar os procedimentos para bandeamento C, coloração com fluorocromos 

CMA/DAPI ou hibridização in situ. 

 

Bandeamento C e coloração CMA/DAPI 

 

A técnica de bandeamento C foi baseada em Schwarzacher et al. (1980). As 

preparações foram hidrolisadas em ácido acético 45% por 10 minutos a 60 ºC, 

desnaturadas em solução saturada de hidróxido de bário por 10 minutos à temperatura 

ambiente, renaturadas em 2× SSC por 80 min a 60 ºC e coradas com Giemsa 2% por 30 

segundos. O material foi analisado no microscópio Leica DMRB. A captura de imagens 

foi feita com uma câmera de vídeo Leica DC 300F e o software Leica IM50. As 

imagens foram posteriormente editadas no Adobe Photoshop versão 7.0. 

Após a preparação o material foi coradas com DAPI glicerol para uma primeira 

seleção das melhores lâminas. O material foi então descorado em etanol-ácido acético 

glacial (3:1; v/v) por 30 minutos e em seguida etanol 100% por duas horas. Para a dupla 

coloração com os fluorocromos CMA e DAPI, as melhores lâminas foram selecionadas, 

descoradas e envelhecidas por três dias, e coradas com 10 µL de CMA 0,5 mg/mL por 

30 minutos e em seguida corada com 10 µL de DAPI 2 µg/mL por 60 minutos (baseada 

em Carvalho et al. 2005). As lâminas foram montadas em tampão glicerol-McIlvaine 

pH 7,0 (1:1) e novamente envelhecidas por três dias antes da análise em microscópio de 

fluorescência Leica DMLB. A captura de imagens foi feita com uma câmera de vídeo 

Cohu CCD e software Leica QFISH.  

 

Hibridização in situ  

  

Para localização dos sítios de DNAr foram utilizadas como sonda um clone de 

500 pb (D2) de DNAr 5S de Lotus japonicus (Pedrosa et al., 2002), marcado com Cy3-

dUTP (Amersham), e para o DNAr 45S um fragmento de 6,5 kb (R2) de DNAr 18S-

5,8S-25S proveniente de Arabidopsis thaliana (Wanzenböck et al., 1997), marcado com 

digoxigenina-dUTP (Roche). Ambas as marcações foram realizadas por nick 

translation. Para a FISH foi utilizada mistura de hibridização contendo 50% (v/v) de 

formamida, 10% (w/v) de dextran sulfato, 2× SSC e 5 ng/µl de sonda. O conjunto 



Souza, L G R                          Citogenética, origem e evolução de Nothoscordum gracile  
______________________________________________________________________  

 47

lâmina-sonda foi desnaturado por três minutos a 75 °C. O nível de estringência utilizado 

na hibridização foi 76%. As lâminas foram analisadas e as melhores células capturadas 

como descrito anteriormente para a coloração com CMA/DAPI. 

Para a hibridização genômica in situ (GISH), foi utilizado como sonda o DNA 

genômico de N. gracile (NOT 1706) e como bloqueio o DNA genômico de N. 

macrostemon (NOT 1710), N. nudicaule (NOT 1717) e Nothoscordum sp. (NOT 1707). 

Para testar a hipótese de Jones et al. (1998) foi utilizada como sonda o DNA genômico 

de uma espécie com x = 4, Nothoscordum montevidense (2n = 8), e como bloqueio o 

DNA genômico de Nothoscordum sp. (2n = 15). As extrações de DNA foram realizadas 

segundo Ferreira e Grattapaglia (1998). A sonda genômica foi marcada com rodamina-

dUTP usando o kit de nick translation da Invitrogen. Para o bloqueio, o DNA foi 

quebrado em fragmentos de 300 pb por meio de fervura por 10 minutos. O tamanho dos 

fragmentos foi checado com eletroforese em gel de agarose. Foram testadas 

hibridizações sem bloqueio e com bloqueios em concentrações de 10, 20 e 40 vezes. 

Todas as hibridizações in situ foram realizadas segundo Jiang et al. (1995) com 

modificações. 

 

Medições cromossômicas e idiogramas 

 

As medições de comprimento total (CT) e a razão entre braços curto e longo 

(RB) foram feitas utilizando o software Adobe Photoshop versão 7.0. Foram estimados 

o tamanho e a localização dos blocos heterocromáticos, além dos sítios de DNAr a 

partir de ao menos três metáfases de cada população de uma respectiva espécie. A 

nomenclatura dos cromossomos foi baseada em Guerra (1986). 

 

RESULTADOS 

 

Todas as espécies analisadas apresentaram o cariótipo assimétrico, formado por 

cromossomos metacêntricos e acrocêntricos, sendo observadas amostras diplóides com 

2n = 10 (6M + 4A), triplóides com 2n = 15 (9M + 6A) e tetraplóides com 2n = 18 (14M 

+ 4A) ou 19 (13M + 6A). Todos os cariótipos apresentaram o número fundamental (NF) 

16 ou múltiplo desse valor, sendo NF = 16 nos diplóides, 24 nos triplóides e 32 nos 

tetraplóides. Os cromossomos metacêntricos variaram gradativamente de tamanho, 

sendo possível reconhecer os pares de homólogos apenas nos citótipos diplóides. Os 
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cromossomos acrocêntricos variaram ligeiramente de tamanho, sendo possível 

identificar pares de homólogos apenas em algumas amostras (Fig. 1e-f).  

A técnica de bandeamento C revelou blocos heterocromáticos no braço curto de 

todos os cromossomos acrocêntricos das espécies analisadas. Além disso, alguns desses 

acrocêntricos apresentaram bandas heterocromáticas intersticiais no braço longo. Na 

coloração com os fluorocromos CMA e DAPI, a heterocromatina observada com o 

bandeamento C foi sempre CMA+/DAPI−. Foram observadas em todas as amostras 

analisadas algumas células com dois acrocêntricos unidos pelos braços curtos, 

provavelmente devido à associação de regiões organizadoras de nucléolo, RONs (Fig. 

2b).  

A hibridização in situ mostrou que os sítios de DNAr 45S co-localizavam com 

as bandas CMA+ dos braços curtos dos cromossomos acrocêntricos, em todas as 

espécies. Os sítios de DNAr 5S foram localizados na posição terminal de um dos braços 

de um cromossomo metacêntrico, sendo observado dois cromossomos portadores do 

DNAr 5S nas amostras diplóides, três na triplóide e quatro nas tetraplóides. Devido à 

similaridade morfológica dos cromossomos metacêntricos, a identificação do par 

cromossômico portador do DNAr 5S é apenas aproximada. Nos idiogramas encontra-se 

representado cada cromossomo do conjunto somático, devido ao número ímpar de 

cromossomos, à variação gradual de tamanho e à diferenciação dos acrocêntricos (Fig. 

4). 

  

Nothoscordum gracile 

 

Três populações de N. gracile (NOT 1706, 1716 e 1718) apresentaram 2n = 19 

(13M + 6A) e uma população (NOT 1711) 2n = 18 (14M + 4A). As populações com 2n 

= 19 de N. gracile possuíam sempre um cromossomo metacêntrico maior que os demais 

medindo em média 20,2 µm, enquanto o segundo cromossomo media em média 19,1 

µm (Fig. 1a). 

O bandeamento CMA/DAPI de NOT 1706 e 1716 revelou no citótipo com 2n = 

19, além das bandas CMA+ dos braços curtos dos acrocêntricos, quatro acrocêntricos 

com uma banda intersticial no braço longo, um com duas bandas intersticiais e um sem 

banda. Na amostra NOT 1716 foram observados três acrocêntricos com uma banda 

intersticial e três sem banda intersticial (Fig 1a). A análise meiótica de NOT 1706 não 
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permitiu distinguir os tipos de pareamentos presentes, embora um univalente fora da 

placa equatorial tenha sido frequentemente observado (resultados não mostrados). Na 

amostra com 2n = 18 o padrão de bandas CMA+ dos acrocêntricos consistiu de dois 

cromossomos com uma banda intersticial e dois cromossomos sem banda intersticial 

(resultado não mostrado).  

 

Nothoscordum macrostemon 

 

Foram analisadas duas amostras de N. macrostemon. A amostra NOT 1710 

apresentou 2n = 10 (6M + 4A), com todos os quatro acrocêntricos apresentando uma 

banda CMA+ intersticial. Os três pares de metacêntricos foram facilmente reconhecidos 

pelo tamanho, sendo o par II o portadore do sítio de DNAr 5S. A meiose desse 

indivíduo foi regular, com quiasmas intersticiais e formação de cinco bivalentes (Fig 1e, 

f, g).  

