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RREESSUUMMOO  

  

Neste trabalho foram estudadas cromossomicamente as espécies de 

morcegos Phyllostomidae Lonchorhina aurita (Lonchorhininae) e Trachops 

cirrhosus (Phyllostominae). Diferentes técnicas citogenéticas foram 

usadas, incluindo análise convencional, bandeamentos G, C, coloração 

com nitrato de prata e fluorocromos base específicos. Dados da análise 

convencional obtidos para L. aurita e T. cirrhosus revelaram constituição 

cariotípica de 2n=32,XY (NF=60) e 2n=30,XY (NF=56), respectivamente. 

Estes resultados estão de acordo com aqueles descritos na literatura, 

exceto pela morfologia dos cromossomos sexuais, indicando variação 

cromossômica geográfica para essas espécies. Adicionalmente, sugere-se 

que a morfologia acrocêntrica do cromossomo X de T. cirrhosus constitui 

um caráter autapomórfico e possivelmente foi originada a partir de uma 

inversão pericêntrica. O bandeamento C revelou padrão pericentromérico 

de distribuição da HC em todos os autossomos e no X. O cromossomo Y 

foi quase totalmente heterocromático nas duas espécies. A coloração com 

AgNO3 revelou RONs localizadas no braço curto do par 13 em L. aurita e 

no braço longo do par 11 em T. cirrhosus. Nas duas espécies a coloração 

CMA3/DA/DAPI revelou padrões de bandas R evidenciados pelo CMA3, 

enquanto que o fluorocromo DAPI mostrou uma coloração uniforme em 

todos os cromossomos. As regiões heterocromáticas pericentroméricas de 

alguns cromossomos apresentaram uma marcação CMA3
+. A coloração 

seqüencial AgNO3/CMA3/DAPI revelou que as RONs são CMA3 positivas em 

L. aurita e CMA3 neutras em T. cirrhosus, indicando uma heterogeneidade 

quanto à composição de bases da HC nas RONs. 

  

PPAALLAAVVRRAASS--CCHHAAVVEE::  Chiroptera, citogenética, bandeamento cromossômico, 

fluorocromos, RON. 
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11..  IINNTTRROODDUUÇÇÃÃOO  

 

Os morcegos são mamíferos com características morfológicas e 

fisiológicas peculiares, que os capacitam ao verdadeiro vôo. A maioria das 

espécies tem o poder de ecolocalização, o que lhes permite ocupar abrigos 

menos expostos à predação e à competição, bem como explorar de modo 

mais eficiente os recursos oferecidos pelo meio ambiente, devido à 

diversificação de seus hábitos alimentares. Conseqüentemente, esses 

organismos constituem um grupo bem sucedido, representado nas regiões 

temperadas e tropicais de todos os continentes e, em muitas áreas, são os 

mamíferos mais freqüentes e com maior diversidade de espécies (Varella-

Garcia e Taddei, 1989). 

Dentre os morcegos, Phyllostomidae representa a família mais 

estudada do ponto de vista citogenético. As técnicas de análise 

cromossômica mais utilizadas têm sido o bandeamento G, que permite a 

identificação de cromossomos e de seus eventuais rearranjos, além do 

bandeamento C e da coloração com nitrato de prata (AgNO3) que marcam 

regiões de heterocromatina constitutiva (HC) e regiões organizadoras de 

nucléolos (RONs), respectivamente. Nos morcegos, espécies 

estreitamente relacionadas freqüentemente apresentam padrões de 

bandas G conservados. Contudo, uma certa diferenciação ocorre quanto 

aos padrões de bandeamento C e RONs. Estes marcadores cromossômicos 

aliados aos estudos taxonômicos têm auxiliado no melhor entendimento 

dos mecanismos evolutivos responsáveis pelas divergências encontradas 

nos diferentes grupos da ordem Chiroptera (Baker e Bickham, 1980; 

Varella-Garcia et al., 1989; Souza e Araújo, 1990). 

Fluorocromos distintos com especificidade para pares de bases AT 

(4,6-diamidino-2-fenilindol – DAPI) ou GC (Cromomicina A3 – CMA3 e 

Mitramicina – MM), apesar de extensivamente usados na análise 

cromossômica em diferentes grupos de vertebrados, têm sido pouco 
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utilizados em morcegos. Apenas alguns representantes das famílias 

Vespertilionidae, Phyllostomidae e Molossidae foram estudados com esse 

enfoque (Bickham, 1987; Ruedas et al., 1990; Santos e Souza, 1998a, b; 

Santos et al., 2001; Leite-Silva et al., 2003). Estes fluorocromos podem 

ser empregados juntamente com outros corantes não fluorescentes 

(Distamicina A – DA e Actinomicina D – AMD), para induzir um aumento 

de intensidade da marcação. Esta metodologia tem revelado diferentes 

padrões de intensidades de fluorescência, que são interpretados em 

função do conteúdo de pares de bases de regiões cromossômicas 

específicas, permitindo a caracterização de diferentes classes de HC (rica 

em pares de bases AT e/ou GC, ou sem especificidade) e da eucromatina 

(bandas G e R) dentro ou entre cariótipos distintos (Schweizer, 1981; 

Sumner, 1990). 

Neste trabalho foi realizado um estudo citogenético nas espécies 

Lonchorhina aurita e Trachops cirrhosus usando diferentes técnicas de 

análise cromossômica. O padrão e a heterogeneidade da heterocromatina 

constitutiva foram analisados através da técnica de bandeamento C e do 

uso de fluorocromos base-específicos (CMA3 e DAPI). A caracterização das 

regiões organizadoras de nucléolos e sua variabilidade foram estudadas 

pela coloração com nitrato de prata e por fluorocromos. No conjunto, 

esses dados citogenéticos poderão oferecer subsídios para um melhor 

entendimento da estrutura e evolução cromossômica dentro da família 

Phyllostomidae, bem como dos aspectos sistemáticos e das relações 

filogenéticas entre seus membros. 
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22..  RREEVVIISSÃÃOO  BBIIBBLLIIOOGGRRÁÁFFIICCAA  

 

 

2.1. Distribuição e Taxonomia de Chiroptera: Ênfase para a Família 

Phyllostomidae 

 

Os morcegos têm características peculiares entre os mamíferos por 

serem os únicos que evoluíram para a aquisição da capacidade de vôo 

verdadeiro. Estes organismos apresentam ampla distribuição geográfica, 

sendo extremamente diversos quanto à morfologia, história de vida e 

ecologia. A maioria das espécies possui uma adaptação sensorial 

(ecolocalização), que lhes permite explorar uma ampla variedade de 

nichos ecológicos. Esses mamíferos são importantes membros em muitos 

ecossistemas, atuando como polinizadores e dispersores de sementes, 

bem como na regulação de populações de insetos noturnos (Jones, 2002; 

Teeling et al., 2005). 

A ordem Chiroptera é considerada o segundo maior grupo de 

mamíferos placentários depois dos roedores, compreendendo mais de 900 

espécies, 18 famílias e 177 gêneros, e está dividida em duas subordens: 

Megachiroptera e Microchiroptera (Jones, 2002). 

Os morcegos da subordem Megachiroptera, conhecidos como 

raposas voadoras, são representados por 159 espécies agrupadas em uma 

única família Pteropodidae, apresentando distribuição em regiões 

subtropicais e tropicais da África e no Pacífico Sul. Esses organismos 

possuem tamanho que varia de médio a grande porte, se alimentam 

exclusivamente de néctar e frutas, e a orientação geralmente é baseada 

na visão e olfato (Jones, 2002; Jones et al., 2002). 

A subordem Microchiroptera abrange 757 espécies reunidas em 17 

famílias, com distribuição mundial, exceto nas regiões polares e algumas 

ilhas distantes das áreas de continente. Os microquirópteros são também 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


Barros, H.M.D.R.               Análise Cariotípica em Lonchorhina aurita e Trachops cirrhosus... 

 15 

conhecidos como morcegos ecolocalizadores, devido à sua habilidade de 

usar a ecolocalização para se orientar e encontrar alimentos. Embora a 

maioria das espécies dessa subordem seja insetívora, também é 

encontrada uma ampla variedade de hábitos alimentares, principalmente 

na família Phyllostomidae, que inclui espécies que se alimentam de frutas, 

néctar, pólen, outros vertebrados e sangue. Famílias de Microchiroptera 

apresentam distribuição no Velho Mundo (Craseonycteridae, 

Rhinopomatidae, Megadermatidae, Nycteridae, Hipposideridae, 

Rhinolophidae, Mystacinidae e Myzopodidae) ou no Novo Mundo 

(Noctilionidae, Mormoopidae, Phyllostomidae, Natalidae, Furipteridae e 

Thyropteridae), sendo estas representadas no Brasil. Somente 

Emballonuridae, Molossidae e Vespertilionidae são cosmopolitas (Jones, 

2002; Jones et al., 2002). 

A maioria das espécies de morcegos ocorre nos trópicos, sendo 

raramente encontrados em latitudes maiores do que 50 graus. Somente 

as famílias Rhinolophidae, Molossidae e Vespertilionidae são também 

encontradas em regiões temperadas. Nos trópicos há um aumento da 

riqueza de espécies em direção ao equador, com três principais centros de 

biodiversidade: as regiões de florestas tropicais na América e no sudeste 

da Ásia e a região de savana equatorial no leste da África. 

Consideravelmente, a maior diversidade de espécies está nos neotrópicos, 

concentrada na Amazônia (Jones, 2002). 

Phyllostomidae, representada pelos morcegos de folha nasal do 

Novo Mundo, constitui um grupo comum e diverso e é considerada a 

terceira maior família dentre os Chiroptera, apresentando o maior número 

de gêneros e espécies entre os Chiroptera Neotropicais (Varella-Garcia e 

Taddei, 1989; Pieczarka et al., 2005). Tem sido admitido que essa família 

seja monofilética (van Den Busshe, 1992; Baker et al., 2003), mas suas 

espécies exibem uma grande variação morfológica, maior do que qualquer 

outro grupo de mamíferos ao nível de família, possuindo adaptações para 

uma ampla variedade de nichos ecológicos. Essa diversidade tem sido um 
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problema para a sistemática, dificultando a realização da reconstrução da 

história filogenética do grupo. Como conseqüência, a sistemática de 

Phyllostomidae tem sido estudada por mais de um século sem consenso 

(Wetterer et al., 2000; Jones et al., 2002; Baker et al., 2003). 

Por muito tempo a classificação proposta por Koopman (1985) foi a 

mais utilizada, na qual a família Phyllostomidae consistia de oito 

subfamílias com 46 gêneros e 140 espécies. Baker et al. (1989) 

propuseram uma classificação, combinando dados de estudos 

morfológicos, imunológicos e cromossômicos, e descreveram 47 gêneros 

agrupados em três subfamílias. Recentemente, Wetterer et al. (2000) 

analisaram características morfológicas, cromossomos sexuais e sítios de 

restrição de morcegos filostomídeos, reconhecendo sete subfamílias, com 

53 gêneros e 141 espécies. Baker et al. (2003) avaliaram as relações 

filogenéticas entre 48 dos 53 gêneros de Phyllostomidae, baseando-se em 

dados da seqüência do DNA mitocondrial, e agruparam as informações 

obtidas com as filogenias propostas por Wetterer et al. (2000) e Baker et 

al. (2000), esta baseada nos dados do gene nuclear RAG2, além de dados 

cariotípicos (Baker et al., 1973; Baker e Bass, 1979; Baker et al., 1989). 

Dessa forma, uma nova classificação com maior número de taxa foi 

proposta para a família Phyllostomidae, compreendendo 56 gêneros 

agrupados em 11 subfamílias (Macrotinae, Micronycterinae, 

Desmodontinae, Lonchorhininae, Phyllostominae, Glossophaginae, 

Lonchophyllinae, Carolliinae, Glyphonycterinae, Rhinophyllinae e 

Stenodermatinae), sendo esta a mais completa e atualizada (Tabela 1). 

A subfamília Phyllostominae agrupa espécies de morcegos que 

possuem uma grande diversidade de adaptações morfológicas para 

estratégias de alimentação. Tem sido admitido que nessa subfamília as 

espécies compartilham caracteres morfológicos que são primitivos em 

relação ao restante da família. Além disso, tem sido considerada um táxon 

“cesta de lixo” (com espécies compartilhando caracteres primitivos), mais 

do que um grupo monofilético identificado por caracteres derivados 
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compartilhados (Baker et al., 1989; Baker et al., 2003). No estudo de 

Baker et al. (2003) Phyllostominae comportou-se como um grupo 

polifilético e seus membros foram parte de cinco linhagens independentes 

distribuídas por toda a família, que foram reconhecidas como cinco 

subfamílias na classificação proposta por esses autores. 

O trabalho de Baker et al. (2003), que agrupa informações de 

trabalhos anteriores, foi um ponto chave no estudo das relações 

filogenéticas entre as espécies de morcegos da família Phyllostomidae, de 

modo que na árvore construída, a partir de dados de morfologia e 

moleculares (genomas nuclear e mitocondrial), além de dados 

cromossômicos, a monofilia da família e das subfamílias pôde ser inferida. 
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Tabela 1. Classificação da família Phyllostomidae proposta por Baker et 

al. (2003) em nível de subfamílias e gêneros. 

 
Família Phyllostomidae 

Macrotinae  Lonchophyllinae 
          Macrotus            Lionycteris 
Micronycterinae            Lonchophylla 
          Micronycteris            Platalina 
          Lampronycteris  Carolliinae 
Desmodontinae            Carollia 
          Diphylla  Glyphonycterinae 
          Desmodus            Glyphonycteris 
          Diaemus            Trinycteris 
Lonchorhininae  Rhinophyllinae 
          Lonchorhina            Rhinophylla 
Phyllostominae  Stenodermatinae 
          Macrophyllum            Sturnira 
          Trachops            Chiroderma 
          Lophostoma            Vampyriscus 
          Tonatia            Uroderma 
          Mimon            Vampyressa 
          Phylloderma            Mesophylla 
          Phyllostomus            Vampyrodes 
          Chrotopterus            Platyrrhinus 
          Vampyrum            Enchisthenes 
Glossophaginae            Ectophylla 
          Monophyllus            Artibeus 
          Glossophaga            Dermanura 
          Leptonycteris            Ariteus 
          Brachyphylla            Ardops 
          Erophylla            Stenoderma 
          Phyllonycteris            Centurio 
          Anoura            Pygoderma 
          Hylonycteris            Sphaeronycteris 
          Choeroniscus            Ametrida 
          Choeronycteris            Phyllops 
          Musonycteris   
          Lichonycteris   
          Scleronycteris   
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A espécie Lonchorhina aurita Tomes, 1863 pertencia à subfamília 

Phyllostominae, porém na classificação proposta por Baker et al. (2003), 

foi incluída em uma nova subfamília, Lonchorhininae, formada somente 

pelo gênero Lonchorhina, por não compartilhar um ancestral comum com 

o restante dos membros de Phyllostominae. Este gênero possui quatro 

espécies (L. marinkellei, L. aurita, L. orinocensis e L. fernandezi), sendo L. 

aurita a única com ocorrência no Brasil. Esta espécie apresenta uma 

ampla distribuição em florestas tropicais das Américas Central e do Sul, 

sendo encontrada principalmente em cavernas. Lonchorhina aurita é uma 

espécie insetívora de tamanho médio, possuindo orelhas largas e uma 

distinta folha nasal, longa e pontuda (Figura 1a) (Lassieur e Wilson, 

1989). 

