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Introdução
Cichlidae compreende uma das maiores e mais diversas famílias da

ordem Perciformes, incluindo mais de 1.600 espécies atualmente
reconhecidas, sendo estimada a existência de cerca de 2.000. Distribui-se
pelas Américas Central a do Sul, Antilhas, África, Madagascar, Israel, Síria,
costa da Índia e Sri Lanka (NELSON, 2006). A ampla distribuição, bem como a
plasticidade morfológica observada nessa família, torna esse grupo
interessante para estudos evolutivos.

Enquanto os ciclídeos africanos têm um número diplóide modal de 44
cromossomos, as espécies neotropicais apresentam 2n=48 cromossomos em
sua maioria acrocêntricos. Portanto, frente a esta aparente homogeneidade
cariotípica, a citogenética é uma ferramenta promissora para a compreensão
de mecanismos envolvidos na diversificação dos ciclídeos, além de estabelecer
marcadores cromossômicos no estudo de espécies/populações.

Assim, o presente trabalho teve o objetivo de analisar citogeneticamente
Crenicichla lepidota a fim de fornecer dados relevantes para inferências
citotaxonômicas e evolutivas deste grupo.

Metodologia
Foram analisados 9 espécimes (2 ♀, 7 ♂) provenientes da lagoa dos

Quadros, RS (29°45’S e 50°03’W). As metáfases mitóticas foram obtidas
segundo BERTOLLO et al. (1978) e posteriormente submetidas à bandamento
C (SUMNER, 1972), coloração Ag-RON (HOWELL & BLACK, 1980),
fluorocromos base específicos CMA3/DAPI (SCHWEIZER, 1976) e hibridização
in situ fluorescente (FISH) com sonda de rDNA 18S (PINKEL et al., 1986).

Resultados e Discussão
Os exemplares de Crenicichla lepidota da lagoa dos Quadros apresentam

um polimorfismo numérico intra-específico, com o número diplóide variável em
48, 50, 51, 52 e 54 cromossomos. Todas as metáfases apresentam uma
constrição secundária no primeiro par do complemento, o qual é
destacadamente maior que os demais. O polimorfismo observado sugere a
ocorrência variável de cromossomos B nessa população (Figura 1).

A banda C mostrou-se positiva acima da constrição secundária no
primeiro par (Figura 2) e na região centromérica de alguns pares
cromossômicos na maioria das metáfases. No entanto, nenhum cromossomo
foi totalmente heterocromático ou demonstrou acúmulo de heterocromatina,
situação comum em cromossomos B.

A hibridização in situ fluorescente com sondas de rDNA 18S evidenciou
marcação sob a constrição secundária do primeiro par, mesma região marcada
pela  coloração AgRON e pelo fluorocromo CMA3, evidenciando que está
região apresenta grande quantidade de bases GC. Resultado que pode ser
confirmado pela coloração com fluorocromo DAPI, o qual evidenciou bandas
negativas nesta mesma região (Figura 2).



Figura 1. Citótipos observados para Crenicichla lepidota da lagoa dos Quadros, RS.

Figura 2. Diferentes técnicas aplicadas, destacando o primeiro par cromossômico.

Conclusão
A observação da variação intra e interindividual do número de

cromossomos em Crenicichla lepidota sugere a presença variável de
cromossomos B, tanto de morfologia metacêntrica, quanto acrocêntrica, porém
sem acúmulo de heterocromatina. Análises futuras para a variação do número
de cromossomos em C. lepidota da população lagoa dos Quadros são
necessárias para análise do comportamento desses cromossomos durante a
divisão celular. Deste modo, o aprimoramento da técnica de banda C, bem
como a aplicação de outras metodologias citogenéticas, além da análise de
células meióticas podem ser úteis para um maior detalhamento da origem,
composição e manutenção destes possíveis cromossomos B.
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