A outra amostra de N. macrostemon analisada, NOT 1712, apresentou 2n = 19 

(13M + 6A). Assim como no cariótipo diplóide, todos os acrocêntricos apresentaram 

uma banda CMA+ intersticial. Nesse citótipo também foi observado um cromossomo 

metacêntrico maior que os demais tendo em média 18,6 µm, enquanto o segundo maior 

metacêntrico media 16,7 µm. A análise meiótica dos tetraplóides revelou cromossomos 

frequentemente agregados, provavelmente devido à formação de multivalentes 

complexos, muito diferente do observado nos diplóides. Nas células com melhor 

espalhamento foi observada uma alta freqüência de tetravalentes (IV) formados por 

metacêntricos (57%) e prováveis heptavalentes (VII) formados por seis metacêntricos e  

acrocêntrico (83%). O arranjo meiótico mais freqüentemente foi 3IV + 1VII (Fig 2f). Em 

uma única célula foi observado um trivalente heteromórfico formado por um 

metacêntrico e dois acrocêntricos, onde cada acrocêntrico parecia estar pareado com um 

braço do metacêntrico. Na anáfase II foi observado um meiócito com duas células filhas 

com n = 9 e duas com n = 10 (Fig 2g). Foi observado um claro predomínio de quiasmas 

intersticiais, tanto nos bivalentes quanto nos multivamentes. As principais 

configurações meióticas observadas estão apresentadas na fig 3.  

 

Nothoscordum nudicaule 
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Foram analisadas três amostras de N. nudicaule. Uma dessas (NOT 104) 

apresentou 2n = 10 (6M + 4A), com os quatro cromossomos acrocêntricos sem bandas 

CMA+ intersticiais (Fig 2a). As outras duas amostras (NOT 1714 e 1717) foram 

tetraplóides. O único indivíduo de NOT 1714 apresentou 2n = 18 (14M + 4A), com dois 

cromossomos acrocêntricos portadores de uma banda CMA+ intersticial e dois sem 

banda intersticial (Fig 2c). A amostra NOT 1717 consistiu de apenas dois indivíduos. O 

primeiro indivíduo apresentou o cariótipo idêntico ao da população NOT 1714 (2n = 

18). Porém, o segundo indivíduo analisado apresentou 2n = 19 (13M + 6A), com um par 

de acrocêntricos com uma banda CMA+ intersticial e dois pares sem banda intersticial 

(Fig 2d, e). 

A análise meiótica do citótipo 2n = 19 revelou predomínio de bivalentes, mas 

também ocorreram univalentes, bivalentes, trivalentes e tetravalentes. O arranjo 

meiótico mais freqüente foi 2I + 3II + 1III + 2IV (Fig 2h). Em todas as células analisadas 

foi observada associação entre um metacêntrico e dois acrocêntricos, formando um 

trivalente heteromófico similar ao observado em N. macrostemon (NOT 1712). A 

análise meiótica com CMA/DAPI revelou que os dois acrocêntricos com bandas 

intersticiais podiam parear com acrocêntricos sem bandas intersticiais, parear com o 

braço de um metacêntrico ou formar univalentes (Fig. 3b-d). Os principais pareamentos 

meióticos observados são apresentados na fig 3. 

 

Nothoscordum sp. 

 

Nessa amostra o cariótipo observado foi 2n = 15 (9M + 6A), destacando-se o 

fato de que todos os acrocêntricos apresentaram uma banda CMA+ intersticial próxima 

ao centrômero (Fig 1c, d). Foi observado que o menor cromossomo com dois braços 

grandes  apresentava uma razão entre braços 1,67 tratando-se, portanto de um 

submetacêntrico.  

 

GISH 

 

Para investigar a origem híbrida de N. gracile foi realizada a hibridização 

genômica in situ, checando a participação de N. macrostemon, N. nudicaule e 

Nothoscordum sp. como possíveis parentais. Inicialmente foi feito um controle positivo, 

utilizando como sonda o DNA genômico de N. gracile hibridizada em cromossomos da 
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mesma amostra sem DNA bloqueador. Essa hibridização revelou marcação uniforme 

em todo o conjunto cromossômico. Foram então testados como DNA bloqueador o 

DNA de N. macrostemon, N. nudicaule e Nothoscordum sp. Foi observada uma ligeira 

diminuição uniforme na marcação de todos os cromossomos. Esse resultado se repetiu 

em diferentes concentrações de bloqueio [1×, 10×, 20× e 40×] (resultados não 

mostrados). 

Para verificar a hipótese proposta por Jones (1998), que sugeria a origem de N. 

gracile a partir de espécies com x = 4 e x = 5 foi utilizado como sonda o DNA de N. 

montevidense com 2n = 8 em metáfases de N. gracile. Nesse caso, o DNA bloqueador 

utilizado foi o DNA genômico de Nothoscordum sp. com 2n = 15. Foi observada uma 

marcação fraca e uniforme em todos os cromossomos no experimento sem DNA 

bloqueador, com maior intensidade nos braços curtos dos seis acrocêntricos. Assim 

como nas hibridizações anteriores, a adição de DNA bloqueador causou uma 

diminuição na marcação de maneira uniforme em todos os cromossomos (resultados 

não mostrados). 

A fig 4 resume os principais dados obtidos para os cromossomos mitóticos de 

todas as amostras analisadas.  

 

  

DISCUSSÃO 

 

 Os cariótipos observados nas espécies tetraplóides da secção Inodorum 

apresentaram morfologia muito semelhante ao de descrições da literatura, inclusive com 

variação inter e intrapopulacional de 2n = 18 e 2n = 19 (ver por exemplo Nuñez et al., 

1974). Analisando clones de N. gracile, Nuñez et al. (1974) observaram também um 

indivíduo com 2n = 20 (12M + 8A). Não foi observada variação cariotípica 

intraindividual, reportado por Nassar e Aguiar (1978) para N. gracile e por Palomino et 

al. (1992) para N. bivalve. Contudo, em várias células de diferentes amostras dois 

cromossomos acrocêntricos foram encontrados associados pelos braços curtos. A 

coloração com CMA e FISH com DNAr 45S permitiu identificar que se tratava de uma 

associação de RONs e não de uma fusão cêntrica. Associação entre RONS são 

conhecidas em muitos organismos, inclusive em humanos (Dentou et al., 1976). Sato e 

Kawamura (1981) registraram associação entre RONs em Allium sativum em cerca de 

60% das células analisadas. Isso pode explicar em parte a variação de números 
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cromossômicos descrita para um mesmo indivíduo de N. gracile (Nassar e Aguiar 

1978). Os cariótipos diplóides de N. macrostemon e N. nudicaule foram mais uniformes 

entre si, com três pares de metacêntricos e dois de acrocêntricos, similar ao descrito para 

outras espécies do gênero com 2n = 10 (ver Crosa 1972).   

A distribuição de bandas heterocromáticas em N. gracile foi similar ao 

observado em outros trabalhos, exceto pela presença de uma banda em um 

metacêntrico, observada por Sato et al. (1979), Sato e Matsumoto (1982), Sato e 

Yoshioka (1984)  e Canelada e Fernandez (1985) provavelmente relacionada ao sítio de 

DNAr 5S. Toda a heterocromatina revelou-se CMA+, como em N. pulchellum (Guerra e 

Felix 2000) e outras espécies da secção Nothoscordum (Dantas et al. em preparação). 

Nessas últimas espécies não foram observadas bandas heterocromáticas intersticiais nos 

acrocêntricos. Portanto, esse padrão de bandas intersticiais parece ser exclusivo para 

algumas espécies da secção Inodorum.  

Os cariótipos diplóides de N. macrostemon (com bandas intersticiais nos 

acrocêntricos) e N. nudicaule (sem bandas intersticiais) foram homozigotos, assim 

como o cariótipo de uma outra espécie da secção Inodorum, N. arenarium (Souza et al., 

em preparação). A regularidade meiótica da amostra diplóide de N. macrostemon e de 

N. arenarium (Crosa 1996) sugere que os cariótipos diplóides sejam mais estáveis.   

Por outro lado, os cariótipos tetraplóides foram mais variáveis, sendo observados 

polimorfismos de números cromossômicos e de número de bandas CMA+ intersticiais 

em N. gracile e N. nudicaule. O polimorfismo de bandas CMA sugere que a amostra 

triplóide (Nothoscordum sp.) e o tetraplóide de N. macrostemon seriam autopoliplóides 

derivadas de N. macrostemon diplóide, herdando múltiplos exatos do conjunto de 

cromossomos acrocêntricos com bandas intersticiais do citótipo diplóide. O arranjo 

meiótico com predomínio de tetravalentes no citótipo com 2n = 19 de N. macrostemon 

também parece indicar uma origem autotetraplóide.  