Trachops cirrhosus (Spix, 1823) pertence à subfamília 

Phyllostominae e constitui um gênero monotípico. Esta espécie ocorre na 

região tropical das Américas Central e do Sul, principalmente em áreas de 

florestas, podendo ser encontrada em cavidades de árvores, cavernas e 

construções abandonadas. É uma espécie de médio porte, possuindo como 

características peculiares verrugas presentes no lábio, focinho e queixo 

(Figura 1b). Trachops cirrhosus é preferencialmente carnívoro e apesar de 

incluir lagartos, insetos, frutos, aves e mamíferos na dieta, são 

considerados especialistas em anfíbios, sendo capazes inclusive de 

identificar espécies de sapos pelo canto e evitar as mais venenosas 

(Cramer et al., 2001). 
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Figura 1 – Fotos das espécies estudadas. (a) Lonchorhina 

aurita (fonte: www.batcon.org), (b) Trachops cirrhosus 

(fonte: www.flickr.com/photos/morcegao/). 
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2.2. Características Citogenéticas de Morcegos da Família 

Phyllostomidae 

 

A descrição das espécies da ordem Chiroptera tem sido feita quase 

que exclusivamente com base em características morfológicas e métricas, 

avaliadas principalmente no crânio. Todavia, como esses animais estão 

entre os grupos de mamíferos mais antigos e divergentes, há dificuldade 

na identificação das relações filogenéticas com apoio apenas em detalhes 

intensamente envolvidos no processo adaptativo. Por isso, é importante a 

análise de outros aspectos, entre os quais destaca-se a caracterização 

cariotípica, que permite avaliar a intensidade e os padrões da evolução 

cromossômica na ordem (Varella-Garcia e Taddei, 1989). 

A partir do final da década de 60 surgiram várias publicações 

descrevendo cariótipos de espécies de morcegos da família 

Phyllostomidae. Um dos primeiros estudos cromossômicos com esses 

organismos foi realizado por Baker (1967). Nesse trabalho, foram 

analisados por método convencional os cariótipos de 27 espécies 

representando seis subfamílias e 18 gêneros. Uma baixa variabilidade 

intra e interespecífica foi observada indicando uma evolução cariotípica 

conservada, sendo encontradas poucas mudanças cromossômicas 

(inversão pericêntrica, fusão e fissão cêntricas). Adicionalmente, os 

resultados obtidos forneceram algumas informações sobre a taxonomia e 

a filogenia dos membros dessa família. Nessa mesma época foram 

publicados os primeiros resultados de estudos com morcegos 

filostomídeos brasileiros por Yonenaga et al. (1969), que descreveram os 

cariótipos de seis espécies. Além disso, muitas observações foram feitas 

sobre o mecanismo de determinação sexual, devido à ocorrência de 

translocações entre o cromossomo X e autossomos em várias espécies, 

como as do gênero Artibeus (Beçak et al., 1968, 1969) e Carollia (Patton 

e Gardner, 1971). 
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Morcegos da família Phyllostomidae apresentam números diplóides 

(2n) que vão de 2n=14 em Vampyressa melissa a 2n=46 em Macrotus 

waterhousii, com o número de braços cromossômicos (número 

fundamental = NF) variando de 20 a 60, onde os números mais 

freqüentes são 2n=32 e NF=56 (Baker, 1970). Patton e Baker (1978) 

propuseram que o cariótipo ancestral para a família corresponde a 2n=46 

e NF=60, similar ao observado em M. waterhousii. Esses autores também 

apoiaram que a evolução cariotípica entre os filostomídeos pode ter levado 

à redução dos números diplóides através de eventos de fusão cêntrica. 

Baker e Bickham (1980) verificaram através de análises cariotípicas 

que a evolução cromossômica em várias espécies de morcegos não ocorre 

de maneira uniforme. Assim, algumas linhagens apresentam mudanças 

rápidas e consideráveis, enquanto outras apresentam uma taxa lenta de 

evolução cromossômica, que eles chamaram de megaevolução cariotípica 

e conservacionismo cromossômico, respectivamente. De acordo com esses 

autores, nos taxa que apresentam megaevolução cariotípica, os cariótipos 

de espécies estreitamente relacionadas podem ser tão rearranjados que 

homeologias não podem ser determinadas através de bandeamento G. 

As variações cromossômicas detectadas entre a maior parte dos 

representantes de Phyllostomidae não são extensas, mas os gêneros 

Uroderma e Vampyressa (Stenodermatinae) apresentam ampla 

variabilidade intra e interespecífica. A espécie U. bilobatum apresenta, 

pelo menos, três citótipos cromossômicos: 2n= 38, 42 e 44, enquanto que 

em V. pusilla, foram encontrados citótipos com número diplóide variando 

de 18 a 24, devido à ocorrência de vários tipos de rearranjos (Baker et al., 

1979; Johnson, 1979; Baker e Bickham, 1980; Baker et al., 1982). Outros 

gêneros de morcegos que apresentam uma alta diversificação 

cromossômica são Tonatia e Micronycteris (Phyllostominae) (Baker e 

Bickham, 1980). 

Os dados cromossômicos de Lonchorhina aurita foram descritos 

baseados apenas na coloração convencional, portanto são conhecidos 
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somente o número diplóide, a morfologia cromossômica e o mecanismo de 

determinação do sexo da espécie, que são respectivamente: 2n=32; 

morfologia cromossômica de metacêntricos, submetacêntricos e 

subtelocêntricos; e sistema simples de determinação sexual, sendo o 

cromossomo X metacêntrico e o Y acrocêntrico (Baker e Hsu, 1970; 

Baker, 1979). Em Trachops cirrhosus, além desses dados fornecidos 

através da coloração convencional, as RONs dessa espécie foram 

estudadas pela coloração com nitrato de prata e técnica de FISH. O 

número diplóide de T. cirrhosus é 2n=30, a morfologia cromossômica é de 

metacêntricos, submetacêntricos e subtelocêntricos e o sistema de 

determinação do sexo é simples, com o cromossomo X apresentando 

morfologia subtelocêntrica e o Y acrocêntrica (Baker, 1967). O único par 

de RONs está localizado no braço curto do par 11 (Santos et al., 2002). 

O sistema simples de determinação cromossômica do sexo do tipo 

XX:XY é o mais comum em mamíferos, sendo também o mais freqüente 

em morcegos. Entretanto, o sistema múltiplo XX:XY1Y2, sendo Y1 o 

cromossomo Y real e Y2 o homólogo ao autossomo translocado para o 

cromossomo X, tem sido amplamente observado em Phyllostomidae. Este 

sistema tem sido descrito nas subfamílias Carolliinae, Glossophaginae e 

Stenodermatinae, com esta última apresentando o maior número de 

espécies. Adicionalmente, morcegos da subfamília Stenodermatinae 

apresentam um outro tipo de sistema de determinação do sexo conhecido 

como sistema composto do tipo neo-XY, considerado como derivado do 

sistema múltiplo. Após a formação da condição XY1Y2, uma translocação 

subseqüente do Y2 para o cromossomo Y1 deu origem ao tipo neo-XY 

(Tucker, 1986; Tucker e Bickham, 1986). 

Rodrigues et al. (2003) realizaram uma análise cariotípica 

comparativa entre Phyllostomus hastatus (Phyllostominae) e Artibeus 

lituratus (Stenodermatinae), sendo a primeira espécie considerada 

cromossomicamente primitiva e a segunda apresentando uma condição 

derivada de determinação do sexo (sistema XY1Y2). O cromossomo X de P. 
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hastatus em posição invertida apresentou homeologia ao braço longo (Xq) 

de A. lituratus, propondo-se que o sistema XY1Y2 de A. lituratus surgiu por 

um evento de fusão em tandem envolvendo o cromossomo X com dois 

braços, original de Stenodermatinae, com o autossomo acrocêntrico 

homólogo ao Y2. Ainda segundo esses autores, se o ponto inicial da 

evolução dos cromossomos sexuais de filostomídeos for um cromossomo 

X com dois braços, essa hipótese seria mais parcimoniosa, por requerer 

somente um rearranjo da condição ancestral para a atual, enquanto a 

hipótese de fusão cêntrica (Tucker, 1986) requer um passo evolutivo 

adicional, necessário para produzir o cromossomo X acrocêntrico 

intermediário. 

Variações no sistema cromossômico de determinação do sexo têm 

sido encontradas em algumas espécies de morcegos. Em Carollia 

castanea, proveniente da Costa Rica e da Colômbia, o número diplóide 

observado foi 2n=20, XX e 2n=21, XY1Y2, enquanto o número diplóide de 

machos e fêmeas provenientes do Peru foi 2n=22 (Baker e Bleier, 1971; 

Patton e Gardner, 1971). Espécimes de Artibeus cinereus da América 

Central apresentaram 2n=30, XX e 2n=31, XY1Y2, enquanto, populações 

dos estados do Pará e Pernambuco mostraram em ambos os sexos 

2n=30, XX; XY, provavelmente representando o tipo neo-XY (Baker e 

Hsu, 1970; Baker, 1979; Tucker, 1986; Souza e Araújo, 1990; Noronha, 

2000). 

O início da década de 70 representa o advento das técnicas de 

bandeamento cromossômico, em especial as bandas Q, G e R, que 

permitem uma melhor caracterização da diferenciação longitudinal dos 

cromossomos e de seus rearranjos em mamíferos (Caspersson et al., 

1968; Dutrillaux e Lejeune, 1971; Seabright, 1971). As técnicas de 

bandeamento C (Sumner, 1972) e coloração com nitrato de prata 

(Goodpasture e Bloom, 1975; Howell e Black, 1980) também têm sido 

muito importantes para análise de regiões cromossômicas específicas, 
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respectivamente, de heterocromatina constitutiva (HC) e regiões 

organizadoras de nucléolos (RONs). 

O desenvolvimento destas técnicas, que permitem uma marcação 

diferencial de regiões cromossômicas, tem contribuído de forma 

significativa para o esclarecimento dos mecanismos de evolução 

cariotípica entre gêneros e famílias de morcegos. As técnicas de 

bandeamento cromossômico têm permitido uma caracterização 

citogenética de diversas espécies da família Phyllostomidae. 

Adicionalmente, uma ampla discussão sobre a filogenia de espécies 

pertencentes a esta família tem sido apresentada, com base na 

homeologia dos padrões de bandeamento cromossômico, especialmente 

as bandas G (Patton e Baker, 1978; Baker e Bickham, 1980; Varella-

Garcia et al., 1989; Souza e Araújo, 1990; Ribeiro et al., 2003). 

Os morcegos constituem um importante grupo de mamíferos, 

apresentando evolução cromossômica que varia de consideravelmente 

conservativa (maioria das espécies) a muito divergente. Grandes 

similaridades nos padrões de bandas G e significativas diferenças no 

número e localização das RONs e no padrão de HC podem ser encontradas 

entre os membros desse grupo. Dados de bandeamentos G e C e 

localização das RONs têm contribuído consideravelmente para um melhor 

entendimento da evolução cariotípica da família Phyllostomidae (Varella-

Garcia et al., 1989; Souza e Araújo, 1990). 

Ribeiro et al. (2003) analisando citogeneticamente quatro espécies 

da subfamília Glossophaginae, identificaram através do bandeamento G, 

poucas homeologias entre as espécies Glossophaga soricina, Lionycteris 

spurrelli e Lonchophylla thomasi, e nenhuma entre estas e Choeroniscus 

minor, possivelmente devido à megaevolução cariotípica (Baker e 

Bickham, 1980) ou evolução convergente (Phillips, 1971), sugerida por 

estes autores para os membros dessa subfamília. Entretanto, C. minor 

apresentou algumas homeologias com Artibeus lituratus, reforçando a 

hipótese de evolução convergente e indicando uma proximidade 
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filogenética entre Glossophaginae e Stenodermatinae, como proposta por 

Hood e Smith (1982). 

 

 

2.3. Heterocromatina Constitutiva (HC) e Regiões Organizadoras 

de Nucléolos (RONs) em Chiroptera 

 

Muitos genomas de eucariotas estão empacotados em dois tipos de 

cromatina: eucromatina e heterocromatina. Domínios eucromáticos 

contêm a maioria dos genes estruturais e, em geral, consistem de 

seqüências de DNA de cópia única. A eucromatina passa pelo processo de 

condensação e descondensação durante o ciclo celular permitindo a 

transcrição. Em contraste, a heterocromatina constitutiva, encontrada 

principalmente próxima ao centrômero, permanece condensada durante a 

maior parte do ciclo celular. Domínios heterocromáticos são relativamente 

pobres em genes e, em geral, consistem de seqüências de DNA repetitivo. 

Essa natureza repetitiva da heterocromatina pode ser essencial para sua 

estrutura e função (Wallrath, 1998). 

O bandeamento C é um dos procedimentos mais usados para 

evidenciar a HC em diferentes organismos eucariotas (Sumner, 1972; 

Sumner, 1990). Nessa técnica o pré-tratamento modifica a estrutura 

cromossômica levando à extração de proteínas e também de DNA 

(Sumner et al., 1973; Holmquist e Motara, 1987). Essa técnica pode não 

revelar todos os tipos de heterocromatina, como também, a HC 

evidenciada através deste procedimento pode se apresentar fracamente 

(La Cour, 1978) ou parcialmente corada (Cortés e Escalza, 1986), fato 

este que pode estar mais relacionado a características peculiares da 

cromatina do que à ausência de regiões heterocromáticas (Fenocchio e 

Bertollo, 1992). 

Várias espécies de morcegos têm sido analisadas citogeneticamente 

quanto ao padrão de HC. Estes estudos têm revelado que este marcador 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


Barros, H.M.D.R.               Análise Cariotípica em Lonchorhina aurita e Trachops cirrhosus... 

 27 

cromossômico pode restringir-se às regiões centroméricas e 

pericentroméricas, ou ter localização em regiões teloméricas e 

intersticiais, apresentando variações em relação ao tamanho do bloco 

heterocromático. Os cromossomos X e Y são quase totalmente 

heterocromáticos (Varella-Garcia et al., 1989; Varella-Garcia e Taddei, 

1989; Souza e Araújo, 1990). 

