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RESUMO: Sistemas de cromossomos sexuais simples estão difundidos entre os Tephritidae do gênero Anastrepha. Espécies 
deste gênero apresentam enorme importância pelo impacto que causam em frutíferas cultivadas, sobretudo no nordeste 
do Brasil. Análises citogenéticas desenvolvidas em Anastrepha sororcula, através da análise da estrutura cariotípica e 
bandamento C revelaram a presença de um sistema de cromossomos sexuais múltiplos do tipo X X X X /X X Y nesta 1 1 2 2 1 2

espécie. Enquanto as fêmeas apresentam um cariótipo homomórfico com 2n=12, os machos possuem 2n=11, onde se 
destaca um grande cromossomo Y despareado. O nível de divergência cariotípica da espécie A. sororcula do nordeste, 
com a presença de um sistema de cromossomos sexuais múltiplos, em relação às regiões central e sudeste do Brasil, podem 
indicar a ocorrência de impedimentos reprodutivos entre os exemplares das duas áreas e que possivelmente, como outros 
exemplos que existem neste gênero, A. sororcula constitua um complexo de espécies ainda não inteiramente definido.

Palavras-chave: Alossomos, Peste agrícola, Citogenética de insetos, Heterocromatina.

ABSTRACT: Simple sex chromosome systems are disseminated among the Tephritidae of the Anastrepha genus. 
Anastrepha species are tremendously important given the impact they cause in cultivated fruit plants, mostly in the 
northeast of Brazil. Cytogenetic analyses initiated in A. sorocula through the examination of the karyotypic structure and 
C-band exposed the presence of a multiple sex chromosome system X X X X /X X Y in this species. Whereas the female 1 1 2 2 1 2

homomorphic karyotype comprises 2n=12, the male karyotype consists of 2n=11, highlighting one large unpaired Y 
chromosome. The level of karyotypic divergence between the A. sorocula in the northeast - with the presence of a multiple 
sex chromosome system - and the southeast of Brazil, suggests the existence of reproductive impairments between 
specimens from the two areas and a possible birth of a new species.
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1. Introdução
Moscas-das-frutas Tephritidae apresentam 

destrutivo impacto na agricultura em muitos países 
(LOMBORG, 2004). A definição taxonômica para 
várias de suas formas ainda é complexa e pouco 
conhecida. Estudos genético-evolutivos nesta família têm 
ocasionado frequentes mudanças na sua taxonomia. 
Entre as abordagens genéticas empregadas neste 
grupo de espécies as análises citogenéticas tem se 
revelado particularmente adequadas em função da 
extensa diversidade cariotípica que apresentam. 

Alterações cromossômicas exercem um papel 
importante no processo de especiação (WHITE, 1978). 
Estudos citogenéticos realizados em Tephritidae têm 
identificado diversificação cariotípica relacionada ao 
número e morfologia cromossômica, frequência e 
posição de sítios ribossomais, padrões heterocromáticos 
e sistemas de cromossomos sexuais entre espécies 
(SOLFERINI; MORGANTE, 1990). 

Sistemas de cromossomos sexuais diferenciados 
podem ser promotores de barreiras pós-zigóticas 
efetivas e estão presentes em espécies de Tephritidae. 

De fato, nesta família são encontrados tanto sistemas de 
cromossomos sexuais simples, como múltiplos. Sistemas 
simples do tipo XY forma descritos na mosca do 
Mediterrâneo Ceratitis capitata (2n=12), na qual o 
cromossomo X é duas vezes maior que o Y (RADU et al., 
1975) e em várias espécies do gênero Anastrepha. 
Neste gênero, um dos mais importantes grupos de 
espécies do ponto de vista econômico e evolutivo, 
sistemas XX/XY ocorrem de forma predominante 
(SELIVON et al., 2005), onde em geral os cromossomos 
sexuais apresentam elevada quantidade de 
heterocromatina (SOLFERINI, 1985). Adicionalmente, 
para algumas espécies do gênero Rhagoletis, tem sido 
apontado à ocorrência de sistema de determinação do 
sexo do tipo XO (BUSH; BOLLER, 1977).