O heteromorfismo de bandas CMA e os números cromossômicos 2n = 18 e 19 

encontrados no tetraplóide NOT 1717 de N. nudicaule diferem do padrão homozigoto 

do diplóide e sugerem que essas variações poderiam ter se originado de hibridações 

entre tetraplóides homozigotos de N. nudicaule (não encontrado) e N. macrostemon. 

Nesse caso os diferentes cariótipos de N. nudicaule poderiam ser derivados de um só 

híbrido, o qual teria gerado, por segregação ao acaso dos acrocêntricos heteromórficos, 

cariótipos com mais ou menos bandas intersticiais. Alternativamente o clone híbrido 

poderia ter retrocruzado com a população original de N. nudicaule tetraplóide gerando a 
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diversificação encontrada. É provável entretanto que a forma homozigota tetraplóide de 

N. nudicaule não exista e os tetraplodes de N. nudicaule seriam derivados de um gameta 

normal (n = 9) de N. macrostemon tetraplóide e um gameta não-reduzido da população 

diplóide de N. nudicaule (2n = 10).  

A análise meiótica de N. nudicaule tetraplóide (NOT 1717) revelou que os dois 

cromossomos acrocêntricos com bandas intersticiais não pareiam entre si, sugerindo que 

não sejam homólogos, o que descarta a hipótese de autotetraploidia. Uma origem 

alotetraploide é apoiada pelo fato de que os acrocêntricos com banda intersticial podem 

formar bivalentes com acrocêntricos sem banda intersticial, parear com o braço de um 

dos metacêntricos ou formar univalentes (Fig. 3b-d). Por outro lado, a formação do 

heterotrivalente e de um bivalente heteromórfico (um acrocêntrico com banda 

intersticial e outro sem) sugere que exista uma elevada similaridade entre os 

cromossomos de N. macrostemon e N. nudicaule, o que explicaria a não-diferenciação 

por GISH dos dois genomas. A habilidade da GISH para diferenciar genomas parentais 

em um híbrido é variável. Em híbridos artificiais de Gibasis karwinskyana e G. 

consobrina, espécies crípticas da família Commelinaceae, a divergência no DNA 

repetitivo disperso foi suficiente para permitir a diferenciação dos dois genomas por 

GISH (Parokonny et al., 1992). Stace e Bailey (1999), revisando a literatura sobre 

GISH, concluíram que a eficiência da técnica em discriminar genomas depende da 

quantidade de DNA dessas espécies e do nível de divergência entre elas.     

A ausência de citótipos dessas espécies com 2n = 20 e a manutenção do NF = 16 

sugere que após a poliploidização tenham ocorrido fusões robertsonianas. Um indício 

dessa translocação é a observação de um heterotrivalente formado por um metacêntrico 

sem bandas e dois acrocêntricos observado na meiose dos tetraplóides de N. nudicaule. 

Um heterotrivalente similar foi também observado em N. gracile (Nuñez et al. 1974). A 

meiose de N. gracile apresenta uma série de irregularidades (Sen 1973) e pareamento 

complexo sendo observado um número variável de univalentes, bivalentes e 

multivalentes  (Nuñez et al. 1974). Entretanto, Garber (1944) observou a formação de 

esporos balanceados com n = 10 (6M + 4A) e n = 9 (7M + 2A).    

 

A origem de Nothoscordum gracile 

 

O heteromorfismo de bandas CMA encontrado em N. gracile e a ausência de 

citótipos diplóides heteromórficos observados até então na secção Inodorum sugerem 
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que essa espécie tenha tido uma origem híbrida, possivelmente derivada de N. 

macrostemon 4x e N. nudicaule 4x. Nesse caso, quatro cromossomos acrocêntricos com 

bandas CMA+ intersticial teriam vindo de N. macrostemon (n = 10, 6M + 4A) enquanto 

o acrocêntrico sem banda intersticial e um outro acrocêntrico com banda teriam vindo 

de N. nudicaule com 2n = 18 ou 19. A hipótese dessa origem híbrida foi primeiramente 

sugerida com base em taxonomia numérica por Crosa (1996), que observou peças 

florais e partes vegetativas de tamanho intermediários para N. gracile em relação a N. 

macrostemon e N. nudicaule. A sobreposição na distribuição geográfica de N. 

macrostemon e N. nudicaule dão suporte adicional a essa hipótese (Crosa 1996).   

As hipóteses sugeridas por Jones (1998) para a origem de N. gracile 

provavelmente não seria possível, pois não são observadas espécies com x = 4 na secção 

Inodorum, apenas na secção Nothoscordum. Assim N. gracile teria que ser um híbrido 

intersecção. Além disso, o padrão de bandas CMA+ observado tipicamente em espécies 

com 2n = 8 da secção Nothoscordum, na região terminal de cromossomos metacêntricos 

difere das bandas observadas em N. gracile. Além disso, o citótipo com 2n = 15 não 

apresenta o padrão de CMA+ dos acrocêntricos semelhante ao observado N. gracile. As 

hipótese levantadas na literatura que tratam de cruzamentos de gametas não reduzidos 

de uma espécie com n = 10 com uma espécie com 2n = 18 não podem ser descartadas 

(Nuñez et al., 1974). 

A ocorrência de amostras de N. gracile com diferentes combinações de 

acrocêntricos (NOT 1718) e diferentes números cromossômicos (NOT 1711) sugere que 

podem estar havendo cruzamentos recorrentes entre N. macrostemon e N. nudicaule ou 

segregação resultante da reprodução sexuada, que ocorre em baixa freqüência em N. 

gracile (Dyer 1967 apud Nuñez et al., 1974). O cariótipo típico de N. gracile com o 

mesmo padrão de bandas observado em NOT 1706 e 1718, foi descrito em diferentes 

trabalhos (Sato et al., 1979; Sato e Matsumoto, 1982; Sato e Yoshioka, 1984; Canelada 

e Fernandez, 1985), sugerindo que essa combinação apresenta maior vantagem 

adaptativa e um poder invasivo que permitiu seu estabelecimento em diferentes 

continentes. Mallet (2007) revisando a especiação por hibridação concluiu que a 

hibridização natural poderia ter um papel muito importante na especiação e radiação 

adaptativa em animais e plantas.    
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LEGENDAS 

Figura 1 - Metáfases de espécies de Nothoscordum coradas com CMA (a, c, e) e 

hibridizadas in situ com sonda de DNAr 5S  e 45S. (b, d, f) e diacinese de N. 

macrostemon (n = 5) corada com CMA (g). (a, b) N. gracile 2n = 19 (NOT 1716). (c, d) 

Nothoscordum sp. 2n = 15 (NOT 1707). (e, f, g) N. macorstemon 2n = 10 (NOT 1710). 

Sondas marcadas em verde correspondem a sítios de DNAr 45S e em vermelho a sítios 

de 5S. Detalhes de cromossomos mostram pequenas bandas CMA+ (a, c, e) e sítios de 

DNAr 45S (b, d, f). Cabeças de setas indicam bancas CMA+. Barra em g equivale a 10 

µm. 

Figura 2 - Metáfases de espécies de Nothoscordum coradas com CMA (c, d), 

hibridizadas in situ com sonda de DNAr 5S  e 45S (b, c, e) e análises meióticas de N. 

macrostemon (f, g) e N. nudicaule (h). (a, b) N. nudicaule 2n = 10 (NOT 104). (c) N. 

nudicaule 2n = 18 (NOT 1714). (d, e) N. nudicaule 2n = 19 (NOT 1717). (f) anáfase II 

de N. macrostemon 2n = 19 (NOT 1712). (g) N. nudicaule 2n = 19 (NOT 1717). (h) N. 

macrostemon 2n = 19 (NOT 1712). Em g e h, I indica univalente, II bivalente, III 

trivalente, IV tetravalente e VII heptavalente. Sondas marcadas em verde correspondem 

a sítios de DNAr 45S e em vermelho a sítios de 5S. As cabeças de seta indicam bandas 

CMA+. Em b * indica cromossomos associados pela RON. Barra em h equivale a 10 

µm. 

Figura 3 - Principais configurações meióticas observadas em tetraplóides da secção 

Inodorum.  (a, b, c, d, e, f) Nothoscordum nudicaule NOT 1717. (g, h, i, j, k, l) N. 

macrostemon NOT 1712. (a, g) univalentes de metacêntricos. (b) univalente de 

acrocêntricos. (c, h) bivalentes de metacêntricos. (d, i) bivalente de acrocêntricos. (e, j) 

heterotrivalentes. (f, k) tetravalentes de metacêntricos. (l) heptavalnte. Cabeças de setas 

indicam bancas CMA+ intersticiais. 