Silva et al. (2005) realizaram uma análise citogenética comparativa 

nas espécies Uroderma magnirostrum (2n=36) e U. bilobatum (citótipo 

2n=42), pertencentes à subfamília Stenodermatinae. Em U. magnirostrum 

o bandeamento C revelou HC localizada na região pericentromérica de 

todos os autossomos e na porção distal do braço curto dos pares 

submetacêntricos (5 ao 14). Adicionalmente, heteromorfismos foram 

detectados nos pares 5 e 6. Uroderma bilobatum apresentou HC 

pericentromérica em todos os autossomos e na região distal do braço 

curto de dois pares submetacêntricos (1 e 2). As duas espécies mostraram 

heterocromatina centromérica e terminal no braço curto do cromossomo 

X, enquanto o Y apresentou bloco heterocromático no braço longo. 

Vários padrões de distribuição da heterocromatina constitutiva 

foram descritos no complemento cromossômico de Choeroniscus minor 

(Glossophaginae): (1) blocos centroméricos nos pares 1 e 9 e no 

cromossomo X; (2) na região distal do braço longo do par 1 em uma 

condição heteromórfica, onde um dos homólogos apresentou uma banda 

única, e o outro duas bandas menores, com um pequeno segmento 

eucromático entre elas. Esse padrão indicou uma inversão paracêntrica e 

não foi possível detectar tal diferença através do bandeamento G, pois 

essa região foi G negativa; (3) no braço curto de seis pares 

subtelocêntricos (2, 4, 5, 6, 7 e 8), com o cromossomo 2 apresentando 

uma variação no tamanho deste braço, conseqüência da diferença na 

quantidade de HC, sendo o segmento adicional C positivo; (4) no par 3 

houve também um heteromorfismo, com um dos cromossomos 

apresentando um pequeno bloco de HC na região pericentromérica do 
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braço longo e seu homólogo na região proximal, sugerindo que esta 

diferença foi resultado de uma pequena inversão paracêntrica (Neves et 

al., 2001). 

Um padrão exclusivamente pericentromérico de distribuição da HC 

pode ser verificado nos morcegos filostomídeos Phyllostomus hastatus, P. 

discolor, P. elongatus (Varella-Garcia et al., 1989; Santos e Souza, 

1998b; Rodrigues et al., 2000; Estevam, 2005), Chrotopterus auritus 

(Morielle-Versute et al., 1992), Anoura caudifer, Chiroderma villosum e C. 

doriae (Varella-Garcia et al., 1989). 

Alternativamente, fluorocromos base-específicos têm sido usados 

para determinar a heterogeneidade da HC. DAPI (4,6-diamidino-2-

fenilindol) e CMA3 (Cromomicina A3), geralmente têm sido empregados 

para caracterizar regiões heterocromáticas ricas em pares de bases AT ou 

GC, respectivamente, que foram aparentemente homogêneas pelo 

bandeamento C com Giemsa. O uso destes corantes tem a vantagem 

adicional de não submeter os cromossomos a tratamentos prévios. Além 

disso, estes fluorocromos podem revelar padrões de bandeamentos G 

(regiões ricas em AT) e R (regiões ricas em GC), respectivamente 

(Schmid, 1980; Schweizer, 1980; Sola et al., 1992; Bella e Gosálvez, 

1994). Adicionalmente, cromossomos pré-tratados para o bandeamento C 

têm sido corados com CMA3 ou DAPI (CB-CMA3/CB-DAPI) substituindo o 

Giemsa. Através deste procedimento, tem sido possível distinguir 

diferentes tipos de heterocromatina (Bella e Gosálvez, 1994; Dio Meo et 

al., 1998; Santos e Souza, 1998a,b; Swarça et al., 2003). 

Em morcegos, dados sobre o uso de fluorocromos base-específicos 

na análise cromossômica são escassos. Apenas três espécies da família 

Vespertilionidae (Lasiurus intermedius, Scotophilus dinganii e S. viridis), 

sete de Phyllostomidae (Carollia perspicillata, Artibeus lituratus, A. 

jamaicensis, A. cinereus, Phyllostomus discolor, Desmodus rotundus e 

Diphylla ecaudata) e três de Molossidae (Molossus ater, M. molossus e 

Molossops planirostris) foram estudadas com esse enfoque, permitindo 
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uma melhor qualificação da heterocromatina constitutiva (Bickham, 1987; 

Ruedas et al., 1990; Santos e Souza, 1998a, b; Santos et al., 2001; Leite-

Silva et al., 2003). 

Em A. lituratus, A. jamaicensis, A. cinereus, P. discolor, D. rotundus 

e D. ecaudata, a tríplice coloração CMA3/DA/DAPI revelou padrões de 

bandas R (positivas para CMA3) em todas essas espécies. O fluorocromo 

DAPI mostrou uma coloração uniforme, entretanto, em P. discolor foi 

possível detectar pequenos blocos DAPI-positivos nas regiões 

pericentroméricas de alguns cromossomos. Em Carollia perspicillata a 

tríplice coloração evidenciou blocos CMA3-positivos restritos às regiões 

pericentroméricas e blocos DAPI-positivos nas regiões intersticiais e 

teloméricas de alguns cromossomos. Em adição, padrões de bandeamento 

R e G foram observados (Santos e Souza, 1998a, b; Santos et al., 2001). 

Metáfases mitóticas de C. perspicillata, A. lituratus, A. jamaicensis, 

A. cinereus, P. discolor, D. rotundus e D. ecaudata pré-tratadas para o 

bandeamento C e coradas com DAPI (CB-DAPI) mostraram um padrão de 

bandas heterocromáticas similares àquelas obtidas pelo bandeamento C 

com Giemsa. Quando os cromossomos de D. rotundus, D. ecaudata e C. 

perspicillata foram tratados somente com DAPI, o padrão de bandeamento 

G foi realçado. Por outro lado, a coloração CB-CMA3 evidenciou blocos 

heterocromáticos positivos nas regiões teloméricas dos braços curtos de 

alguns cromossomos em A. lituratus e A. jamaicensis, entretanto, em P. 

discolor somente o padrão de bandeamento R foi visualizado. Em Carollia 

perspicillata o padrão de bandas obtido pelas colorações CB-CMA3, 

CMA3/DA e DAPI/DA foi similar ao observado pela tríplice coloração. Essa 

resposta diferencial aos fluorocromos GC e AT específicos, nessas espécies 

de Phyllostomidae, indica a existência de variabilidade na composição da 

cromatina dentro dessa família (Santos e Souza, 1998a, b; Santos et al., 

2001). 

Em eucariotas superiores, o RNA ribossomal está organizado em 

duas famílias multigênicas distintas. Uma está representada pelo DNAr 
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45S que codifica os principais RNAs ribossômicos (18S, 5.8S e 28S), 

encontrando-se em áreas cromossômicas específicas correspondentes às 

regiões organizadoras de nucléolos (RONs), que geralmente aparecem 

como estruturas evidentes nas constricções secundárias dos 

cromossomos. A outra compreende o DNAr 5S que codifica o RNAr 5S, 

que não está envolvido na formação destas regiões e, geralmente, ocorre 

em apenas um par de cromossomos podendo apresentar vários locos. 

Ambas as classes de DNAr estão presentes em cópias múltiplas 

organizadas em tandem (Long e David, 1980). 

A localização cromossômica das RONs é comumente estudada 

usando nitrato de prata (Ag-RON) em uma ampla variedade de 

organismos. As RONs de vários grupos de vertebrados, particularmente 

peixes (Tigano et al., 2004; Gromicho et al., 2005), anfíbios (Schmid et 

al., 1995; Lourenço et al., 2000) e mamíferos (Stitou et al., 2000; 

Svartman e Vianna-Morgante, 2003) também têm sido analisadas através 

de fluorocromos GC específicos (CMA3 e MM) e/ou hibridização in situ 

fluorescente (FISH) com sonda ribossômica. 

A coloração Ag-RON detecta somente RONs que estavam ativas na 

interfase anterior (Miller et al., 1976), enquanto os fluorocromos marcam 

tanto RONs ativas quanto inativas (Schmid e Guttenbach, 1988). 

Adicionalmente, a técnica de FISH tem permitido um maior entendimento 

quanto à variabilidade e atividade dos genes ribossomais, e como esta 

não depende da presença do produto de transcrição, pode ser usada para 

localizar as seqüências de DNAr que estejam inativas no genoma (Porter, 

1994). 

Em morcegos, as RONs podem ter localização em um único par de 

cromossomos, presentes em regiões teloméricas ou intersticiais, ou em 

vários pares, sendo freqüentemente encontradas nos autossomos 

(Volleth, 1987; Varella-Garcia e Taddei, 1989; Souza e Araújo, 1990). 

Contudo, a presença de RONs unicamente em cromossomos sexuais tem 

sido descrita no cariótipo de Carollia perspicillata (cromossomos X) e C. 
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castanea (cromossomos X e Y) (Hsu et al., 1975; Morielle e Varella-

Garcia, 1988). A ocorrência de RONs múltiplas na família Phyllostomidae 

tem sido observada no gênero Choeroniscus (Baker et al., 1992; Neves et 

al., 2001) e na espécie Lonchophylla thomasi (Ribeiro et al., 2003), 

pertencentes à subfamília Glossophaginae, bem como nos gêneros 

Artibeus (Morielle e Varella-Garcia, 1988; Souza e Araújo, 1990), 

Uroderma (Silva et al., 2005) e na espécie Chiroderma doriae (Morielle e 

Varella-Garcia, 1988), pertencentes à subfamília Stenodermatinae. 

Morielle e Varella-Garcia (1988) analisaram as RONs de 13 espécies 

de morcegos da família Phyllostomidae através da coloração por AgNO3. 

Foi observada a ocorrência tanto de variação interespecífica na localização 

e número de RONs, como intraespecífica na atividade da RON, sugerindo 

que esses marcadores cariotípicos podem ser úteis no esclarecimento dos 

mecanismos de evolução cromossômica nessa família. 

Os fluorocromos CMA3 e DAPI associados à coloração AgNO3 têm 

sido usados para qualificar as RONs quanto à sua composição de pares de 

bases. Em morcegos da família Phyllostomidae a coloração seqüencial 

AgNO3/CMA3/DAPI evidenciou RONs CMA3 positivas e DAPI neutras em 

Artibeus lituratus, A. jamaicensis, Desmodus rotundus e Diphylla 

ecaudata, e RONs CMA3 neutras e DAPI negativas em Carollia perspicillata 

e Phyllostomus discolor. Estes resultados indicam uma composição 

diferencial da HC associada às RONs entre espécies dessa família (Santos 

e Souza, 1998a,b; Santos et al., 2001). 

Treze espécies de morcegos filostomídeos dos gêneros 

Phyllostomus, Phylloderma, Trachops, Tonatia, Sturnira, Platyrrhinus, 

Artibeus e Glossophaga, foram estudadas por Santos et al. (2002), 

descrevendo a localização de RONs usando a coloração AgNO3 para 

detectar os sítios ativos e FISH com sonda de DNAr 18S para confirmar a 

localização dos sítios de genes RNAr. Foi verificado que nove espécies 

apresentaram somente um par cromossômico com marcação Ag-RON, 

enquanto em Artibeus lituratus, A. cinereus, A. jamaicensis e A. fimbriatus 
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foram observadas RONs múltiplas (2 ou 3 pares). A localização 

cromossômica de genes RNAr usando FISH concordou com o número e a 

posição de RONs em todas as espécies, exceto em A. cinereus, que 

apresentou sinais de hibridização em um par cromossômico a mais, 

indicando a ocorrência de RON silenciosa nessa espécie. 

 

 

2.4. Hibridização in situ Fluorescente (FISH) com Sonda 

Telomérica (TTAGGG)n 

 

Os telômeros são estruturas ricas em DNA e proteínas localizados 

nas extremidades dos cromossomos de eucariotas. Estes domínios 

possuem função essencial na manutenção da integridade e estabilidade 

dos cromossomos, protegendo-os de degradação exonucleotídica, bem 

como eventos de fusão, recombinação e translocação (Dernburg et al., 

1995). O DNA telomérico é amplamente conservado entre os vertebrados 

e consiste da seqüência TTAGGG repetida em tandem (Moyzis et al., 

1988; Meyne et al., 1989; Zakian, 1995). 

A técnica de FISH tem permitido analisar a distribuição da seqüência 

(TTAGGG)n nos cromossomos. Esta seqüência repetitiva tem sido 

encontrada principalmente nos telômeros, mas sua detecção em sítios 

não-teloméricos (regiões intersticiais ou próximo ao centrômero) também 

tem sido observada em uma variedade de espécies de vertebrados 

(Meyne et al., 1990; Nanda e Schmid, 1994; Metcalfe et al., 1998; Lear, 

2001). A presença da seqüência (TTAGGG)n em sítios não-teloméricos 

tem sido relacionada a resquícios de telômeros verdadeiros resultantes de 

rearranjos cromossômicos, tais como inversões, fusões cêntricas ou em 

tandem, que ocorreram durante a evolução cariotípica (Lee et al., 1993; 

Fagundes et al., 1997; Pellegrino et al., 1999), como também tem sido 

reportada a ocorrência dessa seqüência como um componente do DNA 

satélite, coincidindo com regiões de HC, em algumas espécies de 
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vertebrados (Adegoke et al., 1993; Garrido-Ramos et al., 1998; Multani et 

al., 2001). 

Em marsupiais, estudos sobre o mapeamento cromossômico da 

seqüência (TTAGGG)n, têm revelado que esta pode estar localizada tanto 

nas extremidades dos cromossomos como em sítios não-teloméricos 

(intersticial e centromérico/pericentromérico). Na espécie Micoureus 

demerarae a presença de seqüências teloméricas intersticiais (STI) nas 

mesmas regiões pericentroméricas heterocromáticas sugere que esses 

segmentos não são necessariamente resquícios de telômeros verdadeiros 

resultantes de rearranjos cromossômicos, mas poderiam ser parte do DNA 

satélite (Pagnozzi et al., 2000). Metcalfe et al. (2002) estudando seis 

espécies do gênero Petrogale, verificaram a ausência de correlação entre 

sinais (TTAGGG)n não-teloméricos e regiões bandas C positivas, sugerindo 

que esses sinais não estão associados com o DNA satélite e podem ser, 

portanto, uma conseqüência dos rearranjos cromossômicos ocorridos 

envolvendo os telômeros, com a seqüência telomérica sendo retida 

durante tais eventos. 

