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Sinopse: 

Foram estudadas quatro espécies de Acestrorhynchus (Characiformes, 
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RESUMO 

Acestrorhynchinae é uma subfamília de Acestrorhynchidae (Characiformes) que 

possui apenas um gênero, Acestrorhynchus, com 14 espécies válidas. Desde que foi 

estabelecida como um grupo monofilético e reconhecida em nível de família, este grupo vem 

sofrendo revisões quanto à relação taxonômica com outras famílias de peixes. Além disso, 

existem também problemas taxonômicos dentro do gênero, sendo este divido em três grupos 

de acordo com o padrão de cor: grupo lacustris, grupo nasutus e grupo microlepis. A 

semelhança entre as espécies na fase juvenil e diferenças entre indivíduos da mesma espécie, 

vêm sendo alvo de pesquisas para se estabelecer essa relação. No presente trabalho foram 

analisadas quatro espécies dessa subfamília: Acestrorhynchus falcatus, Acestrorhynchus 

falcirostris, Acestrorhynchus microlepis e Acestrorhynchus cf. microlepis, coletadas em três 

locais na Amazônia, com o objetivo de identificar características cromossômicas espécie-

específicas, que pudessem servir como base para entender essas relações. Para isso foram 

utilizadas técnicas da citogenética clássica (Giemsa, Ag-RON, Bandeamento C) e citogenética 

molecular (Hibridização in situ fluorescente - FISH). Com relação à estrutura cariotípica, 

todas as espécies apresentaram número diploide igual a 50 cromossomos com dois braços, e 

número fundamental (NF) igual a 100, porém com diferenças nas fórmulas cariotípicas. O 

padrão heterocromático foi espécie-específico, com bandas C-positivas nas regiões 

centroméricas e biteloméricas de vários cromossomos, além de alguns blocos intersticiais e 

braços totalmente heterocromáticos. A região organizadora do nucléolo (RON) foi simples, 

terminal no braço curto (par 23), coincidente com uma constrição secundaria, em três 

espécies, exceto A. microlepis que apresentou no braço longo. O mapeamento do DNAr 18S 

entretanto, foi múltiplo em duas espécies (A. falcatus e A. microlepis). O DNAr 5S foi 

localizado em um par cromossômico em todas as espécies. A sonda telomérica destacou 

regiões terminais em todos os cromossomos, bem como a presença de sequências intersticiais 

(ITS) em vários pares cromossômicos. Os resultados obtidos neste estudo deixam claro a 

importância de marcadores cromossômicos para se estabelecer um comparativo entre grupos 

de peixes, mas principalmente para a constatação de espécies crípticas como encontrado em 

A. microplepis. 
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ABSTRACT 

Acestrorhynchinae is a subfamily of Acestrorhynchidae (Characiformes) that has 

only a genus, Acestrorhynchus, with 14 valid species. Since it was established as a 

monophyletic group and recognized in family level, this group is undergoing reviews 

regarding taxonomic relationship with other fish families. Moreover, there are also taxonomic 

problems in the genus, which one is divided into three groups according to color pattern: 

lacustris group, nasutus group and microlepis group. The similarity among the species in 

juvenile phase and the differences among individuals of the same species have been the goal 

of researches to establish this relationship. In this work it was analyzed four species of this 

subfamily: Acestrorhynchus falcirostris, A. falcatus, A. microlepis and A. cf. microlepis, 

collected in three localities in Amazon, with the goal to identify species-specifics 

chromosomic characteristics that could serve as base to understand these relationships. For 

this, it was used classic cytogenetic techniques (Giemsa, Ag-NOR, C-banding) and molecular 

cytogenetic (fluorescence in situ hybridization - FISH). With regard karyotypic structure, all 

the species showed diploid number equal to 50 chromosomes with two arms, and fundamental 

number (FN) equal 100, but with differences in the karyotypic formula. The heterochromatic 

pattern was species-specific, with C-positive bands in the centromeric and bitelomeric regions 

of several chromosomes, besides some interstitial blocks and totally heterochromatic arms. 

The nucleolus organizing region (NOR) was simple, terminal in short arm (pair 23), 

coincident with a secondary constriction in three species, except A. microlepis that showed it 

in the long arm. However, the mapping of 18S rDNA was multiple in two species (A. falcatus 

and A. microlepis). The 5S rDNA was localized in a chromosomic pair in all the species. The 

telomeric probe highlighted terminal regions in all chromosomes, as well as the presence of 

interstitial sequences (ITS) in several chromosomic pairs. The obtained results in this study 

makes clear the importance of chromosomic markers to establish a comparative way among 

fish groups but mainly to confirmation of cryptic species as discovered in A. microplepis. 
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1. INTRODUÇÃO 

Os peixes representam mais da metade dos vertebrados vivos do mundo, possuindo 

muitas diferenças quanto à morfologia, habitats, fisiologia e comportamento. Essa diversidade 

é fascinante para os pesquisadores devido à riqueza de informações, tornando-os um excelente 

material de estudo para questões taxonômicas, adaptativas e evolutivas (Nelson et al. 2016). 

Segundo estes autores, 43% das épecies de peixes são predominantemente de água doce, com 

85 ordens e 536 famílias, sendo que nas Américas do Sul e Central, as duas ordens mais 

representativas em número de espécies são Characiformes e Siluriformes. 

Characiformes compreende um dos maiores grupos de peixes de água doce do 

mundo, constituída de 24 famílias e 520 gêneros, com sua maior diversidade encontrada na 

região neotropical, que abriga cerca de 2.300 espécies válidas (Nelson et al. 2016; Eschmeyer 

et al. 2018) e se destaca por sua história evolutiva e valor comercial (Lundberg 1993; Reis et 

al. 2003; Nelson et al. 2016). Os peixes desta ordem possuem uma combinação de 

características externas que os diferenciam dos demais grupos, como corpo coberto de 

escamas, nadadeiras pélvicas geralmente situadas bem atrás da inserção das peitorais, raios 

das nadadeiras moles e, geralmente, presença de uma nadadeira adiposa (Britski et al. 2007). 

Wiley & Jonhson (2010) destacam como sinampomorfias exclusivas da ordem: dentes de 

reposição do pré-maxilar e dentário formados em criptas, presença de forâmen auditivo no 

prootico e de uma abertura dorso-medial na fossa pós-temporal.  

Dentro de Characiformes encontra-se a família Acestrorhynchidae. Vários trabalhos 

abordaram a relação de Acestrorhynchidae com outras famílias de Characiformes. Por 

exemplo, Buckup (1998) apresentou uma hipótese conflitante, onde Acestrorhynchidae estaria 

num agrupamento monofilético em conjunto com Ctenoluciidae, Hepsetidae, Lebiasinidae e 

Erythrinidae, a superfamília Erythrinoidea. Entretanto, o foco principal da análise de Buckup 

(op. cit.) era entender as afinidades filogenéticas de Characidiinae e não verificar as relações 

de Acestrorhynchidae. Nesse mesmo ano, Lucena e Menezes (1998) sugeriram, a partir de 

dados morfológicos, que Acestrorhynchus (Acestrorhynchidae) é grupo irmão da família 

Cynodontidae, a qual incluia Roestinae (Roestes e Gilbertolus) e Cynodontinae (Cynodon, 

Hydrolycus e Rhaphiodon), propondo cinco caracteres sinapomórficos para Acestrorhynchus, 
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corroborando a hipótese de monofiletismo deste gênero, proposta por Menezes (1969b) e 

Menezes e Géry (1983). 

Já Nelson et al. (2016) apresentaram mudanças na classificação de algumas famílias, 

levando em consideração os trabalhos mais recentes realizados para determinação e 

classificação das espécies de Characiformes. Para este fim foram avaliadas as hipóteses 

filogenéticas relalizadas por Vari (1998), Dahdul (2010), Malabarbara e Malabarbara (2010), 

a filogenia morfológica de Buckup (1998), a classificação seguida por Nelson (2006) e outros 

trabalhos recentes, abordando a filogenia molecular, como os de Calcagnotto et al. (2005) e 

Oliveira et al. (2011). O último estudo mencionado sugeriu alguns rearranjos de grupos 

familiares, que foram adotados por Nelson et al. (2016). Dentre essas mudanças, Roestinae 

passa a ser uma subfamília de Acestrorhynchidae com dois genêros e seis espécies; além dela 

são incluídas mais duas subfamílias que são: Heterocharacinae com quatro genêros e seis 

espécies e Acestrorhynchinae com apenas um genêro e 14 espécies. 