Figura 4 - Idiogramas do complementos cromossômicos das amostras analisadas. (a, b, 

c) citótipos de N. gracile NOT 1706 e 1718 (a), NOT  1716 (b) e NOT 1711 (c). (d) 

Nothoscordum sp. (NOT 1707). (e, f) N. macrostemon NOT 1710 (e) e NOT 1712 (f). 

(g, h, i) N. nudicaule NOT 104 (g), NOT 1714 e 1717 (h) e NOT 1717 (i). São 

apresentadas bandas CMA+ (amarelo) e sítios de DNAr 5S (vermelho) e 45S (verde). 

Todos os sítios de DNAr 45S são co-localizados com bandas CMA+. O ordenamento foi 
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do maior para o menor braço curto nos metacêntricos e do maior para o menor braço 

longo nos acrocêntricos. Barra em (a) equivale a 10 µm. 
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Figura 1 
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Figura 2 
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Figura 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Souza, L G R                          Citogenética, origem e evolução de Nothoscordum gracile  
______________________________________________________________________  

 64

 

Figura 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

i - Nothoscordum sp. 2n = 15 (9M  + 6A) – NOT 1707

– NOT 1714 – NOT 1717

– NOT 104– NOT 1712

– NOT 1711 – NOT 1710

– NOT 1716– NOT 1706 
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6. CONCLUSÕES 

 A análise citológica de algumas espécies da secção Inodorum, em especial do 

complexo Inodorum, permitiu as seguintes conclusões: 

1 – A variabilidade de números cromossômicos observada nas espécies da secção 

Inodorum pode ser explicada por eventos de poliploidia e translocações robertsonianas. 

Foram identificadas espécies diplóides, triplóides e tetraplóides todas derivadas do 

número básico x = 5 (3M + 2A).  

2 – A analise com os fluorocromos CMA e DAPI permitiu identificar que a 

heterocromatina é CMA+, portanto rica em pares de base G + C. Com base no padrão de 

bandas CMA+ foi possível identificar cada espécie. 

3 – A co-localização da heterocromatina terminal do braço curto dos cromossomos 

acrocêntricos com sítios de DNAr 45S parece uma condição comum à toda a secção 

Inodorum. 

4 – Os citótipos diplóides da seção Inodorum são cariotipicamente mais estáveis do que 

os cariótipos poliplóides, sendo comum nos citótipos tetraplóides polimorfismos inter e 

intra populacionais de número cromossômico e na distribuição de heterocromatina. 

5 – A análise de N. arenarium demonstrou que além das translocações típicas para 

Nothoscordum envolvendo dois cromossomos acrocêntricos, também pode ocorrer 

translocações entre um cromossomo metacêntrico e um acrocêntrico.  

6 – A análise da distribuição de heterocromatina sugere que N. gracile seria um híbrido 

derivado do cruzamento de um autotetraplóide (N. macrostemon 4x) com um 

alotetraplóide (N. nudicaule 4x). A aquisição do hábito invasor em N. gracile pode estar 

relacionada a sua origem alopoliplóide. 
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7. ANEXOS 

7.1. Normas do periódico Genetics and Molecular Biology 

 
Genetics and Molecular Biology (formerly named Revista Brasileira de 

Genética/Brazilian Journal of Genetics - ISSN 0100-8455) is published quarterly by the 

Sociedade Brasileira de Genética (Brazilian Society of Genetics).  

The Journal considers contributions that present the results of original research in 

genetics, evolution and related scientific disciplines.  

Although Genetics and Molecular Biology is an official publication of the Brazilian 

Society of Genetics, contributors are not required to be members of the Society.  

It is a fundamental condition that submitted manuscripts have not been and will not be 

published elsewhere. With the acceptance of a manuscript for publication, the 

publishers acquire full and exclusive copyright for all languages and countries.  

Manuscripts considered in conformity with the scope of the journal as judged by the 

Editor in conjunction with the Editorial Board are reviewed by the Associate Editors 

and two or more external reviewers. Acceptance by the Editor is based on the quality of 

the work as substantial contribution to the field and on the overall presentation of the 

manuscript.  

 
Submission of papers 
 
1. Manuscripts should be submitted to:  
Angela M. Vianna-Morgante, Editor-in-Chief 

Genetics and Molecular Biology 

Rua Capitão Adelmio Norberto da Silva, 736 

14025-670 Ribeirão Preto, SP - Brazil  

2. A submission package sent to the Editorial Office must contain:  
a) A cover letter stating that all authors have approved the submission of the 
manuscript. The letter must be signed by the Corresponding Author and must inform the 
e-mail addresses of all other authors so that they can be contacted by the Editorial 
Office for confirmation of the submission.  

b) An electronic copy of the text, tables and figures. Formats for text are Word or RTF, 
in Windows platform. Images in TIFF or JPEG formats should be sent in separate files 
(For Figures, see detailed instructions in 3.1.h). Mailed CD-ROMs must be labeled with 
the first author’s last name, platform and software (see detailed instructions below). 
This CD should also include files of Supplementary Material to be published online 
only, as well as of any unpublished or in press material cited in the text. Failure to 



Souza, L G R                          Citogenética, origem e evolução de Nothoscordum gracile  
______________________________________________________________________  

 67

adhere to these guidelines can delay the handling of your contribution and manuscripts 
may be returned before being reviewed.  

c) Manuscripts including photos or any other identifiable data of human subjects must 
be accompanied by a copy of the signed consent by the individual or his/her guardian.  

3. Categories of Contribution 3.1. Research Articles  

3.1. Research Articles 
Manuscripts must be written in English in double-spaced, 12-point type throughout, 
including the References Cited section, appendices, tables and legends; formatted to A4 
paper with 2.5 cm margins; marked with consecutive page numbers, beginning with the 
cover page.  

The following elements must start on a new page and be ordered as they are listed 
below:  

a) The title page must contain: a concise and informative title; the authors’ names (first 
name at full length); the authors’ institutional affiliation, including department, 
institution, city, state or province and country; different affiliations indicated with 
superscript numbers; a short running title of about 35 characters, including spaces; up to 
five key words; the corresponding author’s name, postal address, phone and fax 
numbers and email address. The corresponding author is the person responsible for 
checking the page proofs, arranging for the payment of color illustrations and author’s 
alteration charges.  

b) The Abstract must be a single paragraph that does not exceed 200 words and 
summarizes the main results and conclusions of the study. It should not contain 
references.  

c) The text must be as succinct as possible. Text citations: articles should be referred to 
by authors’ surnames and date of publication; citations with two authors must include 
both names; in citations with three or more authors, name the first author and use et al. 
List two or more references in the same citation in chronological order, separated by 
semi-colons. When two or more works in a citation were published in the same year, list 
them alphabetically by the first author surname. For two or more works by the same 
author(s) in a citation, list them chronologically, with the years separated by commas. 
(Example: Freire-Maia et al., 1966a, 1966b, 2000). Only articles that are published or in 
press should be cited. In the case of personal communications or unpublished results, all 
contributors must be listed by initials and last name (et al. should not be used). 
Numbers: In the text, numbers nine or less must be written out except as part of a date, a 
fraction or decimal, a percentage, or a unit of measurement. Use Arabic numerals for 
numbers larger than nine. Avoid starting a sentence with a number. Binomial Names: 
Latin names of genera, species and intraspecific taxa in the text must be printed in 
italics; names of orders and families should appear in the Title and also when first 
mentioned in the text. URLs for programs, data or other sources should be listed in the 
Internet Resources Section, immediately after the References Section, not in the text. 
URLs for citations of publications in electronic journals should appear in the reference 
section.  

The text includes the following elements:  

Introduction - Description of the background that led to the study.  

Material (or Subjects) and Methods - Details relevant to the conduct of the study. 
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Statistical methods should be explained at the end of this section.  

Results - Undue repetition in text and tables should be avoided. Comment on 
significance of results is appropriate but broader discussion should be part of the 
Discussion section.  

Discussion - The findings of the study should be placed in context of relevant published 
data. Ideas presented in other publications should not be discussed solely to make an 
exhaustive presentation.  