Três espécies de roedores do gênero Akodon (A. dolores, A. 

boliviensis e A. azarae) foram estudadas por FISH para verificar a 

localização cromossômica das seqüências (TTAGGG)n. Foi observada, em 

adição aos telômeros, a ocorrência dessa seqüência repetitiva em regiões 

intersticiais nas três espécies. Os sinais da seqüência em sítios não-

teloméricos corresponderam às áreas nas quais ocorreram rearranjos, e o 

sinal subcentromérico no cromossomo X de A. azarae coincidiu com região 

heterocromática (Viera et al., 2004). Nas espécies de roedores dos 

gêneros Rhipidomys (Silva e Yonenaga-Yassuda, 1999), Oligoryzomys 

(Silva e Yonenaga-Yassuda, 1997), Nectomys (Silva e Yonenaga-Yassuda, 

1998) e em populações de camundongos selvagens (Garagna et al., 1995; 

Nanda et al., 1995), os sinais de hibridização foram observados somente 

nas regiões teloméricas. Apesar do grande número de rearranjos 

cromossômicos observados nesses gêneros, sinais da seqüência 
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(TTAGGG)n em regiões intersticiais não têm sido detectados, 

provavelmente, devido à perda desta seqüência no curso da evolução. 

A análise dos padrões de bandeamento G e FISH com sonda 

telomérica permitiu identificar o possível rearranjo cromossômico 

envolvido no processo de evolução cariotípica no roedor Ctenomys 

magellanicus, que apresenta dois citótipos cromossômicos, 2n=34 e 

2n=36 (Cm34 e Cm36). O bandeamento G mostrou que os cariótipos de 

Cm34 e Cm36 diferem em um rearranjo envolvendo os cromossomos A9 

de Cm34 e B12 e B17 de Cm36. A análise por FISH revelou que todos os 

cromossomos exibiram sinais da seqüência (TTAGGG)n somente nos 

telômeros, indicando que provavelmente, nenhum dos cromossomos de 

ambas as formas de C. magellanicus é verdadeiramente telocêntrico. Os 

resultados não revelaram nenhuma perda de material cromossômico, bem 

como nenhum sinal em sítios não-teloméricos foi observado no 

cromossomo A9 de Cm34, parecendo pouco provável que um evento de 

fusão Robertsoniana envolvendo os pares B de Cm36, tenha ocorrido 

durante a evolução cariotípica dessa espécie. Esses dados sugerem que 

um evento de fissão cêntrica no cromossomo A9 de Cm34, gerando os 

pares B12 (anteriormente qA9) e B17 (anteriormente pA9), deu origem ao 

cariótipo 2n=36, portanto, derivado da forma cromossômica 2n=34. Os 

telômeros nos braços curtos dos pares B12 e B17 podem ter surgido de 

novo como um resultado da atividade da telomerase (Lizarralde et al., 

2003). 

FISH com sonda telomérica tem sido usada para o mapeamento 

cromossômico da seqüência (TTAGGG)n em várias espécies de peixes: 

Sparus auratus (Sparidae), Coregonus lavaretus (Salmonidae), Mugil 

cephalus, Liza aurata, L. ramada, L. saliens, Chelon labrosus e 

Oedalechilus labeo (Mugilidae) (Sola et al., 2003; Gornung et al., 2004; 

Rossi e Gornung, 2005). Sinais de hibridização foram observados nas 

regiões teloméricas, mas em S. auratus, em condições de baixa 

estringência, indícios de sinais puderam ser observados nas regiões 
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pericentroméricas de cromossomos com dois braços, e nas espécies de 

Mugilidae, marcações adicionais foram evidenciadas dispersas ao longo 

das RONs. 

A distribuição e variabilidade da seqüência (TTAGGG)n nos 

cromossomos de algumas espécies de morcegos foram analisadas por 

FISH. Um padrão exclusivamente telomérico de hibridização foi observado 

em Macrotus waterhousii, M. californicus, Monophyllus redmani, Molossus 

molossus e Pteronotus macleayii. Em Artibeus jamaicensis foram 

observados quatro pares de cromossomos com blocos centroméricos desta 

seqüência. Por sua vez, Carollia perspicillata apresentou oito pares de 

cromossomos com blocos centroméricos e adicionalmente uma banda 

clara acima da constrição secundária (RON) do cromossomo X. Eumops 

glaucinus e uma espécie do gênero Chiroderma apresentaram grandes 

blocos centroméricos na maior parte dos cromossomos (Meyne et al., 

1990). No cariótipo de Eptesicus nilssoni e Vespertilio superans, além dos 

sinais teloméricos, foram observados sinais intersticiais na região 

centromérica de oito autossomos acrocêntricos e no Y. Em adição, no 

cariótipo de V. superans foram visualizados pequenos sinais intersticiais 

em sete pares de cromossomos com dois braços (Ono e Yoshida, 1997). 

A distribuição intracromossômica da repetição (TTAGGG)n foi 

analisada em duas espécies da família Molossidae, Eumops glaucinus 

(2n=40; NF=64) e Eumops perotis (2n=48; NF=58). As seqüências foram 

detectadas nas extremidades dos cromossomos em ambas as espécies. 

Em E. glaucinus sítios teloméricos também foram encontrados nas regiões 

centroméricas e pericentroméricas de quase todos os cromossomos com 

dois braços, enquanto que em E. perotis, sinais pericentroméricos foram 

observados somente em dois cromossomos com dois braços. A presença 

da seqüência (TTAGGG)n em sítios não-teloméricos sugere que o cariótipo 

de E. glaucinus evoluiu a partir dos cromossomos de E. perotis através de 

eventos de fusão cêntrica, sem a perda do DNA telomérico. 
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Adicionalmente, as seqüências teloméricas intersticiais foram observadas 

como parte da heterocromatina (Finato et al., 2000). 

Faria e Morielle-Versute (2002) analisaram cromossomicamente as 

espécies Eumops glaucinus, Carollia perspicillata e Platyrrhinus lineatus, 

para verificar a habilidade da enzima Alu I de clivar e/ou remover 

seqüências de DNA satélite de regiões heterocromáticas, e identificar a 

ocorrência de modificações no padrão de FISH com sonda (TTAGGG)n, 

depois da digestão enzimática. Seqüências teloméricas foram detectadas 

nas extremidades dos cromossomos das três espécies, embora, em C. 

perspicillata, os sinais foram fracos ou ausentes nessa região em muitos 

cromossomos, provavelmente, devido a um número reduzido de cópias da 

repetição telomérica. Marcações adicionais foram observadas nas regiões 

centroméricas e pericentroméricas de vários cromossomos com dois 

braços de E. glaucinus e C. perspicillata. Em E. glaucinus e P. lineatus, 

alguns sinais (TTAGGG)n intersticiais e terminais foram observados 

estando em associação com regiões de heterocromatina e RONs. Os 

cromossomos das três espécies tratados com Alu I e subseqüentemente 

hibridizados com sonda (TTAGGG)n mostraram uma diminuição 

significativa na intensidade do sinal, indicando que esta enzima foi capaz 

de clivar o DNA satélite presente nas regiões teloméricas diferentemente, 

removendo parte dele. Esses resultados sugerem que a seqüência 

telomérica se apresentou como um componente da heterocromatina, 

assim como do DNA ribossomal, e que as regiões C positivas (intersticial, 

terminal e centromérica) apresentaram uma diferente composição, 

reforçando a heterogeneidade do DNA satélite. 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


Barros, H.M.D.R.               Análise Cariotípica em Lonchorhina aurita e Trachops cirrhosus... 

 37 

3. RREEFFEERRÊÊNNCCIIAASS  BBIIBBLLIIOOGGRRÁÁFFIICCAASS  
 

Adegoke JA, Arnason U and Widegren B (1993) Sequence organization 

and evolution, in all extant whalebone whales, of a DNA satellite with 

terminal chromosome localization. Chromosoma 102:382-388. 

Baker RJ (1967) Karyotypes of bats of the family Phyllostomidae and their 

taxonomic implications. Southwestern Nat 12:407-428. 

Baker RJ (1970) Karyotypic trends in Bats. In: Wimsatt WA (ed) Byology 

of Bats. Vol I. Academic Press, New York, pp 65-96. 

Baker RJ (1979) Karyology. In: Baker RJ, Jones JK and Carter DC (eds) 

Biology of the bats of the New World family Phyllostomatidae. Part 

III. Spec Publ, Mus Texas Tech Univ, pp 107-155. 

Baker RJ and Hsu TC (1970) Further studies on the sex-chromosome 

systems of the American leaf-nosed bats (Chiroptera, 

Phyllostomatidae). Cytogenet 9:131-138. 

Baker RJ and Bleier WJ (1971) Karyotypes of bats of the subfamily 

Carollinae (Mammalia; Phyllostomatidae) and their evolutionary 

implications. Experientia 27:220-222. 

Baker RJ and Bass RA (1979) Evolutionary relationship of the 

Brachyphyllinae to the Glossophagine genera Glossophaga and 

Monophyllus. J Mammal 60:364-372. 

Baker RJ, Genoways HH, Bleier WJ and Warner JW (1973) Cytotypes and 

morphometrics of two phyllostomid bats, Micronycteris hirsuta and 

Vampyressa pusilla. Occas Papers, Mus Texas Tech Univ 17:1-10. 

Baker RJ, Bass RA and Johnson MA (1979) Evolutionary implications of 

chromosomal homology in four genera of stenodermine bats 

(Phyllostomatidae: Chiroptera). Evolution 33:220-226. 

Baker RJ and Bickham JW (1980) Karyotypic evolution in bats: evidence of 

extensive and conservative chromosomal evolution in closely related 

taxa. Syst Zool 29:239-253. 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


Barros, H.M.D.R.               Análise Cariotípica em Lonchorhina aurita e Trachops cirrhosus... 

 38 

Baker RJ, Haiduk MW, Robbins LW, Cadena A and Koop BF (1982) 

Chromosomal studies of South American bats and their systematic 

implications. In: Mares MA and Genoways HH (eds) Mammalian 

Biology in South America. Vol 4. Spec Publ Ser, Pymatuning Lab Ecol, 

Univ Pittsburgh, pp 303-327. 

Baker RJ, Hood CS and Honeycutt RL (1989) Phylogenetic relationships 

and classification of the higher categories of the New World bat family 

Phyllostomidae. Syst Zool 38:228-238. 

Baker RJ, Maltbie M, Owen JG, Hamilton, MJ and Bradley RD (1992) 

Reduced number of ribosomal sites in bats: evidenced for a 

mechanism to contain genome size. J Mammal 73:847-858. 

Baker RJ, Porter CA, Patton JC and Van Den Bussche RA (2000) 

Systematics of bats of the family Phyllostomidae based on RAG2 DNA 

sequences. Occas Papers, Mus Texas Tech Univ 202:1-16. 

Baker RJ, Hoofer SR, Porter CA and Van Den Bussche RA (2003) 

Diversification among New World leaf-nosed bats: an evolutionary 

hypothesis and classification inferred from digenomic congruence of 

DNA sequence. Occas Papers, Mus Texas Tech Univ 230:1-32. 

Beçak ML, Batisitc R, Vizotto LD and Beçak W (1968) Mecanismo de 

determinação do sexo XY1Y2 em Artibeus litturatus litturatus 

(Chiroptera - Phyllostomatidae). Ciênc e Cult 20:173. 

Beçak ML, Batisitc RF, Vizotto LD and Beçak W (1969) Sex determining 

mechanism XY1Y2 in Artibeus lituratus (Chiroptera, Phyllostomidae). 

Experientia 25:81-83. 

Bella JL and Gosálvez J (1994) Banding human chromosomes using 

combined C-banding-fluorochrome staining technique. Biotech 

Histochem 69:243-248. 

Bickham JW (1987) Chromosomal variation among seven species of 

lasiurine bats (Chiroptera: Vespertilionidae). J Mammal 68:837-842. 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


Barros, H.M.D.R.               Análise Cariotípica em Lonchorhina aurita e Trachops cirrhosus... 

 39 

Caspersson T, Farber S, Foley GE, Kudynowski J, Modest EJ, Simonsson E, 

Wagh U and Zech L (1968) Chemical differentiation along metaphase 

chromosomes. Expl Cell Res 49:219-222. 

Cortés F and Escalza P (1986) Analysis of different banding patterns and 

late replicating regions in chromosomes of Allium cepa, A. sativum 

and A. nigrum. Genetica 71:39-46. 

Cramer MJ, Willig MR and Jones C (2001) Trachops cirrhosus. Mammalian 

Species 656:1-6. 

Dernburg AF, Sedat JW, Cande WZ and Bass HW (1995) Cytology of 

telomeres. In: Blackburn EH and Greider CW (eds) Telomeres. Cold 

Spring Harbor Laboratory Press, pp 295-338. 

Dio Meo GP, Perucatti A, Ferrara L, Palazzo M, Matassino D and Iannuzzi L 

(1998) Constitutive heterochromatin distribution in pig (Sus scrofa) 

chromosomes. Caryologia 51:65-72. 

Dutrillaux B and Lejeune J (1971) Sur une nouvelle technique d’analyse 

du caryotype humain. Comptes Rendus de l’Academie des Sciences 

272:2638-2640. 

Estevam LH (2005) Phyllostomus elongatus e Phyllostomus discolor 

(Chiroptera: Phyllostomidae): um estudo citogenético-comparativo. 

Monografia de graduação, Universidade Federal de Pernambuco, 

Pernambuco. 

Fagundes V, Scalzi-Martin JM, Sims K, Hozier J and Yonenaga-Yassuda Y 

(1997) ZOO-FISH of microdissection DNA library and G-banding 

patterns reveal the homeology between the Brazilian rodents Akodon 

cursor and A. montesis. Cytogenet Cell Genet 78:224-228. 

Faria KC and Morielle-Versute E (2002) In situ hybridization of bat 

chromosomes with human (TTAGGG)n probe, after previous digestion 

with Alu I. Genet Mol Biol 25:365-371. 

Fenocchio AS and Bertollo LAC (1992) Karyotype similarities among 

Pimelodidae (Pisces, Siluriformes) from the Brazilian Amazon region. 

Cytobios 69:41-46. 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


Barros, H.M.D.R.               Análise Cariotípica em Lonchorhina aurita e Trachops cirrhosus... 

 40 

Finato AO, Varella-Garcia M, Tajara EH, Taddei VA and Morielle-Versute E 

(2000) Intrachromosomal distribution of telomeric repeats in Eumops 

glaucinus and Eumops perotis (Molossidae, Chiroptera). Chromosome 

Res 8:563-569. 

Garagna S, Broccoli D, Redi CA, Searle JB, Cooke HJ and Capanna E 

(1995) Robertsonian metacentrics of house mouse lose telomeric 

sequences but retain some minor satellite DNA in the pericentromeric 

area. Chromosoma 103:685-692. 

Garrido-Ramos MA, De La Herrám R, Rejón CR and Rejón MR (1998) A 

satellite DNA of the Sparidae family (Pisces, Perciformes) associated 

with telomeric sequence. Cytogenet Cell Genet 83:3-9. 

Goodpasture C and Bloom SE (1975) Visualization of nucleolar organizer 

regions in mammalian chromosomes using silver staining. 

Chromosoma 53:37-50. 

Gornung E, Mannarelli ME, Rossi AR and Sola L (2004) Chromosomal 

evolution in Mugilidae (Pisces, Mugiliformes): FISH mapping of the 

(TTAGGG)n telomeric repeat in the six Mediterranean mullets. 

