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I. INTRODUÇÃO 

 

A classe dos mamíferos é dividida em duas subclasses, Prototheria 

(composta pela ordem Monotremata, com uma espécie de ornitorrinco e quatro 

espécies de equidnas) e Theria, que por sua vez é dividida em duas 

infraclasses, Metatheria (marsupiais) e Eutheria (mamíferos placentários) 

(Myers et al., 2008). Estima-se que a divergência dos monotremados tenha 

ocorrido há cerca de 160 milhões de anos (m.a.) e a dos marsupiais há 

aproximadamente 145 m.a (Bininda-Emonds et al., 2007). O surgimento dos 

mamíferos placentários é estimado, com base em dados moleculares, em 

cerca de 100 m.a. atrás, no Cretáceo e a diversificação da maioria das ordens 

atuais deve ter ocorrido por volta de 85 m.a. (Eizirik et al., 2001; Springer et al., 

2003; Bininda-Emonds et al., 2007; Hallström & Janke, 2008). 

Apesar de as relações filogenéticas entre as ordens de mamíferos 

placentários serem muito debatidas, a divisão do grupo em quatro clados 

supraordinais (revisão em Springer et al., 2004) está se tornando consenso 

(Figura I.1). Essa classificação é sugerida por dados moleculares de 

sequenciamento de DNA nuclear e mitocondrial e por alterações genômicas 

raras (Scally et al., 2001; Murphy et al., 2001a, 2001b; Delsuc et al., 2002; 

Murphy et al., 2004; Springer et al., 2004; Kriegs et al., 2006). As supraordens 

de Eutheria são representadas por quatro clados, dois com origem no 

hemisfério sul (Gondwana) - Afrotheria (que inclui seis ordens, Tubulidentata, 

Macroscelidae, Afrosoricida, Sirenia, Hyracoidea e Proboscidea) e Xenarthra 

(com duas ordens, Pilosa e Cingulata) - e dois clados do norte (Laurasia) - 

Euarchontoglires (constituído pelas ordens Dermoptera, Scadentia, Primata, 

Rodentia e Lagomorpha) e Laurasiatheria (que inclui as ordens Eulipotyphla, 

Carnivora, Pholidota, Cetartiodactyla, Perissodactyla e Chiroptera) (Springer et 

al., 2004).  
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Figura I.1 - Árvore filogenética molecular dos mamíferos, destacando os quatro clados 
supraordinais de Eutheria (modificado de Springer et al., 2004).  
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1. GRUPOS BASAIS DE MAMÍFEROS 

 

1.1. MARSUPIAIS 

 O grupo dos marsupiais, com aproximadamente 280 espécies atuais, 

possui distribuição restrita ao continente americano e à Australásia. Das 18 

famílias existentes 15 são australianas e apenas três americanas (Didelphidae, 

Microbiotheriidae e Caenolestidae). Dentre essas, Didelphidae, que apresenta 

distribuição mais ampla e possui mais de 80 espécies em 17 gêneros, é a única 

que ocorre no Brasil (Wilson & Reeder, 2005). Estima-se que a divergência dos 

marsupiais australianos e americanos tenha ocorrido há aproximadamente 69 

m.a. (Nilsson et al., 2004). 

 

 ESTUDOS CROMOSSÔMICOS NOS MARSUPIAIS 

 Por possuírem pequeno número diplóide e cromossomos grandes em 

relação aos outros mamíferos os marsupiais representam um material precioso 

em estudos citogenéticos. Uma grande variação no número diplóide ocorre no 

grupo, indo de 2n=10 em Pseudocheirus cupreus a 2n=32 em Aepyprymus 

rufescens (Hayman, 1990). No entanto, para as famílias americanas apenas 

três números diplóides foram descritos: 2n=22, 2n=18 e 2n=14; a família 

Didelphidae é a única que apresenta os três números cromossômicos e todas 

as espécies de Microbiotheriidae e Caenolestidae têm 2n=14 (revisão em 

Svartman, 1998). Svartman & Vianna-Morgante (1999) compararam os 

cariótipos dos três números diplóides descritos em Didelphidae com técnicas 

de bandamento G, C e hibridação in situ fluorescente (FISH). Foi observada 

total homologia entre os braços cromossômicos de espécies com diferentes 

números diplóides, confirmando o papel dos rearranjos Robertsonianos na 

evolução cariotípica dos marsupiais. 

Um “cariótipo básico ancestral” de 2n=14 foi proposto para os marsupiais, 

devido à preponderância desse número diplóide em espécies de quase todas 

as famílias, além da conservação no padrão de banda G nas diferentes 

espécies que apresentam esse número diplóide (Reig et al., 1977; Rofe & 

Hayman, 1985; Hayman, 1990; Rens et al., 2001). Um modelo diferente foi 

proposto por Sharman (1973), no qual fusões Robertsonianas 
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desempenhariam um papel primordial na evolução cariotípica de marsupiais, 

considerando 2n=14 um complemento derivado e não ancestral. A partir da 

comparação dos padrões de banda G dos marsupiais americanos da família 

Didelphidae e da observação de seqüências teloméricas intersticiais em cinco 

autossomos da espécie Marmosops incanus (2n=14) e em um par autossômico 

de Monodelphis domestica (2n=18) foi sugerido para os marsupiais americanos 

um cariótipo ancestral de 2n=22, que teria originado os demais números 

diplóides por fusões cêntricas (Svartman & Vianna-Morgante, 1998). 

Quanto aos cromossomos sexuais, os marsupiais apresentam algumas 

características citológicas interessantes. O pequeno tamanho do cromossomo 

Y, puntiforme em muitas espécies e do cromossomo X, representando 3% do 

genoma, em relação aos 5% do cromossomo X dos eutérios (Hayman et al., 

1982). O cromossomo Y é completamente diferenciado e geneticamente 

isolado do X; esses cromossomos não possuem regiões pseudoautossômicas 

e não ocorre recombinação entre eles na meiose (Sharp, 1982; Hayman, 1990; 

Page et al., 2005). Devido a essa diferenciação genética, os cromossomos 

sexuais não formam complexos sinaptonêmicos durante a Prófase I nos 

machos e uma estrutura especial, a placa densa, funciona como um 

mecanismo eficiente que garante a associação entre esses cromossomos não 

homólogos durante a meiose (Sharp, 1982, Page et al., 2005; Page et al., 

2006). Além disso, a inativação do X é tecido-específica, paterna e incompleta, 

algumas espécies apresentam regiões organizadoras de nucléolos (NOR) no 

cromossomo X, que permanecem ativas nos dois cromossomos da fêmea 

(Hayman, 1990). Os cromossomos X dos marsupiais americanos são 

particularmente interessantes, pois apresentam grande variação no tamanho, o 

que tem clara correlação com o seu conteúdo de heterocromatina constitutiva 

(Svartman & Vianna-Morgante, 1999). 

Estudos de mapeamento gênico no grupo vêm sendo realizados há 

décadas e os resultados mais interessantes foram obtidos com o mapeamento 

de genes do X humano. Genes localizados no braço longo e região 

pericentromérica do X humano foram mapeados também no X dos marsupiais, 

porém genes do braço curto do X humano, distais a Xp 11.23, foram mapeados 

nos autossomos desses animais (revisão em Wilcox et al., 1996). Esses 

resultados vão contra a proposta de conservação do cromossomo X em 
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mamíferos (Ohno, 1967), já que apenas parte desse cromossomo mostra-se 

conservada no grupo. 

O marsupial americano Monodelphis domestica teve o seu genoma 

sequenciado e uma versão anotada da sequência (MonDom 4) está disponível 

no banco de dados Ensembl (www.ensembl.org). A análise do seu genoma 

revelou uma alta identidade das sequências codificadoras com espécies de 

Eutheria (Mikkelsen et al., 2007). 

 

1.2. GRUPOS BASAIS DE MAMÍFEROS PLACENTÁRIOS 

Apesar de a grande maioria dos estudos concordarem com a divisão das 

ordens de Eutheria em quatro clados supraordinais, ainda há muita 

controvérsia em relação a qual grupo comporia a base da árvore filogenética 

dos mamíferos placentários. Filogenias baseadas em dados morfológicos 

geralmente colocam Xenarthra nessa posição, assim como alguns estudos 

moleculares (Shoshani & Mckenna, 1998). Uma segunda proposta, apoiada por 

dados moleculares, sugere Afrotheria na posição mais basal do grupo (Murphy 

et al., 2001a; Waddel et al., 2001; Scally et al., 2001; Amrine-Madsen et al., 

2003; Nikolaev et al., 2007; Nishihara et al., 2007). Uma terceira hipótese, 

apoiada por estudos moleculares e de filogenômica, considera Afrotheria e 

Xenarthra como grupos-irmãos, formando o clado Atlantogenata, que estaria na 

base da árvore filogenética de Eutheria (Waddell et al., 1999; Madsen et al., 

2001; Delsuc et al., 2002; Lin et al., 2002; Hallström et al., 2007; Murphy et al., 

2007; Waters et al., 2007; Prasad et al., 2008).  

Tanto Xenarthra como Afrotheria surgiram há aproximadamente 100 

m.a. (Eizirik et al., 2001; Delsuc et al., 2004), o que coincide com a data da 

separação da América do Sul (onde os Xenarthra se originaram) e da África 

(onde os Afrotheria se originaram). Assim, foi proposta uma conexão causal 

entre os eventos tectônicos e a diversificação dos mamíferos placentários 

(Murphy et al., 2001b; Springer et al., 2004; Wildman et al., 2007).  
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1.2.1. AFROTHERIA 

O clado supraordinal Afrotheria reúne seis ordens de Eutheria de origem 

africana e só passou a ser reconhecido após estudos moleculares (Springer et 

al., 1997; Stanhope et al., 1998). Dados citogenéticos, de filogenômica, de 

sequenciamento nuclear e mitocondrial apóiam essa classificação (Stanhope et 

al., 1998, Springer et al., 1999; Murphy et al., 2001a, 2001b; Yang et al., 2003; 

Svartman et al., 2004; Kellogg et al., 2007). No âmbito morfológico, ainda há 

pouca evidência que Afrotheria seja um agrupamento natural, já que reúne 

espécies pertencentes a diferentes ordens das classificações morfológicas 

(Ungulata, Tubulidentata, Macroscelidea e Lipotyphla). A hipótese inicial foi que 

um focinho móvel constituiria um traço morfológico sinapomórfico de Afrotheria, 

mas essa estrutura aparentemente não é homóloga entre as diferentes 

linhagens (Whidden, 2002). Mais recentemente uma série de similaridades 

para essas ordens, como morfologia da placenta, erupção tardia da dentição 

permanente, características vertebrais, entre outras, foram identificadas e 

propostas como sinapomorfias não moleculares dos Afrotheria (Carter et al., 

2004, 2006; Sánchez-Villagra et al., 2007; Asher & Lehmann, 2008). 