Acestrorhynchinae, foco deste estudo, inclui peixes que possuem corpo e focinho 

alongados, dentes cônicos e caninos fortes, com disposição característica nas maxilas, além de 

outros caracteres exclusivos (Menezes 1969a; Menezes e Géry 1983; Toledo-Piza 2007). São 

peixes de hábito tipicamente predador, primariamente piscívoros, vivem em diferentes 

habitats, principalmente em lagos, lagoas e áreas próximas às margens dos rios, sendo que as 

espécies de porte pequeno são encontradas em igarapés, na bacia amazônica (Menezes 1969b; 

Nico e Taphorn 1985; Britski et al. 1986; Amaral 1990). Abriga um único gênero - 

Acestrorhynchus (Nelson et al. 2016), com 14 espécies válidas: A. abbreviatus (Cope 1878), 

A. altus Menezes 1969, A. bristkii Menezes 1969, A. falcatus (Bloch 1794), A. falcirostris 

(Cuvier 1819), A. grandoculis Menezes & Géry 1983, A. heterolepis (Cope 1878), A. 

isalineae Menezes & Géry 1983, A. lacustris (Lütken 1875), A. maculipinna Menezes & Géry 

1983, A. microlepis (Jardine 1841), A. minimus Menezes 1969, A. nasutus Eigenmann 1912 e 

A. pantaneiro Menezes 1992 distribuídas por toda América do Sul, com maior diversidade 

nas bacias dos rios Amazonas, Orinoco e nos rios das Guianas. 

Na bacia amazônica ocorrem 11 das 14 espécies (A. abbreviatus, A. altus, A. 

falcatus, A. falcirostris, A. grandoculis, A. heterolepis, A. isalineae, A. maculipinna, A. 

microlepis, A. minimus e A. nasutus). Duas espécies são restritas aos rios São Francisco e alto 
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Paraná: A. britskii e A. lacustris. Uma, A. pantaneiro, ocorre nas bacias dos rios Paraná-

Paraguai e Uruguai (Menezes 1969b; Menezes 1992; Pretti et al. 2009). Estes peixes variam 

de 8 a 40 cm de comprimento (Toledo-Piza et al. 2013). As maiores espécies (A. falcirostris e 

A. heterolepis) atingem, em média, 35 cm de comprimento, que contrasta com o tamanho 

muito menor dos adultos de A. grandoculis, A. isalinae, A. maculipinna e A. minimus, com 

aproximadamente 10 cm de comprimento (Menezes 1969b; Menezes e Géry 1983). 

As espécies de Acestrorhynchus apresentam diferenças morfólogicas bem evidentes 

quanto ao padrão de cores, separando-as em três grupos distintos (Figura 1). O primeiro 

grupo, lacustris (Menezes 1992), é caracterizado pela presença de uma mancha escura 

arredondada bem definida, localizada na região umeral e abriga as espécies: A. lacustris, A. 

abbreviatus, A. altus, A. falcatus, e A. pantaneiro. Toledo-Piza (2007) incluiu também neste 

grupo A. falcatus, que apresenta uma mancha escura alongada verticalmente na região umeral. 

Grupo nasutus é definido pela presença de duas bandas escuras longitudinais 

estreitas, uma que se estende desde a ponta do focinho até a base da nadadeira caudal e a outra 

a partir da margem posterior do maxilar até a margem ventral do pedúnculo caudal (Toledo-

Piza 2007). Inclui A. nasutus, A. maculipinna, A. isalineae, A. falcirostris e A. heterolepis. 

Acestrorhynchus falcirostris apresenta esse padrão de colorido nos estágios iniciais de 

desenvolvimento, mas que desaparece nos adultos (Menezes 1969b). Acestrorhynchus 

heterolepis tem uma pequena mancha redonda escura na extremidade superior do opérculo. 

Amas espécies foram inclusas posteriormente neste grupo a partir da análise filogenética de 

Toledo-Piza (2007).  

Por fim, o grupo microlepis é definido pela presença de uma pequena mancha escura 

e diminuta na região anterior do corpo, imediatamente atrás da margem posterior do opérculo, 

na origem da linha lateral. Inclui as espécies A. microlepis e A. grandoculis (Toledo-Piza e 

Menezes, 1996). Foram inclusas posteriormente nesse grupo A. minimus, que apresenta uma 

faixa estreita escura, que se estende da margem posterodorsal do opérculo à base da nadadeira 

caudal e A. britskii, sem quaisquer manchas escuras no corpo (Toledo-Piza 2007). 
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Figura 1. Representantes dos grupos de Acestrorhynchus de acordo com o padrão de cor (Menezes 1969b; 

Menezes e Géry 1983; Toleo-Piza 2007): (1) – Acestrorhynchus falcatus – Grupo lacustris; (2) – 

Acestrorhynchus isalineae – Grupo nasutus e (3) – Acestrorhynchus microlepis – Grupo microlepis. Imagem: 

Queiroz et al. 2013. 

 

Pretti et al. (2009) propuseram uma relação filogenética para Acestrorhynchus a 

partir do sequenciamento de genes mitocondriais e nucleares, comparando com os dados 

morfológicos e padrão de cores proposto por Menezes (1969b), Menezes e Géry (1983) e com 

a análise filogenética de Toledo-Piza (2007). Pretti et al. (2009) analisaram 11 das 14 espécies 

de Acestrorhynchus e os resultados obtidos corroboraram a divisão do gênero em três grupos: 

microlepis, lacustris e nasutus. Porém, as afinidades filogenéticas entre estes três clados não 

foram congruentes entre as filogenias morfológica e molecular.  

Dados citogenéticos em Acestrorhynchidae ainda são escassos e, em sua maioria, 

apenas a identificação do número diploide, fórmula cariotípica e regiões organizadoras de 
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nucléolo determinada pela impregnação com nitrato de prata (Ag-RONs). O número diploide 

foi igual a 50 cromossomos para A. altus e A. lacustris (Falcão e Bertollo 1985), mas com 

fórmulas cariotípicas diferentes (8m+22sm+14st+6a e 12m+32sm+4st+2a, respectivamente). 

Já, Martinez et al. (2004) encontraram (8m+34sm+6st+2a) em A. lacustris, diferindo da 

fórmula descrita por Falcão e Bertollo (1985), para a mesma espécie. Pastori et al. (2009) 

caracterizaram A. pantaneiro, do rio Paraná (Argentina), que também apresentou 2n=50 

cromossomos, sendo 36m-sm+14st-a. Estas espécies apresentaram apenas um par de 

cromossomos nucleolares (RON simples).  

Para espécies desta subfamília que ocorrem na Amazônia, nenhum dado 

cromossômico foi descrito. Dessa maneira, buscou-se neste trabalho investigar 

citogeneticamente as espécies de Acestrorhynchus da Amazônia, oferecendo dados que 

possam contribuir no entendimento da evolução cromossômica do gênero. 

 

2. OBJETIVOS 

2.1. Objetivo Geral 

Analisar citogeneticamente espécies de Acestrorhynchus que ocorrem na Amazônia. 

2.2. Objetivos Específicos 

1) Caracterizar o cariótipo padrão (número diploide, fórmula cariotípica, distribuição 

da heterocromatina C-positiva e Ag-RON) e o mapeamento cromossômico de 

sequências de DNA repetitivo (DNAr 5S, DNAr 18S e DNA telomérico) de 

espécies do gênero Acestrorhynchus que ocorrem na Amazônia, a fim de contribuir 

com a caracterização de sua macroestrutura cromossômica. 

