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Resumo: 

As alterações citogenéticas em bivalves, quer numéricas quer estruturais, têm sido cada 

vez mais utilizadas como bons indicadores em estudos de impacto ambiental dos 

poluentes. Dentro deste vasto grupo de organismos, a espécie Scrobicularia plana é 

considerada particularmente importante como “sentinela” neste tipo de estudos. A 

caracterização precisa do cariótipo desta espécie é essencial para que a sua utilização 

em estudos de Genoecotoxicologia seja possível. Actualmente o cariótipo desta espécie 

encontra-se insuficientemente determinado sendo uma das principais falhas ao nível de 

colorações diferenciais que permitam a identificação inequívoca dos diferentes pares e 

regiões cromossómicas. 

O primeiro objectivo deste trabalho foi então o estudo cromossómico desta espécie 

através da confirmação do cariótipo standard já existente e a aplicação das técnicas de 

Citogenética Clássica, bandas C e bandas NOR, e Molecular (FISH), de modo a 

aumentar os conhecimentos citogenéticos acerca destes individuos. Os exemplares 

foram capturados na Ria Formosa. Os resultados obtidos comprovaram que o número 

cromossómico diploide da espécie é 38. Foi possível constatar que a aplicação de 

técnicas de coloração diferencial é difícil para os cromossomas de S. plana, existindo 

necessidade de se proceder à adaptação de protocolos. No entanto no caso da técnica 

de FISH foi possível constatar marcação dos telómeros em praticamente todos os 

cromossomas. 

O segundo objectivo foi o estudo do índice mitótico e da aneuploidia como possíveis 

parâmetros indicadores das condições do habitat natural destes indivíduos e de poluição 

ambiental. O índice mitótico e a aneuploidia foram também avaliados visto serem 

considerados factores importantes na validação da utilização de S. plana como marcador 

de poluição e quanto à importância da sua aplicação em estudos de Genoecotoxicologia. 

 

 

Abstract:  

The cytogenetic alterations in Bivalvia, either numeric or structural, have been 

increasingly used as good markers in environment impact studies of pollutants. Within this 

vast group of organisms, the species Scrobicularia plana is considered particularly 

important as a “sentinel species” in environment impact studies.The precise 

characterization of the karyotype of this species is then  essential to allow its effective use 

in Genoecotoxicology studies.  Currently, the determination of this species karyotype is 

still insufficient being that one of the major fails is in differential staining that allows the 

unequivocally identification of the different chromosomic pairs and regions. 
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This work's first objective was a chromossomic study of this species by confirming the 

existent standard karyotype and the application of the Classic Cytogenetic's techniques,, 

C and NOR bands, and Molecular techniques (FISH) in order to increase cytogenetic 

knowledge on these individuals. The subjects were captured on Ria Formosa. The results 

proved a diploid number of 38 in this specie. It was possible to verify that the application 

of the differential coloring techniques is difficult for the S. plana chromosomes, and it was 

necessary to proceed with protocol adaptations. Nevertheless in the case of FISH 

techniques it was possible to verify telomeric marking in practically every chromosome(s). 

The second objective was the study of the use of the mitotic index and the aneuploidy as 

possible indicators of natural habitat conditions for this species and environmental 

pollution. These parameters were also evaluated since they are considered important 

factors in validating the use of the S. plana as a pollution marker and its use in 

Genoecotoxicology studies. 
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Abreviaturas: 
 
S. plana – Scrobicularia plana 

FISH – fluorescent in situ hibridization 

DNA – Deoxyribonucleic acid 

rDNA - ribosomal DNA  

rRNA – ribosomal RNA 

Ag - prata 

AgNO3 – Nitrato de prata 

MgCl2 – Cloreto de magnésio 

DAPI -  4',6-diamidino-2-phenylindole 

RNAse - Ribonuclease 

PNA – Peptide Nucleic Acid 

NOR – nucleolar organizers 

Bandas C – bandas centroméricas 

Pares de base G-C – Pares de base Guanina-Citosina 
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I. Introdução 

O meio marinho é composto por uma enorme diversidade de espécies que se encontram 

expostas a múltiplos factores. Estes podem ser ambientais, como por exemplo a 

temperatura e a salinidade, ou resultantes da actividade antropogénica.  

A elevada percentagem de poluentes antropogénicos libertados no meio marinho é 

potencialmente constituída por substâncias genotóxicas, cancerígenas e mutagénicas. É 

de grande importância monitorizar as condições ambientais de modo a permitir a 

detecção precoce dos efeitos destes stressores. A utilização de organismos aquáticos, 

como por exemplo os bivalves, como espécies sentinelas para avaliação in situ, é um 

método largamente utilizado na identificação de potenciais riscos para os ecossistemas e 

para a saúde pública. 

Por outro lado, as alterações cromossómicas em bivalves, quer numéricas quer 

estruturais, têm sido cada vez mais utilizadas como bons indicadores em estudos de 

impacto de poluentes (e.g. Carrilho et al, 2008). A exposição a tóxicos, tanto naturais 

como resultantes da actividade do Homem, pode ter como consequência alterações ao 

nível do cariótipo, como por exemplo aneuploidia. Este tipo de alterações consiste  no 

ganho ou perda de um ou mais cromossomas, levando a um desequilíbrio do 

complemento cromossómico normal (Melnychenko, 2002; Bouilly  et al., 2004; Barsiene 

et al., 2006). 

Dentro do vasto e variado grupo dos bivalves, a espécie Scrobicularia plana é 

considerada particularmente importante como “sentinela” em estudos de impacto 

ambiental (e.g. Langston et al., 1998), devido ao facto de ter sido verificado que estes 

organismos têm a capacidade de habitarem e sobreviverem em ambientes poluídos 

(Cornet and Soulard, 1989). Esta espécie é um importante membro e elo de ligação da 

cadeia trófica nos ecossistemas estuarinos intertidais e é devido a este papel que tem 

vindo a ser alvo de numerosos estudos morfológicos, biológicos e ecológicos (Cornet and 

Soulard, 1989). 

No entanto a inexistência da caracterização detalhada e exacta do seu cariótipo é uma 

lacuna bastante desvantajosa, principalmente quando se pretende proceder a estudos de 

Genotoxicologia. Actualmente o cariótipo desta espécie encontra-se insuficientemente 

determinado, sendo que uma das principais falhas é a nível de colorações diferenciais 

que permitam a identificação inequívoca dos diferentes pares e regiões cromossómicas. 

Assim, torna-se essencial proceder à caracterização do cariótipo desta espécie, de modo 

a que possa ser utilizada com eficácia em estudos de Genoecotoxicologia. 
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1. Caracterização do habitat da espécie em estudo (Scrobicularia plana) – 

Ria Formosa 

Este ecossistema é uma formação lagunar costeira que ocupa grande parte do litoral 

Algarvio, e que está inserida no Parque Natural da Ria Formosa. É caracterizado pela 

presença de uma cordão dunar arenoso litoral, isto é, praias e dunas. Encontra-se 

dividido em duas áreas: uma que se encontra sempre submersa, e outra que fica a 

descoberto durante a baixa-mar. 

Sendo uma área de grandes dimensões, inclui uma grande variedade de habitats: ilhas-

barreira, sapais, bancos de areia e de vasa, dunas, salinas, lagoas de água doce e 

salobra, cursos de água, áreas agrícolas e matas. Deste facto resulta uma enorme 

diversidade de fauna e flora.  

É importante realçar que a Ria tem uma importância relevante no ciclo de vida de muitos 

animais, como por exemplo numerosas espécies de aves, peixes, moluscos e crustáceos, 

com especial destaque para as zonas de reprodução e alimentação. Algumas destas 

espécies apresentam populações bastante numerosas, tendo algumas delas um valor 

económico importante, como por exemplo, a ostra  (Ostrea edulis e Crassostrea 

angulata), e a amêijoa-boa, (Ruditapes decussatus), que representa a grande parte de 

produção feita na Ria. 

Como resultado deste valor ecológico, cientifico, económico e social, esta é uma região 

sujeita a pressões de várias ordens, destacando-se a exercida pela actividade do 

Homem, acentuada pelo aumento da actividade turística no Algarve.  

O Decreto-Lei nº 373/87, de 9 de Dezembro, criou o Parque Natural da Ria Formosa 

atribuindo-lhe como principal objectivo a protecção e conservação do sistema lagunar, 

nomeadamente da sua flora e fauna, incluindo as espécies migratórias, e respectivos 

habitats.  

No entanto vários casos de focos de poluição têm sido descritos na área da Ria, como 

por exemplo depósitos de lixo ou descargas de esgotos, o que tem levado a um 

acréscimo na atenção dada à conservação deste ecossistema tão rico. Têm sido 

utilizados vários métodos de monitorização, entre os quais se destaca a utilização de 

espécies sentinela para estudos de impacto ambiental.  
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Figura 1: Perspectiva aérea da Ria Formosa, Algarve. 

(httpwww.1000ferienwohnungen.deobjektimages1247093318_4.jpg) 

 

 

 

2. Caracterização da Scrobicularia plana (da Costa)  

Os Invertebrados Marinhos são um grupo muito extenso e diversificado de organismos. 

Entre eles encontram-se as esponjas, alforrecas, moluscos, caranguejos, animais que se 

tem demonstrado serem muito úteis em estudos de monitorização de habitats, com 

especial destaque para os indivíduos de vida séssil (Dixon et al., 2002). 

Dentro deste grupo destaca-se a Classe Bivalvia, do Filo Mollusca, que é composta por 

aproximadamente 15000 espécies, sendo a maioria marinha. Estes são animais 

filtradores, dos quais muitas espécies utilizam o pé para escavar de modo a viverem 

enterrados no substrato (Campbel, 2006). 

Os Moluscos Bivalves têm vindo a ser largamente utilizados em estudos de 

monitorização de poluição química nas costas, muito úteis como espécies sentinela, com 

aplicação tanto na área de Ecotoxicologia como para estudo dos efeitos destes tóxicos no 

Homem (Dixon et al., 2002). Um exemplo destas espécies com importância comprovada 

em estudos de impacto ambiental (e.g. Langston et al., 1998) é a Scrobicularia plana, 

.Esta espécie de bivalve encontra-se entre as mais representativas das costas do 

Atlântico e Mediterrâneo, e o seu interesse económico e comercial tem vindo a aumentar 

nos últimos anos (Canales et al., 2009). Para além destas costas, este Bivalve cujo nome 

comum é lambujinha, pode encontrar-se também no Canal da Mancha, Mar do Norte e 

Báltico (Campbel, 2006).  