 

1.2.2. XENARTHRA 

 

O grupo dos Xenarthra compreende duas ordens (1) Cingulata - 

composta por uma família, Dasypodidae, que inclui 21 espécies de tatu; e (2) 

Pilosa, composta por quatro famílias – Cyclopedidae e Myrmecophagidae, que 

incluem quatro espécies de tamanduá, e Bradypodidae e Megalonychidae, com 

seis espécies de preguiças (Wilson & Reeder, 2005).  

A monofilia de Xenarthra é apoiada por dados morfológicos e 

moleculares (Engelman, 1985; Murphy et al., 2001a, 2001b; Delsuc et al., 2001, 

2002; Möller-Krull et al., 2007). A principal sinapomorfia morfológica do grupo é 

a presença das vértebras xenártricas, articulações adicionais entre vértebras 

dorsais e lombares, que dão o nome ao grupo (Glass, 1985).  

Os Xenarthra surgiram na América do Sul (Gondwana) há 

aproximadamente 100 m.a. e a radiação do grupo ocorreu há cerca de 65 m.a., 

quando a América do Sul era um continente isolado (Delsuc et al., 2004). Esse 
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isolamento foi essencial para o desenvolvimento de formas extremamente 

especializadas, que ocuparam uma grande variedade de nichos ecológicos. O 

grupo foi muito numeroso, com mais de 200 gêneros fósseis descritos, até o 

final do Pleistoceno, há cerca de 10.000 anos, quando a diversidade de 

Xenarthra diminuiu após evento dramático de extinção em massa que ocorreu 

nesse período (Patterson & Pascual, 1972). Os tatus representam a linhagem 

mais antiga e diversificada atualmente e sua divergência dos Pilosa é estimada 

em 65 m.a. As linhagens dos tamanduás e das preguiças se separaram há 

cerca de 55 m.a. (Delsuc et al., 2004).  

 

AS PREGUIÇAS 

As preguiças atuais estão agrupadas em duas famílias (Wilson & 

Reeder, 2005). (1) Megalonychidae - família das preguiças de dois dedos nos 

membros anteriores. Atualmente composta por um único gênero, Choloepus e 

duas espécies, C. hoffmanni e C. didactylus (preguiça real). Essa família está 

restrita às florestas neotropicais úmidas da América Central e do norte da 

América do Sul (Wetzel, 1985). (2) Bradypodidae - família das preguiças de 

três dedos nos membros anteriores. Composta pelo gênero Bradypus, que 

compreende quatro espécies: (a) B. variegatus (preguiça comum ou de óculos) 

encontrada na Amazônia e nas regiões brasileiras de Mata Atlântica, caatinga e 

cerrado; (b) B. torquatus (preguiça de coleira), endêmica da Mata Atlântica 

brasileira; (c) B. tridactylus (preguiça de três dedos), encontrada na Amazônia 

(Wetzel, 1985) e (d) a recentemente identificada B. pygmaeus (preguiça-anã), 

endêmica da ilha Escudo de Veraguas, no arquipélago de Boca Del Toro, na 

costa caribenha do Panamá (Anderson e Handley Jr, 2001). 

As duas famílias de preguiças divergiram há cerca de 20 m.a. (Delsuc et 

al., 2004). Uma origem difilética para Choloepus e Bradypus foi proposta por 

alguns autores, com base em diferenças comportamentais, fisiológicas, 

morfológicas e moleculares, sugerindo que as aparentes similaridades entre as 

preguiças de três e dois dedos são, na verdade, consequência de paralelismo e 

que o modo de vida arboreal deve ter evoluído duas vezes no grupo (Höss et 

al., 1996; Greenwood et al., 2001).  
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Barros et al. (2003) estimaram, com base em dados de sequenciamento 

do DNA 16S mitocondrial, em apenas 400 mil anos a divergência entre as 

espécies B. tridactylus e B. variegatus e em 8 m.a. o tempo de divergência 

dessas duas espécies de B. torquatus. Com isso, os autores sugeriram que o 

status taxonômico da família deveria ser revisado e B. torquatus incluído em 

um gênero distinto. Na verdade, essa espécie já foi considerada em um gênero 

próprio (Scaepus), devido a diferenças anatômicas (Wetzel e Ávila-Pires, 

1980). 

Moraes-Barros (comunicação pessoal) analisou preguiças de coleções de 

museus e observou que comumente indivíduos de B. variegatus eram 

erroneamente identificados como B. tridactylus. Esse tipo de erro foi detectado 

em 27% dos indivíduos analisados, a maioria proveniente da região central do 

Norte do Brasil, onde essas duas espécies são simpátricas. Uma filogenia 

molecular foi, então, construída para as preguiças que tiveram sua identificação 

revisada morfologicamente, indicando um tempo de divergência, entre B. 

tridactylus e B. variegatus, de aproximadamente 6 m.a. O tempo de divergência 

de 400 mil anos, estimado para essas duas espécies por Barros et al. (2003), é 

similar aos observados por Moraes-Barros para algumas linhagens 

mitocondriais de B. variegatus. Essa diferença de resultados deve ser 

explicada pela identificação errônea dos exemplares classificados como B. 

tridactylus no estudo de Barros et al. (2003).  

Estudos mitocondriais também indicaram uma alta diversidade genética 

intraespecífica entre populações de diferentes regiões geográficas das 

espécies B. variegatus e B. torquatus (Moraes-Barros et al., 2006; Moraes-

Barros et al., 2007). Os autores sugeriram que dois grupos filogeográficos 

principais existem na Mata Atlântica, um ao norte (Sudeste da Bahia para B. 

torquatus e Sudeste da Bahia e Teófilo Otoni, Minas Gerais, para B. variegatus) 

e outro ao sul (Espírito Santo, para B. torquatus e São Paulo, para B. 

variegatus).  

De acordo com a lista oficial do IBAMA (MMA, IN nº3) e a lista vermelha 

da União Internacional para a Conservação da Natureza e dos Recursos 

Naturais (IUCN Red List of Threatened species, 2004), B. torquatus é uma 

espécie ameaçada de extinção devido à degradação da sua área de 

ocorrência, a Mata Atlântica.  
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ESTUDOS CROMOSSÔMICOS EM XENARTHRA 

 

Apesar de os dados moleculares no grupo dos Xenarthra se acumularem 

rapidamente (Delsuc et al., 2001, 2002, 2004; Barros et al., 2003; Moraes-

Barros et al., 2006, 2007; Moller-Krull et al., 2007) os seus cromossomos ainda 

são pouco estudados. A maioria dos cariótipos de espécies do grupo foram 

estudados apenas após coloração convencional (Jorge et al., 1978; Barroso & 

Seuanez, 1991; Pereira et al., 2004). O número diplóide em Xenarthra varia de 

2n=38 no tatu Tolypeutes matacus a 2n=65 na preguiça Choloepus didactylus 

(Jorge et al., 1977; Dobigny et al., 2005). A comparação do padrão de bandas 

em Xenarthra é dificultada pelo pequeno tamanho da maioria dos seus 

cromossomos, ficando evidente a importância da utilização de outras técnicas 

citogenéticas para a análise da evolução cromossômica no grupo (Lizarralde et 

al., 2005; Dobigny et al., 2005; Svartman et al., 2006; Yang et al., 2006). 

Nos tamanduás o número diplóide varia de 2n=54 a 2n=64, enquanto 

que nos tatus esse número vai de 2n=38 a 2n=64 (Jorge et al., 1977; Pereira et 

al., 2004; Lizarralde et al., 2005). Lizarralde et al. (2005) estudaram os 

cromossomos de quatro espécies de tatus da família Dasypodidae (Dasypus 

hybridus 2n=64, Chaetophractus vellerosus 2n=62, C. villosus 2n=60 e 

Zaedyus pichiy 2n=62) pela hibridação com sondas contendo sequências 

teloméricas. Foi verificada a presença de telômero intersticial em duas 

espécies (C. villosus e Z. pichiy) e os autores sugeriram que esses sinais 

representem processos de fusão cromossômica entre acrocêntricos, resultado 

que apóia a hipótese de que a evolução cromossômica na família ocorreu no 

sentido da redução no número diplóide. 

 

ESTUDOS CROMOSSÔMICOS EM PREGUIÇAS 

 

 A primeira descrição de um cariótipo de preguiça foi realizada por Corin-

Frédéric (1969), que estudou por coloração convencional os cromossomos de 

Choloepus hoffmanni, descrevendo um número diplóide de 49 cromossomos, 

com uma provável translocação Y-autossomo nos machos. Os cariótipos 

descritos para o gênero Choloepus variam de 2n=49 a 2n=65, o que pode 

corresponder a espécies crípticas ainda não identificadas (Jorge, 1981; Jorge 
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et al., 1985; Kovacs et al., 2001; Dobigny et al., 2005; Svartman et al., 2006). 

Mais recentemente Dobigny et al. (2005) apresentaram o cariótipo de um 

macho de C. didactylus, após bandamento G, revelando um número diplóide de 

65 cromossomos, com uma translocação Y-autossomo. Svartman et al. (2006) 

estudaram os cromossomos de um indivíduo de C. hoffmanni, verificando um 

número diplóide de 2n=50. Claramente a situação cariotípica no gênero ainda 

não está definida e estudos adicionais de taxonomia e citogenética precisam 

ser realizados. 

 Para o gênero Bradypus os números diplóides estão mais bem definidos. 

Os cromossomos de Bradypus variegatus foram estudados após coloração 

convencional (Jorge et al., 1985), bandamento G e C e coloração Ag-NOR 

(Goldschmidt & Almeida, 1993; Gosdschmidt et al., 1995; Manchester, 2005). 

Em todos os estudos o número diplóide foi de 2n=54. Jorge et al. (1985) 

descreveram o cromossomo Y da espécie como sendo de tamanho diminuto, 

enquanto que Goldschmidt & Almeida (1993) e Manchester (2005) 

descreveram esse cromossomo como um submetacêntrico de tamanho médio. 

A coloração Ag-NOR revelou que as regiões organizadoras de nucléolos (NOR) 

estavam restritas a um par autossômico (Goldschmidt et al., 1995; Manchester, 

2005), o que foi confirmado pela FISH com sonda de rDNA (Manchester, 2005). 

A banda C evidenciou heterocromatina constitutiva nas regiões 

pericentroméricas de todos os cromossomos, o menor autossomo 

completamente heterocromático e blocos de heterocromatina flanqueando a 

constrição secundária do cromossomo portador da NOR (Goldschmidt & 

Almeida, 1993; Manchester, 2005).  

Os cromossomos de Bradypus torquatus também foram estudados por 

coloração convencional (Jorge & Pinder, 1990), bandamento G e C e coloração 

Ag-NOR (Goldschmidt et al., 1995; Manchester, 2005). O cariótipo descrito por 

Manchester (2005), após bandamento G é semelhante ao descrito por Jorge & 

Pinder (1990), após coloração convencional, com 2n=50; a principal diferença 

encontrada se refere ao cromossomo Y, descrito como metacêntrico por Jorge 

& Pinder (1990) e como acrocêntrico por Manchester (2005). O bandamento C 

revelou a presença de heterocromatina constitutiva nas regiões 

pericentroméricas de todos os cromossomos e blocos de heterocromatina 

intersticiais foram verificados em dois pares de autossomos (Manchester, 
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2005). A coloração Ag-NOR apresentou variação nas metáfases analisadas, os 

autores observaram de 5 a 12 cromossomos marcados (Goldschmidt et al., 

1995; Manchester, 2005). Já, a FISH com sonda de rDNA revelou a presença 

de sinais em apenas quatro pares de autossomos (Manchester, 2005). 