Além de sistemas simples, espécies de Anastrepha, 
como A. bistrigata e A. serpentina, podem apresentar 
sistemas múltiplos do tipo X X X X /X X Y, onde os 1 1 2 2 1 2

machos apresentam 2n=11, com três cromossomos 
sexuais heteromórficos (X X Y) e fêmeas 2n=12 1 2

(X X X X ). Estes sistemas são originários de sistemas 1 1 2 2

simples pré-existentes decorrentes da fusão de um

Macapá, v. 4, n. 2, p. 1-4, 2014
Disponível em http://periodicos.unifap.br/index.php/biota

Submetido em 11 de Maio de 2013 / Aceito em 11 de Junho de 2014

ARTIGO DOI: http://dx.doi.org/10.18561/2179-5746/biotaamazonia.v4n2p1-4

Biota Amazônia  ISSN 2179-5746 

Esta obra está licenciada sob uma Licença
Creative Commons Attribution 4.0 Internacional

http://periodicos.unifap.br/index.php/biota
http://www.crossref.org/crosscheck.html
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


Moura et al.  |  Sistema de cromossomos sexuais múltiplos X X X X /X X Y na mosca-das-frutas Anastrepha sororcula1 1 2 2 1 2

2Biota Amazônia

cromossomo autossomo com um cromossomo Y-original 
(SOLFERINI, 1985).  Divergências entre populações ou 
espécies em relação ao sistema de cromossomos sexuais 
podem constituir barreiras pós-zigóticas efetivas. Neste 
aspecto, no gênero Anastrepha, incompatibilidades 
reprodutivas têm sido assinaladas tanto no nível pré, 
como pós-zigótico (SELIVON, 1996; SELIVON et al., 
1999; VERA et al., 2006, CÁCERES et al., 2009). 

Dados cromossômicos de populações de A. sororcula 
do sudeste do Brasil já foram investigados (SELIVON et 
al., 2005). Contudo, análises citogenéticas desta 
espécie na extensa área referente ao nordeste 
brasileiro, importante região produtora e exportadora 
de frutas tropicais situada em região semi-árida, são 
em grande parte desconhecidos. Aqui é descrito o 
cariótipo de A. sororcula do Rio Grande do Norte, 
nordeste do Brasil, revelando um sistema de 
cromossomos sexuais múltiplos X X X X /X X Y 1 1 2 2 1 2

estabelecendo diferenças cariotípicas significativas 
desta população em relação a outras regiões 
geográficas brasileiras.

2. Material e Métodos
Estudos citogenéticos foram desenvolvidos a partir 

de larvas de Anastrepha sororcula coletadas 
diretamente de frutos de Psidum guajava provenientes 
do município de Nísia Floresta (6°5′37″ S, 35°12′37″ 
O) no Estado do Rio Grande do Norte, região nordeste 
do Brasil. Um total de 32 indivíduos foram analisados, 
compreendendo machos e fêmeas. Para a obtenção de 
cromossomos mitóticos foram utilizados os gânglios 
cerebrais e discos imaginais de larvas no terceiro instar 
(CANOVAI, 1994). As regiões heterocromáticas foram 
identificadas através de bandamento C, de acordo com 
SELIVON e PERONDINI (1997).

As análises citogenéticas foram realizadas em 
microscópio ótico em aumento de 1.000 vezes. As 
melhores metáfases foram fotografadas em 
fotomicroscópio Olympus BX50, com sistema digital de 
captura de imagens Olympus Dp70.

Para montagem de um idiograma, os cromossomos 
foram mensurados e os tipos cromossômicos definidos 
quanto à posição do centrômero, segundo a 
classificação de LEVAN et al. (1964). A mensuração dos 
cromossomos foi realizada a partir de 10 metáfases 
com o uso do software ImageTools. O comprimento foi 
expresso como percentagem do complemento haplóide 
da espécie.

