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Introdução
Cromossomos
B
também
chamados
de
supranumerários, são elementos acessórios não
essenciais que possuem sua própria biologia. São
descritos em plantas, fungos (Feldelberg et al.,
2016) e algumas espécies de peixes, dentre elas o
Astyanax altiparanae. Além da ocorrência destes
elementos extras, esta espécie apresenta ampla
variação estrutural em seus cromossomos
(Fernandes, 2004), e devido a essa característica, é
uma espécie modelo direcionada aos estudos
relacionados ao entendimento da evolução
cromossômica.

Objetivos
Nesse
trabalho
investigamos
a
variação
cromossômica e a presença ou ausência de
cromossomos B em diferentes populações de
Astyanax altiparanae.

Material e Métodos
Foram amostrados e analisados um total de 69
exemplares, seis indivíduos provenientes do córrego
Alambari, (pertencente a Bacia hidrográfica do rio
Paranapanema), quatro indivíduos do rio Batalha,
vinte e quatro indivíduos do córrego Barra Seca e
trinta e cinco indivíduos do córrego Campo Novo.
Estes três últimos pontos correspondem a Bacia
hidrográfica do rio Tietê, todos próximos da cidade
de Bauru - SP. As metodologias utilizadas para
análises citogenéticas foram a estimulação mitótica
e obtenção de cromossomos mitóticos a partir de
células renais in vivo, além de marcadores
citogenéticos
como
coloração
de
regiões
organizadoras de nucléolos (NORs) com nitrato de
prata, bandamento C e coloração convencional com
Giemsa.

Resultados e Discussão
Todos os exemplares apresentaram número diploide
composto por 50 cromossomos, porém, divergiram
na fórmula cariotípica. Cromossomos B foram
identificados nos córregos Barra Seca e Campo
Novo, sendo que a sua morfologia é acrocêntrica de
tamanho micro. Os blocos de heterocromatina
constitutiva foram observados nas regiões
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centroméricas, terminais, pericentroméricas e
intersticiais, além de um cromossomo B totalmente
heterocromático. A coloração com o nitrato de prata
revelou NORs em apenas um par dos
cromossomos. Todavia, em alguns indivíduos
visualizamos até quatro pares de cromossomos com
marcações de NOR. Além disso, identificamos NOR
ativa na região centromérica dos cromossomos B.
Os rearranjos estruturais e processos de vicariância
podem ser os principais eventos responsáveis pela
diversidade cariotípica observada. Contudo, a
presença de NOR positiva no cromossomo B remete
a uma possível ideia relacionada a sua origem e
função. Em relação a sua origem pode ter vindo do
conjunto cromossômico autossômico (origem
intraespecífica), pois a localização terminal da NOR
nesta população pode ter favorecido a quebra e/ou
rearranjos cromossômicos que ocasionaram o
surgimento deste B. No que diz respeito a uma
possível função podemos associar uma maior
formação nucleolar e síntese ribossômica no DNA
do hospedeiro.

Conclusões
As populações analisadas apresentaram ampla
diversidade cariotípica. Neste sentido, a combinação
dos resultados fornecidos através dos marcadores
citogenéticos
e
dos
elementos
adicionais
forneceram
informações
importantes
para
compreensão
evolutiva,
seja
do
conjunto
autossômico ou da biologia dos cromossomos B
nesta espécie.
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