A sua importância nos ecossistemas aquáticos é evidente, tanto em termos ambientais 

como ecológicos, uma vez que tem um papel significativo na cadeia alimentar das solhas, 

caranguejos, aves pernaltas, e, em algumas regiões, até mesmo do o Homem (Petridis et 

al., 2009). 
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Com o habitat na zona intertidal dos estuários, este Molusco Bivalve encontra-se em 

fundos moles de argila ou lodo, especialmente onde os detritos orgânicos são 

abundantes (Wootton and Pipe, 2003). Caracteriza-se por uma cor exterior cinzento-

amarelo pálido e a interior branca, com concha leve, oval e achatada e de 4 a 6cm de 

comprimento, e com a sua superfície externa apresentando linhas concêntricas 

(Campbel, 2006) (Figura 2). 

 

 

Figura 2: Concha de S. plana. 

 

Relativamente ao ciclo de reprodução, na espécie S. plana o desenvolvimento das 

gonadas ocorre desde o início do mês de Fevereiro até ao final de Outubro, com desova 

de Março a Setembro. Segundo alguns estudos, os picos máximos de desova verificam-

se nas segundas metades dos meses de Maio e Julho. De Outubro a Janeiro ocorre um 

período reproductivamente inactivo, durante o qual cerca de mais de metade do total da 

população não está sexualmente determinada (Rodriguez-Rúa et al., 2003). 

Este ciclo reprodutor é influenciado por alguns factores ambientais, principalmente a 

temperatura da água e a disponibilidade de clorofila. A temperatura da água apresenta 

uma diminuição de Outubro a Janeiro, começando a aumentar progressivamente a partir 

de Fevereiro, atingindo o máximo nos meses de Verão. Este aumento é coincidente com 

o aumento da taxa de desova, e os níveis máximos de ambos são nos mesmos períodos 

temporais (Rodriguez-Rúa et al., 2003). 

No que se refere à clorofila disponível, esta apresenta também os seus valores máximos 

na Primavera e no Verão, e os valores mínimos no Inverno. 

Um estudo de Rodríguez-Rúa et al. (2003) demonstrou que o menor valor de temperatura 

foi de 12ºC, e coincidiu com o período de repouso sexual, enquanto que o início da 

gametogenese coincidiu com o aumento da temperatura no mês de Fevereiro. Nesse 

estudo verificou-se também que o pico máximo de fitoplâncton ocorreu na primeira 

metade de Maio, sendo coincidente com o máximo de desova que foi observado na 
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segunda metade do mesmo mês. Apesar desta ser uma espécie depositivora demonstrou 

depender do bloom de algas presente na água. 

Uma vez que o ciclo reproductor da S. plana é influenciado essencialmente pela 

temperatura da água e pela disponibilidade de clorofila, esta espécie tem claramente um 

ciclo reprodutor sazonal. 

Os bivalves sésseis, como a S. plana, estão potencialmente expostos a uma ampla gama 

de contaminantes e, por vezes, durante longos períodos (Wootton and Pipe, 2003). 

Assim, devido à sua ampla distribuição, à elevada tolerância à exposição a químicos, ao 

tipo de vida sedentário, ao seu baixo metabolismo (Solé et al., 2009), à importância 

comercial em algumas regiões, e ao aumento do seu conhecimento, esta espécie tem 

vindo a ser utilizada em testes para químicos aplicados em aquacultura e para poluentes 

do meio ambiente marinho (Canales et al., 2009), sendo considerada uma espécie de 

importância relevante como “sentinela” em estudos de monitorização de poluição de 

ecossistemas aquáticos (Solé et al., 2009). 

 

3. Citogenética 

A Citogenética é um ramo da Genética que estuda os cromossomas no que se refere à 

sua morfologia, estrutura, comportamento e patologias. Os cromossomas são o veículo 

de transporte do material hereditário de célula para célula pela mitose e de indivíduo para 

indivíduo pela meiose (Miller and Therman, 2001). O estudo destes elementos nucleares 

contribui não só para a caracterização de espécies como para a detecção de patologias 

genéticas relacionadas ou não com alterações do meio ambiente e para uma melhor 

compreensão dos processos evolutivos 

Inicialmente, os estudos levados a cabo em Moluscos tinham em conta apenas o número 

cromossómico. Com o desenvolvimento das técnicas de Citogenética dita Clássica, como 

por exemplo o tratamento com a colquicina e choque hipotónico que em conjunto 

permitem visualizar e separar melhor os cromossomas em células na metafase, foi 

possível avançar nos conhecimentos relativos ao número e morfologia dos cromossomas, 

o que permitiu construir os cariótipos destas espécies. 

Posteriormente a estrutura e a identificação de cada par de cromossomas em algumas 

espécies pertencentes a esta grande Classe foi possível pela aplicação de técnicas de 

marcação diferencial (bandas G e R) e selectiva (bandas C, NOR) (Leitão and Chaves, 

2008). Os avanços mais recentes que se relacionam com a aplicação das técnicas do 

DNA recombinante à Citogenética (hibridização in situ) deram origem à Citogenética 

Molecular, a qual permite um conhecimento mais fino e preciso dos cromossomas quer 

em metafase quer em interfase (Thiriot-Quiévreux, 2003). A aplicação deste ramo da 
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Genética aos animais marinhos, tem contribuído com dados importantes para as áreas da 

Aquacultura, Biodiversidade, Evolução, e para a Ecogenotoxicidade em que se procura 

correlacionar alterações estruturais e numéricas dos cromossomas com as 

características do ecossistema em causa, principalmente em casos de poluição (Carrilho 

et al., 2008; Leitão and Chaves, 2008). 

Dentro da classe dos Bivalves, as subclasses que têm sido alvo de maior interesse são a 

Pteriomorphia e a Heterodonta. É na primeira que se encontra o maior número de 

espécies analisadas, principalmente espécies das famílias Mytilidae, Ostreidae e 

Pectinidae (Felpet, 2001). A maioria dos conhecimentos genéticos nestes indivíduos 

deve-se principalmente ao estudo de ostras, mexilhões e vieiras (Borsa and Thiriot-

Quiévreux, 1990). Os resultados obtidos têm demonstrado que o número cromossómico 

nas diferentes famílias apresenta variações consideráveis (Felpet, 2001). 

Relativamente à morfologia dos cromossomas, os cariótipos das diferentes espécies 

demonstram, de um modo geral, uma composição que é característica de cada espécie 

(Felpet, 2001). No entanto, algumas famílias podem ser caracterizadas pela sua 

heterogeneidade, uma vez que apresentam cromossomas no seu cariótipo com 

proporções muito díspares (Felpet, 2001). 

Em Moluscos Bivalves, os estudos citogenéticos têm tido uma evolução muito lenta 

quando comparados com outros grupos taxonómicos (Felpet, 2001). O grupo dos Peixes, 

um dos grupos de vertebrados com mais espécies e filogeneticamente mais diverso, tem 

ainda uma percentagem pequena de estudos citogenéticos quando comparado com 

outros grupos de organismos, como por exemplo os Mamíferos (Pisano et al., 2007). Os 

principais factores que estão relaccionados com este facto são: por um lado, a dificuldade 

da adaptação dos protocolos citogenéticos elaborados para Mamíferos, os quais falham, 

na maioria das vezes, quando aplicados aos Peixes e sobretudo aos Invertebrados 

Marinhos (como demonstra a tabela 1) (Dixon et al., 2002); por outro a grande variação 

no número e morfologia dos cromossomas nestas espécies (Pisano et al., 2007). 
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Tabela 1: Diferenças entre células de Mamíferos e de Invertebrados Marinhos (Dixon et al., 

2002).  

 Mamíferos Invertebrados Marinhos 

Regulação térmica Homotérmicos Poiquilotérmicos 

Taxa de divisão celular Elevada Baixa 

Tecidos hematopoiéticos Medula óssea Ausentes ou difusos 

Cultura celular 
Muitas linhas celulares 

estabelecidas 
Sem linhas celulares 

Cariótipos Bem definidos Pouco estudados 

Bandeamento cromossómico Sim Não 

Rendimento reprodutivo Baixo Elevada mas sazonal 

 

Apesar destas dificuldades, a pesquisa de métodos citogenéticos mais adaptados a estes 

animais poderá permitir uma melhor aplicação desta ferramenta na pesquisa da 

biodiversidade no meio aquático (Pisano et al., 2007).  

Na espécie S. plana apenas o cariótipo standart foi determinado por Cornet and Soulard 

(1989). A aplicação de técnicas de Citogenética Clássica como as bandas C e NORs bem 

como de Citogenética Molecular como a FISH (fluorescent in situ hibridization) permitirão 

então um estudo mais completo dos cromossomas desta espécie.  

 

3.1. Aneuploidia 

O fenómeno de aneuploidia consiste na alteração do número diploide normal de um dado 

indivíduo, traduzindo-se na perda (hipodiploidia) ou ganho de alguns cromossomas 

(hiperdiploidia).  

Este fenómeno pode ter várias origens. Pode ser resultante da não disjunção de alguns 

cromossomas durante a anafase dando origem a duas células filhas numericamente 

diferentes, como consequência de uma falha na segregação normal dos cromossomas 

homólogos ou das cromatídes irmãs de um cromossoma, dependendo de ocorrer na 

anafase I ou II, respectivamente; pode ser a consequência de mitoses multipolares, isto 

é, mitoses em que há formação de mais de dois fusos acromáticos numa mesma célula, 

o que leva à formação células filhas com um número de cromossomas menor do que o 

número normal (Parry and Parry, 1987); ainda pode ser consequência de atraso na 

ascensão anafásica, podendo perder-se um ou mais cromossomas, como resultado de 

uma falha de interacção com o fuso mitótico. Estes cromossomas que se perdem são 
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depois excluídos pelos núcleos das células filhas perdendo-se o respectivo material 

genético ou formando-se micronúcleos. 

O aparecimento de aneuploidias tem sido relacionado com factores genéticos, factores 

ambientais, factores endógenos como a idade e ainda factores fisiológicos (Dixon et al., 

2002). 

A aneuploidia pode causar alterações qualitativas e quantitativas dos genes, tendo estas 

últimas consequências mais graves como o aparecimento de alterações nos produtos 

resultantes da sua expressão (Dixon et al., 2002). 

As consequências de aneupliodias variam conforme o grupo taxonómico de indivíduos 

em que surgem. No caso dos mamíferos, as aneuploidias autossómicas são em geral 

letais (Dixon et al., 2002). No caso de plantas e animais inferiores, estes desequilíbrios 

parecem ser melhor tolerados (Dixon et al., 2002). Também são conhecidos vários casos 

de aneuploidia nos bivalves (Bouilly et al., 2005).  