2) Fornecer informações cromossômicas que auxiliem estudos taxonômicos e 

permitam a verificação da existência de complexos de espécie neste gênero.  

3) Comparar os dados cromossômicos obtidos aos dados disponíveis para o gênero e 

grupos próximos, a fim de entender sua evolução cromossômica. 
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3. MATERIAL E MÉTODOS 

3.1. Material e local de coleta 

No presente estudo analisamos citogeneticamente quatro espécies de 

Acestrorhynchus: A. falcatus, A. falcirostris, A. microlepis e A. cf. microlepis, coletadas em 

três pontos da Amazônia brasileira (lago de Balbina/AM, lago Catalão/AM e rio Guamá/PA 

(Figura 2, Tabela 1). Este trabalho seguiu os padrões éticos para pesquisa animal de acordo 

com o Comitê de Ética para Uso Animal do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia 

(INPA) sob o protocolo número 021/2017. A autorização para a coleta dos espécimes foi 

concedida pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis 

(IBAMA), de acordo com a licença SISBIO número 28095-1. Todos os indivíduos analisados 

serão depositados na Coleção de Peixes do INPA. 

 

 

Figura 2. Mapa da Amazônia Legal Brasileira evidenciando os pontos de coleta de espécimes da subfamília 

Acestrorhynchinae. (1) – Acestrorhynchus falcirostris – lago de Balbina, bacia do rio Uatumã, AM; (2) – 

Acestrorhynchus falcirostris e Acestrorhynchus microlepis – lago Catalão, bacia do rio Solimões, AM e (3) - 

Acestrorhynchus falcatus, Acestrorhycnhus falcirostris e Acestrorhynchus cf. microlepis – igarapé Apeu, bacia 

do rio Guamá, PA. 
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Tabela 1- Espécies de Acestrorhynchus, localidades das coletas e número de exemplares 

analisados neste trabalho. ♂ representa machos e ♀ as fêmeas. 

Voucher Espécie Localidade Bacia 

hidrográfica 

GPS Nº de 

indivíduos 

INPA 

57803 

A. falcatus Castanhal, Pará, 

Brasil 

Igarapé Apeu, Rio 

Guamá 

1°23'20,4"S 

47°59'07,5"W 

8♂2♀ 

INPA 

57166 

A. falcirostris Iranduba, 

Amazonas, Brasil 

Lago Catalão, Rio 

Solimões 

3°09'20,4"S 

59°54'47,1"W 

1♂7♀ 

INPA 

57167 

A. falcirostris Presidente 

Figueiredo, 

Amazonas, Brasil 

Lago de Balbina, 

Rio Uatumã 

1°55'07,6"S 

59°29'19,7"W 

1♂2♀ 

INPA 

57168 

A. falcirostris Castanhal, Pará, 

Brasil 

Igarapé Apeu, Rio 

Guamá 

1°23'20,4"S 

47°59'07,5"W 

3♂1♀ 

INPA 

57599 

A. microlepis Iranduba, 

Amazonas, Brasil 

Lago Catalão, Rio 

Solimões 

3°09'20,4"S 

59°54'47,1"W 

1♂2♀ 

INPA 

57802 

A. cf. microlepis Castanhal, Pará, 

Brasil 

Igarapé Apeu, Rio 

Guamá 

1°23'20,4"S 

47°59'07,5"W 

4♂2♀ 

 

 

3.2. Métodos 

3.2.1. Identificação dos sexos 

Os espécimes tiveram o sexo determinado pela análise das gônadas, sendo que para 

os imaturos, o sexo foi determinado por meio de análise citológica. 

 

3.2.2. Estudos Citogenéticos 

3.2.2.1.Preparação de cromossomos mitóticos (Gold et al. 1990), com 

modificações 

As preparações cromossômicas foram obtidas a partir de células renais, uma vez que 

este tecido tem função hematopoiética nos peixes, apresentando assim, células em constante 

divisão. Para estimular a divisão celular injetamos na região dorsal dos peixes uma solução 

aquosa de levedura de acordo com Oliveira et al. (1988). A levedura foi conjugada com 

dextrose, diluída em água destilada (1,25g de levedura/0,75g de dextrose/2,5mL de água 

destilada), homogeneizada e incubada a 37°C até o surgimento de bolhas. Os peixes foram 
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mantidos em aquários aerados por um período de 24h. Após 24h de estimulação, os peixes 

foram anestesiados até a morte em uma solução de Eugenol 10% e os passos seguintes 

consitiram em: 

1. Retirar porções dos rins anterior e posterior com auxílio de pinças e transferir para uma 

cubeta de vidro contendo 5 ml de MEIO RPMI 1640 CultLab®. 

2. Dissociar os tecidos com auxílio de uma seringa hipodérmica desprovida de agulha, com 

movimentos leves de aspiração e expiração, para obtenção de uma suspensão homogênea 

de células. 

3. Adicionar 250µL de colchicina 0,0125% para cada 5mL de meio de cultura e ressuspender, 

cuidadosamente, o material com auxílio de uma pipeta Pasteur. 

4. Incubar a suspensão em temperatura ambiente por cerca de 30 minutos. 

5. Transferir o material, com auxílio de uma pipeta Pasteur, para um tubo de centrífuga e 

centrifugá-lo por 10 minutos a 1250 rpm. 

6. Retirar o sobrenadante, com auxílio de uma pipeta Pasteur, tomando cuidado para não 

ressuspender o material (pellet). Acrescentar cerca de 12mL (ou mesma quantidade que 

usou de RPMI) de solução de KCl 0,075M, ressuspender o material e deixá-lo em estufa a 

37ºC por 40 minutos. 

7. Adicionar 1mL de fixador (3 metanol: 1 ácido acético), ressuspender o material e 

centrifugá-lo por 10 minutos a 1250 rpm. 

8. Retirar o sobrenadante com auxílio de uma pipeta Pauster, tomando cuidado para não 

ressuspender o material. Acrescentar cerca de 10mL de fixador, resuspender e centrifugar 

por 10 minutos. 

9. Repetir o passo 8 mais 2 vezes (dependendo da quantidade de material). 

10. Após a eliminação do sobrenadante da última centrifugação, adicionar cerca de 1,5mL 

de fixador e ressuspender o material, transferindo-o para frascos plásticos do tipo Eppendorf, 

os quais são armazenados em freezer a -20ºC. 

 

3.2.2.2.Detecção das regiões organizadoras de nucléolos (Ag-RONs) (Howell e 

Black 1980) 
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1. Pingar sobre uma lâmina previamente preparada, 2 gotas de solução aquosa de gelatina a 

2% (acrescida de ácido fórmico na proporção 1mL/100mL de solução) e 4 gotas de solução 

aquosa de nitrato de prata 50%. 

2. Cobrir a lâmina com uma lamínula limpa. 

3. Incubar em estufa a 60 ºC até que a lâmina adquira uma coloração caramelo. 

4. Lavar a lâmina em água destilada, possibilitando que a lamínula seja naturalmente retirada 

pela própria água. 

5. Lavar em água corrente e secar ao ar. 

 

3.2.2.3.Detecção da distribuição da heterocromatina constitutiva (Sumner 

1972) 

1. Tratar a lâmina com HCl 0,2N por cerca de 13 minutos em temperatura ambiente. 

2. Lavar a lâmina em água corrente e deixar secar. 

3. Tratar a lâmina em solução aquosa de Ba(OH)2 5% a 42ºC durante 60 segundos. 

4. Lavar rapidamente a lâmina em HCl 0,2N, para interromper a ação do hidróxido de bário e 

evitar precipitação. 

5. Colocar a lâmina em solução salina 2xSSC a 60ºC por 30 minutos. 

6. Lavar a lâmina em água corrente, deixar secar e corar com Giemsa 10% em tampão fosfato 

(pH=6,8), durante 10 minutos. 

 

3.2.2.4.Obtenção de sondas para Hibridização In Situ Fluorescente – FISH 

O DNA total dos exemplares foi extraído a partir de porções de tecido do fígado, 

músculo e/ou nadadeiras fixados em álcool 96%. A integridade do DNA foi visualizada em 

gel de agarose 1,7%, quantificado em espectrofotômetro NanoVue Plus (GE Healthcare) e 

diluído em solução de uso, com concentração final de até 250ng/µL. 