Hereditas 140:158-159. 

Gromicho M, Ozouf-Costaz C and Collares-Pereira MJ (2005) Lack of 

correspondence between CMA3, Ag-positive signals and 28S rDNA loci 

in two Iberian minnows (Teleostei, Cyprinidae) evidenced by 

sequential banding. Cytogenet Genome Res 109:507-511. 

Holmquist GP and Motara MA (1987) The magic of cytogenetic technology. 

In: Obe G and Basler A (eds) Cytogenetics: Basics and Applied 

Aspects. Springer-Verlag, Berlin, Heidelberg, New York, pp 30-47. 

Hood CS and Smith JD (1982) Cladistical analysis of female reproductive 

histomorphology in phyllostomatoid bats. Syst Zool 31:241-251. 

Howell WM and Black DA (1980) Controlled silver-staining of nucleolus 

organizer regions with a protective colloidal developer: a 1-step 

method. Experientia 36:1014-1015. 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


Barros, H.M.D.R.               Análise Cariotípica em Lonchorhina aurita e Trachops cirrhosus... 

 41 

Hsu T, Spirito SE and Pardue ML (1975) Distribution of 18 + 28S 

ribosomal genes in mammalian genomes. Chromosoma 53:25-36. 

Johnson MA (1979) Evolutionary implications of G- and C-banded 

chromosomes of 13 species of stenodermine bats. MSc Thesis, Texas 

Tech Univ, Texas. 

Jones KE (2002) Chiroptera (Bats). Encyclopedia of Life Sciences. 

Macmillan Publishers Ltd, pp 1-5. 

Jones KE, Purvis A, MacLarnon A, Bininda-Emonds ORP and Simmons NB 

(2002) A phylogenetic supertree of the bats (Mammalia: Chiroptera). 

Biol Rev 77:223-259. 

Koopman KF (1985) A synopsis of the families of bats, part VII. Bat Res 

News 25:25-27. 

La Cour LF (1978) Two types of constitutive heterochromatin in the 

chromosomes of some Fritillaria species. Chromosoma 67:67-75. 

Lassieur S and Wilson DE (1989) Lonchorhina aurita. Mammalian Species 

347:1-4. 

Lear TL (2001) Chromosomal distribution of the telomere sequence 

(TTAGGG)n in the Equidae. Cytogenet Cell Genet 93:127-130. 

Lee C, Sasi R and Lin CC (1993) Interstitial localization of telomeric DNA 

sequences in the Indian muntjac chromosomes: further evidence for 

tandem chromosome fusions in the karyotypic evolution of the Asian 

muntjacs. Cytogenet Cell Genet 63:156-159. 

Leite-Silva C, Santos N, Fagundes V, Yonenaga-Yassuda Y and Souza MJ 

(2003) Karyotypic characterization of the bat species Molossus ater, 

M. molossus and Molossops planirostris (Chiroptera, Molossidae) 

using FISH and banding techniques. Hereditas 138:94-100. 

Lizarralde M, Bolzán A and Bianchi M (2003) Karyotype evolution in South 

American subterranean rodents Ctenomys magellanicus (Rodentia: 

Octodontidae): chromosome rearrangements and (TTAGGG)n 

telomeric sequence localization in 2n=34 and 2n=36 chromosomal 

forms. Hereditas 139:13-17. 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


Barros, H.M.D.R.               Análise Cariotípica em Lonchorhina aurita e Trachops cirrhosus... 

 42 

Long EO and David ID (1980) Repeated genes in eukaryotes. Ann Rev 

Biochem 49:727-764. 

Lourenço LB, Garcia PCA and Recco-Pimentel SM (2000) Cytogenetics of 

two species of Paratelmatobius (Anura: Leptodactylidae), with 

phylogenetic comments. Hereditas 133:201-209. 

Metcalfe CJ, Eldridge MDB, Toder R and Johnston PG (1998) Mapping the 

distribution of telomeric sequence (T2AG3)n in the Macropodoidea 

(Marsupialia), by fluorescence in situ hybridization. I. The swamp 

wallaby, Wallabia bicolor. Chromosome Res 6:603-610. 

Metcalfe CJ, Eldridge MDB and Johnston PG (2002) Mapping the 

distribution of the telomeric sequence (T2AG3)n in rock wallabies, 

Petrogale (Marsupialia: Macropodidae), by fluorescence in situ 

hybridization. II. The lateralis complex. Cytogenet Genome Res 

96:169-175. 

Meyne J, Ratliff RL and Moyzis RK (1989) Conservation of the human 

telomere sequence (TTAGGG)n among vertebrates. Proc Natl Acad Sci 

86:7049-7053. 

Meyne J, Baker RJ, Hobart HH, Hsu TC, Ryder OA, Ward OG, Wiley JE, 

Wurster-Hill D, Yates TL and Moyzis RK (1990) Distribution of non-

telomeric sites of the (TTAGGG)n telomeric sequence in vertebrate 

chromosomes. Chromosoma 99:3-10. 

Miller DA, Dev VG, Tantravahi R and Miller OJ (1976) Supression of human 

nucleolus organizer activity in mouse-human somatic hybrid cells. Exp 

Cell Res 101:235-243. 

Morielle E and Varella-Garcia M (1988) Variability of nucleolus organizer 

regions in phyllostomid bats. Rev Brasil Genet 11:853-871. 

Morielle-Versute E, Taddei VA and Varella-Garcia M (1992) Chromosome 

banding studies of Chrotopterus auritus (Chiroptera: Phyllostomidae). 

Rev Brasil Genet 15:569-573. 

Moyzis RK, Buckingham JM, Cram CS, Dani M, Deaven LL, Jones DJ, 

Meyne J, Ratcliff RL and Wu JR (1988) A highly conserved DNA 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


Barros, H.M.D.R.               Análise Cariotípica em Lonchorhina aurita e Trachops cirrhosus... 

 43 

sequence, (TTAGGG)n, present at the telomeres of human 

chromosomes. Proc Natl Acad Sci 85:6622-6628. 

Multani AS, Ozen M, Furlong CL, Zhao Y-J, Hsu TC and Pathak S (2001) 

Heterochromatin and interstitial telomeric DNA homology. 

Chromosoma 110:214-220. 

Nanda I and Schmid M (1994) Localization of the telomeric (TTAGGG)n 

sequence in chicken (Gallus domesticus) chromosomes. Cytogenet 

Cell Genet 65:190-193. 

Nanda I, Schneider-Rasp S, Winking H and Schmid M (1995) Loss of 

telomeric sites in the chromosomes of Mus musculus domesticus 

(Rodentia, Muridae) during Robertsonian rearrangements. 

Chromosome Res 3:399-409. 

Neves ACB, Pieczarka JC, Barros RMS, Marques-Aguiar S, Rodrigues LRR 

and Nagamachi CY (2001) Cytogenetic studies on Choeroniscus minor 

(Chiroptera, Phyllostomidae) from the Amazon region. Cytobios 

105:91-98. 

Noronha RCR (2000) Reconstrução do comportamento meiótico em 

Phyllostomidae (Chiroptera). Dissertação de Mestrado, Universidade 

Federal do Pará, Pará. 

Ono T and Yoshida MC (1997) Differences in the chromosomal distribution 

of telomeric (TTAGGG)n sequences in two species of the vespertilionid 

bats. Chromosome Res 5:203-205. 

Pagnozzi JM, Silva MJJ and Yonenaga-Yassuda Y (2000) Intraspecific 

variation in the distribution of the interstitial telomeric (TTAGGG)n 

sequences in Micoureus demerarae (Marsupialia: Didelphidae). 

Chromosome Res 8:585-591. 

Patton JL and Gardner AL (1971) Parallel evolution of multiple sex-

chromosome systems in the phyllostomatid bats, Carollia and 

Choeroniscus. Experientia 27:105-106. 

Patton JL and Baker RJ (1978) Chromosomal homology and evolution of 

phyllostomatoid bats. Syst Zool 27:449-462. 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


Barros, H.M.D.R.               Análise Cariotípica em Lonchorhina aurita e Trachops cirrhosus... 

 44 

Pellegrino KCM, Rodrigues MT and Yonenaga-Yassuda Y (1999) 

Chromosomal evolution in the Brazilian lizards of genus Leposoma 

(Squamata, Gymnophthalmidae) from Amazon and Atlantic rain 

forests: banding patterns and FISH of telomeric sequences. Hereditas 

131:15-21. 

Phillips CJ (1971) The dentition of Glossophaginae bats: development, 

morfological characteristics, variation, pathology and evolution. Univ 

of Kansas. 

Pieczarka JC, Nagamachi CY, O’Brien PCM, Yang F, Rens W, Barros RMS, 

Noronha RCR, Rissino J, Oliveira EHC and Ferguson-Smith MA (2005). 

Reciprocal chromosome painting between two South American bats: 

Carollia brevicauda and Phyllostomus hastatus (Phyllostomidae, 

Chiroptera). Chromosome Res 13:339-347. 

Porter CA (1994) Organization and chromosomal location of repetitive 

DNA sequences in three species of squamate reptiles. Chromosome 

Res 2:263-273. 

Ribeiro NAB, Nagamachi CY, Pieczarka JC, Rissino JD, Neves ACB, 

Gonçalves ACO, Marques-Aguiar S, Assis MFL and Barros RMS (2003) 

Cytogenetic analysis in species of the Subfamily Glossophaginae 

(Phyllostomidae, Chiroptera) supports a polyphyletic origin. 

Caryologia 56:85-96. 

Rodrigues LRR, Barros RMS, Assis MFL, Marques-Aguiar SA, Pieczarka JC 

and Nagamachi CY (2000) Chromosome comparison between two 

species of Phyllostomus (Chiroptera - Phyllostomidae) from Eastern 

Amazonia, with some phylogenetic insights. Genet Mol Biol 23:595-

599. 

Rodrigues LRR, Barros RMS, Marques-Aguiar S, Assis MFL, Pieczarka JC 

and Nagamachi CY (2003) Comparative cytogenetics of two 

phyllostomids bats. A new hypothesis to the origin of the rearranged 

X chromosome from Artibeus lituratus (Chiroptera, Phyllostomidae). 

Caryologia 56:413-419. 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


Barros, H.M.D.R.               Análise Cariotípica em Lonchorhina aurita e Trachops cirrhosus... 

 45 

Rossi AN and Gornung E (2005) Cytogenetic analysis of three Italian 

populations of Coregonus lavaretus (Pisces, Salmoniformes) with 

chromosomal localization of major and minor ribosomal genes, and 

telomeric repeats. Hereditas 142:15-21. 

Ruedas LA, Lee Jr. TE, Bickham W and Schlitter DA (1990) Chromosomes 

of five species of vespertilionid bats from Africa. J Mammal 71:94-

100. 

Santos N and Souza MJ (1998a) Characterization of the constitutive 

heterochromatin of Carollia perspicillata (Phyllostomidae, Chiroptera) 

using the base-specific fluorochromes, CMA3 (GC) and DAPI (AT). 

Caryologia 51:51-60. 

Santos N and Souza MJ (1998b) Use of fluorochromes chromomycin A3 

and DAPI to study constitutive heterochromatin and NORs in four 

species of bats (Phyllostomidae). Caryologia 51:265-278. 

Santos N, Fagundes V, Yonenaga-Yassuda Y and Souza MJ (2001) 

Comparative karyology of brazilian vampire bats Desmodus rotundus 

and Diphylla ecaudata (Phyllostomidae, Chiroptera): banding 

patterns, base-specific fluorochromes and FISH of ribossomal genes. 

Hereditas 134:189-194. 

Santos N, Fagundes V, Yonenaga-Yassuda Y and Souza MJ (2002) 

Localization of rRNA genes in Phyllostomidae bats revels silent NORs 

in Artibeus cinereus. Hereditas 136:137-143. 

Schmid M (1980) Chromosome banding in Amphibia. IV. Differentiation of 

G-C and A-T rich chromosome regions in Anura. Chromosoma 77:83-

103. 

Schmid M and Guttenbach M (1988) Evolutionary diversity of reverse (R) 

fluorescent chromosome bands in vertebrates. Chromosoma 97:101-

114. 

Schmid M, Feichtinger W, Weimer R, Mais C, Bolaños F and León P (1995) 

Chromosome banding in Amphibia. XXI. Inversion polymorphism and 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


Barros, H.M.D.R.               Análise Cariotípica em Lonchorhina aurita e Trachops cirrhosus... 

 46 

multiple nucleolus organizer regions in Agalychnis callidryas (Anura, 

Hylidae). Cytogenet Cell Genet 69:18-26. 

Schweizer D (1980) Simultaneous fluorescent staining of R bands and 

specific heterochromatic regions (DA-DAPI bands) in human 

chromosomes. Cytogenet Cell Genet 27:190-193. 

Schweizer D (1981) Counterstain-enhanced chromosome banding. Human 

Genet 57:1-14. 

Seabright M (1971) A rapid banding technique for human chromosomes. 

Lancet 2:971-972. 

Silva AM, Marques-Aguiar SA, Barros RMS, Nagamachi CY and Pieczarka 

JC (2005) Comparative cytogenetic analysis in the species Uroderma 

magnirostrum and U. bilobatum (cytotype 2n=42) (Phyllostomidae, 

Stenodermatinae) in the Brazilian Amazon. Genet Mol Biol 28:248-

253. 

Silva MJJ and Yonenaga-Yassuda Y (1997) New karyotypes of two related 

species of Oligoryzomys genus (Cricetidae, Rodentia) involving centric 

fusion with loss of NORs and distribution telomeric (TTAGGG)n 

sequences. Hereditas 127:217-229. 

Silva MJJ and Yonenaga-Yassuda Y (1998) Heterogeneity and meiotic 

behaviour of B and sex chromosomes, banding patterns and 

localization of (TTAGGG)n sequences by FISH, in the Neotropical 

water rat Nectomys (Rodentia, Cricetidae). Chromosome Res 6:455-

462. 

Silva MJJ and Yonenaga-Yassuda Y (1999) Autosomal and sex 

chromosomal polymorphisms with multiple rearrangements and a 

new karyotype in the genus Rhipidomys (Sigmodontinae, Rodentia). 

Hereditas 131:211-220. 

Sola L, Laselli V, Rossi AR, Rasch EM and Monaco PJ (1992) Cytogenetics 

of bisexual/unisexual species of Poecilia. II. Analysis of 

heterochromatin and nucleolar organizer regions in Poecilia mexicana 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


Barros, H.M.D.R.               Análise Cariotípica em Lonchorhina aurita e Trachops cirrhosus... 

 47 

by C-banding and DAPI, quinacrine, chromomycin A3 and silver 

staining. Cytogenet Cell Genet 60:229-235. 