O aparecimento de aneuploidia cada vez mais se encontra descrita como estando 

relacionada com a poluição Encontram-se na bibliografia vários estudos que relacionam o 

aumento da incidência de alterações numéricas com condições contaminantes. Uma 

espécie que tem vindo a ser alvo deste tipo de estudos é ostra Crassostrea gigas, na qual 

se verificou existir relação entre a perda cromossomica e a presença de vários tipos de 

poluentes, como por exemplo a atrazina (Bouilly et al., 2005), ou outras substâncias 

poluentes presentes em herbicidas utilizados na agricultura (Bouilly et al., 2007).  

Todos estes resultados permitiram concluir que a aneuploidia pode ser usada como um 

vantajoso marcador de poluição (Dixon et al., 2002). 

 

3.2. Cariótipo standard 

O cariótipo de uma espécie define-se como a distribuição ordenada dos cromossomas 

por grupos, tendo em atenção o seu número, tamanho, morfologia e padrão de 

bandeamento em cada par de cromossomas homólogos. Esta distribuição respeita regras 

internacionalmente estabelecidas. O cariótipo é característico de cada espécie. No 

entanto, apesar do cariótipo poder ser constante entre as células de um indivíduo e entre 

indivíduos da mesma espécie, também pode sofrer variações (Felpet, 2001).  

 Podem ocorrer em pequena percentagem variações intraindividuais e intraespecíficas 

como resultado de vários mecanismos, como por exemplo aneuploidias e polimorfismos 

cromossómicos. As variações intraespecificas acentuadas conduzem a processos de 

especiação (Felpet, 2001). 
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A determinação clara e precisa do cariótipo permite comparar citogeneticamente 

espécies diferentes e ainda permite examinar as variações entre indivíduos da mesma 

espécie (Guerra, 1988). 

O cariótipo standard de uma dada espécie é organizado a partir dos cromossomas em 

metafase mitótica ou meiótica. É nesta fase do ciclo celular que os cromossomas se 

encontram mais contraídos e visíveis ao microscópio óptico (Guerra, 1988). 

Morfologicamente os cromossomas classificam-se em metacêntricos, submetacêntricos, 

acrocêntricos e telocêntricos conforme o seu centrómero ocupa respectivamente uma 

posição mediana, submediana, subterminal ou terminal. No entanto, relativamente aos 

pares acrocêntricos a nomenclatura mais utilizada em Bivalves é subtelocêntricos, tendo 

o mesmo significado. Para uma descrição precisa da forma dos cromossomas é 

fundamental a realização de uma medição exacta dos braços destes. Em função destes 

dois parâmetros pode-se elaborar o cariótipo standard da espécie e estabelecer o 

respectivo ideograma. Este último é a representação gráfica dos cromossomas (Felpet, 

2001). 

No entanto, para que a determinação do cariótipo de uma dada espécie seja o mais 

exacta possível é necessária a diferenciação longitudinal de cada par de cromossomas 

homólogos e a diferenciação selectiva de algumas regiões cromossómicas sendo várias 

as técnicas que permitam estes diferentes tipos de diferenciação.  

 

3.3. Bandas C (ou centrómericas) 

Esta técnica permite a localização das regiões centroméricas e pericentroméricas 

particularmente constituídas por heterocromatina constitutiva (Fernandéz et al., 2002).  

Estas regiões são constituídas por DNA satélite, isto é, por um DNA altamente repetitivo, 

rico em sequências AT dispostas lado a lado (em tandem) e que replicam tardiamente 

durante o período S da interfase. São também regiões em que a cromatina se encontra 

fortemente condensada ao longo de todo o ciclo celular e são geneticamente inactivas.  

Algumas das principais funções da heterocromatina constitutiva são: a participação no 

emparelhamento dos cromossomas homólogos durante a primeira parte da divisão 

meiótica, recombinação e segregação, estabilização da cromatina e protecção das 

regiões geneticamente activas. No entanto ainda há muito por conhecer sobre este tipo 

de cromatina.  

A heterocromatina constitutiva pode sofrer variações intra e inter específicas quantitativas 

e qualitativas, assim como mudanças na sua posição nos cromossomas. Estas variações 

evidenciadas pelas bandas C constituem marcadores muito úteis para estudos 

comparativos intra e inter específico de cariótipos (Leitão, 1999). 
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O método de coloração das bandas C mais utilizado em mamíferos é o descrito por 

Sumner (1971) (in Fernandéz et al., 2002). 

Em Moluscos Bivalves a realização desta técnica de indução de bandas parece estar 

dificultada devido à escassa quantidade de heterocromatina, e também devido ao 

elevado grau de condensação dos cromossomas. Assim, poucos estudos realizados 

nestes indivíduos têm apresentado resultados quanto à coloração das bandas C (Insua et 

al., 1998). 

 

3.4. Bandas NOR 

As NORs, ou regiões dos organizadores nucleolares, correspondem a regiões dos 

cromossomas onde se localizam os genes que codificam as subunidades 5.8, 18 e 28S 

do RNA ribossomal (Cross et al., 2003). Nestas regiões encontra-se DNA altamente 

repetitivo rico em pares de base G-C, estando as múltiplas cópias dispostas lado a lado e 

sendo este DNA de replicação precoce no período S. São regiões com a cromatina com 

um grau de condensação muito pequeno e geneticamente muito activas. 

Durante a interfase, as NOR estão associadas aos nucléolos e é aqui que ocorre a 

transcrição, o processamento do pré-rRNA e a ligação dos rRNA às proteínas 

ribossómicas (Felpet, 2001). No decorrer da actividade transcripticional estas regiões 

contém DNA, RNA e proteínas argirófilas acídicas associadas ao pré-rRNA transcrito 

(Cross et al., 2003; Sola and Gornung, 2001). Quando a célula entra em divisão os 

nucléolos desagregam-se mas as proteínas argirófilas mantêm-se associadas nos 

cromossomas aos locais das NORs. Estas podem ser coradas diferencialmente nos 

cromossomas metafásicos usando impregnação de prata (marcação Ag-NOR). Este 

método que se baseia na capacidade das proteínas argirófilas reduzirem a Ag do Ag NO3 

utilizado na técnica , sofreu ao longo do tempo, várias modificações de modo a simplificar 

a técnica e reduzir o tempo gasto (Verma and Babu, 1989).  

A marcação por este método tem um inconveniente: marca apenas as regiões NORs que 

estiveram activas na interfase precedente à metafase estudada. As NORs inactivas não 

são marcadas. No entanto tem sido um marcador cromossómico bastante útil, permitindo 

verificar a existência de polimorfismos tanto no número como na localização das NORs 

normalmente específicos de cada espécie (Cross et al., 2003). 

Tem sido sugerido que as Ag-NOR são indicadores da actividade metabólica da célula e 

que fornecem informações acerca do estado fisiológico da mesma. Estes factores no 

entanto dependem do facto da actividade das NOR poder ser influenciada pelas 

condições ambientais (Cross et al., 2003). 
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Esta técnica tem sido aplicada em numerosas espécies de Bivalves. A localização das 

NOR de um maior número de espécies poderá ser importante para o aumento do estudo 

das relações filogenéticas de um número de organismos cada vez maior (Leitão, 1999).  

Apesar de todos os conhecimentos associados a estas regiões, existe ainda muita 

controvérsia sobre este assunto. Alguns estudos consideram mesmo que existem casos 

em que a marcação Ag-NOR não corresponde exactamente aos locais NOR e que os 

depósitos da prata estão associados a outras proteínas não relacionadas com o rDNA e 

que se podem encontrar em diferentes partes dos genomas. Estas protéinas, segundo 

esses estudos podem ser responsáveis pela identificação ilusória de locais NOR 

(Dobigny et al., 2002). No entanto mais estudos são necessários para confirmar estas 

suspeitas, particularmente estudos Ag-NOR complementados com e hibridização in situ 

uma vez que este último método marca todas as regiões NORs activas ou não activas 

(Dobigny et al., 2002).  

 

3.5. Citogenética Molecular – FISH 

Com a Citogenética Molecular, particularmente o método de hibridização in situ foi 

possível aumentar grandemente os conhecimentos acerca da estrutura, função, 

organização e evolução dos genes e do genoma (Schwarzacher and Heslop-Harrison, 

2000).  

Este método pode ser utilizado com várias finalidades: mapeamento de sequências para 

a sua localização cromossómica, identificação e caracterização de cromossomas ou 

segmentos cromossómicos em células em metafase ou interfase, detecção e localização 

nos cromossomas de alterações e rearranjos mesmo ao nível molecular que podem 

surgir no genoma durante a evolução, desenvolvimento e doença dos organismos. Assim, 

é possível examinar e compreender a organização dos genomas, tanto em espécies com 

um genoma amplo como com um genoma reduzido, e investigar a distribuição espacial 

das sequências de DNA em metafase ou interfase mitóticas ou meióticas (Schwarzacher 

and Heslop-Harrison, 2000).  

Das várias técnicas de hibridização, destaca-se a hidridização in situ com fluorescência, 

conhecida como FISH (fluorescent in situ hibridization) em que  são usadas sondas não 

radioactivas, marcadas directamente ou não com um corante fluorescente. Quando não 

têm incluído o fluorocromo estão marcadas com um hapteno inserido em vários 

nucleótidos enzimaticamente.não fluorescente que é revelado posteriormente por 

imunocitoquímica. Este método apresenta vantagens relativamente ao que usava sondas 

radioactivas (ISH), que foi sendo substituído ao longo do tempo, no que se refere à 

resolução, contraste, rapidez e segurança, e tendo a vantagem de possibilitar a 
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localização simultânea de diferentes sequências utilizando várias sondas (Petridis et al., 

2009). A aplicação deste método permite detectar uma ampla gama de anomalias 

estruturais e numéricas tanto em preparações em metafase como em interfase (Dixon et 

al., 2002).  

Para a execução de técnicas FISH as ferramentas necessárias englobam uma 

combinação entre Citogenética, Biologia Molecular, Imunocitoquímica, microscopia, e 

análise de imagem (Petridis et al., 2009). 

Esta técnica tem como princípio a complementaridade das bases dos ácidos nucleicos. 

Para a localização de determinada sequência que se pretenda estudar, designada de 

alvo, será necessário construir uma sequência complementar, a que se chama sonda, e 

que deverá estar marcada com um fluorocromo ou com um hapteno não fluorescente. 

Este posteriormente possibilita a detecção e visualização da sua posição no alvo.  

Mas para que ambas as sequências de DNA (alvo e sonda) se complementem é 

necessário que cada uma esteja em cadeia simples. 