 

Extração de DNA – Wizard Genomic DNA Purification Kit (PROMEGA) 

1. Colocar em um tubo tipo eppendorf estéril uma pequena quantidade de tecido, o qual deve 

ser dissociado em 300µL de EDTA + Nuclei Lysis Solution (preparado anteriormente = 
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60µL de EDTA 0,5M + 250µL de Nuclei Lysis Solution). O mix deve ser preparado em 

um tubo falcon e deixado na geladeira por pelo menos 10min, até ficar turvo. 

2. Adicionar a 5 e 10µL de Proteinase K (10ng/µL), homogeneizar e deixar a 55°C por cerca 

de 3h ou até dissolver o tecido. 

3. Adicionar 5µL de RNAse e deixar 37°C por 30min (OPCIONAL). 

4. Adicionar 100µL de Protein Precipitation Solution e centrifugar em um vortex 20s até ficar 

espumante. 

5. Colocar no freezer por 5 min. 

6. Centrifugar 8 min a 13000 RPM. 

7. Transferir o sobrenadante para novos tubos e adicionar 300µL de isopropanol gelado. 

8. Centrifugar 8 min a 13000 RPM. 

9. Descartar o isopropanol e adicionar 300µL de etanol 70% gelado. 

10. Centrifugar 8 min a 13000 RPM. 

11. Descartar o sobrenadante e deixar secar a 37°C por aproximadamente 15 min. 

12. Adicionar 50µL de Rehydrate the DNA e deixar overnight a 4°C. 

 

Amplificação das sondas de DNA ribossômico 18S e 5S 

Extraido o DNA genômico, os DNAr 18S e 5S foram amplificados por reação em 

cadeia da polimerase (PCR), utilizando os primers 18Sf (5’-CCG CTT TGG TGA CTC TTG 

AT- 3’) e 18Sr (5’-CCG AGGACC TCA CTA AAC CA-3’) (Gross et al. 2010) e 5Sf (5’ -

TAC GCC CGA TCT CGT CCG ATC) e 5Sr (5’ –CAGGCT GGT ATG GCC GTA AGC- 

3’) (Martins e Galetti 1999). As reações foram conduzidas em um volume final de 25μL 

consistindo de 1μL de DNA genômico (100ng), 2,5μL de tampão 10× com cloreto de 

magnésio (1,5 mM), 0,5μL de Taq DNA Polimerase (5 U/μL), 1,5μL de dNTP (1 mM), 1,5μL 

de cada primer (5 mM) e água ultrapura para completar o volume. Os ciclos de amplificação 

foram os seguintes: DNAr 18S: 1 minuto a 95ºC (desnaturação); 35 ciclos de 1 minuto a 

94ºC, 1 minuto a 56ºC (anelamento) e 1 minuto e 30 segundos a 72ºC (amplificação) e 5 

minutos a 72ºC (extensão final). DNAr 5S: 1 minuto a 94ºC (desnaturação); 35 ciclos de 1 

minuto a 94ºC, 1 minuto a 54ºC (anelamento) e 1 minuto e 30 segundos a 72ºC (amplificação) 

e 5 minutos a 72ºC (extensão final). Os produtos de PCR foram utilizados como sondas na 
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hibridização fluorescente in situ após marcação pelo método de nick translation, utilizando o 

Kit DIG-NickTM Translation Mix (Roche) e/ou Kit BIO-NickTM Translation Mix (Roche). 

Preparação da sonda telomérica 

As sondas utilizadas para detecção de sequências teloméricas foram amplificadas via 

PCR. Foram usados primers (TTAGGG)5 e (CCCTAA)5 (Ijdo et al. 1991) e os parâmetros 

para marcação foram os seguintes: 2,5μL de tampão 10× com cloreto de magnésio (1,5 mM), 

0,5μL de Taq DNA Polimerase (5 U/μL), 1,5μL de dNTP (1 mM), 1,5μL de cada primer (5 

mM) e água ultra pura para completar o volume para 25μL. O programa de PCR seguiu as 

seguintes condições: 1 minuto a 95ºC (desnaturação); 35 ciclos de 1 minuto a 94ºC, 1 minuto 

a 50ºC (anelamento) e 1 minuto e 30 segundos a 72ºC (amplificação) e 5 minutos a 72ºC 

(extensão final). Os produtos de PCR foram utilizados como sondas na hibridização 

fluorescente in situ após marcação pelo método de nick translation, utilizando o Kit DIG-

NickTM Translation Mix (Roche) e/ou Kit BIO-NickTM Translation Mix (Roche). 

3.2.2.5.Hibridização In Situ Fluorescente – FISH (Pinkel et al. 1986) 

Marcação da Sonda - Kit DIG-NickTM Translation Mix (Roche) e Kit BIO-NickTM 

Translation Mix (Roche): pode ser detectada com os anticorpos anti-digoxigenina (cor 

vermelha) e Estreptavidina (cor verde). Para 8 lâminas: 

X L de DNA; 

4 L de mix do Kit; 

q.s.p. 20 L H2O milli-Q  

Volume do DNA da PCR e da água usados na marcação da sonda em função da 

concentração, conforme quadro 1: 

Quadro 1. Concentração do DNA na PCR para 8 lâminas (volumes em µL). 

 200 ng 300 ng 400 ng 500-600 ng 700 ng 1500ng 

DNA (PCR) 7 5 4 3 2 1 

H2O 9 11 12 13 14 15 

dNTP mix 4 4 4 4 4 4 
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Marcar sempre para 4, 8 ou 16 lâminas, que podem ser marcadas e reservadas. 

Misturar bem. Centrifugar brevemente e incubar por 90 minutos a 16oC (no termociclador – 

Método Marc Nick Roche). 

Adicionar 2L de EDTA 0,5M (para 8 lâminas) e colocar no termociclador por 10 

minutos a 65 oC – Método Stop Buffer. Centrifugar rapidamente e colocar no freezer -20oC 

até o momento de usar. 

 

Preparação cromossômica (FISH simples ou double FISH) 

Fixação 

1. Lavar em PBS 1x por 5 min. (shaker) [descartar]. 

2. Fixar em formaldeídeo 1% em PBS 1x/50mM MgCl2 durante 10 min à temperatura 

ambiente [descartar]. 

Solução de formaldeído: 10mL de PBS 10x, 5mL de MgCl2 1M, 1mL de formaldeído e 

completar para 100mL com água destilada. 

3. Lavar em PBS 1x por 5 min. (shaker) [descartar]. 

4. Desidratar as lâminas em série alcoólica (70, 85, 100%) por 5 min cada [devolver]. 

5. Deixar secar. 

Pré-hibridização 

6. Desnaturar o DNA cromossômico com formamida 70% em 2xSSC a 70ºC por 5 min (Só 

aquecer a formamida na hora do uso). A água do banho maria tem que estar na altura do 

frasco com a formamida. Após o uso, a formamida retorna ao tubo para ser reutilizada. 

Solução Formamida 70%: 70mL de formamida, 30mL de 2xSSC. 

7. Desidratar o material em série alcoólica 70, 85 e 100% durante 5 min cada. Obs.: O álcool 

70% deverá estar a -20 ºC [devolver]. 

Obs.: Simultaneamente à desidratação em série alcoólica desnaturar a solução de hibridização. 