Sola L, Rossi AR, Annesi F and Gornung E (2003) Cytogenetic studies in 

Sparus auratus (Pisces, Perciformes): molecular organization of 5S 

rDNA and chromosomal mapping of 5S and 45S ribosomal genes and 

of telomeric repeats. Hereditas 139:232-236. 

Souza MJ and Araújo MCP (1990) Conservative pattern of the G-bands 

and diversity of C-banding patterns and NORs in Stenodermatinae 

(Chiroptera-Phyllostomatidae). Rev Brasil Genet 13:255-268. 

Stitou S, Díaz de la Guardia R, Jiménez R and Burgos M (2000) Inactive 

ribosomal cistrons are spread throughout the B chromosomes of 

Rattus rattus (Rodentia, Muridae). Implications for their origin and 

evolution. Chromosome Res 8:305-311. 

Svartman M and Vianna-Morgante AM (2003) Conservation of 

chromosomal location of nucleolus organizer in American marsupials 

(Didelphidae). Genetica 118:11-16. 

Sumner AT (1972) A sample technique for demonstrating centromeric 

heterochromatin. Expl Cell Res 75:304-306. 

Sumner AT, Evans HJ and Buckland RA (1973) Mechanism involved in the 

banding of chromosomes with quinacrine and Giemsa. I. The effects 

of fixation in methanol-acetic acid. Exp Cell Res 81:214-222. 

Sumner AT (1990) Chromosome banding. 1st edition. Unwin Hyman Ltd, 

London, 434 pp. 

Swarça AC, Fenocchio AS, Cestari MM and Dias AL (2003) Analysis of 

heterochromatin by combination of C-banding and CMA3 and DAPI 

staining in two fish species (Pimelodidae, Siluriformes). Genetica 

119:87-92. 

Teeling EC, Springer MS, Madsen O, Bates P, O’Brien SJ and Murphy WJ 

(2005) A molecular phylogeny for bats illuminates biogeography and 

the fossil record. Science 307:580-584. 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


Barros, H.M.D.R.               Análise Cariotípica em Lonchorhina aurita e Trachops cirrhosus... 

 48 

Tigano C, Rocco L, Ferrito V, Costagliola D, Pappalardo AM and Stingo V 

(2004) Chromosomal mapping and molecular characterization of 

ribosomal RNA genes in Lebias fasciata (Teleostei, Cyprinodontidae). 

Genetica 121:95-100. 

Tucker PK (1986) Sex chromosome-autosome translocations in the leaf-

nosed bats family Phyllostomidae. I. Mitotic analyses of the 

subfamilies Stenodermatinae and Phyllostominae. Cytogenet Cell 

Genet 43:19-27. 

Tucker PK and Bickham JW (1986) Sex chromosome-autosome 

translocations in the leaf-nosed bats family Phyllostomidae. II. Meiotic 

analyses of the subfamilies Stenodermatinae and Phyllostominae. 

Cytogenet Cell Genet 43:28-37. 

van Den Bussche RA (1992) Restriction-site variation and molecular 

systematics of New World leaf-nosed bats. J Mammal 73:29-42. 

Varella-Garcia M, Morielle-Versute E and Taddei VA (1989) A survey of 

cytogenetic data on brazilian bats. Rev Brasil Genet 12:761-793. 

Varella-Garcia M and Taddei VA (1989) Citogenética de Quirópteros: 

Métodos e Aplicações. Rev Bras Zool 6:297-323. 

Viera A, Ortiz MI, Pinna-Senn E, Dalmasso G, Bella JL and Lisanti JA 

(2004) Chromosomal localization of telomeric sequences in three 

species of Akodon (Rodentia, Sigmodontinae). Cytogenet Genome Res 

107:99-102. 

Volleth M (1987) Differences in the location of nucleolus organizer regions 

in European vespertilionid bats. Cytogenet Cell Genet 44:186-197. 

Wallrath LL (1998) Unfolding the mysteries of heterochromatin. Curr Opin 

Genet Dev 8:147-153. 

Wetterer AL, Rockman MV and Simmons NB (2000) Phylogeny of 

phyllostomid bats (Mammalia: Chiroptera): data from diverse 

morphological systems, sex chromosomes and restriction sites. 

Bulletin American Museum of Natural History 248:1-200. 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


Barros, H.M.D.R.               Análise Cariotípica em Lonchorhina aurita e Trachops cirrhosus... 

 49 

Yonenaga Y, Frota-Pessoa O and Lewis KR (1969) Karyotypes of seven 

species of brazilian bats. Caryologia 22:63-80. 

Zakian VA (1995) Telomeres: beginning to understand the end. Science 

270:1601-1607. 

 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


Barros, H.M.D.R.               Análise Cariotípica em Lonchorhina aurita e Trachops cirrhosus... 

 50 

4. MMAANNUUSSCCRRIITTOO  DDEE  AARRTTIIGGOO  CCIIEENNTTÍÍFFIICCOO 

 

 

 

 

 

 

 

 

AANNÁÁLLIISSEE  CCAARRIIOOTTÍÍPPIICCAA  EEMM  LLoonncchhoorrhhiinnaa  

aauurriittaa  EE  TTrraacchhooppss  cciirrrrhhoossuuss  ((CCHHIIRROOPPTTEERRAA::  

PPHHYYLLLLOOSSTTOOMMIIDDAAEE))  UUSSAANNDDOO  DDIIFFEERREENNTTEESS  

TTÉÉCCNNIICCAASS  CCIITTOOGGEENNÉÉTTIICCAASS  
 

 

 

 

 

Manuscrito a ser encaminhado à revista 

GGEENNEETTIICCSS  AANNDD  MMOOLLEECCUULLAARR  BBIIOOLLOOGGYY  

ISSN 1415-4757 

(Riberão Preto, Brasil) 

 

 

 

 

 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


Barros, H.M.D.R.               Análise Cariotípica em Lonchorhina aurita e Trachops cirrhosus... 

 51 

Análise cariotípica em Lonchorhina aurita e Trachops cirrhosus 

(Chiroptera: Phyllostomidae) usando diferentes técnicas citogenéticas 

 

Helen Maria Duarte do Rêgo Barros, Cibele Gomes de Sotero Caio, Neide 

Santos e Maria José de Souza 

Universidade Federal de Pernambuco, Centro de Ciências Biológicas, 

Departamento de Genética, Laboratório de Citogenética Animal, Recife, 

PE, Brasil. 

 

Palavras-chave: Chiroptera, citogenética, bandeamento cromossômico, 

fluorocromos, RON. 

 

Enviar correspondência para Maria José de Souza. Universidade Federal de 

Pernambuco, Centro de Ciências Biológicas, Departamento de Genética, 

Laboratório de Citogenética Animal, Av. Prof. Moraes Rego s/n Cidade 

Universitária, 50670-901 Recife, PE, Brasil. 

E-mail: mjslopes@uol.com.br. 

 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

mailto:mjslopes@uol.com.br
http://www.pdffactory.com


Barros, H.M.D.R.               Análise Cariotípica em Lonchorhina aurita e Trachops cirrhosus... 

 52 

Resumo 

Os cariótipos de Lonchorhina aurita e Trachops cirrhosus com constituição 

cromossômica de 2n=32,XY (NF=60) e 2n=30,XY (NF=56), 

respectivamente, foram analisados com diferentes técnicas citogenéticas. 

Dados da análise convencional obtidos para L. aurita e T. cirrhosus estão 

de acordo com aqueles descritos na literatura, exceto pela morfologia dos 

cromossomos sexuais, indicando variação cromossômica geográfica para 

essas espécies. Adicionalmente, sugere-se que a morfologia acrocêntrica 

do cromossomo X de T. cirrhosus constitui um caráter autapomórfico e 

possivelmente teve origem a partir de uma inversão pericêntrica. O 

bandeamento C revelou padrão pericentromérico de distribuição da HC em 

todos os autossomos e no X. O cromossomo Y foi quase totalmente 

heterocromático nas duas espécies. A coloração com AgNO3 revelou RONs 

localizadas no braço curto do par 13 em L. aurita e no braço longo do par 

11 em T. cirrhosus. Nas duas espécies a coloração CMA3/DA/DAPI revelou 

padrões de bandas R evidenciados pelo CMA3, enquanto que o 

fluorocromo DAPI mostrou uma coloração uniforme nos cromossomos. As 

regiões heterocromáticas pericentroméricas de alguns cromossomos 

apresentaram uma marcação CMA3
+. A coloração seqüencial 

AgNO3/CMA3/DAPI revelou RONs CMA3 positivas em L. aurita e CMA3 

neutras em T. cirrhosus, indicando uma heterogeneidade quanto à 

composição de bases da HC nas RONs. 
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Introdução 

A ordem Chiroptera é considerada o segundo maior grupo de 

mamíferos placentários, apresentando uma ampla distribuição geográfica. 

Encontra-se dividida em duas subordens Megachiroptera e 

Microchiroptera, compreendendo mais de 900 espécies agrupadas em 18 

famílias e 177 gêneros (Jones, 2002). Phyllostomidae, representada pelos 

morcegos de folha nasal do Novo Mundo, constitui um grupo comum e 

diverso e é considerada a terceira maior família dentre os Chiroptera, 

apresentando o maior número de gêneros e espécies entre os Chiroptera 

Neotropicais, com cerca de 56 gêneros e aproximadamente 141 espécies 

(Varella-Garcia e Taddei, 1989; Wetterer et al., 2000; Baker et al., 2003; 

Pieczarka et al., 2005). Os filostomídeos exibem grande variação nas 

características morfológicas, possuindo adaptações para uma ampla 

variedade de nichos ecológicos, com espécies que se alimentam de 

insetos, frutas, néctar, pólen, outros vertebrados e sangue (Jones, 2002; 

Baker et al., 2003). 

Essa diversidade tem sido um problema para a sistemática, 

dificultando a realização da reconstrução da história filogenética dessa 

família, que é considerada monofilética (Wetterer et al., 2000; Baker et 

al., 2003). Em trabalho recente, Baker et al. (2003) sugeriram uma 

classificação para Phyllostomidae, utilizando dados da seqüência do DNA 

mitocondrial e agrupando as informações obtidas com as filogenias 

propostas por Wetterer et al. (2000), baseada em dados de morfologia, e 

Baker et al. (2000), baseada nos dados do gene nuclear RAG2, além de 

dados cariotípicos (Baker et al., 1973; Baker e Bass, 1979; Baker et al., 

1989). Dessa forma, uma nova classificação com maior número de taxa 

foi apresentada, compreendendo 56 gêneros agrupados em 11 

subfamílias. Nessa proposta Trachops cirrhosus permaneceu dentro de 

Phyllostominae, entretanto Lonchorhina aurita foi incluída em uma nova 

subfamília, Lonchorhininae, por não compartilhar um ancestral comum 

com o restante dos membros de Phyllostominae. 
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Os morcegos constituem um importante grupo de mamíferos, 

apresentando evolução cromossômica que varia de consideravelmente 

conservativa (maioria das espécies) a muito divergente, com espécies 

estreitamente relacionadas freqüentemente apresentando padrões de 

bandas G conservados (Varella-Garcia et al., 1989; Souza e Araújo, 

1990). Em Phyllostomidae, a análise citogenética da heterocromatina 

constitutiva (HC) tem revelado que este marcador cariotípico pode 

apresentar um padrão exclusivamente pericentromérico de distribuição da 

HC, contudo, blocos intersticiais e teloméricos podem ser encontrados em 

várias espécies (Varella-Garcia et al., 1989; Santos e Souza, 1998a, b; 

Neves et al., 2001; Silva et al., 2005). 

As Regiões Organizadoras de Nucléolos (RONs) na maioria das 

espécies de Phyllostomidae são freqüentemente localizadas nos 

autossomos, ocorrendo em apenas um par cromossômico (Morielle e 

Varella-Garcia, 1988). Contudo, a presença de RONs unicamente em 

cromossomos sexuais foi descrita no cariótipo de Carollia perspicillata e C. 

castanea (Hsu et al., 1975; Morielle e Varella-Garcia, 1988), e a 

ocorrência de RONs múltiplas (2 a 4 pares) tem sido observada em alguns 

gêneros e espécies dessa família (Souza e Araújo, 1990; Baker et al., 

1992; Ribeiro et al., 2003). Santos et al. (2002) estudaram as RONs de 

treze espécies de morcegos filostomídeos através da técnica de 

hibridização in situ fluorescente (FISH) com sonda de DNAr 18S e 

observaram um padrão que coincide com o número e a posição de RONs 

coradas com AgNO3 em todas as espécies, exceto em Artibeus cinereus, 

que apresentou sinais de hibridização em um par cromossômico a mais, 

indicando a ocorrência de RON silenciosa nessa espécie. 

Em morcegos, dados sobre o uso de fluorocromos com 

especificidade para pares de bases AT (4,6-diamidino-2-fenilindol – DAPI) 

ou GC (Cromomicina A3 – CMA3) na análise cromossômica são escassos, 

com apenas sete espécies de Phyllostomidae tendo sido estudadas com 

esse enfoque. O fluorocromo DAPI tem mostrado uma predominância de 
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coloração uniforme enquanto o CMA3 apresenta padrão semelhante ao de 

bandas R (Santos e Souza, 1998a, b; Santos et al., 2001). 

Neste trabalho foi realizado um estudo citogenético nas espécies 

Lonchorhina aurita e Trachops cirrhosus usando as técnicas diferenciais de 

bandeamento G, C, coloração com nitrato de prata e coloração com 

fluorocromos base específicos (CMA3 e DAPI). No conjunto, esses dados 

citogenéticos poderão oferecer subsídios para um melhor entendimento da 

estrutura e evolução cromossômica da família Phyllostomidae, bem como 

dos aspectos sistemáticos e das relações filogenéticas entre seus 

membros. 

 

Material e Métodos 

Análises cromossômicas foram realizadas em 12 espécimes (7 

machos e 5 fêmeas) de Lonchorhina aurita Tomes, 1863 e 8 espécimes (4 

machos e 4 fêmeas) de Trachops cirrhosus (Spix, 1823). Exemplares de L. 

aurita foram coletados em ambiente de caverna na localidade de Toritama 

(8º0’24” S / 36º3’24” O) e os de T. cirrhosus foram capturados na 

Reserva Biológica de Saltinho, Rio Formoso (8º39’49” S / 35º9’31” O), 

estado de Pernambuco, região nordeste do Brasil. As metáfases mitóticas 

foram obtidas a partir de preparações diretas de medula óssea. 