3. Resultados
A população de A. sororcula apresentou valores 

diplóides diferentes entre fêmeas (2n=12) e machos 
(2n=11), que apresenta um cromossomo acrocêntrico a 
menos e presença de um grande cromossomo 
metacêntrico despareado (Figura 1). O cariótipo é 
composto por quatro pares de cromossomos 
autossômicos acrocêntr icos,  com segmentos 

heterocromáticos distribuído na região centromérica 
dos cromossomos. A espécie exibe um sistema de 
cromossomos sexuais múltiplos do tipo X X X X /X X Y. 1 1 2 2 1 2

O cromossomo sexual X  é acrocêntrico com duas 1

regiões heterocromáticas conspícuas, uma localizada na 
porção mediana do braço longo e outra em posição 
centromérica. O cromossomo X também é acrocêntrico 2 

com um bloco heterocromático presente na região 
centromérica. O cromossomo Y, metacêntrico, é o maior 
cromossomo do complemento dos machos,  
representando 16% do complemento haploide. Este 
cromossomo possui um grande bloco de heterocromatina 
na região mediana (Figuras 1 e 2).

4. Resultados
Os dados citogenéticos apresentados pela 

população de A. sororcula do estado do Rio Grande do 
Norte, NE do Brasil, revelam um peculiar sistema de 
cromossomos sexuais múltiplos do tipo X X X X /X X Y, 1 1 2 2 1 2

onde as fêmeas são homogaméticas e apresentam 
2n=12, enquanto os machos exibem 2n=11, com a 
presença no cariótipo de um grande cromossomo 
metacêntrico despareado. Espécies do gênero 
Anastrepha apresentam predominantemente valores

Figura 1. Idiograma dos cromossomos mitóticos de A. sororcula. O 
comprimento de cada cromossomo está representado em relação 
ao percentual de tamanho do total do complemento diploide 
(%TDC). Regiões hachuradas se referem à localização dos blocos 
heterocromáticos nos cromossomos.

Figura 2. Bandamento C em metáfases de fêmeas (a) e machos (b) 
de A. sororcula do Rio Grande do Norte. Cromossomos sexuais 
estão indicados na figura. 
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diplóides com 2n=12, e com poucas exceções, valores 
próximos a este, e presença de sistema simples de 
determinação do sexo do tipo XY. Os cromossomos 
sexuais nestas espécies representam marcadores 
citotaxonômicos efetivos, sobretudo pelo tamanho ou 
posição de blocos heterocromáticos (SELIVON et al., 
2005).

Estudos prévios em amostras de A. sororcula 
provenientes do Recôncavo Baiano, região distante 
cerca de 1.000 km ao sul da população de Nísia 
Floresta, indicaram cariótipos com 2n=12 e presença 
de um sistema simples XY (MORGANTE et al., 1993). Da 
mesma forma, outra população em Hidrolândia, estado 
de Goiás, região central do Brasil, também apresentou 
um valor diploide de 12 cromossomos e sistema XY, onde 
o cromossomo Y é representado pelo menor cromossomo 
do cariótipo e inteiramente heterocromático. O 
cromossomo X apresenta um tamanho grande e 
presença de um conspícuo bloco heterocromático 
intersticial (SELIVON et al., 2005).

Em geral os cromossomos sexuais em Anastrepha 
abrigam blocos heterocromáticos conspícuos capazes 
de identificar a espécie portadora com relativa 
precisão (SOLFERINI; MORGANTE, 1990; SELIVON et 
al., 2005). Além dos aspectos citotaxonômicos, a 
peculiar estrutura cromossômica e a distribuição de 
blocos heterocromáticos dos cromossomos sexuais das 
diferentes populações de A. sororcula já analisadas, 
permitem inferências sobre origem do sistema múltiplo 
identificado.

A dispersão de cromossomos XY nas espécies de 
Anastrepha sugere uma condição ancestral deste 
sistema na história do grupo. A extraordinária 
diversidade de tamanho e padrões heterocromáticos 
dos cromossomos X e Y (SELIVON et al., 2005), 
demonstram seu intenso dinamismo evolutivo. Embora os 
mecanismos de diversificação deste sistema não sejam 
inteiramente conhecidos, existem indicações de que 
possam facilitar a diferenciação para sistemas 
múltiplos, tais como o aqui reportado para A. sororcula. 