Solução de hibridização – Etapa em que se altera a extringência 

Para a solução de hibridização (mix para oito lâminas) pipetar os seguintes 

componentes em um tubo de 1,5mL (ver valores abaixo). Desnaturar a sonda a 99oC (Thermo 

Shaker) por 10 minutos e passar imediatamente ao gelo. 
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Solução de hibridização com duas sondas 

Duas sondas marcadas pelo Kit Roche de acordo com o número de lâminas (volumes em 

µL): 

Nº de lâminas 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  

Formamida 100%  25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 

Sulfato de dextrano 50%  10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

Sonda 1 ROCHE 2,5 5 7,5 10 12,5 15 17,5 20 22,5 25 

Sonda 2 ROCHE 2,5 5 7,5 10 12,5 15 17,5 20 22,5 25 

20xSSC  5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 

H2O  5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 

 

Solução de hibridização com uma sonda 

Sonda marcadas pelo Kit Roche de acordo com o número de lâminas (volumes em µL): 

Nº de lâminas 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  

Formamida 100%  25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 

Sulfato de dextrano 50%  10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

Sonda ROCHE  2,5 5 7,5 10 12,5 15 17,5 20 22,5 25 

20xSSC 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 

H2O 7,5 15 22,5 30 37,5 45 52,5 60 67,5 75 

 

Hibridização 

Colocar 40L de solução de hibridização sobre cada lamínula e inverter a lâmina 

sobre a lamínula. Manter as lâminas com o material voltado para baixo em câmara úmida a 

37oC overnight. 

Lavagens – Segundo dia 

8. Lavar 1 vez em formamida 15% a 42oC durante 10 minutos (Shaker). Solução de 

formamida 15%: 30mL de formamida 100%, 20mL de 2xSSC pH 7,0, 150mL de H2O 

destilada. 

9. Lavar as lâminas durante 5 minutos em solução Tween 0,5%, temperatura ambiente 

(Shaker). Solução de Tween 0,5%: 200mL de 20xSSC pH 7,0, 500L de Tween 100%, 

completar para 1 litro com H2O destilada. 

Detecção do sinal 

10. Incubar as lâminas em tampão NFDM por 15 minutos (não balançar). 
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Solução de NFDM (Cubeta de 50 mL): 10mL de 20xSSC pH 7,0, 2,5g de leite em pó sem 

gordura, 40mL de H2O destilada. 

11. Lavar 2 vezes com Tween 5% temperatura ambiente por 5 minutos (Shaker). 

12. Para a FISH dupla: Fazer um mix, contendo: 

a) preparar (para 8 lâminas): (2L de estreptavidina + 998L NFDM). 

b) para cada lâmina: 20L de anti digoxigenina-rodamina (1:200), 100L da solução 

preparada no passo (a) (estreptavidina + NFDM). 

 

Mix double FISH de acordo com o número de lâminas (volume em L): 

Nº de lâminas 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Anti digoxigenina-rodamina 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 

Estreptavidina + NFDM 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 

 

13. Colocar sobre a lamínula 100L do mix (antidigoxigenina + estreptavidina/NFDM). 

Inverter a lâmina sobre a lamínula. Incubar a lâmina 60 min em câmara úmida a 37oC. 

14. Lavar 3 vezes com Tween 0,5% temperatura ambiente por 5 min (Shaker). 

15. Desidratar o material em série alcoólica 70, 85 e 100% durante 5 min cada. Ao final, 

esperar secar. 

 

Montagem: 

16. Montar a lâmina com 20L de antifade + 1L de DAPI (para cada lâmina) e cobrir com 

lamínula (volume em µL). 

 

Nº de lâminas 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Antifade 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 

DAPI 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

17. Colocar sobre cada lâmina 21L do meio de montagem. 

 

3.2.2.6.Classificação dos cromossomos e análises cromossômicas 
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Para a determinação do número e morfologia dos cromossomos foi utilizada a 

coloração convencional por Giemsa. A classificação cromossômica seguiu a proposta por 

Levan et al. (1964), adotando-se os seguintes limites para a relação de braços (RB): RB=1,00-

1,70 metacêntrico (m); RB=1,71-3,00 submetacêntrico (sm); RB=3,01-7,00 subtelocêntrico 

(st); RB=maior que 7,00 acrocêntrico (a). Para o cálculo do número fundamental (NF), 

número de braços cromossômicos, os cromossomos metacêntricos, submetacêntricos e 

subtelocêntricos foram considerados como portadores de dois braços cromossômicos e os 

cromossomos acrocêntricos como portadores de apenas um braço. 

As preparações convencionais (Giemsa, banda C e Ag-RONs) foram analisadas em 

microscópio óptico. As contagens cromossômicas e observações mais detalhadas foram feitas 

com a objetiva de imersão, num aumento de 1.000 vezes. As lâminas de FISH e fluorocromos 

foram analisadas em fotomicroscópio de epifluorescência sob filtro apropriado. As melhores 

metáfases foram capturadas, utilizando sistema de captura de imagens DPController e 

processadas pelo programa DPManager. Posteriormente, os cariótipos foram montados 

utilizando o programa Adobe Photoshop CS3. 
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4. RESULTADOS 

As quatro espécies analisadas: Acestrorhynchus falcatus, A. falcirostris, A. 

microlepis e A. cf. microlepis apresentaram 2n=50 cromossomos e número fundamental (NF) 

igual a 100. As fórmulas cariotípicas foram muito semelhantes, ou seja, 16m+28sm+6st para 

A. falcirostris e A. falcatus; 14m+30sm+6st para A. microlepis e A. cf. microlepis. Entretanto, 

A. microlepis apresentou diferenças cromossômicas entre os locais de coleta. Assim, os 

indivíduos desta espécie coletados no lago Catalão (AM) foram considerados como A. 

microlepis e os indivíduos coletados no igarapé Apeu, rio Guamá (PA) foram considerados 

como A. cf. microlepis (Fig. 3 a, d, g, j). 

As regiões organizadoras de nucléolo, evidenciadas pelo nitrato de prata (Ag-RONs), 

encontram-se localizadas em posição distal, nos braços curtos do par 23 em todas as espécies, 

exceto em A. microlepis que está localizada nos braços longos. Em A. falcirostris e A. falcatus 

a RON coincidiu com uma constrição secundária evidenciada em algumas células (Fig. 3 c, f, 

i, l). 

O mapeamento do DNA ribossomal 18S confirmou a RON nessas espécies – par 23 - 

(Fig. 4 a, c, e, g) entretanto, em A. falcatus e em A. microlepis a sonda DNAr 18S marcou, 

além do par nucleolar, mais 2 pares cromossômicos. Em A. falcatus, os braços curtos dos 

pares 12 e 24 (Fig. 4 c).; e em A. microlepis os braços longos dos pares 8 e 24 (Fig.4 g), 

sugerindo que nem todos os sítios de DNAr estiveram ativos. 

Quanto à distribuição da heterocromatina C-positiva, as quatro espécies 

apresentaram um padrão de blocos centroméricos e biteloméricos, porém cada uma com sua 

particularidade. Elas serão apresentadas separadamente. 

Acestrorhynchus falcatus: blocos centroméricos e biteloméricos nos pares 2, 4, 6, 8, 

10, 15, 16, 20 e 22); somente blocos centroméricos nos pares 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 14, 17, 19, 

21; os pares 12, 23, 24 e 25 apresentaram os braços curtos totalmente heterocromáticos e o 

par 18 não apresentou heterocromatina evidente (Fig. 3e). 

Acestrorhynchus falcirostris: blocos biteloméricos e centroméricos nos pares de 

cromossomos 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 15 e 18, somente blocos biteloméricos nos pares 2, 

6, 17, 19, 20, 21 e 22 e blocos apenas pericentroméricos nos pares 11, 16, 23 e 24. Os pares 

13 e 25 têm blocos centromérico e terminal nos braços longos. Já, no par 23 tem um acúmulo 
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diferencial nos braços curtos, com blocos adjacentes à região organizadora do nucléolo (Fig. 

3b). 

Acestrorhynchus cf. microlepis: apresentou blocos heterocromáticos 

preferencialmente centroméricos e alguns também proximais. O par 4 apresentou também 

marcações biteloméricas; já, os pares 2, 8, 17, 18, 20, 23, 24 e 25 têm um bloco numa posição 

mais interesticial; o par 19 tem uma diferença de tamanho entre os homólogos, observada na 

coloração com Giemsa e na banda C (Fig. 3h). 

Acestrorhynchus microlepis: apresentou blocos heterocromáticos preferencialmente 

centroméricos e alguns também proximais, entretanto um padrão bem diferente de A. cf. 

microlepis, que foi observado na posição e localização dos pares cromossômicos (Fig. 3k). 