Na espécie Bradypus tridactylus, análises, após coloração convencional 

e bandamentos G e C revelaram um número diplóide de 2n=52 (Jorge, 1981; 

Dobigny et al., 2005). Dobigny et al. (2005) descreveram o padrão de 

bandamento C da espécie, mostrando que quase todos os cromossomos 

possuem heterocromatina constitutiva nas regiões pericentroméricas, sendo o 

menor cromossomo quase inteiramente heterocromático.  

Não há descrição na literatura do cariótipo da preguiça B. pygmaeus.  

Manchester (2005) comparou os padrões de banda G dos cariótipos das 

espécies B. variegatus e B. torquatus com o cariótipo de B. tridactylus e C. 

didactylus descritos por Dobigny et al. (2005) e ressaltaram, (1) que alguns 

cromossomos conservavam o padrão de bandas nas quatro espécies de 

preguiças; (2) que os cromossomos de C. didactylus eram os mais diferentes 

entre as quatro espécies analisadas; e (3) que dentro do gênero Bradypus, B. 

variegatus e B. tridactylus apresentaram os cariótipos mais semelhantes. 

 Os ambientes em que as preguiças habitam vêm sendo cada vez mais 

degradados, o que representa ameaça à sua sobrevivência. Com isso, 

programas de conservação e manejo desses animais se tornam importantes e 

para isso é fundamental o estudo citogenético. A caracterização cromossômica 

do grupo pode identificar novas espécies, além de fornecer dados para a 

formação de pares de acasalamento que originem prole viável e fértil. 
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2. ESTUDOS CROMOSSÔMICOS COMPARATIVOS EM MAMÍFEROS 

 

Estudos cromossômicos comparativos em espécies de mamíferos são 

realizados há décadas. Já em 1964, Ohno et al. apontaram a alta conservação 

do cromossomo X em diferentes espécies de mamíferos placentários. Com o 

desenvolvimento das técnicas de bandamento cromossômico e de citogenética 

comparativa foi possível verificar que essa alta conservação não estava restrita 

a esse cromossomo e que mamíferos pertencentes a diferentes famílias ou 

ordens compartilhavam autossomos conservados (Buckland & Evans, 1978; 

Dutrillaux, 1979; Dutrillaux & Couturier, 1983; Petit et al., 1984). No entanto, 

esse tipo de análise apresentava certas limitações, uma vez que a comparação 

de cromossomos pequenos era particularmente difícil e na maioria das vezes 

não era possível a determinação da homologia de cariótipos completos, 

principalmente entre espécies distantes filogeneticamente. Com isso, 

experimentos de mapeamento gênico comparativo foram realizados para 

alguns grupos (O’Brien & Graves, 1991), permitindo a confirmação e 

refinamento dos mapas de homologia construídos a partir das interpretações 

dos estudos comparativos de bandamento cromossômico. Os primeiros 

estudos de mapeamento gênico eram trabalhosos e consumiam muito tempo, 

de modo que não era possível realizar uma abordagem em larga escala. 

Com o desenvolvimento da técnica de pintura cromossômica, que 

consiste em uma FISH com sondas cromossomo específicas, comparações 

interespecíficas tornaram-se muito mais eficazes e refinadas, permitindo a 

identificação de sintenias conservadas e de rearranjos intercromossômicos, 

envolvendo segmentos de até 5 Megabases (Mb) em espécies de diferentes 

ordens de Eutheria (Schertan et al., 1994). Aliada ao bandamento 

cromossômico, a pintura constitui ferramenta importante na obtenção de mapas 

de homologia (García et al., 2000; Yang et al., 2003; Svartman et al., 2006). 
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2.1. A PINTURA CROMOSSÔMICA NA COMPARAÇÃO DOS 

CROMOSSOMOS DE MAMÍFEROS 

A técnica de pintura cromossômica foi introduzida por Lichter et al. 

(1988) no estudo dos cromossomos humanos. Em seguida, a técnica passou a 

ser aplicada na comparação dos cromossomos humanos com os cromossomos 

de outras espécies de primatas (Wienberg et al., 1990; Jauch et al., 1992), 

evidenciando a eficiência da pintura cromossômica na demonstração de blocos 

de sintenia conservados entre espécies, podendo validar correspondências 

propostas por comparações de padrões de bandas. A delineação das 

homologias entre os complementos cromossômicos de vários primatas por 

essa técnica foi inicialmente possível devido ao alto grau de similaridade 

molecular entre os genomas das espécies desse grupo. Melhoramentos 

metodológicos permitiram que a pintura cromossômica comparativa pudesse 

ser estendida a espécies pertencentes a outras ordens de mamíferos (Zoo-

FISH). O primeiro estudo desse tipo foi realizado por Scherthan et al. (1994) 

com a hibridação de bibliotecas de cromossomos humanos em preparações 

metafásicas de camundongo, cervo indiano e baleia. 

O método mais utilizado para a obtenção de sondas para a pintura 

cromossômica é o flow sorting, que consiste na separação dos cromossomos 

de um cariótipo por citometria de fluxo, de acordo com o seu tamanho e 

conteúdo de bases (AT e GC) (Ferguson-Smith et al., 2005). No entanto, o alto 

custo do equipamento e a necessidade de técnicos treinados para manipulá-lo 

faz com que essa técnica esteja disponível apenas em uma minoria dos 

laboratórios de citogenética. O flow sorting também exige a obtenção de 

culturas de células de boa qualidade, o que, dependendo da amostra, pode não 

ser possível. Outra limitação é que para os cariótipos de algumas espécies, 

geralmente com cromossomos muito semelhantes ou pequenos, a separação 

não é eficiente. A microdissecção surge, então, como um método alternativo 

mais trabalhoso, mas que pode suprir limitações do flow sorting. O método foi 

desenvolvido na década de 80 em análises de cromossomos politênicos de 

Drosophila e foi rapidamente aplicado aos genomas de mamíferos (Fan, 2002). 

A microdissecção consiste na raspagem do cromossomo ou região 

cromossômica alvo com uma microagulha, controlada por micromanipulador, 
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seguida da coleta do material em meio adequado (Weimer et al., 1999). No 

entanto, a quantidade de cromossomos recolhidos por essa técnica é 

relativamente menor, o que gera sondas de qualidade mais baixa em relação 

às geradas por flow sorting e que, geralmente, não são funcionais quando 

aplicadas a grupos distantes filogeneticamente. Nos dois casos, o material 

obtido é amplificado e marcado em uma reação de DOP-PCR (Degenerate 

Oligonucleotide-Primed Polymerase Chain Reaction), como descrito por 

Telenius et al. (1992). As sondas podem, então, ser utilizadas em experimentos 

de FISH e irão hibridar com sequências complementares ao longo dos 

cromossomos, revelando as regiões de homologia. 

A pintura cromossômica é uma técnica simples e reproduzível e os 

resultados são visíveis imediatamente, permitindo a delineação de blocos 

conservados entre espécies mesmo em cromossomos que não compartilham 

qualquer semelhança morfológica ou quanto ao padrão de bandas (Wienberg & 

Stanyon, 1997; Svartman et al., 2006; Yang et al., 2006; Huang et al., 2008). A 

técnica permite construir rapidamente mapas comparativos de homologia 

cromossômica entre espécies, que fornecem informações para a compreensão 

da organização dos genomas de mamíferos e contribuem para a identificação 

de potenciais segmentos genômicos ancestrais (Chowdhary et al., 1998; Yang 

et al., 2003; Wienberg, 2004; Ferguson-Smith & Trifonov, 2007).  

Apesar do potencial, a pintura cromossômica apresenta limitações. A 

sua resolução é de aproximadamente 5 Mb, falhando na identificação de 

pequenas regiões de homologia (Schertan et al., 1994). Também não é 

possível a determinação da orientação do segmento conservado e nem a 

detecção de rearranjos intracromossômicos, como inversões ou inserções, que 

possam ter ocorrido nesses blocos (Wienberg & Stanyon, 1995; Stanyon et al., 

2001; Cardone et al., 2002). Além disso, a pintura cromossômica só é bem 

sucedida entre espécies cujos genomas tenham divergido há até 105 m.a., 

assim, não é possível a pintura entre espécies de Eutheria e espécies 

pertencentes a outros grupos de mamíferos, como os marsupiais e os 

monotremados ou outros vertebrados (Ferguson-Smith & Trifonov, 2007). Isso 

deve ocorrer devido ao alto grau de reorganização dos genomas das espécies 

desses grupos distantes, como pode ser verificado na comparação entre os 
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genomas do marsupial M. domestica e o humano, disponível no Ensembl, em 

que fica evidente o embaralhamento dos segmentos sintênicos.  

As soluções atuais para superar as limitações da técnica consistem no 

mapeamento de sequências únicas e na comparação entre genomas 

sequenciados. Por exemplo, a comparação entre os cromossomos do 

ornitorrinco (Monotremata) com os humanos e os da galinha foi realizada a 

partir do mapeamento de segmentos clonados em cromossomos artificiais de 

bactéria (BAC) (Rens et al., 2007). Já, um mapa de homologia entre os 

cromossomos do marsupial Monodelphis domestica e os cromossomos 

humanos foi construído a partir da comparação de seus genomas in silico e 

está disponível no banco de dados Ensembl. No entanto, essas técnicas 

alternativas são mais trabalhosas e caras, além de estarem restritas a uma 

quantidade relativamente pequena de espécies. A pintura cromossômica, 

portanto, permanece como uma abordagem universal, que pode ser aplicada a 

uma grande quantidade de espécies, representando uma ferramenta efetiva no 

estudo da evolução dos cariótipos de Eutheria.  

Alguns experimentos de pintura cromossômica também representam 

alternativas para as limitações da técnica. Por exemplo, a utilização de sondas 

cromossomo específicas provenientes de espécies com números diplóides 

altos, como os cães, permite a geração de mapas de homologia cromossômica 

de maior resolução, uma vez que esses cariótipos permitem a construção de 

sondas contendo segmentos menores do genoma (Müller et al., 1998; Yang et 

al., 1999). A pintura cromossômica recíproca, em que as sondas 

correspondentes aos cromossomos de uma espécie são aplicadas aos 

cromossomos de outra espécie e vice-versa, também é uma alternativa, que 

permite a identificação mais exata dos segmentos cromossômicos homólogos 

e pode fornecer informações a respeito dos pontos de quebra dos rearranjos 

(Wienberg & Stanyon, 1997). Esse tipo de estudo auxilia na identificação de 

segmentos ancestrais, uma vez que permite a verificação da homologia real 

entre os segmentos cromossômicos aparentemente compartilhados. Por 

exemplo, os cariótipos do porco e do gato foram estudados reciprocamente 

com o humano, o que demonstrou que as associações sintênicas de 

cromossomos humanos (HSA) 12/22 e HSA 16/19 nas duas espécies 

correspondiam aos mesmos segmentos humanos, confirmando sua homologia 
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real (Wienberg et al., 1997; Goureau et al., 1996). Por outro lado, foi 

demonstrado por pintura cromossômica recíproca que a associação HSA 2/8/4, 

detectada no pangolim e em Afrotheria, não corresponde a uma homologia 

real, uma vez que o segmento de HSA 2 é diferente nos dois grupos (Yang et 

al., 2006). 