 

Figura 3: Esquema da técnica de FISH. 
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Está demonstrado que os telómeros apresentam importantes funções na estabilidade e 

replicação cromossómicas. Nos vertebrados sabe-se que estas funções são mediadas 

por repetições altamente conservadas de (TTAGGG)n. Além disso verificou-se em 

células somáticas humanas que as repetições teloméricas diminuem com as divisões 

celulares e com a idade. Assim o encurtamento das regiões teloméricas pode ser usado 

como relógio mitótico (in Protocolo of PNA Telomere probe). 

As sondas teloméricas que se ligam directamente aos oligonucleótidos parecem 

apresentar como principais vantagens o seu reduzido tamanho, o qual favorece a 

penetração, e serem DNA em cadeia simples (in Protocolo of PNA Telomere probe). No 

caso concreto da sonda PNA (Peptide Nucleic Acid) há ainda uma elevada especificidade 

e sensibilidade para a ligação com o DNA, principalmente devido à neutralidade eléctrica 

da sua estrutura química. Todas estas características tornam esta sonda eficiente para a 

técnica de FISH, mesmo em baixas concentrações, tornando a hidridização rápida e com 

uma significante redução da sujidade de fundo, como restos de citoplasma ou mesmo 

restos de tecido branquial, permitindo assim a obtenção de um sinal mais evidente. 

A aplicação desta sonda em Invertebrados, em especial nos Marinhos, não é muito 

comum (Dixon et al., 2002). No entanto já existem estudos com resultados positivos, por 

exemplo na Classe Polychaeta (Jha  et al, 1995) e na Classe Oligochaeta (Vitturi et al, 

2000), ambas do Filo Annelida, e na espécie Melarhaphe neritoides (Thiriot-Quiévreux, 

2003), do Filo Mollusca (Plohl et al, 2002). 

A utilização da FISH em Bivalves tem-se revelado uma ferramenta útil para a 

identificação de pares cromossómicos, regiões dos cromossomas, genes e respectivas 

alterações em metafases/interfases e também para estudos comparativos, como o estudo 

desenvolvido em vieiras em que foram utilizadas as técnicas de marcação cromossómica 

convencionais e a técnica FISH. Este estudo permitiu concluir que os resultados obtidos 

com estes métodos em conjunto permitem a obtenção de um cariótipo mais completo, 

permitindo comparações intra e interespecíficas mais viáveis (Huang et al., 2007).  

A FISH tem sido utilizada também como ferramenta para aumentar e melhorar o 

conhecimento da Citogenética de bivalves, sendo que em 2008 já tinha sido aplicada a 

um total de 31 espécies (Leitão and Chaves, 2008).  
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4. Objectivos 

O objectivo deste trabalho foi então efectuar a caracterização precisa do cariótipo de S. 

plana, de forma a permitir a sua posterior e eficaz utilização em estudos de 

Genoecotoxicologia. Para isso foram utilizadas como técnicas de Citogenética Clássica, a 

marcação centromérica e pericentromérica dos cromossomas pelas bandas C e a 

marcação das NORs, e de Citogenética Molecular, a FISH com a sonda telomérica PNA.  

Foram ainda avaliados os níveis de aneuploidia a fim de se tentar compreender a sua 

relação com as condições do meio. 
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II. Material e Métodos 

1. Recolha e acondicionamento dos indivíduos 
Os indivíduos de S. plana foram recolhidos da Ria Formosa (Figura 4), Algarve, e 

acondicionados na Estação Experimental de Moluscicultura do IPIMAR em Tavira 

(EEMT). Os períodos de acondicionamento variaram entre uma e duas semanas. Os 

animais foram divididos em grupos, de acordo com a data de amostragem e tempo de 

acondicionamento, como se encontra indicado na tabela 2. Este acondicionamento 

consistiu em colocar os animais em aquários de água do mar com aerificação, a uma 

temperatura entre 20 e 21ºC, e alimentados com a microalga, Isochrysis galbana (clone 

T-Iso). 

 

 

Figura 4: Imagem aérea da Ria Formosa, com destaque para o local onde foram efectuadas 

as amostragens dos indivíduos de S. plana. 
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O período de acondicionamento teve como objectivo a adaptação dos animais às 

condições do laboratório, permitindo assim a recuperação, e mesmo o aumento, do 

índice mitótico, através da recuperação do ritmo celular normal, que havia sido alterado 

devido ao stress induzido pela recolha e transporte dos mesmos.  

 

Tabela 2: Descrição dos grupos de indivíduos de S.plana recolhidos na Ria Formosa. O 

grupo 1 refere-se aos exemplares desta espécie que foram dissecados no dia 21 de Janeiro; 

o grupo 2 diz respeito aos que foram dissecados no dia 29 de Janeiro e o grupo 3 aos que 

foram dissecados no dia 10 de Abril. Nos dois primeiros grupos os indivíduos foram 

recolhidos no mesmo dia, no mês de Janeiro, diferindo no tempo de aclimatação, enquanto 

no caso do grupo 3 os indivíduos foram recolhidos em Abril. 

 

 
Aclimatação 

(Semanas) 

Colquicina 

(horas) 

Nº de 

indivíduos 

Comprimento 

(cm) 
Amostragem 

Grupo 1 1 8 10 4-5 Janeiro 

Grupo 2 2 7h30 11 4-5 Janeiro 

Grupo 3 1 8 15 4-5 Abril 

 

 

     

Figura 5: Exemplares de S. plana. (A) Aspecto exterior com as características da concha; 

(B) aspecto interior  
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2. Cariótipo standard 

Os esfregaços cromossómicos foram obtidos de acordo com a técnica de suspensão 

celular descrita por Thiriot-Quiévreux e Ayraud (1982). Este método consiste em quatro 

principais etapas, às quais se seguem a coloração e observação dos esfregaços. 

 

 

2.1.Bloqueio das mitoses em metafase pela acção da colquicina: 

Neste passo os indivíduos são tratados com colquicina, alcalóide que actua impedindo a 

formação do polímero tubulina que é o principal constituinte das fibras do fuso 

acromático. Uma vez que o fuso acromático não se forma, a divisão celular fica 

bloqueada na metafase, dá-se a acumulação das células nesta fase e há um aumento da 

condensação dos cromossomas. O tempo de tratamento em colquicina deve ser bem 

controlado. No caso de um tratamento por um período muito longo o resultado será uma 

condensação cromossómica exagerada; no caso de um período reduzido não há 

bloqueio das células em metafase. Este último fenómeno também se verifica no caso da 

concentração de colquicina ser baixa. Assim, ambos os casos conduzem a resultados 

indesejados. 

Os indivíduos foram então colocados numa solução de colquicina a 0,005% em água do 

mar por um período de 7 a 8 horas, durante a noite. De modo a facilitar a acção da 

colquicina, adicionou-se a esta solução a microalga Isochrysis galbana.utilizada para 

alimentar esta espécie No final deste período os exemplares de S. plana foram 

dissecados, e retiraram-se as brânquias (Figura 7). 

 

 

                                   

Figura 6: Indivíduos de S. plana no tanque com solução de colquicina a 0,005%. 
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2.2.Choque hipotónico: 

O objectivo deste tratamento é induzir turgidez das células, permitindo uma boa 

dispersão dos cromossomas no seu interior. As células em contacto com um soluto 

hipotónico aumentam de volume por osmose o que facilita aquela dispersão. Este passo 

efectuou-se após a dissecação das brânquias, que foram colocadas numa solução de 

citrato de sódio a 0,9% em água destilada, durante um período de 40 minutos. 

 

 

Figura 7: Dissecação. (A) Exemplar de S. plana imediatamente antes de se iniciar a 

dissecação; (B) Dissecação das brânquias de um indivíduo de S. plana. 

 

                                             

2.3.Fixação: 

Este passo tem como objectivo conservar a estrutura e morfologia dos cromossomas nas 

posteriores manipulações das brânquias recolhidas. A fixação efectuou-se mergulhando 

as brânquias numa solução de três volumes de álcool etílico para um volume de ácido 

acético, procedendo-se a três banhos sucessivos, de 20 minutos cada. 

Deve ter-se em atenção que esta solução deve ser fresca (preparada no momento de 

utilização) e a sua temperatura deve ser aproximadamente de 4ºC. 

 

2.4.Preparação dos esfregaços 

De acordo com o tamanho da brânquia a utilizar, uma porção desta ou a sua totalidade 

foi colocada, durante alguns instantes, numa lâmina escavada com água acidificada, 

composta por água destilada e ácido acético na proporção de 1.1., A libertação celular foi 

facilitada com o auxílio de pinças, formando-se uma suspensão celular. Esta foi depois 

aspirada com uma pipeta de Pasteur e libertada a uma altura de 30cm aproximadamente 

sobre uma lâmina, previamente colocada em cima de uma placa de aquecimento a uma 

temperatura a 50ºC. O líquido da suspensão celular foi rapidamente aspirado da lâmina, 



Caracterização do cariótipo do bivalve S. plana por técnicas de Genética Clássica e Molecular 
 

Sara Patrícia Carvalho Teixeira                     2010  28 

com o auxílio da pipeta de Pasteur, resultando assim na formação de auréolas, como é 

possível ver na figura 8. 

 

                                      

Figura 8: esquema que ilustra o que resulta do método de execução das lâminas descrito. 

 

 

 

Figura 9: Método de execução das lâminas de S. plana. (A) Material necessário ao 

procedimento. (B) Lâmina escavada com solução de água acidificada e porção de brânquia 

para a dissociação da mesma. (C) Execução da lâmina de S. plana com expulsão, de uma 

altura de cerca de 30cm, do conteúdo celular presente na pipeta de Pasteur para a lâmina, 

previamente aquecida a 50º, na placa de aquecimento. 
 
                        

2.5.Coloração: 

Os esfregaços cromossómicos obtidos foram corados com uma solução de Giemsa a 4% 

em PBS, durante 10 minutos. Após este período as lâminas foram lavadas com água 

destilada e secas ao ar. 

O Giemsa permite uma boa observação da morfologia dos cromossomas sendo o corante 

mais utilizado para a observação de cariótipos padrão. 

 

 



Caracterização do cariótipo do bivalve S. plana por técnicas de Genética Clássica e Molecular 
 

Sara Patrícia Carvalho Teixeira                     2010  29 

2.6.Observação das lâminas: 

As lâminas foram observadas ao microscópio óptico Olympus CX31, e as melhores 

metafases foram seleccionadas a fim de se proceder ás microfotografias com uma 

câmara Nikon DS-5Mc.  