O mapeamento do gene ribossomal DNAr 5S evidenciou uma marcação 

pericentromérica em apenas um par para todas as espécies. Em A. falcirostris no par 17 e o 

par 3 em A. falcatus, A. cf. microlepis e A. microlepis (Fig. 4 a, c, e, g). 

As sequências teloméricas (TTAGGG)n mostraram-se presentes na região terminal 

de todos os cromossomos de todas as espécies analisadas e ITS (Interstitial Telomeric 

Sequences) em vários pares cromossômicos (Fig. 4 b, d, f, h). Entretanto, estes pares foram 

diferentes entre as espécies: em A. falcirostris, as ITS estiveram presentes em 10 pares 

cromossômicos, sendo observado um acúmulo destas sequências nos pares 12, 13, 23 e 24 

(Figura 5 a); em A. falcatus as ITS estiveram presentes em 6 pares cromossômicos (Fig. 5 b); 

em A. cf. microlepis as ITSs estiveram presentes em 18 pares cromossômicos com algumas 

mais conspícuas. O par 19 que apresentou heteromorfismo de tamanho tem, no homólogo 

maior, uma ITS também maior (Fig. 5c); e em A. microlepis as ITSs estiveram presentes em 

19 pares (Fig. 5 d). 

Na Figura 5 fazemos uma comparação dos pares com ITS com o padrão de banda C, 

tentando identificar se há alguma relação entre as ITSs e blocos de heterocromatina. 
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Figura 3: Cariótipo das espécies analisadas em coloração convencional com Giemsa, bandeamento C 

e Ag-RON: (a, b, c) A. falcirostris; (d, e, f) A. falcatus; (g, h, i) A. cf. microlepis; (j, k, l) A. microlepis. 
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Figura 4: Cariótipos das espécies analisadas com marcadores cromossômicos moleculares. “double” 

FISH com sondas de DNAr 18S (vermelho) e 5S (verde) (a, c, e g). FISH com sonda (TTAAGG)n (verde) (b, d, 

f, h). Acestrorhynchus falcirostris (a-b); A. falcatus (c-d); A. cf. microlepis (e-f); A. microlepis(g-h). 
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Figura 5: Pares cromossômicos com ITS em comparação com heterocromatina C-positiva (Banda C): 

(a) A. falcirostris; (b) A. falcatus; (c) A. cf. microlepis; (d) A. microlepis. Os pares estão dispostos na sequência 

numérica, independente do tipo. 
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5. DISCUSSÃO 

As espécies de Acestrorhynchus analisadas citogeneticamente, até o presente, 

apresentaram número diploide conservado em 50 cromossomos, sem diferenciação 

cromossômica entre os sexos. Porém, com diferenças nas fórmulas cariotípicas e número 

fundamental (Falcão e Bertollo 1985; Martinez et al. 2004; Pastori et al. 2009; presente 

trabalho). Uma das principais diferenças entre as espécies descritas na literatura e as do 

presente trabalho é a ausência de cromossomos acrocêntricos nos indivíduos analisados neste 

estudo (Tabela 2). 

 

Tabela 2- Dados cromossômicos das espécies de Acestrorhynchus analisadas. 

2n=número diploide e NF=número fundamental. Em negrito estão destacados os 

cromossomos acrocêntricos. 

Espécies Localidade 2n Formula cariotípica NF Referência 

A. altus Rio Miranda (MS) 50 8m+22sm+14st+6a 94 
Falcão e 

Bertollo (1985) 

A. falcatus Rio Guamá (PA) 50 16m+28sm+6st 100 Presente estudo 

A. falcirostris Lago Catalão (AM) 50 16m+28sm+6st 100 Presente estudo 

A. falcirostris 
Lago de Balbina 

(AM) 
50 16m+28sm+6st 100 Presente estudo 

A. falcirostris Rio Guamá (PA) 50 16m+28sm+6st 100 Presente estudo 

A. lacustris 
Rio Mogí-Guaçu 

(SP) 
50 12m+32sm+4st+2a 98 

Falcão e 

Bertollo (1985) 

A. lacustris Rio Paraná (PR) 50 8m+34sm+6st+2a 98 
Martinez et al. 

(2004) 

A. cf. microlepis Rio Guamá (PA) 50 14m+30sm+6st 100 Presente estudo 

A. microlepis Lago Catalão (AM) 50 14m+30sm+6st 100 Presente estudo 

A. pantaneiro 
Rio Paraná 

(Argentina) 
50 36 m-sm+14st-a 86 

Pastori et al. 

(2009) 

 

Esse padrão conservado da macroestrutura cariotípica de Acestrorhynchus, em 

contraste a outros grupos de peixes que apresentam grande variabilidade cromossômica, 

talvez se deva ao fato de Ascestrorhynchinae apresentar uma ampla distribuição geográfica e 
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estar presente em vários habitats. Isso pode corroborar a hipótese de que diversificação ou 

conservadorismo cariotípico estejam ligados ao comportamento destes animais, de que quanto 

maior a vagilidade mais conservado é o cariótipo, e que quanto menor a vagilidade maior é a 

diversificação cariotípica (Oliveira et al. 1988; Oliveira et al. 2005).  

Dados citogenéticos já permitiram, por exemplo, verificar uma grande diversidade 

cariotípica entre os Characiformes, sendo observado grupos com a estrutura cariotípica mais 

conservada ao lado de grupos com uma estrutura mais heterogênea (Artoni et al. 2000). 

Alguns representantes dos grupos próximos à Acestrorhynchidae já foram analisados 

citogeneticamente, dentre eles a família Erythrinidae, que possui uma grande diversidade 

cariotípica intra e interespecífica, com número diploide variando entre 2n=39/40 a 2n=72 

cromossomos, com várias fórmulas cariotípicas e diferentes sistemas de cromossomos sexuais 

(Bertollo et al. 2000; Cioffi e Bertollo 2010). Já, as espécies de Ctenoluciidae, grupo também 

próximo à Acestrorhynchidae, têm 2n=36 cromossomos para todas as espécies até agora 

estudadas (Boulengerella spp. e Ctenolucius hujeta) (Arai 2011; de Sousa e Souza et al. 

2017). 

Se estabelecermos um comparativo de grupos próximos a Acestrorhynchinae, o 

número diploide encontrado (2n=50) é comum em vários grupos da ordem Characiformes, 

como na família Crenuchidae, na subfamília Bryconinae, algumas espécies do gênero Hoplias 

Gill 1903, que pertencem à Erytrinidae (Oliveira et al. 1988; de Oliveira et al. 2015). Por 

outro lado, estudos filogenéticos propuseram relações de parentesco de Ascestrorhynchidae 

com Ctenoluciidae, Lebiasinidae, Hepsetidae e Erythrinidae (Buckup 1998; Ortí e Meyer 

1997).  Assim, considerando o número diploide nessas famílias, verificamos uma maior 

proximidade com Erythrinidae, que embora apresente uma grande variação no número 

diploide, algumas espécies de Hoplias têm 2n=50 (de Oliveira et al. 2015), enquanto 

Ctenoluciidae com 2n=36, Lebiasinidae 2n=40 e Hepsetidae 2n=58 (Arai 2011; Carvalho et 

al. 2017) teriam uma relação mais distante. 

Estudos feitos por Lucena e Menezes (1998) e Toledo-Piza (2007), com base em 

características morfológicas, sugeriram que Acestrorhynchidae seria grupo irmão de 

Cynodontidae, bem como a proposta filogenética mais recente feita por Mirande (2010) que 

também recuperaram Acestrorhynchidae como mais proximamente relacionada à 
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Cynodontidae, onde o número diploide descrito é 2n=54. Como várias outras famílias de 

Characiformes apresentam esse número diploide (2n=54), esta pode ser considerada uma 

característica simplesiomórfica, ou primitiva se comparada a Acestrorhynchidae, o que 

corroboraria os trabalhos de Toledo-Piza (2007) e Pretti et al. (2009).  