A partir do sistema simples XY, descrito em outras 
populações de A. sororcula (SELIVON et al., 2005), 
pode-se traçar os prováveis passos de diferenciação 
para o sistema múltiplo X X Y. A comparação entre os 1 2

dois sistemas revela que o cromossomo X e X1, 
acrocêntricos de mesmo tamanho e portadores de bloco 
heterocromático intersticial, sejam homeólogos e 
mantidos sem ou com pequeno grau de mudança das 
outras populações já investigadas. Contudo, ao 
contrário de A. bistrigata e A. serpentina onde sistemas 
X X X X /X X Y são originários de translocação 1 1 2 2 1 2

robertsoniana entre um Y-original e um autossomo 
(SOLFERINE; MORGANTE, 1990), em A. sororcula a 
diferenciação deste sistema parece ter sofrido, além de 
translocação robertsoniana, uma ou mais etapas 
acessórias de diferenciação. De fato, uma translocação 
envolvendo o pequeno cromossomo Y, heterocromático 

original com um autossomo acrocêntrico não permite 
remontar o padrão presente no cromossomo neo-Y, o 
maior do cariótipo de A. sororcula do Rio Grande do 
Norte. Neste cromossomo um grande bloco 
heterocromático, de tamanho compatível com o Y-
original encontra-se situado em posição intersticial. 
Contudo, esta conformação poderia ser alcançada pela 
ocorrência de uma inversão pericêntrica posterior ao 
evento de translocação robertsoniana inicial (Figura 3).

Mecanismos robertsonianos e translocações 
recíprocas representam rearranjos de grande 
importância na origem de vários sistemas simples e 
múltiplos de determinação do sexo em insetos 
(HUGHES-SCHRADER, 1953; WHITE, 1977; GUERRA, 
1988). Sistemas múltiplos de determinação do sexo do 
tipo X X Y, em gafanhotos, foram originados de duas 1 2

fusões sucessivas, uma entre o X original e um autossomo 
e a segunda entre o neo-Y e outro autossomo, 
originando os mecanismos neo-XY e X X Y 1 2

respectivamente (HEWITT, 1979). O acridídeo Scotussa 
daguerrei, da mesma forma, exibe um mecanismo de 
determinação do sexo deste tipo, surgido através de 
fusões cromossômicas. Cuja primeira teria ocorrido 
entre o X ancestral e um dos componentes dos 
autossomos (AA'), e uma segunda fusão teria se 
estabelecido entre o neo-Y e um cromossomo 
autossômico (B B') (MESA, 1963).

As diferenciações cariotípicas significantes em 
relação ao sistema de cromossomos sexuais entre as 
populações de A. sororcula de outras regiões brasileiras 
com a aqui descrita, indica um status biológico 
diferenciado da população do Rio Grande do Norte. 
Cromossomos sexuais são efetivas barreiras pós-
zigóticas e podem ocasionar um completo bloqueio do 
fluxo gênico entre os espécimes do Rio Grande do Norte 
e aqueles de outras áreas geográficas brasileiras.

Aspectos citogenéticos no gênero Anastrepha tem se 
mostrado de grande utilidade na identificação de 
diversidade oculta. Inúmeros exemplos de espécies 
crípticas têm sido observados neste gênero, sendo um 
dos mais destacados aquele que envolve diferentes 
formas de A. fraterculus (SELIVON, 1996).

Figura 3. Diagrama dos passos envolvidos na diferenciação 
cromossômica do alossomo neo-Y do sistema X X Y presente em 1 2

Anastrepha sororcula do Rio Grande do Norte a partir de um 
cromossomo Y original.
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Com base na análise dos resultados obtidos foi 
possível estabelecer que o sistema de cromossomos 
sexuais múltiplos da amostra de A. sororcula é derivado 
de um sistema simples XY presente em populações de 
outras regiões geográficas (MORGANTE et al., 1993; 
SELIVON et al., 2005). Devido ao papel restritivo de 
sistemas de cromossomos sexuais diferenciados no fluxo 
gênico interpopulacional, é possível que exista algum 
nível de bloqueio reprodutivo intraespecífico e que A. 
sororcula, como outros exemplos dentro da família 
Tephritidae possa constituir um complexo de espécies.
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