Some manuscripts may require different formats appropriate to their content.  

d) The Acknowledgments must be a single paragraph that immediately follows the 
discussion and includes references to grant support.  

e) The References Section: references must be ordered alphabetically by the first 
author surname; references with the same first author should be ordered as follows: 
first, as single author in chronological order; next, with only one more co-author in 
alphabetical order by the second author; and finally followed by references with more 
than two co-authors, in chronological order, independent of the second author surnames. 
In references with more than 10 authors only the first ten should be listed, followed by 
et al. Use standard abbreviations for journal titles.  

Only articles that are published or in press should be included in this section. Works 
submitted for publication but not yet accepted, personal communications and 
unpublished data must be cited within the text. “Personal communication” refers to 
individuals other than the authors of the manuscript being submitted; “unpublished 
data” refers to data produced by at least one of the authors of the manuscript being 
submitted.  

Sample journal article citation: 

Breuer ME and Pavan C (1955) Behaviour of polytene chromosomes of Rhynchosciara 
angelae at different stages of larval development. Chromosoma 7:371-386.  

Yonenaga-Yassuda Y, Rodrigues MT and Pellegrino KCM (2005) Chromosomal 
banding patterns in the eyelid-less microteiid lizard radiation: The X1X1X2X2:X1X2Y 
sex chromosome system in Calyptommatus and the karyotypes of Psilophtalmus and 
Tretioscincus (Squamata, Gymnophthalmidae). Genet Mol Biol 28:700-709.  

Sample book citation: 

Dobzhansky T (1951) Genetics and Origin of Species. 3rd edition. Columbia University 
Press, New York, 364 pp.  

Sample chapter-in-book citation 

Crawford DC and Howard-Peebles PN (2005) Fragile X: From cytogenetics to 
molecular genetics. In: Gersen SL and Keagle MB (eds) The Principles of Clinical 
Cytogenetics. 2nd edition. Humana Press, New Jersey, pp 495-513.  

Sample electronic article citation: 

Simin K, Wu H, Lu L, Pinkel D, Albertson D, Cardiff RD and Van Dyke T (2004) pRb 
inactivation in mammary cells reveals common mechanisms for tumor initiation and 
progression in divergent epithelia. Plos Biol 2:194-205. http://www.plosbiology.org.  

f) Internet Resources Section: this section should contain a list of URLs referring to 
data presented in the text, software programs and other Internet resources used during 
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data processing. When databases are cited, date of consultation must be stated.  

Sample Internet resource citation: 

Online Mendelian Inheritance in Man (OMIM), http://www.ncbi.nlm.nih.gov/OMIM 
(September 4, 2005) LEM Software, 
http://dir.niehs.nih.gov/dirbb/weinbergfiles/hybrid_design.htm  

g) Tables: each table must start on a new page. A concise title should be provided 
above the table. Tables must be numbered consecutively in Arabic numerals. Each 
column must have a title in the box head. Footnotes typed directly below the table 
should be indicated in lowercase superscript numbers.  

h) Figures must be numbered consecutively in Arabic numerals. Legends should be 
typed on a separate sheet. Images should be in TIFF or JPEG format and provided in 
separate files. Figures in Word format cannot be published. Journal quality reproduction 
will require grayscale and color at resolution yielding 300 dpi.  

Authors should submit bitmapped line art at resolution yielding 600-1200 dpi. These 
resolutions refer to the output size of the file; if it is anticipated that images will be 
enlarged or reduced, the resolutions should be adjusted accordingly. Scanned figures 
should not be submitted. Identify each illustration by the first author name and the 
number of the respective figure. Color illustration can be accepted, but authors may be 
asked to defray the cost.  

i) Nomenclature should adhere to current international standards.  

j) Sequences may appear in text or in figure. DNA, RNA and protein sequences equal 
to or greater than 50 units must be entered into public databases. The accession number 
must be provided and released to the general public together with publication of the 
article. Long sequences requiring more than two pages to reproduce will not be 
published unless the Editorial decision is that the publication is necessary. Complete 
mtDNA sequence will not be published.  

k) Data access: reference should be made to availability of detailed data and materials 
used for reported studies.  

l) Ethical issues: Reports of experiments on live vertebrates must include a brief 
statement that the institutional review board approved the work and the protocol number 
must be provided. For experiments involving human subjects, authors must also include 
a statement that informed consent was obtained from all subjects. If photos or any other 
identifiable data are included, a copy of the signed consent must accompany the 
manuscript.  

m) Supplementary Material: Data that the authors consider of importance for 
completeness of a study, but which are too extensive to be included in the published 
version, can be submitted as Supplementary Material. This material will be made 
available together with the electronic version. In case a manuscript contains such 
material, it should be appropriately identified within the text. Supplementary material in 
tables should be identified as Table S1, Table S2, etc., in case of figures, they should be 
named accordingly, Figure S1, Figure S2. For online access, Supplementary material 
should be in PDF, JPEG or GIFF formats In addition, a list of this material should be 
presented at the end of the manuscript text file, containing the following statement: 
Supplementary material - the following online material is available for this article:  

- Table S1  
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.....  

This material is available as part of the online article from http://www.scielo.br/gmb  

3.2 Short Communications 
Present brief observations that do not warrant full-length articles. They should not be 
considered preliminary communications. They should be 15 or fewer typed pages in 
double spaced 12-point type, including literature cited. They should include an Abstract 
no longer than five percent of the paper’s length and no further subdivision with 
introduction, material and methods, results and discussion in a single section. Up to two 
tables and two figures may be submitted. The title page and reference section format is 
that of full-length article.  

3.3 Letters to the Editor 
Relate or respond to recent published items in the journal. Discussions of political, 
social and ethical issues of interest to geneticists are also welcome in this form.  

3.4 Review Articles 
Review Articles are welcome.  

3.5 Book Reviews 
Publishers are invited to submit books on Genetics, Evolution and related disciplines, 
for review in the journal. Aspiring reviewers may propose writing a review.  

3.6 History, Story and Memories 
Accounts on historical aspects of Genetics relating to Brazil.  

4. Proofs and Copyright Transfer 
Page proofs will be sent to the corresponding author. Changes made to page proofs, 
apart from printer’s errors, will be charged to the authors. Notes added in proof require 
Editorial approval. A form of consent to publish and transfer of copyright will have to 
be signed by the corresponding author, also on behalf of any co-authors.  

5. Reprints 
Reprints are free of charge and provided as a pdf-file. 
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7.2. Normas do periódico Annals of Botany 

Scope of the Journal 
Annals of Botany is published for the Annals of Botany Company by Oxford University 

Press. Experimental, theoretical and applied papers on all aspects of plant science are 

welcome. The submitted manuscript or its essential content must not have been 

published previously or be under consideration for publication elsewhere. To merit 

publication in Annals of Botany, contributions should be substantial, written in clear 

English and combine originality of content with potential general interest. Submission 

of manuscripts that report small incremental advances or are of geographically local 

interest only is discouraged unless the implications of the findings are wide-reaching. 

Agronomic papers are expected to contain a substantial amount of basic plant biology. 

In general, a paper is unlikely to be accepted unless the referees and editors involved in 

its evaluation are enthusiastic about the science. The Covering Letter is an essential part 

of all submissions. It should include an ~60 word summary of the scientific strengths of 

the paper that the author(s) believe qualify it for consideration by Annals of Botany. 

Authors whose first language is not English are well advised to have the manuscript, 

including Abstract, and the Covering Letter, checked by a native English speaker prior 

to submission. Many professional language-editing services are available on the 

internet. One such service is provided by RESCRIPT Co of New Zealand that includes 

help with manuscript revisions. It is contactable on http://www.rescript.co.nz. The 

Annals of Botany takes no responsibility for the quality of the service offered by this 

company and use of such a service does not guarantee that any manuscript will be 

accepted for publication.  

Charges 
Authors pay no fees or page charges unless electing for our Open Access scheme (see 

below for details). The corresponding author receives a free copy of the issue of the 

Journal in which their paper appears and a unique URL that gives access to a PDF 

(Portable Document Format) file of their article. In addition, 25 offprints of the article 

will be supplied without charge provided that the offprint order form is completed and 

returned to OUP. Colour photographs and graphics are also printed without charge 

where their use enhances scientific content or clarity. 
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Open Access 
Starting in January 2006, Annals of Botany authors have the option to make their 

accepted paper freely available online immediately upon publication, under the ‘Oxford 

Open’ initiative. Authors can choose this open access option when completing the 

customary Licence to Publish form sent to the corresponding author of all accepted 

papers. Here, authors are asked to indicate whether or not they wish to have their paper 

made freely available immediately online. There is a charge, which varies depending on 

circumstances (see http://www.oxfordjournals.org/oxfordopen) but it is considerably 

cheaper for authors whose university or institution subscribes to the Journal, and for 

authors in developing countries. If you do not select the Open Access option, your paper 

will be published with standard subscription-based access and you will not be charged.  