À medida que os mapas comparativos de homologia cromossômica 

foram sendo esquematizados para diversas espécies de mamíferos verificou-se 

que certos blocos correspondentes a determinados cromossomos humanos 

tendiam a estar fundidos em outras espécies (Ferguson-Smith & Trifonov, 

2007). A partir das comparações entre grupos distantes filogeneticamente, 

algumas dessas associações, compartilhadas por um grande número de 

clados, puderam ser classificadas como ancestrais. Uma característica é 

considerada ancestral somente se foi herdada do ancestral comum mais 

recente do grupo, sendo as outras associações classificadas como derivadas.  

 

2.1.1. PINTURA CROMOSSÔMICA EM MAMÍFEROS PLACENTÁRIOS 

A pintura cromossômica é uma ferramenta muito útil em estudos de 

filogenia, uma vez que os rearranjos cromossômicos são considerados 

alterações genômicas raras (Rokas & Holland, 2000), com probabilidade 

relativamente pequena de homoplasia (similaridades que não compartilham 

uma origem comum). A resolução da técnica é suficiente para permitir a 

reconstrução de linhagens que mostrem a relação entre espécies, famílias e 

ordens, revelando assinaturas cromossômicas características de cada 

linhagem (Ferguson-Smith & Trifonov, 2007). A comparação entre os 

cromossomos humanos e os de espécies representativas da grande maioria 

das ordens de mamíferos placentários já foi realizada, por meio de pintura 

cromossômica (Korstanje et al., 1999; Müller et al., 1999; Nie et al., 2002; 

Volleth et al., 2002; Yang et al., 2003; Robinson et al., 2004; Yang et al., 2004; 

Fersuson-Smith et al., 2005; Svartman et al., 2006; Yang et al., 2006; Balmus 

et al., 2007; Kellogg et al., 2007; Graphodatsky et al., 2008; Nie et al., 2008). 

Apenas a ordem Hyracoidea não teve os seus cromossomos comparados com 

os humanos diretamente por pintura cromossômica. 
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Com o número crescente de estudos de pintura cromossômica e a 

construção de mapas comparativos de homologia cromossômica para diversas 

espécies de Eutheria, tornou-se vital que esses dados fossem 

computadorizados e estivessem amplamente disponíveis. Assim, 

pesquisadores do Cambridge Resource Centre for Comparative Genomics e do 

Sanger Centre desenvolveram o banco de dados Chromhome 

(www.chromhome.org), que reúne dados de comparação cromossômica e 

mapas de homologia cromossômica produzidos para mais de 30 famílias de 

mamíferos. 

Na Tabela I.1 estão listadas as principais associações sintênicas de 

autossomos humanos presentes nos cariótipos de espécies das supraordens 

Euarchontoglires e Laurasiatheria. 

Espécies pertencentes à ordem dos primatas foram as primeiras a terem 

os seus cromossomos comparados com os humanos. O que se observa no 

grupo é uma alta conservação cariotípica, com exceção dos gibões, que 

possuem um cariótipo extremamente rearranjado (Müller et al., 2003). Os 

grandes macacos (chimpanzé, orangotango e gorila) apresentam cariótipos 

quase idênticos aos humanos, diferindo apenas em relação a HSA 2, que 

corresponde a dois autossomos nos macacos e à translocação recíproca entre 

dois cromossomos no gorila, homólogos a HSA 5 e 17 (Stanyon et al., 1992; 

Ferguson-Smith et al., 2005). A associação HSA 14/15 é frequentemente 

observada em vários mamíferos, primatas e não primatas. Nos macacos do 

Novo Mundo essa associação está presente em todas as espécies estudadas, 

com HSA 14 conservado intacto, enquanto HSA 15 encontra-se fragmentado 

em dois ou três segmentos (Giffalli-Iughetti, 2008). Um cariótipo ancestral de 

2n=48 para os primatas foi proposto por Frönicke (2005), com base em estudos 

de pintura cromossômica, contendo as associações HSA 3/21, 14/15, 12a/22b, 

12b/22a e 7b/16p.  
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Tabela I.1 – Principais associações de autossomos humanos, consideradas não ancestrais de 
Eutheria, presentes em espécies das supraordens Euarchontoglires e Laurasiatheria 

Supraordem Ordem Associações derivadas 
de autossomos 

humanos 

Referências 

 
 
 
 

Euarchontoglires 

Primatas 2/16, 5/7, 8/18, 10/16 Consigliere et al. (1996) 
Stanyon et al. (2000) 
Garcia et al. (2000) 

Dermoptera 1/2, 1/10, 2/21, 4/18, 7/15, 
7/16, 7/19, 10p/16p 

Nie et al. (2008) 

Scadentia 2/21, 10/16, 11/20 Müller et al. (1999) 

Rodentia 1/10, 3/19, 9/11 Graphodatsky et al. (2008) 

Lagomorpha 1/10, 9/11 Korstanje et al. (1999) 
Li et al. (2004) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Laurasiatheria 

Carnivora 2/20, 3/19, 18/22 Rettenberger et al. (1995) 
Wienberg et al. (1997) 
Frönicke et al. (1997) 
Yang et al. (1999, 2000) 
Cavagna et al, (2000) 
Perelman et al. (2005) 

Cetartiodactyla 4/12, 5/19 Yang et al. (1997) 
Bielec et al. (1998) 
Biltueva et al. (2004) 
Balmus et al. (2007) 

Perissodactyla 1q/10, 5/19, 11/19 Yang et al. (2004) 

Chiroptera 1/6; 4/11, 4/19p, 8/13, 11/12, 
18/20 

Volleth et al. (1999, 2002) 

Eulipotyphla 1/5, 1/11, 3/19. 4/20, 5/19, 
8/10, 8/13 

Dixkens et al. (1998); 
Yang et al. (2006) 
 Ye et al. (2006) 

Pholidota 1q/5, 1q/11, 2p/5, 4p+q/20, 
5/13, 6/19, 7/11, 8q/10p 

Yang et al. (2006) 

 

Dermoptera foi a última ordem de Eutheria a ter os seus cromossomos 

comparados aos humanos por pintura cromossômica. Estudos de pintura 

recíproca demonstraram que a associação HSA 7/16 verificada no grupo não 

corresponde à associação considerada ancestral HSA 7b/16p (Nie et al., 2008). 

A associação derivada HSA 2/21, compartilhada pelas ordens Dermoptera e 

Scadentia, foi sugerida como uma evidência cromossômica para a classificação 

das duas ordens como grupos-irmãos, como já havia sido sugerido, com 

confiabilidade moderada, por estudos moleculares (Springer et al., 2003; Nie et 

al., 2008). 
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Nos roedores, a pintura cromossômica tem sido particularmente 

produtiva na análise de espécies de famílias não Muroidea, como a Sciuridae 

(esquilos), que apresentam cariótipos altamente conservados (Stanyon et al., 

2003; Li et al., 2004, 2006). Um cariótipo ancestral para a ordem foi proposto, 

com 2n=50 (Graphodatsky et al., 2008). As associações derivadas HSA 1/10 e 

9/11 foram detectadas em espécies de Rodentia e Lagomorpha, fornecendo 

apoio adicional à hipótese de que essas ordens são grupos-irmãos (Korstanje 

et al., 1999; Li et al., 2004). 

Nos carnívoros, os estudos de pintura cromossômica apoiaram a 

separação filogenética do grupo em dois clados monofiléticos: Feliformia e 

Caniformia (Nie et al. 2002; Graphodatsky et al., 2002; Perelman et al., 2005). 

A família Felidae tem uma taxa de evolução cariotípica baixa e quase todas as 

espécies apresentam um número diplóide de 38 cromossomos, com um 

cariótipo muito semelhante ao proposto como o ancestral para carnívoros. Em 

contraste, as espécies da família Canidae apresentam cariótipos muito 

rearranjados (Yang et al., 1999, Graphodatsky et al., 2001). 

A ordem Cetartiodactyla possui como assinaturas cromossômicas a 

associação HSA 5/19p e a fissão HSA 6p-q. O cariótipo ancestral proposto 

para a ordem possui um número diplóide de 52 cromossomos (Balmus et al., 

2007).  

Em Chiroptera, a monofilia do grupo é fortemente apoiada por dados de 

citogenética comparativa. A associação HSA 4/19 está presente em todas as 

espécies estudadas e parece ser uma característica cromossômica da ordem 

(Volleth et al., 2002).  

Assinaturas cromossômicas para as supraordens Euarchontoglires e 

Laurasiatheria não foram identificadas, o que deve significar que a divergência 

inicial do grupo não foi acompanhada de rearranjos cromossômicos 

significativos (Ferguson-Smith & Trifonov, 2007). 

 

PINTURA CROMOSSÔMICA NA SUPRAORDEM AFROTHERIA 

As espécies de Afrotheria Orycteropus afer (porco da terra), Loxodonta 

africana (elefante africano), Elephas maximus (elefante asiático), 

Macroscelides proboscideus e Elephantulus rupestris (musaranho elefante), 
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Chrysochloris asiaticus (toupeira dourada) e Trichechus manatus latirostris 

(manatim da Flórida) tiveram os seus cromossomos comparados com os 

humanos pela pintura cromossômica (Yang et al., 2003; Frönicke et al., 2003; 

Robinson et al., 2004; Svartman et al., 2004; Kellogg et al., 2007). Em todas as 

espécies estudas as associações sintênicas HSA 1/19 e 5/21 foram 

detectadas. A associação HSA 5/21 não foi encontrada em qualquer outra 

espécie de Eutheria, enquanto que HSA 1/19 está presente também em 

espécies de Primata, Eulipothypla, Cetartiodactyla e Xenarthra (Bigoni et al., 

1997; Stanyon et al., 2000, 2002; Bigoni et al., 2003, 2004; Biltueva et al., 2004; 

Nie et al., 2006; Svartman et al., 2006; Yang et al., 2006; Ye et al., 2006). 

Entretanto, estudos de pintura recíproca e de mapeamento gênico com 

espécies de Afrotheria, Cetartiodactyla e Primata demonstraram que a 

associação não é homóloga nesses grupos (Frönicke et al., 2003; Yang et al., 

2003; Biltueva et al., 2004; Nie et al., 2006). A partir desses dados foi sugerido 

que as associações HSA 1/19 e 5/21 correspondem a sinapomorfias 

cromossômicas de Afrotheria, representando evidências não moleculares de 

que Afrotheria é um clado natural (Frönicke et al., 2003; Svartman et al., 2004; 

Kellogg et al., 2007; Ruiz-Herrera & Robinson, 2007). 