Os padrões de bandeamento G, C e RON foram obtidos pelos 

métodos de Seabright (1971), Sumner (1972) e Howell e Black (1980), 

respectivamente. A tríplice coloração CMA3/DA/DAPI foi realizada de 

acordo com Schweizer (1980), com algumas modificações (Santos e 

Souza, 1998a). Para a coloração seqüencial AgNO3/CMA3/DAPI as lâminas 

foram inicialmente coradas com nitrato de prata e as metáfases marcadas 

foram fotografadas. Na seqüência, as lâminas foram descoradas usando 

uma solução 1:1 de tiossulfato de sódio (Na2S2O2) e hexacianoferroso de 

potássio (K3[Fe(CN)6]) de acordo com Dos Santos Guerra (1991), sendo a 

seguir coradas com CMA3/DA/DAPI. 
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As fotomicrografias foram feitas no fotomicroscópio Leica DMLB, 

utilizando o filme Kodak Imagelink ASA 25 para coloração convencional e 

com nitrato de prata, bem como Kodak T-MAX 400 para fluorescência. As 

cópias foram feitas em papel Kodak Kodabrome II RC F3 e Ilford. A 

captura e a análise dos bandeamentos G e C foram realizadas no sistema 

de captura de imagem Cytovision. 

 

Resultados 

Através da análise convencional foi observado que o número 

diplóide e o número fundamental de Lonchorhina aurita corresponderam a 

2n=32 e NF=60, respectivamente, com sistema simples de determinação 

do sexo do tipo XX:XY. A morfologia cromossômica foi de metacêntricos 

(pares 1, 4, 6, 8, 9, 11, 13 e 15), submetacêntricos (2, 3, 5 e 7) e 

subtelocêntricos (10, 12 e 14). O cromossomo X apresentou-se 

subtelocêntrico de tamanho médio e o Y puntiforme (Figura 1a). 

O cariótipo de Trachops cirrhosus apresentou número diplóide 

2n=30,XX nas fêmeas e 2n=30,XY nos machos, e número fundamental 

NF=56, compreendendo cromossomos metacêntricos (pares 1, 4, 6, 8, 10, 

12 e 14), submetacêntricos (2, 3 e 5) e subtelocêntricos (7, 9, 11 e 13). 

Os cromossomos X e Y apresentaram morfologia acrocêntrica (Figura 1b). 

O bandeamento G permitiu uma identificação precisa dos 

cromossomos homólogos do complemento cariotípico nas duas espécies. 

Além disso, foi possível identificar homeologias entre os cromossomos 2, 

3, 4, 5 e 6 das duas espécies (Figuras 2a e 2b). 

A análise da heterocromatina constitutiva (HC) nas espécies T. 

cirrhosus e L. aurita, através do bandeamento C com Giemsa, revelou um 

padrão pericentromérico de distribuição da HC em todos os autossomos e 

no X. O cromossomo Y foi quase totalmente heterocromático nas duas 

espécies (Figuras 3a e 3b). 
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Nas duas espécies, a tríplice coloração CMA3/DA/DAPI revelou 

padrões de bandas R evidenciados pelo CMA3 (regiões ricas em GC) 

(Figuras 4a e 4c), enquanto que o fluorocromo DAPI mostrou uma 

coloração uniforme em todos os cromossomos (Figuras 4b e 4d). Em 

adição, foi observada uma marcação positiva nas regiões 

pericentroméricas de alguns cromossomos com o CMA3 (CMA3
+), 

indicando uma riqueza de pares de bases GC na heterocromatina 

constitutiva. 

A coloração com nitrato de prata (AgNO3) revelou somente um par 

de RONs localizado na constrição secundária nas duas espécies: no braço 

curto do par autossômico 13 em L. aurita (Figura 5a) e no braço longo do 

subtelocêntrico 11 em T. cirrhosus (Figura 5d). A coloração seqüencial 

AgNO3/CMA3/DAPI correspondeu aos sítios marcados com nitrato de prata 

somente em L. aurita (Figura 5b), indicando que a HC associada a essas 

regiões foram CMA3 positivas (ricas em pares de bases GC). Por outro 

lado, a HC associada às RONs foi CMA3 neutra em T. cirrhosus (Figura 5e). 

 

Discussão 

Os dados cariotípicos referentes ao número diplóide, morfologia 

cromossômica e sistema sexual obtidos para L. aurita e T. cirrhosus estão 

de acordo com aqueles descritos na literatura, exceto pela morfologia dos 

cromossomos sexuais. Em L. aurita o cromossomo X apresentou-se 

subtelocêntrico e o Y puntiforme, entretanto estudos anteriores revelaram 

uma morfologia metacêntrica para o X e acrocêntrica para o Y desta 

espécie em indivíduos coletados em Trinidad (Baker e Hsu, 1970). Apesar 

das morfologias dos cromossomos sexuais de L. aurita obtidas nesse 

trabalho terem sido diferentes das previamente descritas, elas 

representam uma condição comum entre os membros da família 

Phyllostomidae (Baker, 1979), e possivelmente podem indicar um caso de 

variação cromossômica geográfica para essa espécie. O cromossomo X de 
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T. cirrhosus mostrou-se acrocêntrico, entretanto foi descrito como 

subtelocêntrico em material proveniente do México e Trinidad (Baker, 

1967; Hsu et al., 1968). A morfologia acrocêntrica para o cromossomo X é 

uma condição incomum entre os morcegos filostomídeos (Baker, 1979), 

podendo indicar variação cromossômica geográfica ou um novo dado 

cariotípico para T. cirrhosus. 

No trabalho de Hsu et al. (1968) foram descritos os cromossomos 

sexuais de 26 espécies de filostomídeos pertencentes a 18 gêneros e cinco 

subfamílias. Todas as espécies apresentaram o cromossomo X com dois 

braços distintos, exceto T. cirrhosus. 

Em Phyllostomidae, a maioria das espécies possui o cromossomo X 

com dois braços (morfologias metacêntrica, submetacêntrica e 

subtelocêntrica) (Baker, 1979), e esta seria considerada a condição 

primitiva para a família (Rodrigues et al., 2003). Somente nas espécies 

Micronycteris hirsuta (Micronycterinae), Mesophylla macconnelli e 

Vampyressa pusilla (Stenodermatinae), cromossomos X com morfologia 

acrocêntrica foram descritos (Baker e Hsu, 1970; Hsu e Benirschke, 1971; 

Baker, 1973; Baker et al., 1973; Gardner, 1977). O gênero Micronycteris 

pertencia a Phyllostominae (Baker, 1979), mesma subfamília de T. 

cirrhosus, porém na classificação proposta por Baker et al. (2003), foi 

incluído em uma nova subfamília Micronycterinae. Dessa forma, pode-se 

inferir que o X acrocêntrico de T. cirrhosus (Phyllostominae) 

possivelmente constitui um caráter autapomórfico da espécie e a 

morfologia acrocêntrica do cromossomo X encontrado nessas quatro 

espécies seria uma apomorfia da família. O evento mais provável que deu 

origem ao cromossomo X de T. cirrhosus seria uma inversão pericêntrica 

de um cromossomo X meta ou submetacêntrico ancestral, considerando 

que estas morfologias são as mais freqüentes dentro da família 

Phyllostomidae. O cromossomo Y de T. cirrhosus apresentou-se 

acrocêntrico, sendo esta a morfologia mais freqüente para o Y entre os 

filostomídeos (Baker, 1979). 
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Em geral, morcegos filostomídeos apresentam heterocromatina 

constitutiva localizada nas regiões cromossômicas pericentroméricas 

(Varella-Garcia et al., 1989), similar ao observado em L. aurita e T. 

cirrhosus. Entretanto, blocos adicionais de HC têm sido encontrados em 

regiões intersticiais e teloméricas nas espécies: Carollia perspicillata, 

Choeroniscus minor, Glossophaga soricina, Artibeus lituratus, A. 

planirostris, A. jamaicencis, A. cinereus, Sturnira lilium, Platyrrhinus 

lineatus, Uroderma magnirostrum, U. bilobatum, Diaemus youngi, 

Desmodus rotundus e Diphylla ecaudata (Baker et al., 1982; Varella-

Garcia et al., 1989; Souza e Araújo, 1990; Santos e Souza, 1998a, b; 

Neves et al., 2001; Santos et al., 2001; Silva et al., 2005). O cromossomo 

Y de L. aurita e T. cirrhosus apresentou-se quase totalmente 

heterocromático, este padrão foi similar ao encontrado em outras espécies 

de Phyllostomidae (Varella-Garcia et al., 1989; Varella-Garcia e Taddei, 

1989; Souza e Araújo, 1990). 

A presença de um único par de RONs tanto em L. aurita como em T. 

cirrhosus, bem como sua localização nas constrições secundárias dos 

cromossomos, reforça que esta é uma condição ancestral entre os 

filostomídeos (Morielle e Varella-Garcia, 1988; Santos et al., 2002), uma 

vez que as subfamílias Lonchorhininae e Phyllostominae são consideradas 

primitivas dentro da família Phyllostomidae. RONs marcadas por 

fluorocromos GC específicos, como observado em L. aurita, têm sido 

também descritas em Artibeus lituratus, A. jamaicencis, Desmodus 

rotundus e Diphylla ecaudata, mas essas regiões foram CMA3 neutras em 

Carollia perspicillata e Phyllostomus discolor, assim como em T. cirrhosus, 

indicando uma composição diferencial da HC associada à RON entre as 

espécies de Phyllostomidae (Santos e Souza, 1998a, b; Santos et al., 

2001). 

Nos cariótipos de L. aurita e T. cirrhosus a tríplice coloração 

CMA3/DA/DAPI evidenciou um padrão de bandeamento R com o CMA3 e 

nenhum padrão similar ao de bandeamento G foi observado com o 
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fluorocromo DAPI. Nas duas espécies analisadas, as regiões 

heterocromáticas pericentroméricas de alguns cromossomos 

apresentaram uma marcação positiva com o CMA3 (CMA3
+). A coloração 

CMA3/DA/DAPI em Carollia perspicillata revelou tanto bandas 

cromossômicas eucromáticas (bandas R e G), como uma ampla 

heterogeneidade na heterocromatina (CMA3 positiva, DAPI positiva e 

CMA3/DAPI neutra), e em Phyllostomus discolor foram evidenciados blocos 

DAPI positivos nas regiões pericentroméricas de alguns cromossomos 

(Santos e Souza, 1998a, b). Por outro lado, nenhuma riqueza de pares de 

bases AT e GC através desta coloração foi verificada na HC de três 

espécies do gênero Artibeus (A. lituratus, A. jamaicencis e A. cinereus) e 

em Desmodus rotundus e Diphylla ecaudata (Santos e Souza, 1998b; 

Santos et al., 2001). Essa resposta diferencial aos fluorocromos GC e AT 

específicos, em algumas espécies de Phyllostomidae, indica uma 

existência de variabilidade na composição da heterocromatina dentro 

dessa família (Santos et al., 2001). 

A família Phyllostomidae é caracterizada por apresentar uma 

evolução cromossômica conservativa, com uma variabilidade 

intergenérica, o que torna difícil a análise comparativa nessa família 

usando técnicas clássicas de bandeamento (Baker, 1979; Pieczarka et al., 

2005). Dessa forma, estudos cromossômicos comparativos adicionais com 

técnicas citogenéticas moleculares mais refinadas, poderão fornecer um 

melhor entendimento das mudanças cariotípicas que ocorreram durante a 

evolução dessa família, bem como das relações filogenéticas entre os 

membros desse complexo grupo de morcegos. 

 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


Barros, H.M.D.R.               Análise Cariotípica em Lonchorhina aurita e Trachops cirrhosus... 

 61 

Agradecimentos 

Os autores agradecem ao professor Alfredo Langguth pela identificação 

taxonômica dos espécimes, as Sras. Francisca Tavares Lira e Cirlene Maria 

da Silva pelo suporte técnico neste trabalho e à Marcela Maria Pereira de 

Lemos Pinto pela ajuda na realização da técnica de bandeamento C. 

Agradecemos ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e 

Tecnológico (CNPq) e a Fundação de Amparo à Ciência e Tecnologia do 

Estado de Pernambuco (FACEPE) pelo apoio financeiro. 

 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


Barros, H.M.D.R.               Análise Cariotípica em Lonchorhina aurita e Trachops cirrhosus... 

 62 

Referências 

Baker RJ (1967) Karyotypes of bats of the family Phyllostomidae and their 

taxonomic implications. Southwestern Nat 12:407-428. 

Baker RJ (1973) Comparative cytogenetics of the New World leaf-nosed 

bats (Phyllostomatidae). Periodicum Biologicum 75:37-45. 

Baker RJ (1979) Karyology. In: Baker RJ, Jones JK and Carter DC (eds) 

Biology of the bats of the New World family Phyllostomatidae. Part 

III. Spec Publ, Mus Texas Tech Univ, pp 107-155. 

Baker RJ and Hsu TC (1970) Further studies on the sex-chromosome 

systems of the American leaf-nosed bats (Chiroptera, 

Phyllostomatidae). Cytogenet 9:131-138. 

Baker RJ and Bass RA (1979) Evolutionary relationship of the 

Brachyphyllinae to the Glossophagine genera Glossophaga and 

Monophyllus. J Mammal 60:364-372. 

Baker RJ, Genoways HH, Bleir WJ and Warner JW (1973) Cytotypes and 

morphometrics of two phyllostomatid bats, Micronycteris hirsuta and 

Vampyressa pusilla. Occas Papers, Mus Texas Tech Univ 17:1-10. 

Baker RJ, Bass RA and Johnson MA (1979) Evolutionary implications of 

chromosomal homology in four genera of stenodermine bats 

(Phyllostomatidae: Chiroptera). Evolution 33:220-226. 

Baker RJ, Haiduk MW, Robbins LW, Cadena A and Koop BF (1982) 

Chromosomal studies of South American bats and their systematic 

implications. In: Mares MA and Genoways HH (eds) Mammalian 

Biology in South America. Vol 4. Spec Publ Ser, Pymatuning Lab Ecol, 

Univ Pittsburgh, pp 303-327. 

Baker RJ, Maltbie M, Owen JG, Hamilton, MJ and Bradley RD (1992) 

Reduced number of ribosomal sites in bats: evidenced for a 

mechanism to contain genome size. J Mammal 73:847-858. 

Baker RJ, Porter CA, Patton JC and Van Den Bussche RA (2000) 

Systematics of bats of the family Phyllostomidae based on RAG2 DNA 

sequences. Occas Papers, Mus Texas Tech Univ 202:1-16. 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


Barros, H.M.D.R.               Análise Cariotípica em Lonchorhina aurita e Trachops cirrhosus... 

 63 

Baker RJ, Hoofer SR, Porter CA and Van Den Bussche RA (2003) 

Diversification among New World leaf-nosed bats: an evolutionary 

hypothesis and classification inferred from digenomic congruence of 

DNA sequence. Occas Papers, Mus Texas Tech Univ 230:1-32. 

Dos Santos Guerra M (1991) Cis-acting regulation of NOR cistrons in 

Eleutherine bulbosa (Iridaceae). Genetica 83:235-241. 

Gardner AL (1977) Chromosomal variation in Vampyressa and a review of 

chromosomal evolution in the Phyllostomidae (Chiroptera). Syst Zool 

26:300-318. 