Types of article 
Standard research papers (‘ORIGINAL ARTICLES’) and ‘TECHNICAL ARTICLES’ 

should not normally exceed ten printed pages (each printed page in the journal holds 

approximately 1000 words or 40–50 references). A ‘REVIEW’ submitted speculatively 

should have fewer than 24 printed pages. ‘SHORT COMMUNICATIONS’ should not 

exceed six printed pages. Short opinion papers (‘VIEWPOINT’) up to 6 pages long will 

also be considered. ‘INVITED REVIEWS’ (up to 24 pages) and ‘BOTANICAL 

BRIEFINGS’ (up to 6 pages) are published by invitation only. The journal also 

publishes book reviews (Publishers' Books for Review). 

Summary of submission processes 
Submission management and evaluation of submitted manuscripts will involve the 

Journal's online manuscript submission system. The manuscript text should be prepared 

in English (see PREPARING THE ARTICLE FILE below for details) and submitted 

online starting from our login page. Figures, tables and other types of content should be 

organized into separate files for submission (see PREPARING TABLE and FIGURE 

FILES, SUPPLEMENTARY INFORMATION FILES and VIDEO FILES below 

for details). If you are using the online submission system for the first time please go to 

the login page and generate a login name and password after clicking on the “First time 

authors only should register here” link. If you are already registered but need to be 

reminded of your login name or password please go to the login page and click on 

“Unknown/Forgotten password?”. There is extensive guidance available throughout 

the submission process. To make use of this guidance please click on the “Author 
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Instructions” link or the “Tips” link situated at the top of every screen. In addition, there 

are frequent context-sensitive help points throughout the site that can be opened by 

clicking on the following symbol ?.  

If you are unable to access our web-based submission system, please contact the 

Editorial Office (e-mail: annals-botany@bristol.ac.uk) for alternative methods of 

submitting your paper. The postal address is Annals of Botany Editorial Office, School 

of Biological Sciences, University of Bristol, Woodland Road, Bristol BS8 1UG, UK. 

Back to Start 

Preparing a covering letter 
Each submission should be accompanied by a Covering Letter formatted in MS Word 

(file type DOC) or in Rich Text Format (file type RTF). The letter should include 

contact details of the corresponding author, the title and authorship of the paper, and 

should state if the paper is a first submission, revision or a resubmission. It must also 

include an ~60 word summary of the scientific strengths of the paper that the author(s) 

believe qualify it for consideration by Annals of Botany. The manuscript reference 

number must be given if the paper is a revision or resubmission. If the paper is a revised 

or resubmitted manuscript, the letter should explain what changes have been made to 

the manuscript and where changes requested by the Handling Editor and referees have 

not been carried out. Any other information to which authors wish to draw the Chief 

Editor’s attention should also be included in this letter.  

PREPARING THE ARTICLE FILE 

(Always consult a recent issue of Annals of Botany for layout and style) 

Text should be typed using size 12 Times New Roman or Courier, double-spaced 

throughout and with an approx. 25 mm margin. All pages should be numbered 

sequentially. Each line of the text should also be numbered, with the top line of each 

page being line 1. The article file should be in PC-compatible Microsoft Word - file 

type DOC [please make sure the "Language" is "English (U.K)" via Tools → Language 

→ Set Language]. RTF formats are also acceptable. Please do not submit PDFs, desktop 

publishing files or LaTeX files. The article file should include a list of any figure 

legends but exclude tables and any figures themselves – these should be submitted 

separately. Please do not embed tables and images in the article file. Instead, tables and 

figures should each be allocated separate electronic files on your computer for later 
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uploading as explained below under PREPARING TABLE and FIGURE FILES, 

SUPPLEMENTARY INFORMATION FILES AND VIDEO FILES.  

The first page should provide a concise and informative full title followed by the 

names of all authors. Where necessary, each name should be followed by an identifying 

superscript number (1, 2, 3 etc.) associated with the appropriate institutional address to be 

entered further down the page. For papers with more than one author, the corresponding 

author's name should be followed by a superscript asterisk*. The institutional 

address(es) of each author should be listed next, each address being preceded by the 

relevant superscript number where appropriate. A running title of not more than 75 

characters, including spaces, should also be provided, followed by the e-mail address of 

the corresponding author. Please follow the layout used for the first page of papers 

published in Annals of Botany.  

The second page should contain a structured Abstract not exceeding 300 words made 

up of bulleted headings. For ‘ORIGINAL ARTICLES’ these heading will normally be 

as follows:  

 

• Background and Aims  

• Methods  

• Key Results  

• Conclusions  

 

Alternative bulleted headings, such as ‘Background’, ‘Scope' and 'Conclusions', are also 

acceptable for ‘REVIEWS’, ‘INVITED REVIEWS’, ‘BOTANICAL BRIEFINGS’, 

‘TECHNICAL ARTICLES’ papers and ‘VIEWPOINT’ papers.  

 

The Abstract should be followed by between three and 12 Key words that include the 

complete botanical name(s) of any relevant plant material. If many species are involved, 

species groups should be listed instead. Note that essential words in the title should be 

repeated in the key words since these, rather than the title, are used in some electronic 

searches. Title, Abstract and Key words should be self-explanatory without reference 

to the remainder of the paper.  

The third and subsequent pages should comprise the remaining contents of the article 

text. ‘ORIGINAL ARTICLES’ and ‘SHORT COMMUNICATIONS’ will usually have 

the structure INTRODUCTION, MATERIALS AND METHODS, RESULTS, 
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DISCUSSION, ACKNOWLEDGEMENTS and LITERATURE CITED followed by a 

list of captions to any figures.  

 

The RESULTS section should not include extensive discussion and data should not be 

repeated in both graphical and tabular form. The DISCUSSION section should avoid 

extensive repetition of the RESULTS and must finish with some conclusions.  

 

Abbreviations are discouraged except for units of measurement, standard chemical 

symbols (e.g. S, Na), names of chemicals (e.g. ATP, Mes, Hepes, NaCl, O2), procedures 

(e.g. PCR, PAGE, RFLP), molecular terminology (e.g. bp, SDS) or statistical terms 

(e.g. ANOVA, s.d., s.e., n, F, t-test and r2) where these are in general use. Other 

abbreviations should be spelled out at first mention and all terms must be written out in 

full when used to start a sentence. Abbreviations of scientific terms should not be 

followed by a full stop. Use the minus index to indicate 'per' (e.g. m–3, L–1, h–1) except 

in such cases as 'per plant' or 'per pot'. If you decide that a list of abbreviations would 

help the reader, this should be included as an Appendix. 

Units of Measurement. Use the Systéme international d'unités (SI) wherever possible. 

If non-SI units have to be used, the SI equivalent should be added in parentheses at first 

mention. For units of volume, expressions based on the cubic metre (e.g. 5 × 10–9 m3, 5 

× 10–6 m3 or 5 × 10–3 m3) or the litre (e.g. 5 µL, 5 mL, 5 L) are acceptable, but one or 

other system should be used consistently throughout the manuscript. Typical 

expressions of concentrations might be 5 mmol m–3, 5 µM (for 5 µmol L–1), or 25 mg 

L–1. The Dalton (Da), or more conveniently the kDa, is a permitted non-S 

Names of plants must be written out in full (Genus, species) in the abstract and again in 

the main text for every organism. The authority (e.g. L., Mill., Benth.) is not required 

unless it is controversial. Guidance for naming plants correctly is given in The 

International Plant Names Index and in The Plant Book: a Portable Dictionary of the 

Vascular Plants (1997) by D.J. Mabberley (Cambridge: Cambridge University Press. 

ISBN 0521-414210-0). After first mention, the generic name may be abbreviated to its 

initial (e.g. A. thaliana) except where its use causes confusion. 

Any cultivar or variety should be added to the full scientific name e.g. Lycopersicon 

esculentum 'Moneymaker' following the appropriate international code of practice. For 

guidance, refer to the ISHS International Code of Nomenclature for Cultivated Plants 
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(2004) edited by C.D. Brickell, B. R. Baum, W. L. A. Hetterscheid, A. C. Leslie, J. 

McNeill, P. Trehane, F. Vrugtman, J. H. Wiersema (ISBN 3-906166-16-3).  

 

Once defined in full, plants may also be referred to using vernacular or quasi-scientific 

names without italics or uppercase letters (e.g. arabidopsis, dahlia, chrysanthemum, 

rumex, soybean, tomato). This is often more convenient.  