As associações consideradas ancestrais para os Eutheria pela maioria 

dos autores (Murphy et al., 2003) foram observadas nas espécies estudadas de 

Afrotheria, apenas os elefantes e o manatim não apresentaram a associação 

HSA 4/8 (Yang et al., 2003; Kellogg et al., 2007). A associação HSA 10/12/22 

também está presente em todas as espécies estudadas. Essa associação foi 

proposta como ancestral de Eutheria e foi observada também em Carnivora, 

estudos de pintura recíproca demonstraram que é homóloga nas duas ordens 

(Graphodatsky et al., 2002; Nie et al., 2002; Yang et al., 2003; Frönicke et al., 

2003). Um único homólogo ao cromossomo 1 humano está presente nos 

cariótipos de Afrotheria, com exceção dos elefantes e do manatim (Yang et al., 

2003; Kellogg et al., 2007). Esses dados apóiam a conservação de HSA 1 

intacto no cariótipo ancestral de Eutheria, como proposto por Murphy et al. 

(2003). 

Dentre as ordens que compõem o clado Afrotheria apenas Hyracoidea 

não teve os seus cromossomos diretamente comparados com os humanos por 

pintura cromossômica. No entanto, Pardini et al. (2007) realizaram um estudo 
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de pintura recíproca entre uma espécie de Hyracoidea (Procavia capensis) e 

outras três espécies de Afrotheria (L. africana, elefante africano, T. manatus 

latirostris, manatim da Flórida e O. afer, porco da terra), cujos cariótipos já 

foram comparados com o humano (Yang et al., 2003; Kellogg et al., 2007). 

Torna-se, assim, possível a comparação indireta entre os cromossomos 

humanos e os cromossomos de P. capensis.  

 

PINTURA CROMOSSÔMICA NA SUPRAORDEM XENARTHRA 

Um estudo de pintura cromossômica, comparando os cariótipos de três 

espécies de Xenarthra, foi realizado por Dobigny et al. (2005). Sondas 

correspondentes aos cromossomos da preguiça de dois dedos, Choloepus 

didactylus, foram hibridadas nos cromossomos de uma espécie de tamanduá 

(Tamandua tetradactyla) e uma espécie de preguiça de três dedos (Bradypus 

tridactylus). Os autores mostraram que os cariótipos das preguiças de dois e 

três dedos são similares e significativamente distintos do cariótipo do 

tamanduá. As sondas de alguns cromossomos também foram hibridadas no 

tatu (Euphractus sexcinctus), grupo externo da ordem Pilosa (tamanduás e 

preguiças), o que permitiu determinar a direção dos rearranjos verificados. O 

principal tipo de rearranjo encontrado foi a fusão cromossômica, mas também 

foram documentadas fissões e inversões, além de reposicionamento 

centromérico.  

As espécies Dasypus novemcinctus (tatu), Tamandua tetradactyla 

(tamanduá), Choloepus hoffmanii e Choloepus didactylus (preguiças de dois 

dedos), representantes de três famílias de Xenarthra, já tiveram os seus 

cromossomos comparados com os humanos pela pintura cromossômica 

(Richard et al., 2000, 2003; Murphy et al., 2003; Svartman et al., 2006; Yang et 

al., 2006). Nas famílias Bradypodidae e Cyclopedidae esse tipo de estudo 

ainda não foi realizado. Os resultados obtidos com a pintura cromossômica 

nessas espécies estão resumidos na Tabela I.2. 
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Tabela I.2 – Comparação dos cromossomos humanos e de Xenarthra, 
utilizando pintura cromossômica com sondas humanas1  

Espécies 

 
Associações de 

autossomos 
humanos 

Cromossomos humanos 

Conservados 
Dois 

blocos 

Três ou 
mais 

blocos 

Choloepus hoffmanii 
(2n=50)

2
 

3/21, 4/8, 7/16, 
12/22(2x), 14/15, 

16/19 

1, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 
11, 13, 14, 15, 17, 

18, 20, 21, X 

2, 7, 12, 19, 
22 

8?, 16 

Choloepus didactylus 
(2n=65)

3
 

2/8, 3/21, 4/8, 7/10, 
7/16, 12/22 (2x), 

14/15 

9, 13, 15, 17, 18, 
20, 21, X 

1, 3, 4, 5, 6, 
10, 11, 12, 
14, 16, 19, 

22 

2, 7,8 

Dasypus novemcinctus 
(2n=64)

2
 

3/21(2x), 4/8, 7/16, 
10/12, 12/22(2x), 

14/15, 16/19 

5, 9, 13, 14, 15, 17, 
18, 20, X 

1, 4, 6, 7, 
10, 11, 16, 
19?, 21, 22 

2?, 3, 8, 

12 

Tamandua tetradactyla 
(2n=54)

2,3
 

1/9, 1/13, 1/19, 2/8, 
3/6, 3/21, 4/8, 7/16, 

8/17, 12/22(2x), 
14/15 (2x), 16/19

(2,3)
 

3/22, 5/11, 7/20
(2)

 
20/7/10

(3)
 

6
(3)

, 9, 10
(2)

, 11
(3)

, 
13, 17, 18, 20, 21, 

X 

2
(2)

, 6
(2)

, 7, 
10

(3)
, 11

(2)
, 

12, 14, 15, 
16, 19, 22 

1, 2
(2)

, 3, 
4, 5, 8 

1Características comuns a todas as espécies estão em negrito; 

2Svartman et al. (2006); 3Yang et al. (2006) 

 

Svartman et al. (2006) apontaram a grande semelhança entre os 

cariótipos das espécies de Xenarthra D. novemcinctus, T. tetradactyla e C. 

hoffmanii com o cariótipo ancestral de Eutheria de 2n=48 proposto por Murphy 

et al. (2003), estando todas as associações consideradas ancestrais presentes 

nas três espécies. Em C. hoffmanni essa conservação é mais evidente: vinte 

cromossomos dessa espécie parecem corresponder a cromossomos ancestrais 

e as únicas diferenças foram a conservação de HSA 10 (dividido em dois 

blocos no ancestral), HSA 8 dividido em três blocos (em dois no ancestral) e 
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HSA 16p dividido em dois blocos (intacto no ancestral). Os autores ressaltaram 

que nenhuma espécie de Afrotheria apresenta cariótipo tão semelhante ao 

proposto para o ancestral de Eutheria e sugeriram que a hipótese de que 

Xenarthra seja o grupo mais basal de Eutheria não pode ser descartada. O 

cariótipo do tatu também é muito similar ao ancestral, apenas com a divisão de 

alguns autossomos ancestrais e com a presença da associação HSA 10/12. O 

cariótipo do tamanduá aparece como o mais rearranjado entre os de Xenarthra 

com várias associações derivadas entre autossomos humanos. Svartman et al. 

(2006) sugeriram que talvez a divisão de HSA 8 em três blocos, verificada nas 

três espécies estudadas, seja uma marca cromossômica dessa supraordem.  

Yang et al. (2006) analisaram os cromossomos da mesma espécie de 

tamanduá estudada por Svartman et al. (2006), obtendo resultados 

semelhantes, estando as diferenças indicadas na Tabela I.2. A preguiça C. 

didactylus também fez parte desse estudo e os autores documentaram nela as 

associações ancestrais de Eutheria propostas por Murphy et al. (2003), com 

exceção de HSA 16/19, presente na grande maioria dos mamíferos. Yang et al. 

(2006) sugeriram que as associações HSA 2/8 e 7/10, presentes nos 

cromossomos do tamanduá e de C. didactylus, possam representar assinaturas 

cromossômicas de Xenarthra. A associação HSA 7/10 também está presente 

nos cariótipos da preguiça B. tridactylus e do tatu E. sexcinctus, que apesar de 

não terem tido os seus cromossomos diretamente comparados com os 

humanos, foram comparados com a preguiça C. didactylus (Dobigny et al., 

2005) e, então, por inferência puderam ter determinadas as relações de seus 

cromossomos com os humanos.  

 Ferguson-Smith & Trifonov (2007) sugeriram que a associação sintênica 

HSA 1/19 seja uma característica cromossômica comum a Afrotheria e 

Xenarthra, apoiando a hipótese de que essas supraordens são grupos-irmãos 

(Murphy et al., 2007; Prasad et al., 2008). Essa associação em Afrotheria 

compreende o segmento HSA 19p e no tamanduá é muito provável que esse 

também seja o segmento envolvido, uma vez que essa espécie mantém a 

associação ancestral HSA 16q/19q (Yang et al., 2006). No entanto, não há 

evidência de que os segmentos HSA 1 das associações sejam homólogos nos 

dois grupos e além disso, em Xenarthra essa associação só foi observada no 
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tamanduá, que apresenta o cariótipo mais rearranjado do grupo. Pode, assim, 

tratar-se de um caso de convergência. 

 

2.2. CARIÓTIPOS ANCESTRAIS 

 

Um dos principais objetivos dos estudos comparativos de pintura 

cromossômica entre mamíferos placentários é o estabelecimento de um 

cariótipo ancestral. A reconstrução de cariótipos ancestrais permite determinar 

os tipos de alterações cromossômicas e as épocas em que elas ocorreram ao 

longo da evolução de Eutheria, possibilitando o reconhecimento dos rearranjos 

que caracterizaram cada linhagem, além de auxiliar no mapeamento gênico 

(Haig, 1999; Murphy et al., 2001c; Wienberg, 2004). Uma vez que o genoma 

ancestral é definido, as taxas de alterações cromossômicas não precisam mais 

ser estimadas pela comparação de dois genomas atuais, como sugerido por 

Rettenberger et al. (1995), mas podem ser inferidas por referência ao genoma 

ancestral (Frönicke, 2005).  

A procura pelos cromossomos ancestrais de mamíferos tem uma longa 

tradição na citogenética. As primeiras tentativas de identificação de cariótipos 

ancestrais eram baseadas na observação das similaridades nos padrões de 

banda entre cromossomos de espécies distantes filogeneticamente, admitindo-

se que esses cromossomos compartilhados estariam presentes no ancestral 

comum (Dutrillaux, 1979; Dutrillaux et al., 1980; Nash & O’Brien, 1982). No 

entanto, só após a introdução da técnica de pintura cromossômica, mais 

precisamente da Zoo-FISH, na citogenética comparativa é que as suspeitas de 

homologias entre espécies puderam ser validadas e assim, os cariótipos 

ancestrais puderam ser propostos com maior confiabilidade (Murphy et al., 

2003; Frönicke, 2005; Ferguson-Smith & Trifonov, 2007). 