 

 

2.7.Elaboração do cariótipo: 

Para a elaboração do cariótipo desta espécie foram seleccionadas e fotografadas, as 

melhores metafases, e escolhidas as que se apresentavam completas, com os 

cromossomas bem definidos e dispersos. Os cromossomas de cada uma foram 

recortados, ordenados e emparelhados de acordo com o seu comprimento relativo e com 

a posição dos centrómeros.  

 

 

3. Bandas C 

Esta técnica permite a localização das regiões centroméricas e pericentroméricas 

particularmente constituidas por heterocromatina constitutiva.  

Os esfregaços cromossómicos foram obtidos como foi descrito em 2.4..  

O método descrito por Sumner (1971) para a marcação da heterocromatina 

constitutiva/Bandas C não apresentou resultados viáveis quando aplicado a esta espécie 

pelo que decidimos proceder à execução de um outro método, descrito por Fernández et 

al (2002), com algumas alterações.  

Nas lâminas colocaram-se 20µl de formamida a 50% em 2xSSC, cobriram-se com 

lamelas, e colocaram-se em câmara escura e húmida com 2xSSC. Foram depois a 

incubar na estufa a 70ºC durante 3 minutos, seguindo-se um período de incubação de 

uma hora na estufa a 37ºC. Após este período as lâminas foram lavadas com 2xSSC e 

incubaram-se nesta mesma solução durante 30 minutos à temperatura ambiente. 

Deixaram-se secar ao ar e foram de seguida coradas com Giemsa a 5% em PBS durante 

30 minutos para posterior observação. 
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4. Bandas NOR 

 

O método das bandas NOR baseia-se na capacidade das proteínas argirófilas que se 

encontram junto dos organizadores nucleolares activos reduzirem a Ag do nitrato de prata 

(Ag NO3) utilizado na técnica (Verma and Babu, 1989). 

Os esfregaços cromossómicos foram obtidos como foi descrito em 2.4 

A coloração das NORs foi efectuada pelo método da prata amoniacal, descrito 

inicialmente por Howell e Black (1980) e posteriormente modificada por Gold e Ellison 

(1982). 

Para esta coloração foi necessário proceder à preparação de duas soluções: uma 

solução coloidal, composta por 2g de gelatina, 1ml de ácido fórmico e 10ml de água 

destilada, e uma solução de AgNO3 a 50%, composta por 0,5g de AgNO3 e 1ml de água 

destilada. Como o AgNO3 de prata é foto-reactivo o tubo que a contenha deve ser escuro 

ou estar recoberto com papel de estanho 

As lâminas foram tratadas com duas gotas de solução coloidal, à qual se juntaram quatro 

gotas de solução de AgNO3 a 50%, e recobertas com lamelas. Cada lâmina foi colocada 

na superfície de uma placa aquecida, a uma temperatura entre 44 e 50ºC, por uma 

período de 5 a 8 minutos, lavada com água destilada e deixada secar ao ar, para 

posterior observação.  

 

 

5. FISH – (Hibridização in situ por fluorescência) com sonda telomérica PNA 

(marca da sonda) 

De um modo geral, pode-se dividir a técnica de FISH em 7 passos para se obterem os 

resultados pretendidos, tendo cada um objectivo diferente. Eles são:  

1 - pré-tratamento das preparações, 

2 - precipitação e desnaturação das sondas (caso necessário), 

3 - desnaturação das preparações,  

4 - hibridação,  

5 - lavagens restritivas 

6 – montagem das preparações  

7 - detecção dos locais de marcação. 
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1 - Pré-tratamento das preparações 

O pré-tratamento, constituído por três operações consecutivas, tem como objectivo 

diminuir as interferências de material indesejável que possa estar presente na lâmina. A 

primeira operação consiste numa digestão com RNAse, de modo a diminuir a 

fluorescência de fundo. Em seguida realiza-se uma digestão com Pepsina, a fim de 

remover os restos proteicos presentes, em especial os restos de citoplasma. Nesta 

segunda digestão deve controlar-se rigorosamente o tempo de incubação uma vez que a 

actuação ao nível das proteínas estruturais dos cromossomas poderá resultar na 

destruição da sua morfologia quando em exposição durante um período demasiado 

prolongado. A última operação deste passo é a fixação com formaldeído de modo a re-

estabilizar o material na preparação. 

 

2 - Precipitação e desnaturação das sondas  

A precipitação e desnaturação das sondas é um passo que está dependente do tipo de 

sonda e da marcação que se vai fazer. O principal objectivo deste passo é a obtenção de 

sondas em cadeia simples (caso a sonda a utilizar seja de cadeia dupla), de modo a 

possibilitar a hibridação desta com o DNA da amostra em estudo. Esta hibridização 

fundamenta-se no princípio da complementaridade das bases do DNA. No caso deste 

trabalho foi utilizada uma sonda comercial já desnaturada, pelo que não foi necessário 

proceder à execução deste procedimento. 

 

3 - Desnaturação das preparações 

Na desnaturação das preparações o objectivo é o mesmo que no passo anterior, mas 

neste caso o procedimento incide sobre o DNA dos cromossomas a estudar.  

 

4 - Hibridização  

É no decurso da hibridização que se dá a ligação da sonda marcada ao DNA da amostra, 

devido como foi referido anteriormente ao princípio da complementaridade das bases do 

DNA. A sonda hibridiza na sequência complementar localizada nos cromossomas.  

A sonda é adicionada a cada uma das preparações, que se tapam com lamela e se 

selam com cola. A composição da solução de hibridização em que a sonda está diluída é 

muito importante para o controlo da eficiência da hibridização. A incubação que se segue 

deve sempre ser executada numa câmara escura e húmida, de modo a evitar que as 

lâminas sequem e se perda a fluorescência. O período e temperatura de incubação 

variam de acordo com a sonda usada e o objectivo pretendido.  
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5 - Lavagens pós-hibridização 

Na etapa seguinte são feitas lavagens restritivas para aumentar a restringência da 

hibridação. Desta forma retira-se sonda que não tenha hibridado ou que tenha hibridado 

em locais inespecíficos aumentar a especificidade da hibridação. Existem alguns factores 

que permitem aumentar a restringência tais como as temperaturas elevadas. Estas 

também favorecem a desnaturação, e a baixa concentração de sais, que por sua vez 

favorece o aumento das forças de repulsão electrostática entre as cadeias de DNA. 

Assim quanto maior for a restringência, menores as interferências na hibridação, mas 

também menor será a taxa de hibridação. 

 

6 - Montagem das preparações 

Neste passo as preparações são montados num meio próprio ao qual é adicionado um 

“antifade” que tem o papel de prolongar o tempo de vida da fluorescência. 

 

7 - Detecção dos locais de marcação 

O último procedimento neste método é a detecção, nos cromossomas, das sequências 

marcadas. Esta detecção é diferente conforme o tipo de sonda utilizada. Se a sonda está 

marcada directamente com um fluorocromo (método directo) o resultado será visível de 

imediato ao microscópio de fluorescência. Se não está (método indirecto) será necessário 

um tratamento imunohistoquímico com anticorpo fluorescente específico para um 

marcador não fluorescente (hapteno) incluído na sonda. 

 

Técnica FISH praticada 

Para a execução da marcação FISH, as lâminas foram sujeitas a um pré-tratamento que 

consistiu em colocar 200µl de solução de RNAse sobre cada lâmina, e incubação, numa 

câmara húmida com 2xSSC, na estufa a 37ºC durante 90 minutos. Após este período as 

lâminas foram lavadas com 2xSSC três vezes consecutivas, durante 5 minutos cada e 

com agitação constante.  

A seguir as lâminas foram a incubar numa cuvete com a solução de pepsina a 37ºC 

(aquecida previamente) durante 5 minutos. Foram depois lavadas duas vezes com 

1xPBS, cada uma com a duração de 5 minutos e agitação constante. Seguiu-se uma 

lavagem com 1xPBS + MgCl2, também durante 5 minutos, com agitação. Após esta 

lavagem, foi adicionado o formaldeído ao 1xPBS + MgCl2,e as lâminas foram incubadas 

nesta solução 10 minutos, à temperatura ambiente. Em seguida fez-se nova lavagem 

com 1xPBS  durante 5 minutos, com agitação constante. 

No passo seguinte procedeu-se à desidratação das lâminas em três banhos de etanol 

numa série crescente - 70%, 90%, 100% - com a duração de 3 minutos cada um. As 
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preparações foram secas ao ar. A seguir foram colocados sobre cada preparação 15µl da 

sonda telomérica PNA, cobrindo-se com uma lamela e selaram-se com cola. Foram 

depois colocadas numa câmara húmida escura, e incubadas na estufa a 80ºC durante 5 

minutos para desnaturar. De seguida foram incubadas à temperatura ambiente durante 2 

horas, sempre protegidas da luz. 

Após o período de incubação, as lâminas foram submersas na solução de lavagem 1, à 

temperatura ambiente, para se removerem as lamelas, sendo depois incubadas, na 

mesma solução, durante 20 minutos a uma temperatura de 60ºC. Terminado este tempo, 

as lâminas foram lavadas com a solução de lavagem 2, durante 1 minuto à temperatura 

ambiente. 

No final as lâminas foram coradas durante 7 minutos com uma solução de DAPI, 

seguindo-se uma lavagem com água destilada e secagem ao ar. Seguiu-se a montagem 

das lâminas com 15 µl de Vectashield, de modo a prevenir a rápida perda de sinal 

fluorescente. Por último foram cobertas com lamela e observadas ao microscópio de 

fluorescência (marca: Nikon Eclipse – 800), com os filtros adequados, e fotografadas as 

metafases com os cromossomas bem separados e com a marcação bem visível (câmara: 

Nikon DS-Qi1Mc). 

 

Soluções: 

• Solução de lavagem 1 – PBS/0,1%Tween 20 

• Solução de lavagem 2 – 2xSSC/0,1%Tween 20 

• Solução de DAPI – 2mg de DAPI + 2mL de água destilada 

 

6. Tratamento estatístico  

A análise dos dados obtidos neste trabalho foi executada com um software de tratamento 

de dados (Excel). 

Foram calculadas as médias e respectivos desvio padrão e erro padrão das contagens de 

metafases aneuploides e ainda das contagens das marcações NOR. 

O teste utilizado para a determinação da significância dos valores foi o teste.T. 
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III. Resultados 

1. Cariótipo Standard 

O resultado obtido neste estudo para o número diploide da espécie Scrobicularia plana, 

foi de 2n=38 (Figura 10 A)  e o cariótipo standard que se estabeleceu  constituído por 6 

pares metacêntricos, 5 pares submetacêntricos, 7 pares subtelocêntricos, e 1 par 

telocêntrico (Fig. 10 B).  