Entretanto, Nelson et al. (2016) modificaram esse cenário das relações entre as 

famílias de Characiformes, usando novas metodologias de classificação e agregando trabalhos 

que estabelecem a relação dos grupos de peixes. Neste trabalho, os autores dividiram 

Acestrorhynchidae em três subfamílias: Acestrorhynchinae, Heterocharacinae e Roestinae, 

sendo que as duas últimas ainda não possuem dados citogenéticos, que possibilitem fazer uma 

comparação. 

Assim, o presente trabalho buscou relacionar os dados cromossômcos obtidos para 

quatro espécies de Acestrorhynchus, quanto aos marcadares cromossômicos, entre algumas 

famílias pertencentes aos grandes grupos como Erythrinoidea (Buckup 1998) e Characoidea 

(Nelson et al. 2016). Por exemplo, a heterocromatina C-positiva nas espécies de 

Acestrorhynchus segue o padrão geral, normalmente encontrado em muitas outras espécies de 

peixes, com localização preferencial centromérica e telomérica, porém, com grandes blocos 

heterocromáticos coincidentes com a RON, como visto nas espécies de Boulengerella 

Eigenmann 1903 (Ctenoluciidae) (Sousa e Souza et al. 2017).  

Quanto ao par cromossômico nucleolar (RON), nas espécies de Acestrorhynchinae 

encontramos RON simples, como nas espécies de Ctenoluciidae, Cynodontidae e em algumas 

espécies de Erythrinidae e Characidae, em contraste com RONs múltiplas encontradas na 

maioria dos representantes de Erythrinidae, Lebiasinidae e algumas espécies de Characidae 

(Martinez et al. 2004; Bertollo 2007; Pastori et al. 2009; Cioffi et al. 2010; Sousa e Souza et 

al. 2017). Um aspecto interessante das regiões organizadoras do nucléolo em Acestrorhynchus 

é a forte relação com a heterocromatina, exceto A. microlepis que além de não apresentar um 

grande bloco heterocromático no par nucleolar, a marcação esteve presente no braço longo do 

cromossomo, diferindo das demais espécies, que marcaram no braço curto. Essa espécie, 

segundo a hipótese proposta por Toledo-Piza (2007) é a mais basal dentre as outras duas 

analisadas. Isso poderia então ser um caráter plesiomórfico. 
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A região organizadora de nucléolo é composta por sequências de DNA ribossomal 

altamente repetitivo (Long e Dawid 1980) e a heterocromatina possui funções relacionadas à 

segregação cromossômica, organização nuclear e regulação da expressão gênica, além de 

possuir alta concentração de elementos repetitivos, (e.x. satélites, microssatélites e elementos 

transponíveis) e facilitar rearranjos cromossômicos. Dessa maneira RON e heterocromatina 

poderiam explicar a relação íntima entre estas sequências e sua distribuição diferenciada entre 

os cromossomos (Martins e Galetti 2001; Grewal e Jia 2007; Skipper 2007). 

Quanto ao marcador DNAr 18S foram evidenciados sítios em um par cromossômico 

em A. falcirostris e A. cf. microlepis, coincidentes com a RON, e em três pares 

cromossômicos em A. falcatus e A. microlepis, sendo um dos pares coincidentes com a RON. 

Nas duas últimas espécies, a marcação com prata em apenas um par pode ser atribuído a uma 

atividade gênica diferencial entre os sítios de DNAr 18S presentes nas células, visto que as 

Ag-RONs representam apenas aqueles cistrons que estiveram ativos na interfase anterior 

(Cioffi et al 2009). Falcão e Bertollo (1985) observaram RONs múltiplas em A. altus, em dois 

pares cromossômicos.  

Assim, o fato de A. falcatus e A. microlepis apresentarem três pares com sítio de 

DNAr 18S e apenas um par marcado pela Prata (Ag-RON) pode tratar-se realmente de um 

problema de atividade e que, dependendo da necessidade da célula, o número de marcações 

pode ser variável. A variação observada no número de sítios de DNAr 18S pode estar 

associada com a localização mais comum destes sítios nas regiões teloméricas dos 

cromossomos, facilitando a sua dispersão (Martins e Galetti 1999). De acordo com Schweizer 

e Loidl (1987), regiões teloméricas são mais propícias à transferência de material genético 

devido sua proximidade dentro do núcleo interfásico. 

Em uma comparação entre indivíduos de uma mesma espécie, coletados em locais 

diferentes, encontramos uma diferença marcante entre os indivíduos de A. microlepis, 

coletados no lago Catalão/AM daqueles coletados no igarapé Apeu/PA, tanto na localização 

das RONs quanto no número e localização dos sítios DNAr 18S, o que nos levou a considerar 

os indivíduos do Pará como A. cf. microlepis. Esta diferença cromossômica pode sugerir que 

pode se tratar de duas espécies, ou seja, um possível processo de especiação já poderia ter 

ocorrido.  
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Esse processo de especiação pode ter sido favorecido pela distância geográfica, que 

acarreta em falta de fluxo gênico isolando assim as duas espécies, e pela fixação de rearranjos. 

Um rearranjo que deve ter ocorrido foi uma inversão pericêntrica, envolvendo a região 

organizadora do nucléolo, pois em A. microlepis a RON localizou-se no mesmo par que as 

demais, mas terminal no braço longo. Um outro rearranjo que pode ser sugerido é a 

translocação, envolvendo os sítios ribossomais 18S, pois estes estiveram presentes em mais 

quatro locais além da RON. Esta movimentação pode ter sido facilitada por possíveis 

elementos transponíveis (ET) associados com heterocromatina (Kidwell 2002; Grewal e Jia 

2007; Cioffi et al. 2010; Skipper 2007; Raskina et al. 2008). 

Em A. cf. microlepis, um outro rearranjo que nos chama atenção é a diferença de 

tamanho entre os homólogos do par 19, que a princípio sugere uma deleção. Mas se 

observarmos este par na Figura 5c, verificamos uma ITS no maior homólogo, o que nos leva a 

sugerir outro tipo de rearranjo como a translocação de uma sequência telomérica para este 

cromossomo (Ruiz-Herrera et al. 2008; Bolzán 2017). 

Em A. falcirostris o DNAr 5S localizou-se em posição intersticial, mas num par 

diferente das demais espécies, sugerindo a presença de uma translocação. A localização 

intersticial deste marcador é tida como uma característica conservada entre as espécies de 

diferentes famílias de peixes, podendo ser um mecanismo vantajoso para proteção desse gene. 

Ainda, estar localizado num par diferente do carreador do DNAr 18S também confere 

proteção (Martins e Galetti Jr. 1999; Galleti Jr. e Martins 2004; Ferreira et al. 2007; 

Nakayama et al. 2008). 

O cariótipo espécie-específico para as espécies de Acestrorhynchus foi confirmado 

também pelo mapeamento das sequências teloméricas. Estas sequências consistem de 

repetições curtas, ricas em guanina (TTAGGG)n e amplamente conservadas no genoma de 

vertebrados (Guerra 2004), sendo regiões de extrema importância para a manutenção da 

estabilidade e integridade cromossômica (Nanda et al. 2002; Multani et al. 2006; Monagham 

2010). 

As quatro espécies analisadas neste estudo apresentaram grande número de 

sequências teloméricas intersticiais (ITS) (Fig. 4 b, d, f, h), que foram comparadas com a 

banda C (Figura 5), mostrando que nem toda ITS está relacionada com heterocromatina. Em 
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peixes, como em outros vertebrados, as ITS pericentroméricas são observadas dentro ou à 

margem da heterocromatina constitutiva (Milhomem et al. 2008; Cioffi et al. 2010; Scacchetti 

et al. 2011; Rosa et al. 2012). As ITS podem ser classificadas em: ITS Heterocromática (het-

ITSs); ITS curtas (s-ITSs); ITSs subteloméricas longas; ITSs de fusão e ITSs 

pericentroméricas (Lin e Yan 2008; Ruiz-Herrera et al. 2008). 