Items of Specialized Equipment mentioned in MATERIALS AND METHODS should 

be accompanied by details of the model, manufacturer, and city and country of origin. 

Numbers up to and including ten should be written out unless they are measurements. 

All numbers above ten should be in numerals except at the start of sentences. Dates 

should be in the form of 10 Jan. 1999, and Clock Time in the form of 1600 h. 

Mathematical equations must be in proper symbolic form; word equations are not 

acceptable. Each quantity should be defined with a unique single character or symbol 

together with a descriptive subscript if necessary. Each subscript should also be a single 

character if possible, but a short word is permissible. For example, a relationship 

between plant dry mass and fresh mass should appear as Md = 0.006Mf
1.461, where Md 

is plant dry mass and Mf is plant fresh mass; and not as DM = 0.006FM1.461. 

The meaning of terms used in equations should be explained when they first appear. 

Standard conventions for use of italics only for variables should be followed: normal 

(Roman) font should be used for letters that are identifiers. Thus in the above example, 

M is the variable quantity of mass, the subscripts d and f are identifiers for dry and fresh 

respectively. 

Special note regarding ‘Equation Editor’ and other software for presentation of 

mathematics. Symbols and equations that are imported into Word documents as 

embedded objects from other software packages are generally incompatible with 

typesetting software and have to be re-keyed as part of the proof-making process. It is 

therefore strongly advisable to type symbols and equations directly into MS Word 

wherever possible. Importing from other software should ideally be confined to 

situations where it is essential, such as two-line equations (i.e. where numerators and 

denominators cannot be set clearly on a single line using ‘/’) and to symbols that are not 

available in Word fonts. This will minimize the risk of errors associated with rekeying 

by copyeditors. 
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Summary statistics should be accompanied by the number of replicates and a measure 

of variation such as standard error or least significance difference. Analysis of variance 

is often appropriate where several treatments are involved. Presentation of an abridged 

ANOVA table is permissible when its use illustrates critical features of the experiment. 

Chemical, biochemical and molecular biological nomenclature should be based on 

rules of the International Union of Pure and Applied Chemistry (IUPAC) and the 

International Union of Biochemistry and Molecular Biology (IUBMB). Chapter 16 of 

Scientific Style and Format. The CBE Manual for Authors, Editors, and Publishers 6th 

edn., by Edward J. Huth (Cambridge: Cambridge University Press. ISBN 0-521-47154-

0) gives guidelines. 

Sequence information. Before novel sequences for proteins or nucleotides can be 

published, authors are required to deposit their data with one of the principal databases 

comprising the International Nucleotide Sequence Database Collaboration: EMBL 

Nucleotide Sequence Database, GenBank, or the DNA Data Bank of Japan and to 

include an accession number in the paper. Sequence matrices should only be included if 

alignment information is critical to the message of the paper. Such matrices can be in 

colour but should not occupy more than one printed page. Larger matrices will only be 

printed by special agreement but may more readily be published electronically as 

Supplementary Information (see below). 

Gene nomenclature. Species-specific rules on plant gene nomenclature are available 

for:  

 

maize;  

rice;  

wheat and  

arabidopsis.  

 

Otherwise, Annals of Botany adopts the following conventions for abbreviations: each 

gene abbreviation is preceded by letters identifying the species of origin. Lower-case 

italics should be used for mutant genes (e.g. Rp-etr1); upper-case italics (e.g. Le-ACO1) 

for wild-type genes; upright lower-case for proteins of mutated genes (e.g. Le-adh1); 

and upright upper-case for proteins of wild-type genes (e.g. At-MYB2). It may often be 

helpful to readers if the names of genes or gene families are spelled out in full at first 

mention.  
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Citations in the text. These should take the form of Felle (2005) or Jacobsen and 

Forbes (1999) or (Williamson and Watanabe, 1987; Rodrigues, 2002a, b) and be 

ordered chronologically. Papers by three or more authors, even on first mention, should 

be abbreviated to the name of the first author followed by et al. (e.g. Zhang et al., 2005). 

If two different authors have the same last name, give their initials (e.g. NH Kawano, 

2003) to avoid confusion. Only refer to papers as 'in press' if they have been accepted 

for publication in a named journal, otherwise use the terms 'unpubl. res.', giving the 

initials and location of the person concerned. (e.g. H Gautier, INRA, Lusignan, France, 

unpubl. res.) or 'pers. comm.' (e.g. WT Jones, University of Oxford, UK, ‘pers. comm.’) 

The LITERATURE CITED should be arranged alphabetically based on the surname 

of the first or sole author. Where the same sole author or same first author has two or 

more papers listed, these papers should be grouped in year order. Where such an author 

has more than one paper in the same year, these should be ordered with single authored 

papers first followed by two-author papers (ordered first alphabetically based on the 

second author's surname, then by year) , and then any three-or-more-author papers (in 

year order only). Italicized letters 'a', 'b', 'c', etc., should be added to the date of papers 

with the same first authorship and year. 

Each entry must conform to one of the following styles according to the type of 

publication. 

Books 

Öpik H, Rolfe S. 2005. The physiology of flowering plants. Physicochemical and 

environmental plant physiology, 4th edn. Cambridge: Cambridge University Press. 

Chapters in books 

Scandalios JG. 2001. Molecular responses to oxidative stress. In: Hawkesford MJ, 

Buchner P, eds. Molecular analysis of plant adaptation to the environment. Dordrecht: 

Kluwer, 181-208. 

Research papers 

Popper ZA, Fry SC. 2003. Primary cell wall composition of bryophytes and 

charophytes. Annals of Botany 91: 1–12. 

Theses 

Tholen D. 2005. Growth and photosynthesis in ethylene-insensitive plants. PhD Thesis, 

University of Utrecht, The Netherlands. 

Anonymous sources 
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Anonymous. Year. Title of booklet, leaflet, report, etc. City: Publisher or other source, 

Country. 

Online references should be structured as: Author(s) name, author(s) initial(s). year. 

Full title of article. Full URL. Date of last successful access (e.g. 12 Jan. 2003) 

Acknowledgements. In the ACKNOWLEDGEMENTS, please be brief. 'We thank . . .' 

(not 'The present authors would like to express their thanks to . . .').  

Funding. Details of all funding sources for the work in question should be given in a 

separate section entitled 'Funding'. This should appear before the 'Acknowledgements' 

section. The following rules should be followed: the full official funding agency name 

should be given, i.e. ‘National Institutes of Health’, not ‘NIH’; grant numbers should be 

given in brackets; multiple grant numbers should be separated by a comma; agencies 

should be separated by a semi-colon; no extra wording like 'Funding for this work was 

provided by ...' should be used; where individuals need to be specified for certain 

sources of funding the following text should be added after the relevant agency or grant 

number 'to [author initials]'. An example is given here: ‘National Institutes of Health 

(CB5453961 to C.S., DB645473 to M.H.); Funding Agency (hfygr667789).’  

Appendix.  

If elaborate use is made of units, symbols and abbreviations, or a detailed explanation of 

one facet of the paper seems in order, further details may be included in a separate 

APPENDIX placed after the LITERATURE CITED.  

For more detail and information on types of files required for text, graphics and tables 

etc., please see the next section.  

Back to Start 

PREPARING TABLE FILES, FIGURE FILES, SUPPLEMENTARY INFORMATION 

FILES AND VIDEO FILES 

Each table, figure, video and set of supplementary information should be prepared as a 

separate file on your computer in preparation for online submission. Towards the 

bottom of the first submission screen of the online submission system, you should enter 

the appropriate number of files you have in each category. This creates the spaces 

(boxes) that will accommodate the files when they are uploaded later. The files are 

categorized as ‘Colour Figures’, ‘Black and White Figures’, ‘Tables’, ‘Supplemental 

Material’ and ‘Video’. 

Tables. The best guide for laying out tables and diagrams are papers in a recent issue of 

Annals of Botany. Each table should have a separate file, a complete caption at the top 
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and be numbered Table 1, Table 2 etc. according to the order in which they are first 

mentioned in the text. When preparing tables, adopt the 'Tables' set-up in MS Word, 

using one cell for each datum cluster (e.g. 12.2 ± 1.65) and avoid the use of the 'return' 

key. Please do not use MS Excel for submitting tables. These can easily be copied into 

MS Word files prior to submission. 

Figures. All images (e.g. line diagrams, drawings, graphs, photographs, plates) are 

considered to be ‘Figures’. Each figure should be in a separate file and be numbered 

(Fig. 1, Fig. 2 etc.) according to the order in which they are first mentioned in the text. 