 

 

 

 

                                                                                           

Figura 10: (A) Exemplo de metafase de S. plana. (B) Cariótipo de S. plana organizado. Neste 

é possível verificar que existem 6 pares metacêntricos (1-6); 5 pares submetacêntricos (7-

11); 7 pares subtelocêntricos (12, 13, 14, 16, 17 e 18), e 1 par telocêntrico (15). 

. 

 

A 

B 
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1.1. Aneuploidia 

Quando se procedeu ao estudo dos cromossomas desta espécie verificou-se a existência 

de várias metafases aneuploides, isto é, com um número cromossómico diferente de 38 

cromossomas. Considerou-se então, ser pertinente tentar determinar a taxa de 

aneuploidia destes indivíduos. Este estudo foi efectuado nos dois grupos de amostragem, 

isto é, nos indivíduos de Janeiro e nos de Abril. 

Foram estudadas 25 metafases, aparentemente intactas (de forma a eliminar todos os 

possíveis artefactos da técnica) com os cromossomas bem individualizados, de 3 

indivíduos da amostragem de Janeiro. Os resultados obtidos demonstraram a existência 

de apenas 28% (aproximadamente) de metafases completas e 72% de metafases com 

perda cromossómica, ou seja, com aneuploidia do tipo hipodiploidia (cromossomas a 

menos). 

Só foram consideradas para este estudo as metafases cujo número de cromossomas era 

igual ou superior a 34, não tendo sido contabilizadas aquelas cujo número de 

cromossomas fosse inferior a 34 por se considerar poder ter ocorrido erro técnico.  

   

           

Figura 11: Exemplos de metafases diploide (38 cromossomas) (A) e aneuploide (36 

cromossomas-B e 35 cromossomas-C) de S. plana. 

A 

B C 
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Tabela 3: Percentagem do número de cromossomas num total de 25 metafases de 3 

indivíduos da amostragem de Janeiro, com o total de 18 metafases com hipodiploidia , e o 

total de 7 metafases diploides . 

 
Nº de cromossomas Nº de metafases % 

38 crom. 7 28,00 

38 a 34 crom. 18 72,00 

Total 25 100 

 

 

 

 

28%

72%

38 crom.

38>nº crom.>34

 

Gráfico 1: Representação gráfica da Percentagem do número de cromossomas num total de 

25 metafases de 3 indivíduos da amostragem de Janeiro, com o total percentual de 

metafases com hipodiploidia (72%), e o total percentual de metafases diploides (28%). 
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Tabela 4: Percentagem de aneuploidia em 25 metafases de 3 indivíduos da amostragem de 

Janeiro, com os valores percentuais das contagens de metafases com um número 

cromossómico 2n de 38 a 34. 
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Gráfico 2: Representação gráfica da Percentagem de aneuploidia em 25 metafases de 3 

indivíduos da amostragem de Janeiro, com os valores percentuais das contagens de 

metafases com um número cromossómico 2n de 38 a 34. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nº de cromossomas Nº de metafases % 

38 crom. 7 28,00 

37 crom. 3 12,00 

36 crom. 8 32,00 

35 crom. 2 8,00 

34 crom. 5 20,00 
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Na amostragem de Abril, foram analisadas 34 metafases de 8 indivíduos, que 

apresentavam os cromossomas bem individualizados. Os resultados obtidos 

demonstraram a existência de apenas 41% de metafases completas, seguindo-se 59% 

de metafases que apresentavam aneuploidias que correspondiam, tal como na 

amostragem de Janeiro, a hipodiploidias. 

 

Tabela 5: Percentagem do número de cromossomas num total de 34 metafases de 8 

indivíduos da amostragem de Abril, com o total de metafases com hipodiploidia (20), e o 

total de metafases diploides (14). 
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Gráfico 3: Representação gráfica da percentagem do número de cromossomas num total de 

34 metafases de 8 indivíduos da amostragem de Abril, com o total percentual de metafases 

com hipodiploidia (59%), e o total percentual de metafases diploides (41%). 

 

 

 

 

 

 

Nº de cromossomas Nº de metafases % 

38 crom. 14 41,18 

38 a 34 crom. 20 58,82 

Total 34 100 
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Tabela 6: Percentagem do número de cromossomas, num total de 34 metafases de 8 

indivíduos da amostragem de Abril. 

 
Nº de cromossomas Nº de metafases % 

38 crom. 14 41,18 

37 crom. 2 5,88 

36 crom. 11 32,35 

35 crom. 3 8,82 

34 crom. 4 11,76 
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Gráfico 4: Representação gráfica da percentagem de aneuploidia em 34 metafases de 8 

indivíduos da amostragem de Abril, com os valores percentuais das contagens de 

metafases com um número cromossómico 2n de 38 a 34.  
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2. Bandas C 

A aplicação do método descrito por Sumner (1971) aos cromossomas da S. plana não 

induziu marcação nas regiões centroméricas e pericentroméricas pelas bandas C. Além 

disso, as lâminas apresentavam substanciais depósitos de bário.  

Já a aplicação da técnica de coloração das bandas C com formamida de Fernandez et al 

(2002), apenas com algumas modificações, permitiu observar marcação em alguns 

cromossomas, como se pode ver na figura 12. 

No entanto os resultados obtidos não foram suficientemente claros para permitirem a 

elaboração do cariótipo de S. plana com este tipo de marcação. 

 

 

 

Figura 12 (A, B, C e D): Metafases de S. plana onde é visível a marcação das bandas C nos 

pontos com coloração mais escura, estando os mais evidentes assinalados com seta. 

 

 

 

A 
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3. Bandas NOR 

Os resultados da aplicação da técnica da marcação NOR aos indivíduos da espécie S. 

plana não evidenciaram marcação nos cromossomas, uma vez que na quase totalidade 

das lâminas observadas os cromossomas apresentavam uma visível perda de 

morfologia. 

No que diz respeito à marcação dos núcleos, foi possível observar uma marcação bem 

definida e com variabilidade de tamanho, número e localização, como se pode ver nas 

imagens que se seguem (figuras 13 A, B e C). 

Os resultados demonstram que estes indivíduos apresentam no máximo duas marcações 

nucleolares (figuras 13 A, B e C). Relativamente ao tamanho, são bem visíveis dois tipos 

de  marcações como se pode observar nas figuras  13 D e E.   
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Figura 13: Marcação Ag-NOR nos núcleos de S. plana (A, B, C, D e E). Nestas imagens é 

possível ver a marcação dupla (setas a verde), a marcação central (setas a preto - marcação 

menor (D) e maior (E)) a marcação periférica (setas a vermelho), e ainda núcleos sem 

marcação (setas a amarelo). 
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Quando se procedeu à comparação das contagens médias das diferentes marcações 

entre a amostragem de Janeiro e a amostragem de Abril, os resultados demonstraram 

uma variação considerável relativamente à marcação dupla, que apresentou um maior 

número na amostragem de Abril, e à marcação menor, que apresentou maior incidência 

nos animais de Janeiro. No que diz respeito à marcação maior, esta foi pouco 

discrepante entre as duas amostragens (tabelas 7, 8 e 9 e gráfico 5) 

De notar que os valores não são estatisticamente relevantes devido ao baixo número da 

amostra. No entanto são valores consideráveis tendo em conta todo o estudo 

desenvolvido. 

 

Tabela 7: Contagem das diferentes marcações nucleolares de Ag-NOR nos indivíduos da 

amostragem de Janeiro. As médias resultam das contagens de 10 campos, escolhidos 

aleatoriamente, de um mesmo indivíduo, sendo que em cada campo foram observadas as 

marcações de 100 núcleos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 8: Contagem das diferentes marcações nucleolares de Ag-NOR nos indivíduos da 

amostragem de Abril. As médias resultam das contagens de 10 campos, escolhidos 

aleatoriamente, de um mesmo indivíduo, sendo que em cada campo foram observadas as 

marcações de 100 núcleos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Janeiro Média ± Erro Padrão 

Marcação central maior 56,7 ± 2,14 

Marcação periférica maior 18,2 ± 1,13 

Marcação central menor 16,9 ± 1,29 

Marcação periférica menor 2,9 ± 0,74 

Marcação dupla 2,2 ± 0,49 

Sem marcação 3,1 ± 0,67 

Abril Média + Erro Padrão 

Marcação central maior 57,1 ± 1,20 

Marcação periférica maior 24 ± 1,25 

Marcação central menor 6,1 ± 0,55 

Marcação periférica menor 0,1 ± 0,10 

Marcação dupla 10,5 ± 1,15 

Sem marcação 2,2 ± 0,55 
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Tabela 9: Contagens médias das diferentes marcações nucleolares presentes nos 

indivíduos da amostragem de Janeiro e de Abril. 
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Gráfico 5: Contagem média dos vários tipos de marcação nucleolar de Ag-NOR nos 

indivíduos da amostragem de Janeiro e de Abril. Estas resultam da contagem de 10 

campos, escolhidos aleatoriamente, de um mesmo indivíduo, sendo que em cada campo 

foram observadas as marcações de 100 núcleos. 

 

 

 

 

 

 

 

Médias Janeiro Abril 

Marcação central maior 56,7 57,1 

Marcação periférica maior 18,2 24 

Marcação central menor 16,9 6,1 

Marcação periférica menor 2,9 0,1 

Marcação dupla 2,2 10,5 

Sem marcação 3,1 2,2 
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No caso da comparação das contagens médias das diferentes marcações de 6 indivíduos 

escolhidos da amostragem de Janeiro, verificou-se que existe variação dentro da mesma 

amostragem. O mesmo se verifica nos 6 indivíduos escolhidos da amostragem de Abril. 

No entanto esta variabilidade é reduzida no caso das contagens da marcação maior, 

sendo esta pouco discrepante entre indivíduos. 

 

Tabela 10: Contagem média dos vários tipos de marcação nucleolar de Ag-NOR nos 

indivíduos da amostragem de Janeiro. Estas resultam da contagem de 3 campos, 

escolhidos aleatoriamente, de 6 indivíduos diferentes, sendo que em cada campo foram 

observadas as marcações de 100 núcleos. 