Howell WM and Black DA (1980) Controlled silver-staining of nucleolus 

organizer regions with a protective colloidal developer: a 1-step 

method. Experientia 36:1014-1015. 

Hsu TC and Benirschke K (1971) An atlas of mammalian chromosomes. 

Vol 5. Springer-Verlag, New York. 

Hsu TC, Baker RJ and Utakoji T (1968) The multiple sex chromosome 

system of American leaf-nosed bats (Chiroptera, Phyllostomidae). 

Cytogenet 7:27-38. 

Hsu T, Spirito SE and Pardue ML (1975) Distribution of 18 + 28S 

ribosomal genes in mammalian genomes. Chromosoma 53:25-36. 

Jones KE (2002) Chiroptera (Bats). Encyclopedia of Life Sciences. 

Macmillan Publishers Ltd, pp 1-5. 

Morielle E and Varella-Garcia M (1988) Variability of nucleolus organizer 

regions in phyllostomid bats. Rev Brasil Genet 11:853-871. 

Neves ACB, Pieczarka JC, Barros RMS, Marques-Aguiar S, Rodrigues LRR 

and Nagamachi CY (2001) Cytogenetic studies on Choeroniscus minor 

(Chiroptera, Phyllostomidae) from the Amazon region. Cytobios 

105:91-98. 

Pieczarka JC, Nagamachi CY, O’Brien PCM, Yang F, Rens W, Barros RMS, 

Noronha RCR, Rissino J, Oliveira EHC and Ferguson-Smith MA (2005). 

Reciprocal chromosome painting between two South American bats: 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


Barros, H.M.D.R.               Análise Cariotípica em Lonchorhina aurita e Trachops cirrhosus... 

 64 

Carollia brevicauda and Phyllostomus hastatus (Phyllostomidae, 

Chiroptera). Chromosome Res 13:339-347. 

Ribeiro NAB, Nagamachi CY, Pieczarka JC, Rissino JD, Neves ACB, 

Gonçalves ACO, Marques-Aguiar S, Assis MFL and Barros RMS (2003) 

Cytogenetic analysis in species of the Subfamily Glossophaginae 

(Phyllostomidae, Chiroptera) supports a polyphyletic origin. 

Caryologia 56:85-96. 

Rodrigues LRR, Barros RMS, Marques-Aguiar S, Assis MFL, Pieczarka JC 

and Nagamachi CY (2003) Comparative cytogenetics of two 

phyllostomids bats. A new hypothesis to the origin of the rearranged 

X chromosome from Artibeus lituratus (Chiroptera, Phyllostomidae). 

Caryologia 56:413-419. 

Santos N and Souza MJ (1998a) Characterization of the constitutive 

heterochromatin of Carollia perspicillata (Phyllostomidae, Chiroptera) 

using the base-specific fluorochromes, CMA3 (GC) and DAPI (AT). 

Caryologia 51:51-60. 

Santos N and Souza MJ (1998b) Use of fluorochromes chromomycin A3 

and DAPI to study constitutive heterochromatin and NORs in four 

species of bats (Phyllostomidae). Caryologia 51:265-278. 

Santos N, Fagundes V, Yonenaga-Yassuda Y and Souza MJ (2001) 

Comparative karyology of brazilian vampire bats Desmodus rotundus 

and Diphylla ecaudata (Phyllostomidae, Chiroptera): banding 

patterns, base-specific fluorochromes and FISH of ribossomal genes. 

Hereditas 134:189-194. 

Santos N, Fagundes V, Yonenaga-Yassuda Y and Souza MJ (2002) 

Localization of rRNA genes in Phyllostomidae bats revels silent NORs 

in Artibeus cinereus. Hereditas 136:137-143. 

Schweizer D (1980) Simultaneous fluorescent staining of R bands and 

specific heterochromatic regions (DA-DAPI bands) in human 

chromosomes. Cytogenet Cell Genet 27:190-193. 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


Barros, H.M.D.R.               Análise Cariotípica em Lonchorhina aurita e Trachops cirrhosus... 

 65 

Seabright M (1971) A rapid banding technique for human chromosomes. 

Lancet 2:971-972. 

Silva AM, Marques-Aguiar SA, Barros RMS, Nagamachi CY and Pieczarka 

JC (2005) Comparative cytogenetic analysis in the species Uroderma 

magnirostrum and U. bilobatum (cytotype 2n=42) (Phyllostomidae, 

Stenodermatinae) in the Brazilian Amazon. Genet Mol Biol 28:248-

253. 

Souza MJ and Araújo MCP (1990) Conservative pattern of the G-bands 

and diversity of C-banding patterns and NORs in Stenodermatinae 

(Chiroptera-Phyllostomatidae). Rev Brasil Genet 13:255-268. 

Sumner AT (1972) A sample technique for demonstrating centromeric 

heterochromatin. Expl Cell Res 75:304-306. 

Varella-Garcia M, Morielle-Versute E and Taddei VA (1989) A survey of 

cytogenetic data on brazilian bats. Rev Brasil Genet 12:761-793. 

Varella-Garcia M and Taddei VA (1989) Citogenética de Quirópteros: 

Métodos e Aplicações. Rev Bras Zool 6:297-323. 

Wetterer AL, Rockman MV and Simmons NB (2000) Phylogeny of 

phyllostomid bats (Mammalia: Chiroptera): data from diverse 

morphological systems, sex chromosomes and restriction sites. 

Bulletin American Museum of Natural History 248:1-200. 

 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


Barros, H.M.D.R.               Análise Cariotípica em Lonchorhina aurita e Trachops cirrhosus... 

 66 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 - Coloração Convencional. (a) Lonchorhina aurita, (b) Trachops 

cirrhosus. No inserto cromossomos X de fêmea. 
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Figura 2 – Padrão de bandeamento G. (a) Lonchorhina aurita, (b) 

Trachops cirrhosus. 
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Figura 3 – Padrão de bandeamento C. (a) Lonchorhina aurita, (b) 

Trachops cirrhosus. 
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Figura 4 – Tríplice coloração CMA3/DA/DAPI em metáfases de 

Lonchorhina aurita (a-b) e Trachops cirrhosus (c-d). CMA3 (a, c) e DAPI 

(b, d). As setas indicam o cromossomo Y. 
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Figura 5 – Coloração seqüencial AgNO3/CMA3/DAPI em metáfases 

parciais de Lonchorhina aurita (a-c) e Trachops cirrhosus (d-f). Coloração 

com AgNO3 (a, d). As setas indicam o par de RONs. Notar a marcação 

CMA3 positiva nas RONs de L. aurita (b) e a ausência em T. cirrhosus (e). 

 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


Barros, H.M.D.R.               Análise Cariotípica em Lonchorhina aurita e Trachops cirrhosus... 

 71 

55..  CCOONNCCLLUUSSÕÕEESS 
 

§ Os dados cariotípicos referentes ao número diplóide, morfologia 

cromossômica e sistema sexual obtidos para Lonchorhina aurita e 

Trachops cirrhosus estão de acordo com aqueles descritos na literatura, 

exceto pela morfologia dos cromossomos sexuais, indicando variação 

cromossômica geográfica para essas espécies. 

§ A morfologia acrocêntrica do X de T. cirrhosus é uma condição 

incomum entre os membros da família Phyllostomidae e possivelmente 

constitui um caráter autapomórfico. Uma inversão pericêntrica de um X 

meta ou submetacêntrico ancestral seria o evento mais provável de 

origem do cromossomo X dessa espécie. 

§ O bandeamento G permitiu a identificação precisa dos cromossomos 

homólogos de L. aurita e T. cirrhosus, e também identificar 

homeologias entre os cromossomos 2, 3, 4, 5 e 6 das duas espécies. 

§ O padrão pericentromérico de distribuição da heterocromatina 

constitutiva (HC) em todos os autossomos e no X tanto em L. aurita 

como em T. cirrhosus foi similar ao observado na maioria das espécies 

de filostomídeos. O comportamento quase totalmente heterocromático 

do cromossomo Y nas duas espécies é um padrão freqüente na família. 

§ A ocorrência de um par de regiões organizadoras de nucléolos (RONs) 

localizado nas constrições secundárias dos cromossomos nas duas 

espécies indica ser esta uma condição ancestral em Phyllostomidae. 

§ A coloração seqüencial AgNO3/CMA3/DAPI revelou RON CMA3 positiva 

em L. aurita e CMA3 neutra em T. cirrhosus, coincidindo com outras 

espécies de morcegos analisadas. 

§ A coloração CMA3/DA/DAPI revelou padrões de bandas R evidenciados 

pelo CMA3, enquanto que o fluorocromo DAPI mostrou uma coloração 

uniforme em todos os cromossomos. Esta tem sido a característica 
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predominante entre as espécies de Phyllostomidae estudadas através 

da tríplice coloração. 

§§  Nas duas espécies analisadas as regiões heterocromáticas 

pericentroméricas de alguns cromossomos apresentaram uma 

marcação CMA3 positiva, indicando uma riqueza de pares de bases GC.  
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66..  AABBSSTTRRAACCTT 
 

In this work chromosomal features of the species of Phyllostomidae bats 

Lonchorhina aurita (Lonchorhininae) and Trachops cirrhosus 

(Phyllostominae) were studied. Different cytogenetic techniques were 

used, including conventional analysis, G and C-banding, staining with 

silver nitrate and base-specific fluorochromes. Data regarding the 

conventional analysis obtained to L. aurita and T. cirrhosus revealed the 

karyotype constitution of 2n=32,XY (NF=60) and 2n=30,XY (NF=56), 

respectively. These results are in agreement with those described in the 

literature, except for the morphology of the sexual chromosomes, 

indicating geographical chromosomal variation for those species. 

Additionally, we suggest that the acrocentric morphology of the X 

chromosome of T. cirrhosus is an autapomorfic character and possibly was 

the result of a pericentric inversion. The C-banding revealed 

pericentromeric CH in all autosomes and in the X. The Y chromosome was 

almost completely heterochromatic in both species. The staining with 

AgNO3 revealed NORs located in the short arm of pair 13 in L. aurita and 

in the long arm of pair 11 in T. cirrhosus. In both species the 

CMA3/DA/DAPI staining revealed the R-banding pattern with CMA3, while, 

the fluorochrome DAPI showed an uniform staining in all the 

chromosomes. The pericentromeric CH regions of some chromosomes 

presented positively staining with CMA3. The sequential staining 

AgNO3/CMA3/DAPI revealed that NORs are CMA3 positive in L. aurita and 

neutral CMA3 in T. cirrhosus, indicating a heterogeneity regarding the 

composition of NOR-associated CH. 

 

KKEEYY  WWOORRDDSS::  Chiroptera, cytogenetic, chromosome banding, 

fluorochromes, NOR. 
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77..  AANNEEXXOO  
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SCOPE AND POLICY 

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 
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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.  
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SUBMISSION OF PAPERS  

1. Manuscripts should be submitted to: 

Angela Morgante, Editor-in-Chief 

Genetics and Molecular Biology 

Rua Capitão Adelmio Norberto da Silva, 736 

14025-670 Ribeirão Preto, SP - Brasil 

 

2. A submission package sent to the Editorial Office must contain: 

a) A cover letter signed by all authors stating that they have 

approved the submission of the manuscript and that the 

findings have not been published or are not under 

consideration for publication elsewhere. 

b) A copy of the manuscript, including original figures.  

c) A cop of any unpublished or in-press companion articles 

referred to in the submission.  

d) A copy of the text, tables and figures on a disk. Be sure 

that the disk is adequately protected. 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.g). Disk must be labeled with the 

first author's last name, platform and software. (See detailed 

instructions below). Failure to adhere to these guidelines can 

delay the handling of your contribution, and manuscripts may 

be returned before being reviewed.  

3. Categories of Contribution: 
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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; printed on one side only of 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”. 

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 
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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 be in the Title.  

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. 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: citations must be ordered 

alphabetically by the first author; only articles that are published or 

in press should be included; personal communications must be cited 

within the text; journal titles must be abbreviated according to 

Medline (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/jrbrowser.cgi).  

Sample journal article citation:  
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Breuer ME and Pavan C (1955) Behaviour of polytene chromosomes 

of Rhynchosciara angelae at different stages of larval 

development. Chromosoma 7:371-386.  

Bertollo LAC, Takahashi CS and Moreira-Filho O (1978) 

Cytotaxonomic consideration on Hoplias lacerdae (Pisces, 

Erythrinidae). Rev Bras Genet 1:103-120.  

Sample book citation:  

Salzano FM and Freire-Maia N (1967) Populações Brasileiras. 

Companhia Editora Nacional and EDUSP, São Paulo, 178 pp.  

Dobzhansky T (1951) Genetics and Origin of Species. 3rd edition. 

Columbia University Press, New York , 364 pp.  

Sample chapter-in-book citation:  

Carvalho A, Monaco LC and Krug CA (1966) Melhoramento genético 

das plantas e sua repercussão econômica. In: Pavan C and da 

Cunha AB (eds) Elementos de Genética. 2nd ed. EDUSP and 

Companhia Editora Nacional, São Paulo, pp 587-653.  

Sample abstracts in meeting citation  

Basile R (1973) Cromossomos Politênicos em células nutritivas de 

ovócitos de ovário atrofiado de Rhyncosciar a. Ciênc e Cult 25 

(suppl): 248. XXV Reunião Anual da SBPC, Rio de Janeiro, 

Brazil.  

Sample Thesis/Dissertation citation  

Frota-Pessoa O (1953) Revision of the Tripunctata group of 

Drosophila with description of fifteen new species. PhD Thesis, 

Universidade do Brasil, Rio de Janeiro.  

Sample Electronic Article citation:  

Simin K, Wu H, Lu L, Pinkel D, Albertson D, Cardiff RD, 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.  

Sample Electronic Database citation:  
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Online Mendelian Inheritance in Man (OMIM), 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/OMIM  

 

f) 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.  

 

g) Figures must be numbered consecutively in Arabic numerals. 

Legends should be typed on a separate sheet. A set of original 

illustrations of the highest quality must be provided in glossy paper. 

If you have created figures electronically submit them also as hard 

copies. Scanned figures should not be submitted. 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. Identify each illustration by affixing 

on the back a label containing: the number of the figure, the name 

of the first author and an arrow indicating top of illustration. 

Illustrations supplied on disks must follow instructions in item 2 

(Submission package). Color illustration can be accepted, but 

authors are asked to defray the cost. For costs of color figures, 

check with the Editorial Office.  

 

h) Nomenclature: current standard international nomenclature 

should be adhered to.  
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i) 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.  

 

j) Data acces s: reference should be made to availability of 

detailed data and materials used for reported studies.  

 

k) Ethical issues: Reports of experiments on live vertebrates must 

include a brief statement that the work was approved by the 

institutional review board. 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.  

 

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.  
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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 are welcome.  

 

3.5 Book Review s: 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: 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.  

 

5. Reprints are free of charge and provided as a pdf-file. 
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