Considerando essas classes, podemos relacionar as ITSs observadas nas espécies de 

Acestrorhynchus a todos os tipos. Fazendo uma análise dos pares cromossômicos observamos 

algumas sequências maiores em associação com a heterocromatina, evidenciada pela banda C. 

Porém, observamos várias ITS não associadas à heterocromatina (Fig. 5). É possivel que a 

het-ITS tenha surgido como uma sequência curta por fatores do tipo: inserção pelo 

mecanismo de reparo (Nergadze et al. 2004; 2007), fusão (Bolzán e Bianchi 2006) ou 

transposição (Bouffler et al. 1993; Nergadze et al. 2007).  

Posteriormente, essas sequências teriam aumentado em comprimento, via duplicação, 

por eventos específicos e independentes para cada espécie, integrando à heterocromatina e 

tornando-se detectáveis pela FISH. Já, as ITS que não estão associadas à heterocromatina 

teriam surgido por translocações terminais, por inserção de repetições teloméricas durante a 

reparação de quebras de DNA de cadeia dupla, por duplicação ou transposição de genes (Lin 

e Yan 2008; Ruiz-Herrera et al. 2008; Bolzán 2012). Para Ruiz-Herrera et al. (2008) as het-

ITS estariam relacionadas à expressão de genes de determinada linhagem celular por 

modificações epigenéticas. Por outro lado, para as ITS não relacionada a heterocromatina 

ainda não se conhece nenhuma função específica, mas podem ser utilizadas no estudo 

evolutivo de espécies relacionadas. 

As espécies A. microlepis e A. cf. microlepis foram diferentes também em relação a 

este marcador, onde uma apresentou 19 pares com ITS e a outra, 18 pares, mas estes não 

foram os mesmos, além da presença de um polimorfismo entre homólogos encontrado no par 

19 de A. cf. microlepis, provavelmente pela inserção e duplicação de uma sequência 

telomérica (Figura 5). Segundo Cioffi e Bertollo (2012), as ITS podem ser um indicativo de 

que rearranjos cromossômicos ocorreram durante o processo evolutivo, levando à 

diferenciação dos cariótipos entre as espécies. 
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López-Fernández e Winemiller (2003), a partir de análise morfológica, encontraram 

diferenças sutis na pigmentação e forma do corpo de indivíduos denominados A. microlepis, 

mas concluíram que esta variabilidade não era suficiente para distinguir como espécies 

diferentes. Ainda neste trabalho, os autores consideraram A. apurensis, que foi descrita do rio 

Orinoco, Venezuela, como sendo sinônimo júnior de A. microlepis, que ocorrem nos rios 

Negro, Branco e das Guianas. Por outro lado, os caracteres citogenéticos sugerem fortemente 

que A. microlepis e A. cf. microlepis, analisadas no presente trabalho, tratam-se de espécies 

crípticas, pois apesar de morfologicamente idênticas apresentam diferenças significativas 

quanto à localização da Ag-RON, das sequências do DNAr 18S, do padrão de banda C e 

presença de ITSs, incluindo um polimorfismo entre homólogos do par 19 em A. cf. 

microlepis. 

A importância dos marcadores citogenéticos na identificação de grupos de peixes 

morfologicamente idênticos foi descrita por Bertollo et al. (2000) em Hoplias malabaricus, 

onde os autores descrevem sete citótipos, sendo que alguns ocorrem em simpatria, sugerindo a 

necessidade de uma revisão taxonômica. Marcadores citotaxonômicos também são úteis na 

diferenciação de espécies comumente confudidas pela similaridade morfológica, como ocorre 

com as espécies Boulengerella lucius (Cuvier 1816) e B. maculata (Valenciennes 1850), que 

apresentam as sequências de DNAr 5S em localização diferenciada (Sousa e Souza et al. 

2017). 

Apesar da sobreposição de caracteres morfológicos nas espécies de Acestrorhynchus, 

estas foram divididas em grupos, de acordo com padrão de cor e forma do corpo, por 

exemplo, o grupo lacustris, que possuem mancha umeral escura bem definida; grupo 

microlepis, que possuem mancha umeral escura diminuta; e grupo nasutus, com faixas 

estreitas longitudinais (Menezes 1969a; Menezes e Géry 1983; Toledo-Piza 2007). Podemos, 

dessa maneira, fazer um comparativo sobrepondo os dados citogenéticos existentes sobre 

estes grupos (Tabela 3).  

Considerando as espécies analisadas, temos representantes dos três grupos, A. 

falcatus do grupo lacustris, A. falcirostris do grupo nasutus e A. microlepis e A. cf. microlepis 

do grupo microlepis. Nesse sentido, os resultados demonstram uma macroestrutura 

conservada entre as espécies, porém sem nenhum indicativo de características específicas de 
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cada grupo. Entretanto, a microestura se mostra muito dinâmica entre as espécies de 

Acestrorhynchus, demonstrando que seus genomas estão em constante evolução, como pode 

ser observado pelas variações cromossômicas. 

Esse conservadorismo cromossômico presente na macro-estrutura do cariótipo 

contrasta grandemente com o cenário encontrado nas espécies de peixes da família 

Erythrinidae, porém é similar a famílias relacionadas como Cynodontidae e Ctenolucidae 

(Arai 2011; Sousa e Souza et al. 2017). Algumas particularidades específicas na 

microestrutura cariotípica destas espécies, como a localização da heterocromatina C-positiva, 

do gene de DNAr 5S, bem como a distribuição das sequências de DNAr 18S e das sequências 

teloméricas mostraram-se marcadores resolutivos apresentando diferenças intra-específicas, 

evidenciando a existência de espécies crípticas neste grupo de peixes, como sugerido para A. 

microlepis e A. cf. microlepis, consideradas morfologicamente a mesma espécie. 
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Tabela 3. Dados cromossômicos compilados para Acestrorynchus. (2n=número diploide, NF=número fundamental, RON=região organizadora do 

nucléolo, ITS=interstitial telomeric sequence, m=metacêntrico, sm=submetacêntrico, st=subtelocêntrico, a=acrocêntrico, p=braço curto, q=braço 

longo)  

Grupos Espécie 2n NF RON 
Fórmula Cariotípica N° e posição 

DNAr 18S 

N° e localização 

DNAr 5S 

N° de pares 

ITS 
Referência 

lacustris 

A. falcatus 50 100 1 par 16m+28sm+6st 3 pares; (p) 
1 par (3); 

pericentromérico 
6 pares Presente estudo 

A. altus 50 94 2 pares 8m+22sm+14st+6a - - - Falcão e Bertollo (1985) 

A.lacustris 50 98 1 par 12m+32sm+4st+2a - - - Falcão e Bertollo (1985) 

A. lacustris 50 98 - 8m+34sm+6st+2a - - - Martinez et al. (2004) 

A. pantaneiro 50 86 1par 36 m-sm+14st-a - - - Pastori et al. (2009) 

microlepis 

A. cf. microlepis 50 100 1par 14m+30sm+6st 1 par; (p) 
1 par (3); 

pericentromérico 
18 pares Presente estudo 

A. microlepis 50 100 1par 14m+30sm+6st 
2 pares; (q) e 1par 

bitelomérico 

1 par (3); 

pericentromérico 
19 pares Presente estudo 

nasutus A. falcirostris 50 100 1 par 16m+28sm+6st 1 par; (p) 
1 par (17); 

pericentromérico 
10 pares Presente estudo 
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CONCLUSÕES 

Acestrorhynchus possui uma macroestrutura cromossômica conservada, quanto ao 

número diploide e fórmula cariotípica. Porém, sua microestrutura é espécie-específica, 

evidenciando muitos rearranjos. 

Com o presente trabalho ampliamos para sete o número de espécies de 

Acestrorhynchus com dados cromossômicos, uma vez que Acestrorhynchus microlepis e 

Acestrorhynchus cf. microlepis são espécies crípticas. 

 Acestrorhynchidae é um grupo complexo e ainda pobremente compreendido, 

necessitando de mais estudos, mas numa abordagem integrativa, envolvendo mais caracteres. 
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