(Janeiro - Médias) B3 B4 B5 B7 B14 B18 

Marcação central maior 71,7 58,7 67 73 43,3 55,3 

Marcação periférica maior 14 17,3 13 16,3 18,3 13,7 

Marcação central menor 6,3 17,7 8,3 3,3 17,7 15,3 

Marcação periférica menor 2 2,6 1 0,7 2,4 2 

Marcação dupla 4 0,7 6,4 5,7 13,3 7 

Sem marcação 2 3 4,3 1 5 6,7 
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Gráfico 6: Contagem média dos vários tipos de marcação nucleolar de Ag-NOR nos 

indivíduos da amostragem de Janeiro. Estas resultam da contagem de 3 campos, 

escolhidos aleatoriamente, de 6 indivíduos diferentes, sendo que em cada campo foram 

observadas as marcações de 100 núcleos. 
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Tabela 11: Contagem média dos vários tipos de marcação nucleolar de Ag-NOR nos 

indivíduos da amostragem de Abril. Estas resultam da contagem de 3 campos, escolhidos 

aleatoriamente, de 6 indivíduos diferentes, sendo que em cada campo foram observadas as 

marcações de 100 núcleos. 

 

(Abril - Médias) B7 B10 B12 B15 B23 B24 

Marcação central maior 66,7 60 57 47 48 72 

Marcação periférica maior 30,6 14 26,7 21,7 32,3 19,7 

Marcação central menor 0,7 0,3 5 6 4,3 1 

Marcação periférica menor 0 0 0 0 0 0 

Marcação dupla 1,3 25 9 23,3 11,7 6,3 

Sem marcação 0,7 0,7 2,3 2 3,7 1 
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Gráfico 7: Contagem média dos vários tipos de marcação nucleolar de Ag-NOR nos 

indivíduos da amostragem de Abril. Estas resultam da contagem de 3 campos, escolhidos 

aleatoriamente, de 6 indivíduos diferentes, sendo que em cada campo foram observadas as 

marcações de 100 núcleos. 
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4. FISH 

A sonda telomérica pereceu apresentar marcação em todos os telómeros de S. plana, 

como se pode ver na imagem 6, no entanto em alguns casos a intensidade do sinal 

parece ser mais reduzida. Pelas imagens observadas não se verificou a existência de 

sinais intersticiais. 

  

A

B

A

B
 

 

Figura 14: Resultados da marcação por FISH com a sonda telomérica PNA em 

cromossomas de S. plana (A e B). 
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IV. Discussão e conclusões 

1. Cariótipo Standard 

A execução do cariótipo standard de S. plana foi ao encontro do já descrito anteriormente 

por Cornet, comprovando que o número cromossómico diploide desta espécie é de 38, 

sendo o cariótipo constituído por 6 pares metacêntricos, 5 pares submetacêntricos, 7 

pares subtelocêntricos, e 1 par telocêntrico.. O número diploide é característico da família 

Scrobiculariiidae (Cornet and Soulard, 1989), e da respectiva superfamilia Tellinacea 

(Cornet and Soulard, 1990).  

As maiores dificuldades na execução do cariótipo desta espécie S. plana tiveram a ver 

com o facto de os indivíduos recolhidos para este trabalho apresentarem um reduzido 

índice de metafases por brânquia, sendo que a grande maioria das que existiam estavam 

ou incompletas ou com os cromossomas morfologicamente indistintos. 

 

1.1. Mês de amostragem 

Quando se compararam os índices mitóticos dos indivíduos recolhidos em Janeiro e dos 

recolhidos em Abril, foi bastante evidente o claro aumento de actividade celular nos 

animais de Abril. Este facto pode ter várias explicações possíveis (Rodriguez-Rúa et al., 

2003). 

No caso dos indivíduos recolhidos em Janeiro, estes apresentavam uma baixa taxa de 

mitoses possivelmente devido ao facto de terem sido recolhidos em pleno Inverno, e de 

um habitat que foi fortemente afectado pelo mau tempo, em especial chuvas fortes. Estas 

condições meteorológicas têm culminado na redução da actividade proliferativa e 

desenvolvimento de vários organismos a elas sujeitos (Rodriguez-Rúa et al., 2003; 

Raleigh and Keegan, 2006). 

O mês de Abril também coincide com o inicio da Primavera, período no qual ocorre um 

pico de fictoplâncton e um aumento da intensidade luminosa e da temperatura, factos 

estes que permitem aumentar o crescimento destes animais e consequentemente 

aumentar o metabolismo e o índice mitótico (Rodriguez-Rúa et al., 2003). 

A observação das lâminas referentes aos dois grupos de amostragem de Janeiro, que 

diferiam no tempo de acondicionamento em 8 dias, sugere que de facto o tempo de 

acondicionamento dos indivíduos é importante para a recuperação do índice mitótico. No 

entanto uma vez que no caso destes animais o índice mitótico era bastante baixo, seria 

necessário uma análise mais cuidada envolvendo um maior número de indivíduos, e a 

uma maior variação no tempo e parâmetros de acondicionamento para se obterem 

conclusões mais precisas e detalhadas. 
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Foi verificado que os indivíduos da amostragem de Abril apresentavam um índice mitótico 

superior ao dos indivíduos de Janeiro. Esta comparação permite por como hipótese que a 

época do ano e as condições climatéricas são factores a ter em conta na escolha da 

época do ano quando se quer obter cromossomas para elaboração do cariótipo porque 

têm influência nomeadamente no estado de desenvolvimento e, consequentemente, no 

índice mitótico.  

 

1.2. Percentagem de Aneuploidia  

Os indivíduos recolhidos em Abril já apresentavam um número superior de metafases, 

quando comparados aos de Janeiro, no entanto a taxa de metafases completas também 

foi reduzida. Este facto conduziu a que fosse dada atenção ao índice de aneuploidia.  

De notar que nesta contagem foi tido em conta que as metafases que apresentassem um 

número de cromossomas inferior a 34 não seriam contabilizadas, uma vez que foram 

consideradas resultantes de falhas na técnica de execução das lâminas por suspensão 

celular. 

Em Janeiro a percentagem de aneuploidia verificada foi de 72% e em Abril foi de 59%. 

Estes valores de aneuploidia pode ter como causa as condições climatéricas adversas e 

a possibilidade destes organismos estarem a habitar um ecossistema poluído. Uma vez 

que foi utilizado o epitélio branquial para os procedimentos, é necessário ter em conta 

que este é a primeira barreira à entrada de partículas no organismo, incluindo 

contaminantes (Dixon et al., 2002). 

Assim, estas observações podem também validar a utilização deste tipo de animais como 

marcadores em estudos de impacto ambiental, e ainda validar a importância das técnicas 

de citogenética como ferramentas eficazes na avaliação de ecossistemas.  
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2. Bandas C 

2.1. Adaptação de protocolos 

Como já se referiu em cima, o método descrito por Sumner (1971) não apresentou 

resultados viáveis quando aplicado a esta espécie: as lâminas apresentavam 

substanciais depósitos de bário e não se verificou a marcação das bandas C. Tendo em 

conta estes resultados procedeu-se à alteração dos tempos de incubação dos 2 passos 

referidos como principais. Estas alterações estão descritas e baixo: 

1. Aumentou-se o tempo de incubação no HCl para 20 e 25 minutos, e manteve-se o 

período da incubação em bário. Os resultados demonstraram que as lâminas se 

apresentavam muito “lavadas” e as metafases só eram visíveis em contraste de 

fase.  

2. Nesta segunda alteração modificou-se o tempo de incubação no ácido para 15 

minutos, e o tempo no bário foi mantido. Neste caso os resultados pareceram 

melhorados, no entanto a marcação ainda não era bem visível, e o precipitado de 

bário permanecia. 

3. A alteração seguinte disse respeito ao aumento do tempo de incubação no 

hidróxido de bário para 15 e 20 minutos, e a incubação no ácido voltou a ser de 

15 minutos. Apesar de se ter verificado melhorias na técnica, a resolução 

permanecia baixa, e a precipitação de bário também se manteve.  

 

Devido às dificuldades na obtenção de resultados viáveis com esta técnica de bandas C, 

foi necessário tentar a aplicação de uma outra técnica. Esta (descrita em II, 3) tem como 

passos principais duas incubações consecutivas das lâminas em formamida a 50% em 

2xSSC, em câmara escura e húmida com 2xSSC, sendo a primeira a 70ºC durante 3 

minutos, seguida de uma na estufa a 37ºC durante 1hora, às quais se segue lavagem e 

incubação em 2xSSC durante 30 minutos, à temperatura ambiente.  

Este procedimento também teve alterações ao procedimento original, descrito por 

Fernández et al (2002). A principal foi relativa ao tempo de incubação em formamida a 

70ºC, que no protocolo original eram 2 minutos. Foram executados tempos de 2, 3, 4, 5 e 

6 minutos, sendo que o tempo de 2 minutos verificou-se ser insuficiente para desnaturar 

o DNA e os tempos acima de 4 resultavam numa desnaturação excessiva. Assim, o 

tempo de 3 minutos pareceu ser o mais eficiente para a obtenção de bandas C mais 

definidas e visíveis.  

O tempo de incubação na solução de 2xSSC foi de 30 minutos, assim como o período de 

incubação no corante, uma vez que 15 minutos não demonstraram serem suficientes.  
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2.3. Tempo de envelhecimento das lâminas  

Um aspecto importante, e que ao longo do desenvolvimento do trabalho prático se veio a 

comprovar, é o tempo de envelhecimento das lâminas. Foi constatado que para se obter 

uma marcação bem definida o tempo de envelhecimento das lâminas é um aspecto 

essencial.  

Este envelhecimento pode ser conseguido por dois métodos diferentes. O primeiro pode 

ser através da execução das lâminas dias antes de se utilizarem para esta coloração, 

deixando-as armazenadas até utilização. O segundo é um envelhecimento induzido pelo 

calor, através da colocação das lâminas na estufa a 90ºC, durante mais de 2h. Neste 

último caso vários tempos foram testados, desde 1h até 7h na estufa a 90ºC. 

Tanto num método como no outro quanto mais envelhecidas estiverem as lâminas 

melhores são os resultados de coloração das bandas C. No caso dos resultados aqui 

apresentados, as lâminas tinham um tempo de envelhecimento de aproximadamente 1 

mês à temperatura ambiente. No entanto, 3h na estufa a 90ºC demonstraram ser 

suficientes para se obterem resultados nas marcações.  

 

2.4. Localização das bandas C 

Nos resultados da aplicação desta técnica foi possível verificar marcação em alguns 

cromossomas, sendo que as marcações mais visíveis parecem estar localizadas nas 

regiões centroméricas.  

No entanto a fraca morfologia destes e o baixo número de metafases completas 

observadas não permitiu a execução de um cariótipo com este tipo de marcação bem 

definido e viável, nem permitiu uma identificação precisa da localização destas 

marcações nos cromossomas de S. plana. 
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3. Bandas NOR 

3.1. Técnica e resultados 

Vários métodos diferentes foram testados durante este trabalho, na tentativa de se 

obterem as marcações dos locais NOR nos cromossomas desta espécie. As diferentes 

técnicas experimentadas tiverem em comum a dificuldade na visualização dos 

cromossomas corados, uma vez que estes se apresentavam sempre com a morfologia 

pouco definida, sendo apenas visíveis em contraste de fase. 