Uma série de hipóteses, com números diplóides variando de 2n=44 a 

2n=50, foram propostas para o cariótipo ancestral de Eutheria, com base em 

estudos de pintura cromossômica (Tabela I.3). Todas as propostas apresentam 

em comum a conservação dos cromossomos humanos inteiros HSA 3, 4, 5, 6, 

9, 11, 13, 14, 15, 17, 18, 20, 21 e X, dos segmentos HSA 2p→q1.2, 

2q1.2→qter e das associações sintênicas HSA 3/21, 12/22, 14/15 e 16/19. 
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Tabela I.3 - Principais propostas para o cariótipo ancestral de Eutheria, baseadas em 
estudos cromossômicos comparativos, após pintura cromossômica1 

 
Supraordens 
investigadas 

Cariótipos propostos 

Autores 
2n 

Associações 
de autossomos 

humanos 

Cromossomos 
humanos 

conservados 

Laurasiatheria 48 
3/21, 12/22, 
14/15, 16/19 

3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 
10, 11, 12, 13, 14, 
15, 17, 18, 20, 21, 

22, X 

Chowdhary et al.(1998) 

Laurasiatheria e 
Euarchontoglires 

44 
2/20, 3/21, 4/8, 

12/22(2x), 
14/15, 16/19 

1, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 
10, 11, 13, 14, 15, 
17, 18, 20, 21, X 

Haig (1999) 

Laurasiatheria e 
Euarchontoglires 

50 
3/21, 4/8/4, 

7/16, 12/22(2x), 
14/15, 16/19 

3, 4, 5, 6, 9, 11, 
13, 14, 15, 17, 18, 

20, 21, X 
Murphy et al. (2001c) 

Xenarthra, 
Laurasiatheria e 
Euarchontoglires 

50 
3/21, 4/8, 7/16, 

12/22(2x), 
14/15, 16/19 

3, 4, 5, 6, 9, 11, 
13, 14, 15, 17, 18, 

20, 21, X 
Richard et al. (2003) 

Afrotheria, 
Laurasiatheria e 
Euarchontoglires  

44 

1/19, 3/21, 4/8, 
7/16, 10/12/22, 
12/22, 14/15, 

16/19 

1, 3, 4, 5, 6, 9, 11, 
13, 14, 15, 17, 18, 

20, 21, X 
Yang et al. (2003) 

Afrotheria, 
Laurasiatheria e 
Euarchontoglires 

46 
3/21, 4/8, 7/16, 

10/12/22, 12/22, 
14/15, 16/19 

1, 3, 4, 5, 6, 9, 11, 
13, 14, 15, 17, 18, 

20, 21, X 
Frönicke et al. (2003) 

Afrotheria, 
Xenarthra, 

Laurasiatheria e 
Euarchontoglires 

48 
3/21, 4/8/4, 

7/16, 12/22(2x), 
14/15, 16/19 

1, 3, 4, 5, 6, 9, 11, 
13, 14, 15, 17, 18, 

20, 21, X 
Murphy et al. (2003) 

Afrotheria, 
Xenarthra, 

Laurasiatheria e 
Euarchontoglires 

46 
3/21, 4/8, 7/16, 

10/12/22, 12/22, 
14/15, 16/19 

1, 3, 4, 5, 6, 9, 11, 
13, 14, 15, 17, 18, 

20, 21, X 

Fersuson-Smith & 
Trifonov (2007) 

1 
Características comuns a todas as propostas estão em negrito 

 

 A primeira tentativa de reconstrução do cariótipo ancestral de mamíferos 

placentários, com base em dados de Zoo-FISH, foi realizada por Chowdhary et 

al. (1998). Os autores realizaram análise comparativa dos dados já descritos de 

pintura cromossômica para sete espécies de mamíferos placentários não 

primatas, pertencentes às ordens, Artiodactyla, Carnivora e Perissodactyla, 
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incluindo também dados disponíveis de mapeamento gênico. Foi proposto um 

cariótipo ancestral com 2n=48, contendo as associações HSA 3/21, 12/22, 

14/15 e 16/19. 

Em 1999, Haig propôs um cariótipo ancestral para Eutheria, baseado em 

dados da literatura de pintura cromossômica com sondas humanas em 23 

espécies de mamíferos placentários, das quais nove eram não primatas, 

pertencentes às ordens Artiodactyla, Carnivora, Perissodactyla e Insetivora. Foi 

proposto um cariótipo ancestral com 2n=44, conservando as mesmas 

associações sintênicas indicadas por Chowdhary et al. (1998) e incluindo as 

associações HSA 2p/20, 4/8p e 7/16.  

Murphy et al. (2001c) realizaram uma análise dos dados existentes de 

Zoo-FISH para mais de 40 espécies, pertencentes a nove ordens de mamíferos 

placentários das supraordens Laurasiatheria e Euarchontoglires. Propuseram 

um cariótipo ancestral para Eutheria com 2n= 50, contendo as associações dos 

cromossomos humanos 3/21, 4/8/4, 7/16, 12/22 (2x), 14/15 e 16/19. Além de 

estarem presentes em uma série de espécies de diferentes ordens de 

mamíferos, algumas dessas associações também fazem parte dos genomas de 

grupos externos, como galinha (Gallus gallus) e zebrafish (Danio rerio) (Burt et 

al., 1999; Postlethwait et al., 2000). Os autores ressaltaram a necessidade da 

realização de estudos com os grupos mais basais de Eutheria (Afrotheria e 

Xenarthra) e com grupo externo mais adequado. 

Um cariótipo ancestral de Eutheria também foi proposto por Richard et 

al. (2003). Os autores se basearam em dados de pintura cromossômica para 

espécies representativas de onze ordens de mamíferos placentários e 

comparações entre o padrão de bandas de mais de 200 espécies de Eutheria. 

Esse estudo incluiu espécies de três supraordens, Euarchontoglires, 

Laurasiatheria e Xenarthra (uma espécie de tatu, D. novemcinctus). Um 

cariótipo com 2n=50 foi proposto, muito similar ao sugerido por Murphy et al. 

(2001c), contendo as mesmas associações sintênicas e HSA 1 representado 

por dois cromossomos ancestrais. Os autores reconstruíram esse cariótipo 

ancestral com os cromossomos, considerados ancestrais, de espécies atuais, 

após bandamento R. Richard et al. (2003) concluíram que poucos rearranjos 

intercromossômicos devem ter ocorrido ao longo dos cerca de 100 m.a. que 

separam as espécies atuais do ancestral comum de Eutheria, uma vez que, 
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aproximadamente dez rearranjos desse tipo são suficientes para se reconstruir 

o cariótipo humano, a partir do cariótipo ancestral proposto. 

Yang et al. (2003) estudaram espécies de duas ordens de Afrotheria 

(Tubulidentata e Proboscidea) por pintura cromossômica com sondas 

humanas. Os resultados obtidos nesse trabalho, juntamente com dados da 

literatura para espécies representantes de Laurasiatheria e Euarchontoglires 

levaram os autores a propor um cariótipo ancestral para Eutheria, com 2n=44. 

O cariótipo proposto incluiu, além das associações propostas por Murphy et al. 

(2001c), as associações HSA 1/19p e HSA 10p/12/22, verificadas nas espécies 

estudadas de Afrotheria. Os autores consideraram que a detecção dessas 

associações em espécies de Afrotheria, grupo basal de Eutheria, dava forte 

apoio à sua inclusão no cariótipo ancestral. Além disso, experimentos de 

pintura recíproca demonstraram que a associação HSA 10/12/22 era homóloga 

em Afrotheria e Carnivora (Graphodatsky et al., 2002; Nie et al., 2002). O 

cariótipo proposto por Yang et al. (2003) difere daquele com 2n=50, sugerido 

por Murphy et al. (2001c), pela inclusão das associações HSA 1/19p e HSA 

10/12/22 e a conservação de HSA 1 em um único bloco. 

Fronicke et al. (2003) também estudaram os cromossomos de uma 

espécie de Afrotheria, o elefante africano e com isso sugeriram um cariótipo 

ancestral de Eutheria, com 2n=46 cromossomos, similar ao proposto por Yang 

et al. (2003), porém sem a associação HSA 1/19. Os autores consideraram que 

essa associação não devia ser homóloga às encontradas em outros grupos, 

tratando-se, provavelmente, de uma sinapomorfia dessa supraordem. 

Murphy et al. (2003) testaram as duas hipóteses propostas para a 

correspondência de HSA1 no cariótipo ancestral. A primeira é baseada nos 

estudos iniciais de pintura cromossômica comparativa que mostraram HSA1 

dividido em pelo menos dois segmentos na maioria das espécies estudadas, 

levando à sua divisão em dois cromossomos no cariótipo ancestral de Eutheria 

(Chowdhary et al., 1998; Murphy et al., 2001c; Richard et al., 2003). A hipótese 

alternativa apresenta HSA 1 intacto no ancestral, sendo fragmentado 

independentemente nas diferentes linhagens de mamíferos placentários (Yang 

et al., 2003). Murphy et al. (2003) compararam mapas gênicos entre humanos, 

gatos, vacas, camundongos e ratos e verificaram que os pontos de quebra de 

HSA1 nas diferentes espécies eram muito próximos, porém, não idênticos.  
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A segunda parte do estudo de Murphy et al. (2003) consistiu em 

experimentos de pintura cromossômica recíproca entre espécies de mamíferos 

placentários que apresentaram dois cromossomos homólogos a HSA 1. Os 

dois pares de cromossomos correspondentes a HSA 1 de uma espécie foram 

marcados diferentemente e hibridados juntos em metáfases de outra espécie. 

Se esses cromossomos tivessem a mesma origem nas diferentes espécies 

cada par cromossômico correspondente a HSA 1 deveria ser identificado por 

uma cor. Caso os rearranjos que originaram esses cromossomos fossem 

diferentes, ocorreria a pintura com as duas cores em um mesmo cromossomo 

homólogo a HSA 1. Em praticamente todas as espécies estudadas foram 

observados homólogos a HSA 1 marcados com as duas cores, indicando que 

os cromossomos correspondentes ao cromossomo 1 humano não são 

idênticos nas diferentes espécies, possuindo pontos de quebra distintos. 

O estudo de Murphy et al. (2003) incluiu ainda a pintura cromossômica 

com sonda correspondente a HSA 1 em uma espécie de baleia e em uma 

espécie de preguiça de dois dedos que ainda não haviam sido estudadas. Nos 

dois casos a sonda hibridou em apenas um cromossomo. Esses resultados 

apoiaram a hipótese de HSA 1 intacto no cariótipo ancestral de Eutheria. A 

localização física distinta dos pontos de quebra nas diferentes espécies é 

consistente com origens independentes para os cromossomos com homologia 

a HSA 1, que devem ter sido originados por eventos independentes de fissões 

cromossômicas. Os autores modificaram o cariótipo ancestral de Eutheria 

previamente proposto de 2n=50, com dois cromossomos homólogos a HSA 1 

(Murphy et al., 2001c), para um de 2n=48, com HSA 1 representado por um 

único cromossomo ancestral. 

Svartman et al. (2004) estudaram os cromossomos da espécie de 

Afrotheria, Macroscelides proboscideus (musaranho-elefante) e verificaram a 

conservação de HSA1 em um único cromossomo também nessa espécie, 

apoiando as propostas de HSA 1 intacto no cariótipo ancestral de Eutheria 

(Yang et al. 2003; Murphy et al., 2003). Quanto às associações HSA 1/19 e 

10/12/22, propostas como ancestrais por Yang et al. (2003), Svartman et al. 