Electron and light photomicrographs should have internal scale markers. Colour 

images are encouraged and printed without charge where they enhance significantly the 

clarity of the scientific information. Line diagrams will normally be black on white and 

boxed with inward scale markings. Use of colour in line diagrams may sometimes be 

agreed where this enhances clarity significantly. Use open and/or closed circles, squares 

and triangles for symbols in line graphs. Height and width should be chosen for either 

single (8.4 cm wide) or double (up to 17.3 cm wide) column reproduction. Grouping of 

related graphics into a single figure is strongly encouraged. When a block of illustrative 

material consists of several parts, each part should be labelled A, B, C, etc. and not 

treated as separate figures. Note that graphs and diagrams of finally accepted papers are 

normally redrawn by the publisher to ensure a consistent house style and should be 

inspected carefully by authors at the proof stage.  

Simple black and white line drawings and graphs should be supplied as approx. 300 

dpi JPG files or MS PowerPoint files. The publisher will almost always redraw all such 

material if the paper is accepted. More complicated drawings, such as detailed botanical 

illustrations will not be redrawn and should be supplied as 600 dpi JPG files. For 

continuous tone images (e.g. photographs), please supply JPG files at 300 dpi (or 600 

dpi if the image is a mix of pictures and text and/or has thin lines). Keeping total files 

sizes down will lessen up- and downloading times. To help achieve this all images 

should be submitted at approximately the physical size they would appear in the 

Journal. Scaling, sizing and cropping are best carried out within image handling 

programs such as Adobe PhotoShop or Corel PhotoPaint. Please do not supply 

photographic images as PowerPoint files as these are generally of poor resolution. Note 

that PDF files are not acceptable. Also, please ensure that images that do NOT contain 

colour are saved as ‘grayscale’ and that any layers have been flattened – taking these 
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steps can make the file size up to 10 times smaller. Note that a JPG file should not be 

repeatedly saved as this reduces quality.  

Large amounts of additional information can be submitted for publication electronically 

as Supplementary Information provided that it is not essential for a basic 

understanding of the main paper. Supplementary material will be refereed along with 

the core paper. At appropriate positions in the main text authors should indicate what 

details are being made available, followed by the words [Supplementary Information] 

in bold and between square brackets. The online submission system provides space for 

supplementary information to be uploaded in “Supplemental Material” files. The 

appropriate number of these types of file can be selected towards the bottom of the first 

submission screen. Similarly, if you are including a video you should enter 

[Supplementary Information - Video] in bold and between square brackets at the 

appropriate place(s) in the text. A video can be uploaded after selecting a “Video” file 

on the first submission screen. The movie should be created in a widely available 

program such as Windows MediaPlayer. A short paragraph describing the contents of 

any Supplementary Information or Video should also be inserted in the main text 

immediately before ACKNOWLEDGEMENTS. 

Back to Start 

THE REVIEW PROCESS 

The corresponding author and all co-authors receive an acknowledgment of receipt of 

the manuscript and a manuscript reference number by e-mail. The corresponding author 

is informed when a Handling Editor has been assigned to the paper. Manuscripts 

considered suitable for peer review are sent to at least two outside referees. We give 

referees a target of two weeks for the return of their reports. Currently (2006) less than 

25 % of submitted papers are accepted. Authors are asked to revise provisionally 

accepted articles within four weeks. To view the make-up of the Editorial Board click 

on View full editorial board. 

Back to Start 

FORMATTING AND SUBMITTING A REVISED PAPER 

The technical requirements for the Article, Table and Figure Files etc. are as described 

above for the first submission. If the technical requirements are not met, the paper will 

be sent back to the author until satisfactory files are provided. Revised papers are 

checked by a member of the Editorial Board and may be subject to a further round of 

refereeing. 
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Back to Start 

ACCEPTANCE, PROOFS, PRODUCTION AND PUBLICATION 

When a paper is finally accepted you will be asked to supply some additional material 

for our ContentSnapshot feature. Each ContentSnapshot comprises a thumbnail image 

relevant to the paper and a short summary of its principal findings. For this, you will be 

asked to prepare a suitable Snapshot Image file (in colour) for the thumbnail illustration 

and also a short summary title and text (up to 60 words) to associate with the image. 

Examples of ContentSnapshots can be found at 

http://aob.oxfordjournals.org/cgi/contentsnapshot/93/1.pdf. 

You will also be invited to submit an eye-catching front cover picture and about 60 

words of text for possible printing on the inside cover of the issue in which your article 

would appear. The technical requirements are similar to those for manuscript 

photographs. The picture should be sharp, of good contrast and be related to the content 

of the submitted paper; however, it need not be duplicated in the paper itself. The image 

should be sent as a TIFF, JPG or GIF file at 300 dpi, size approx. 10 × 10 cm. Authors 

of selected material will receive a copy of the cover illustration and a complimentary 

copy of the relevant issue of the Journal.  

At the time of acceptance you will also be asked to return a Licence to Publish form to 

the publisher Oxford University Press (Licence to Publish). This form also offers the 

opportunity to choose to have the full text and PDF versions of the paper made available 

to non-subscribers online from the time of first publication (Open Access). There is a 

charge for this, which varies depending on circumstances (see 

http://www.oxfordjournals.org/oxfordopen) but it is considerably cheaper for authors 

whose university or institution subscribes to the Journal, and for authors in developing 

countries. If you do not select the Open Access option, your paper will be published 

with standard subscription-based access and no charge will be made.  

 

Information about the New Creative Commons licence can be found here.  

Once a satisfactorily revised version has been received and accepted, the title of the 

paper, authorship and hyperlinked e-mail address of the corresponding author will be 

posted on the Annals of Botany website under AOBFirstAlert. This feature is accessible 

by subscribers and non-subscribers from the Journal’s home page. Corresponding 

authors will receive PDF proofs by e-mail attachment approximately 4–6 weeks after 

acceptance. Corrected proofs should be returned within 24 h. Adobe Acrobat Reader 
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will be needed to read the PDF proof and is downloadable without charge from: 

http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html. Authors should pay special 

attention to diagrams, figures and to equations since these items are usually re-keyed 

or redrawn by the publisher. At this stage, authors will also be invited to order offprints 

and extra single copies of the issue in which the article will appear.  

Publication and printing process 
Once corrected proofs have been received and checked, the paper is posted on the 

website approximately six weeks ahead of print under AOBPreview. Each article is 

identified by a unique DOI (Digital Object Identifier), a code that can be used in 

bibliographic referencing and searching. The DOI and date of electronic publication in 

AOBPreview are also printed in the normal fully paginated monthly issue that is 

published about six weeks later. The paper will appear online and in print during the 

week preceding the start of the month of issue. The dates of submission, first return for 

revision, final acceptance and date of electronic publication of each article are printed 

on each paper.  

The corresponding author will receive a free copy of the printed issue in which their 

paper appears and a free URL that gives access to the article online and to a 

downloadable PDF. In addition, 25 free printed copies of the article will be supplied 

provided that the offprint order form is completed and returned to OUP. These items are 

normally dispatched within seven days of publication of the printed journal. The 

corresponding author is responsible for distributing this URL to any co-authors.  

Post-publication services 
After publication any author or reader is given the opportunity to comment on your 

paper (and any other paper) electronically using the ‘E-Letters’ feature. For more 

information click on this E-Letters link. Monthly alerts that supply the Journal’s current 

Table of Contents can be requested by clicking on Email table of contentsor by using 

an RSS feed . For more details on the latter click on XML RSS feed. Readers can also 

be alerted to related papers in Annals of Botany and a wide range of other journals using 

the High Wire ‘CiteTrack’ alerting system. To access this click on CiteTrack. 

Back to Start 

FORMAL STATEMENT 

Authors or their employers retain copyright on articles published in Annals of Botany. 

However, it is a condition of publication in the Journal that authors or their employers 
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grant an exclusive licence to the Annals of Botany Company by completing and signing 

the Licence to Publish. This ensures that requests from third parties to reproduce articles 

are handled efficiently and consistently and allows the article to be disseminated as 

widely as possible. The Licence permits authors to use their own material in other 

publications provided that the Journal is acknowledged as the original place of 

publication and that the Annals of Botany Company is notified in writing 

Papers are published on the understanding that the work is free of plagiarism, that all 

authors have agreed to publication in Annals of Botany and that those contributing 

substantially to the work have been appropriately acknowledged or given co-authorship. 

The official publication date is the date on which the paper is first posted electronically 

on the website. This date will normally be when the paper appears in AOBPreview. If a 

paper is not posted in AOBPreview, the date of publication is the date of first 

appearance in a fully paginated print or electronic monthly issue. For more about rights 

and permissions click on this link Rights  

 

 