Estes resultados podem demonstrar que os cromossomas desta espécie são frágeis do 

ponto de vista estrutural e morfológico, e que são afectados principalmente pelo calor 

utilizado na técnica Ag-NOR (placa a 50ºC), resultando na desnaturação dos mesmos.  

Apesar destes resultados, a técnica utilizada demonstrou ser eficiente a corar estes locais 

NOR uma vez que a coloração nos núcleos era bastante visível e distinta. Posto isto, foi 

feita uma análise dos mesmos, que consistiu em determinar as diferentes marcações, isto 

é, as marcações que se distinguiam pelo número, tamanho e localização. Para isto foram 

feitas contagens de 100 núcleos, em campos aleatórios, tendo como objectivos 

principais: relacionar a marcação com a actividade proliferativa dos indivíduos, 

comparando as várias marcações entre indivíduos cuja amostragem foi realizada em 

Janeiro e Abril, e ainda verificar a existência ou não de variabilidade entre indivíduos 

pertencentes à mesma amostragem. 

Os resultados, já apresentados no capítulo anterior, têm alguns pontos que serão 

analisados de seguida.  

Uma nota importante para os erros padrão uma vez que estes apresentaram valores 

relativamente elevados. Estes podem ter resultado do facto de algumas contagens nos 

diferentes campos terem sido bastante diferentes, e ainda do reduzido número de células 

contadas.  

 

3.1.1. Indivíduos de Janeiro e indivíduos de Abril: 

Os resultados apresentaram os seguintes valores: 

- Marcação central maior: semelhante nos indivíduos dos dois meses, 56,7% em Janeiro 

e 57,1% em Abril. 

- Marcação periférica maior: apresentou diferenças entre as amostragens, 10,2% em 

Janeiro e 24% em Abril. 

- Marcação central menor: neste tipo de marcação verificou-se uma diferença acentuada 

entre os dois meses, sendo que no mês de Janeiro o valor foi mais alto do que em Abril, 

16,9% e 6,1%, respectivamente. 
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- Marcação periférica menor: em Janeiro esta marcação apresentou um valor médio 

bastante reduzido, apenas 2,9%, e no mês de Abril foi praticamente nula. 

- Marcação dupla: foram verificadas diferenças acentuadas entre os dois grupos de 

amostragem, sendo que em Janeiro se verificou uma percentagem de 2,2%, enquanto 

em Abril foi de 10,5%. 

- Sem marcação: neste caso não se verificaram diferenças relevantes, uma vez que em 

Janeiro o valor médio foi de 3,1% e em Abril foi de 2,2%. 

 

Vários estudos têm tentado perceber qual o significado dos locais NOR num determinado 

organismo, e quais as condições que influenciam os mesmos. 

Tem vindo a ser claramente demonstrado que o número de Ag-NORs varia de acordo 

com a actividade celular, sendo que um estudo de Morimoto et al provou que a marcação 

NOR não é detectada em células que estão em apoptose (Morimoto et al., 2001). Em 

Humanos, as condições de proliferação celular parecem demonstrar uma considerável 

importância nas Ag-NOR, induzindo alterações no seu número, forma e tamanho 

(Morales et al., 1996).  

É unânime que células metabolicamente activas são caracterizadas por um número de 

NORs elevado (Smolarz and Berger, 2009). No caso deste trabalho, este facto também 

se parece verificar, uma vez que a marcação dupla está bem mais presente nos 

indivíduos de Abril. Estes deviam estar num período de maior proliferação, devido 

principalmente à melhoria das condições meteorológicas, ao aumento da temperatura, e 

à maior proximidade com o período de reprodução (Rodriguez-Rúa et al, 2003). 

Ainda em Humanos, o aumento do diâmetro da marcação Ag-NOR está associado ao 

aumento da actividade proliferativa, tanto em tecidos normais como em neoplásicos 

(Leek et al, 1991). No caso dos indivíduos de S. plana verifica-se que as marcações de 

maior diâmetro estão em grande número, tanto nos indivíduos de Janeiro como nos de 

Abril. Assim, pode considerar-se este tipo de marcação como indicador da actividade 

proliferativa. 

Deste modo, e de acordo com estes dados, serão a marcação menor e a marcação dupla 

os factores diferenciais da actividade dos dois grupos de indivíduos. Através da análise 

dos valores médios de marcações nos dois grupos, é possível verificar que, de facto, a 

actividade proliferativa é maior nos indivíduos recolhidos em Abril, uma vez que a 

marcação dupla tem um valor mais elevado, e a marcação central menor tem um valor 

reduzido, verificando-se o inverso nos indivíduos de Janeiro. 

Relativamente à posição das marcações foi observado neste trabalho a existência de 

marcação central e periférica. No entanto na bibliografia consultada não foi encontrada 



Caracterização do cariótipo do bivalve S. plana por técnicas de Genética Clássica e Molecular 
 

Sara Patrícia Carvalho Teixeira                     2010  54 

nenhuma justificação para esta variação, pelo que serão essenciais mais estudos que 

avaliem estas diferenças. 

A taxa de divisão celular também é conhecida como um sensível indicador do stress 

ambiental de um determinado habitat (Dixon et al, 2002). Num estudo executado com a 

amêijoa bentónica Macoma balthica (L.), foi demonstrado que, após a exposição dos 

indivíduos a um dado tóxico, o aumento no número de NORs pode reflectir a resposta 

adaptativa do sistema como uma indução reforçada da regeneração proliferativa do 

tecido branquial (Smolarz and Berger, 2009). Os indivíduos de S. plana utilizados neste 

trabalho foram recolhidos da Ria Formosa, no Algarve. Apesar deste ser um ecossistema 

protegido devido à enorme diversidade de fauna e flora, tem sido bastante afectado pela 

poluição antropogénica, e como tal têm sido desenvolvidos vários projectos com o 

objectivo principal de implementar acções de protecção deste habitat tão diversificado e 

importante. 

Estas condições poluentes, para além de poderem ser a razão do baixo índice mitótico 

destes animais, da baixa taxa proliferativa e da fragilidade dos cromossomas, poderão 

também explicar os valores médios de marcação NOR nos núcleos. Como se verificou 

nestes resultados, apesar de baixa, esta marcação existe, e poderá resultar da resposta 

adaptativa destes animais às condições do meio.  

 

3.1.2. Comparação dos indivíduos de Janeiro/Janeiro e dos de Abril/Abril: 

Quando se procedeu à comparação dos valores médios, resultantes de contagens em 

campos aleatórios, entre indivíduos de S. plana do mesmo mês de amostragem verificou-

se que tanto nos de Janeiro como nos de Abril existe variabilidade intraindividual das 

diferentes marcações NOR, como se pode comprovar pelos gráficos apresentados nos 

“Resultados”. A marcação NOR que parece apresentar menores variações é a marcação 

central de maior diâmetro. 

Alguns estudos em ostra e amêijoa têm demonstrado a existência de variação 

intraindividual no número e tamanho dos NOR (Leitão and Chaves, 2008). Uma vez que 

esta técnica marca apenas os locais NOR que estiveram activos durante a interfase 

anterior, estes bivalves podem demonstrar a existência de diferentes níveis de expressão 

dos genes de rDNA entre indivíduos e células, dando origem a este variável padrão NOR 

(Pauls and Affonso, 2000). 

Assim, no caso da espécie utilizada neste trabalho, a variabilidade intraindividual também 

se verifica, tanto no número como no tamanho das NOR, podendo demonstrar que 

existem diferentes níveis de expressão dos genes de rDNA, tanto entre indivíduos e 

células de um mesmo período, como entre indivíduos e células pertencentes a dois 

períodos temporais. 
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4. FISH 

A marcação por hidridização in situ executada neste trabalho tinha como objectivo a 

marcação da sequência telomérica (TTAGGG)n nos cromossomas dos indivíduos de S. 

plana. 

A aplicação deste método nestes indivíduos permitiu a observação de marcação nos 

telómeros, parecendo existir marcação em todos os cromossomas, mas com intensidade 

reduzida em alguns deles. Pelas imagens observadas não se verificou marcação 

intersticial. Estes resultados vão de encontro ao mais comummente observado na 

marcação telomérica em espécies de bivalves, nas quais se tem verificado que a 

marcação é maioritariamente telomérica (e.g. Huang et al., 2007). 

A sonda utilizada neste procedimento (PNA) era uma sonda comercial e já marcada com 

fluorescência, e o método já se encontrava estandardizado para Bivalves, pelo que a 

técnica foi executada sem alterações no procedimento. 

O facto de se tratar de uma sonda que tem uma estrutura química electricamente neutra 

resulta numa maior especificidade e sensibilidade, que se pôde comprovar com estes 

resultados. Uma outra vantagem é o facto de continuar a apresentar resultados mesmo 

quando em baixas concentrações (15µL). O baixo tempo dispendido na execução da 

hidridização também é vantajoso na medida em que permite obter bons resultados em 

menos tempo, rentabilizando deste modo o tempo de trabalho (in Protocol of PNA 

Telomere probe). 

Os resultados demonstraram que o uso deste tipo de sonda parece ser bastante eficaz 

na identificação de regiões dos cromossomas específicas (Huang et al., 2007), neste 

caso das sequências moleculares existentes nos telómeros. O conhecimento destes 

locais permite a execução de um cariótipo mais detalhado e mais preciso, permitindo 

comparações intra e interespecificas mais viáveis, um maior e melhor conhecimento 

acerca da citogenética da espécie, aquisição de conhecimentos acerca do 

desenvolvimento e doença dos organismos, e examinar melhor a organização do genoma 

(Schwarzacher and Heslop-Harrison, 2000).  
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5. Perspectivas futuras 

O conhecimento da caracterização precisa do cariótipo padrão desta espécie S. plana 

poderá ser muito importante para futuros estudos. Sendo esta uma espécie considerada 

sentinela, a complementação deste estudo seria de enorme importância para que 

futuramente esta possa ser utilizada em Genoecotoxicologia. 

A aplicação da citogenética a mais espécies de Bivalves, ou a outros Invertebrados 

Marinhos, seria bastante importante uma vez que permitiria o estabelecimento de 

protocolos mais específicos e eficazes para estes animais, e deste modo o aumento da 

sua utilização em vários tipos de estudos. 

A interpretação das marcações NOR levada a cabo neste trabalho poderá também ser 

melhorada e explorada, permitindo abrir portas a novos conhecimentos nesta e noutras 

espécies. 
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