(2004) destacaram que não havia dados suficientes para a inclusão dessas 

associações no cariótipo ancestral de Eutheria e, assim, sugeriram que o 

cariótipo ancestral proposto por Murphy et al. (2003) seria o mais provável. 
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Estudos mais completos de comparação cromossômica entre humanos 

e espécies de Xenarthra foram realizados por Yang et al. (2006) e Svartman et 

al. (2006). As sintenias consideradas ancestrais pela maioria dos autores, HSA 

3/21, 4/8, 7/16, 12/22 (2x) e 14/15, foram observadas em todas as espécies de 

Xenarthra estudadas e HSA 16/19 não estava presente apenas na preguiça C. 

didactylus, apoiando a inclusão dessas associações no cariótipo ancestral de 

Eutheria. Yang et al. (2006) confirmaram a inclusão da associação HSA 1/19 

no cariótipo ancestral, com base em sua presença em todas as espécies de 

Afrotheria estudadas e em Xenarthra. No entanto, Svartman et al. (2006) não 

consideraram essa associação como um traço ancestral, uma vez que ela foi 

verificada em apenas uma espécie de Xenarthra, justamente no tamanduá (T. 

tetradactyla), a mais rearranjada do grupo. Quanto à associação sintênica HSA 

10/12/22, proposta como ancestral de Eutheria por Yang et al. (2003), em 

Xenarthra apenas a sintenia HSA 10/12 foi observada no tatu (Svartman et al., 

2006), o que os autores não consideraram suficiente para a sua inclusão no 

cariótipo ancestral de Eutheria. 

Mais recentemente, Ferguson-Smith & Trifonov (2007) apresentaram 

um cariótipo ancestral de Eutheria, com 2n=46, baseado em associações 

sintênicas compartilhadas por espécies da grande maioria das ordens de 

mamíferos placentários. Esse cariótipo é muito similar ao proposto por Frönicke 

et al. (2003), contendo as associações HSA 3/21, 4/8, 7/16, 10/12/22, 12/22, 

14/15 e 16/19 e HSA 1 conservado em um único cromossomo.  

Uma característica muito interessante que pode ser observada em todos 

os cariótipos propostos para o ancestral de Eutheria é a alta conservação do 

cariótipo humano. Dez cromossomos humanos (HSA 1, 5, 6, 9, 11, 13, 17, 18, 

20 e X) representam cromossomos ancestrais nas propostas mais recentes 

(Murphy et al., 2003; Ferguson-Smith & Trifonov, 2007). O cromossomo X é 

particularmente interessante, pois é extremamente conservado em relação a 

seu tamanho, morfologia, padrão de bandas, ordem e conteúdo gênico nas 

espécies de mamíferos placentários, confirmando a hipótese de Ohno (1967), 

da conservação do cromossomo X nos mamíferos. 

Essas propostas para o cariótipo ancestral de Eutheria são preliminares, 

uma vez que não incluíram comparações com grupo externo apropriado, como 

os marsupiais. Estudos de pintura cromossômica entre espécies de mamíferos 
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placentários e marsupiais não foram bem sucedidas, devido à extensa 

divergência do DNA cromossômico dessas espécies. O único experimento de 

pintura cromossômica entre marsupiais e humanos que apresentou hibridação 

foi a FISH com sonda correspondente ao cromossomo X do marsupial M. 

eugenii em metáfases humanas. A biblioteca desse cromossomo marcou o 

braço longo e uma região proximal no braço curto do cromossomo X humano 

(Glas et al., 1999). 

Com a finalização do sequenciamento do genoma do marsupial 

Monodelphis domestica (Mikkelsen et al., 2007) foi possível a sua comparação 

com o genoma humano, o que permitiu a delineação dos segmentos 

cromossômicos homólogos entre os dois grupos. A comparação in silico dos 

cromossomos de M. domestica com os cromossomos humanos está disponível 

no banco de dados Ensembl. Robinson & Ruiz-Herrera (2008) realizaram uma 

análise da última proposta para o cariótipo ancestral de mamíferos placentários 

(Ferguson-Smith & Trifonov, 2007), tendo os genomas de M. domestica 

(MonDom 4.0) e da galinha (WASHUC 1) como grupos externos. Dentre os dez 

cromossomos humanos propostos como conservados intactos no cariótipo 

ancestral, um deles (HSA 13) também está presente na galinha e outro (HSA 

18) está presente no marsupial, indicando que esses cromossomos são 

simplesiomorfias de Eutheria. Em contraste, os cromossomos correspondentes 

a HSA 1, 5, 6, 9, 11, 17, 20 e X parecem ser sinapomorfias de mamíferos 

placentários, uma vez que não estão conservados nos grupos externos, 

apoiando a monofilia de Eutheria. Dentre as associações sintênicas 

consideradas ancestrais, HSA 4/8, 7/16, 12/22, 14/15 e 16/19 estão presentes 

tanto no marsupial quanto na galinha, representando traços simplesiomórficos 

de Eutheria. HSA 3/21 está presente na galinha, mas não no marsupial, em 

que a associação parece ter sido perdida por rearranjos intracromossômicos 

que levaram à sintenia HSA 21/Xp/3q/Xp/3q. A associação HSA 10p/12pq/22qt 

está presente no marsupial e, em parte, na galinha (HSA 12pq/22qt), sugerindo 

que HSA 12pq/22qt deveria estar presente no ancestral de Amniota e sua 

expansão incluindo HSA 10p é uma sinapomorfia unindo marsupiais e Eutheria. 

Portanto, as comparações in silico com grupos externos apropriados apoiaram 

a proposta de um cariótipo ancestral de Eutheria com 2n=46 cromossomos, 
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contendo as associações HSA 3/21, 4/8, 7/16, 10/12/22, 12/22, 14/15 e 16/19 

(Frönicke et al., 2003; Ferguson-Smith & Trifonov, 2007). 

Comparações in silico também foram realizadas entre as seqüências dos 

genomas humano, da galinha, do zebrafish e do pufferfish (Tetraodon 

nigroviridis) para a reconstrução de um provável cariótipo ancestral de 

vertebrados (Kohn et al., 2006). Os autores propuseram onze 

protocromossomos, muito conservados em aves e peixes, porém muito 

rearranjados em relação ao ancestral de Eutheria (Ferguson-Smith & Trifonov, 

2007). Esses resultados indicam que um grande número de rearranjos ocorreu 

na linhagem dos Theria após a divergência das aves, há aproximadamente 300 

m.a. Da mesma forma, grupos de ligação conservados, representando os 

cromossomos ancestrais de Eumetazoa, foram propostos a partir da 

comparação das seqüências humana e da anêmona-do-mar (Putnam et al., 

2007). Apesar de 700 m.a. de evolução independente, 40 grandes segmentos 

homólogos foram identificados, demonstrando a conservação de regiões 

cromossômicas mesmo em grupos muito distantes filogeneticamente.  
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3. EVOLUÇÃO CARIOTÍPICA EM MAMÍFEROS 

 

Estudos citogenéticos em espécies de mamíferos têm revelado extensos 

blocos de DNA, muitas vezes correspondendo a cromossomos inteiros ou 

braços cromossômicos, conservados entre espécies distantes 

filogeneticamente. O que mantém essas regiões ligadas por um período tão 

longo de tempo evolutivo, no entanto, ainda não é muito bem compreendido. O 

número diplóide em mamíferos varia de 2n=6, no cervo indiano (Muntiacus 

muntjak), a 2n=102, em uma espécie de roedor sul-americano 

(Tympanoctomys barrerae). Apesar das diferenças em relação ao número e à 

morfologia cromossômica nos mamíferos, essas são geralmente resultantes da 

reorganização desses blocos sintênicos conservados, que se apresentam em 

diferentes combinações nas diferentes espécies (Ferguson-Smith & Trifonov, 

2007).  

A recombinação homóloga não alélica na meiose aparece como um 

mecanismo pelo qual segmentos conservados do genoma são separados e 

fundidos em diferentes combinações (Lupski & Stanklewicz, 2005; Kehrer-

Sawatzi & Cooper, 2007). Estudos dos genomas de vários organismos têm 

evidenciado características que aumentam ou diminuem a probabilidade de 

rearranjos cromossômicos. Nos primatas, pontos de quebra de rearranjos 

intercromossômicos são freqüentemente encontrados em regiões de 

duplicações cromossômicas segmentais (Lupski & Stanklewicz, 2005; Kehrer-

Sawatzi & Cooper, 2007). 

Os pontos de quebra cromossômica tendem a estar localizados próximos 

aos centrômeros e podem ser recorrentes em várias linhagens ao longo da 

evolução cariotípica (Murphy et al., 2005). Muitos desses pontos de quebra 

estão associados à formação de acrocêntricos, resultantes da fissão de um 

cromossomo com dois braços ou à formação de metacêntricos, produto da 

fusão de dois acrocêntricos. As fusões e fissões centroméricas são os tipos de 

rearranjos mais comuns na evolução cariotípica dos mamíferos e em algum 

momento da história evolutiva do grupo devem ter alterado cariótipos em 

relação ao número cromossômico, mesmo entre espécies próximas.  
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Uma correlação entre a localização de sítios frágeis cromossômicos em 

diversas espécies de Eutheria e pontos de quebra recorrentes também foi 

demonstrada (Robinson & Elder, 1987; Ronne, 1992; Stone et al., 1993; Yang 

& Long, 1993; Rodriguez et al., 2002; Ruiz-Herrera et al., 2002, 2006; Ruiz-

Herrera & Robinson, 2007), sugerindo que essas regiões instáveis podem ser 

um dos muitos fatores envolvidos na evolução cariotípica de mamíferos.  

O número total de blocos rearranjados por conjunto autossômico 

haplóide, revelado pela citogenética, fornece em muitos casos uma medida da 

relação entre as espécies. Quando o genoma humano foi comparado com o 

genoma da maioria dos Eutheria 30 a 40 blocos de homologia foram 

identificados. No entanto, algumas espécies, como os cães e os gibões 

apresentam um número duas vezes maior de blocos dispersos conservados 

em relação ao genoma humano (Wienberg et al., 1990; Yang et al., 1999; 

Ferguson-Smith & Trifonov, 2007). Isso pode significar que na evolução dessas 

duas últimas espécies um maior número de eventos de recombinação ilegítima 

tenha ocorrido, originando rearranjos.  

Apesar de uma taxa média de um rearranjo cromossômico a cada 10 

m.a. ter sido estimada para a linhagem dos Eutheria (Richard et al., 2003; 

Wienberg, 2004), não se pode dizer que exista um relógio molecular geral para 

esse tipo de alteração. As taxas de rearranjos cromossômicos variam 

dependendo do organismo e do tempo evolutivo da linhagem. Por exemplo, por 

50 milhões de anos, a partir do ancestral de Eutheria até o ancestral dos 

primatas, apenas três rearranjos cromossômicos principais ocorreram (Ijdo et 

al., 1991). Em seguida, uma repentina diversificação cariotípica ocorreu na 

linhagem que originou os gibões, com 24 rearranjos cromossômicos levando ao 

ancestral comum desses animais; rearranjos múltiplos subseqüentes 

originaram o cariótipo das espécies atuais. Por outro lado, durante o mesmo 

período a taxa de evolução cariotípica nos grandes macacos foi extremamente 

baixa (Müller et al., 2003; Wienberg, 2005). 

Estudos com técnicas de maior resolução apontam taxas 

consideravelmente mais altas para os rearranjos em Eutheria do que as 

estimadas por estudos de pintura cromossômica. Isso porque essas técnicas 

permitem a detecção de rearranjos intracromossômicos e de outros pequenos 

demais para a detecção por pintura cromossômica (Wienberg, 2004). Estudos 
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de mapeamento gênico comparativo têm demonstrado que, para os mamíferos, 

as alterações intracromossômicas são de duas a quatro vezes mais comuns 

que as alterações intercromossômicas (Haig, 1999; Murphy et al., 2000; Müller 

et al., 2000; Band et al., 2000; Eichler & Sankoff 2003; Pevzner e Tesler 2003), 

indicando que a alta conservação evolutiva dos grupos sintênicos em 

mamíferos não se estende à ordem gênica. Esses dados discordam das 

predições de Erlich et al. (1997) de que translocações seriam mais comuns que 

inversões, baseadas na comparação dos cromossomos do camundongo (com 

cariótipo altamente rearranjado em relação aos demais mamíferos) e os 

humanos. As comparações de sequências genômicas entre grupos distantes 

filogeneticamente, como entre os genomas humanos e os do marsupial M. 

domestica, da galinha e do zebrafish também indicam taxas mais altas para os 

rearranjos intracromossômicos em mamíferos (Postlethwait et al., 2000; 

Robinson & Ruiz-Herrera, 2008). 
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VI. SUMÁRIO E CONCLUSÕES 

 

Com o intuito de contribuir para a compreensão da evolução cariotípica 

em mamíferos, realizamos estudos comparativos, utilizando a pintura 

cromossômica, em dois grupos basais de mamíferos, as preguiças e os 

marsupiais. Realizamos comparações entre os cromossomos humanos e os 

cromossomos das preguiças de três dedos Bradypus torquatus e Bradypus 

variegatus, estabelecendo as homologias. A análise conjunta de nossos dados 

e daqueles da literatura sobre pintura cromossômica em outras espécies de 

Xenarthra permitiu identificar ou confirmar sinapomorfias cromossômicas dos 

grupos assim como características ancestrais. Também realizamos 

comparações entre os cromossomos X das duas espécies de preguiça e entre 

os cromossomos X dos marsupiais americanos Marmosops incanus e 

Metachirus nudicaudatus. 

 

Os principais resultados e conclusões estão resumidos a seguir. 

 

1. Os cariótipos de B. torquatus e B. variegatus são semelhantes 

quanto à correspondência com os cromossomos humanos. As duas espécies 

apresentaram em comum (a) a presença das associações dos cromossomos 

humanos (HSA) 4/8, 7/10, 7/16, 12/22, 14/15 e 17/19, (b) a conservação de 

HSA 5, 6, 9, 11, 13, 14, 15, 17, 18, 20 e X, (c) dois pares compartilhando 

homologia com HSA 2, 7, 10, 12, 19 e 22, (d) três pares, com segmentos 

homólogos a HSA 8 e (e) a ausência da associação ancestral de Eutheria HSA 

16/19.  

2. O cariótipo de B. variegatus (2n=54) é mais rearranjado em 

relação ao humano do que o de B. torquatus (2n=50), principalmente devido a 

fissões de cromossomos ancestrais, que levaram ao maior número diplóide 

dessa espécie. 

3. Reunindo os dados para as preguiças B. variegatus e B. torquatus 

aos das demais espécies de Xenarthra que tiveram estabelecidas as 

correlações entre seus cromossomos e os cromossomos humanos, 

confirmamos como características presentes em todas as espécies dessa 

supraordem (a) a conservação de HSA 9, 13, 17, 18, 20 e X, (b) a presença de 
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dois pares cromossômicos compartilhando homologia com HSA 19 e 22 e (c) a 

presença das associações HSA 4/8, 7/16, 12/22 e 14/15.  

4. Confirmamos a associação HSA 7/10 e a divisão de HSA 8 em 

três blocos como assinaturas cromossômicas da supraordem Xenarthra, o que 

concorda com a monofilia do grupo. 

5. Mostramos que a associação HSA 17/19, presente nos cariótipos 

de B. variegatus, B. torquatus e B. tridactylus, parece ser assinatura 

cromossômica do gênero Bradypus, apoiando a monofilia do grupo. 

6. Mostramos que a associação HSA 12/22/16 parece ser uma 

sinapomorfia cromossômica, unindo as espécies B. variegatus e B. tridactylus. 

7. Considerando a correspondência com os cromossomos humanos, 

verificamos que os cariótipos de B. variegatus e B. tridactylus são os mais 

semelhantes, no gênero Bradypus. 

8. A análise das correspondências entre as sequências dos 

cromossomos humanos e as sequências dos cromossomos de grupos externos 

de mamíferos placentários (marsupial e galinha) disponíveis no banco de 

dados Ensembl, mostrou que a associação HSA 7/10 presente na supraordem 

Xenarthra também ocorre nesses grupos externos. Confirmando-se a 

homologia dessa associação entre os grupos, ela deveria ser classificada como 

ancestral de Eutheria, apoiando a posição basal dos Xenarthra na árvore 

filogenética dos mamíferos placentários. 

9. Nossas análises comparativas permitiram propor um cariótipo 

ancestral de Xenarthra com número diplóide de 48 cromossomos, incluindo (a) 

as associações HSA 3/21, 4/8, 7/10, 7/16, 12/22 (2x), 14/15 e 16/19, (b) a 

conservação dos cromossomos HSA 1, 3, 4, 5, 6, 9, 11, 13, 14, 15, 17, 18, 20, 

21 e X, (c) dois pares cromossômicos com homologia a HSA 2, 7, 10, 12, 16, 

19 e 22 e (d) três pares com homologia a HSA 8. 

10.  Entre os Xenarthra, B. torquatus e C. hoffmanni, com os menores 

números diplóides da supraordem, apresentam os cariótipos mais conservados 

em relação ao cariótipo que propusemos como ancestral de Xenarthra e 

também em relação ao mais recente cariótipo proposto como ancestral de 

Eutheria. 
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11. A conservação da eucromatina do cromossomo X foi evidenciada 

nos experimentos de pintura cromossômica interespecífica, entre as preguiças 

B. torquatus e B. variegatus e entre os marsupiais M. incanus e M. 

nudicaudatus. Os segmentos heterocromáticos desses cromossomos se 

mostraram divergentes, não permitindo a hibridação in situ interespecífica.  
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VII. ABSTRACT 

 

In an attempt to shed additional light on mammalian karyotype evolution, 

we studied, by chromosome painting, the chromosomes of species from two 

mammalian basal groups, sloths and marsupials. We compared human 

chromosomes with the chromosomes of two species of three-toed sloths, 

Bradypus torquatus and Bradypus variegatus, establishing homologies. 

Analyzing together ours and published data on chromosome painting in 

Xenarthra species allowed us to identify or confirm chromosome 

synapomorphies and ancestral characteristics. We also used chromosome 

painting to compare the X chromosomes of Bradypus torquatus and Bradypus 

variegatus as well as the X chromosomes of two American marsupials, 

Marmosops incanus and Metachirus nudicaudatus. 

 

Our main results and conclusions are summarized below. 

 

1. The karyotypes of both B. torquatus and B. variegatus include (a) 

the human chromosomes associations HSA 4/8, 7/10, 7/16, 12/22, 14/15 and 

17/19, (b) the conservation of HSA 5, 6, 9, 11, 13, 14, 15, 17, 18, 20 and X, (c) 

the disruption into two blocks of HSA 2, 7, 10, 12, 19 and 22, (d) three pairs 

sharing homologous segments with HSA 8, and (e) the absence of the ancestral 

eutherian association HSA 16/19. 

2. B. variegatus (2n=54) presents a more rearranged karyotype, in 

relation to the human karyotype, than B. torquatus (2n=50), in particular due to 

fissions of ancestral chromosomes, which account for its higher diploid number. 

3. Our data on B. variegatus and B. torquatus together with the 

previously published comparisons between human and Xenarthra 

chromosomes confirm, as characteristics common to the species of this super-

order (a) the conservation of HSA 9, 13, 17, 18, 20 and X, (b) the disruption of 

HSA 19 and 22 into two blocks, and (c) the presence of the human 

chromosome associations HSA 4/8, 7/16, 12/22 and 14/15.  

4. The human chromosome association HSA 7/10 and the disruption 

of HAS 8 into three blocks were confirmed as chromosome signatures for the 

super-order Xenarthra, supporting the monophyly of the group.  
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5. The HSA 17/19 association, which we demonstrated to be shared 

by B. variegatus, B. torquatus and B. tridactylus karyotypes, appears as a 

chromosome signature for the genus Bradypus, supporting the monophyly of 

the group. 

6. The HSA 12/22/16 association seems to be a chromosome 

synapomorphic trait linking the species B. variegatus e B. tridactylus. 

7. Take into account the correspondence between human and 

Bradypus chromosomes we observed that B. variegatus and B. tridactylus 

karyotypes are the most similar in the genus. 

8. Based on the comparison of the human chromosomes sequences 

to the chromosomes sequences of the chicken and a marsupial species 

(outgroups to placental mammals), available in Ensembl database, we showed 

that a HSA 7/10 association, which is present in the super-order Xenarthra, is 

also present in the karyotype of the two outgroup species. As the homology 

between this chromosome association in Xenarthra and the outgroups are 

demonstrated, strong support for the classifications of this association as 

ancestral to Eutheria and of Xenarthra as a basal group in the eutherian 

phylogenetic tree will be given.  

9. Our comparative analysis allow us to propose an ancestral 

Xenarthra karyotype with 2n=48, including (a) the human chromosome 

associations HSA 3/21, 4/8, 7/10, 7/16, 12/22 (2x), 14/15 and 16/19, (b) the 

conservation of HSA 1, 3, 4, 5, 6, 9, 11, 13, 14, 15, 17, 18, 20, 21 and X, (c) the 

disruption into two blocks of HSA 2, 7, 10, 12, 16, 19 and 22, and (d) three pairs 

sharing homologous segments with HSA 8. 

10. Among Xenarthra species, B. torquatus and C. hoffmanni, with the 

lowest diploid number of the super-order, show the most conserved karyotypes 

in relation to our proposed ancestral Xenarthra karyotype as well as to the most 

recently proposed ancestral eutherian karyotype. 

11. The conservation of the X chromosome euchromatin was 

demonstrated by interspecific chromosome painting between the sloths, B. 

torquatus and B. variegatus, and between the marsupials, M. incanus and M. 

nudicaudatus. The X chromosome heterochromatic segments were shown to be 

divergent in the extent to prevent in situ hybridization between species.  
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