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Resumo 

Estudos citogenéticos sobre o gênero Astyanax 
possibilitam uma maior compreensão da estrutura 
cariotípica e da organização do genoma de peixes. O 
presente estudo teve como objetivo analisar 
citogeneticamente uma população de Astyanax aff. 
fasciatus, encontrada na Furna 2 do Parque Estadual 
de Vila Velha (PEVV) e entender a organização e 
localização cromossômica dos rDNA 18S e 5S.  

Introdução  

O gênero Astyanax pertencente a familia Characidae e 
amplamente distribuído ao longo da região Neotropical 
possui números diploides que variam de 2n=36 em 
Astyanax schubarti, a 2n=48 e 50 cromossomos na 
maioria das espécies (EIGENMANN, 1921; 
FERNANDES; M., 2004; GIONGO, 2013; MORELI et 
al., 1983).  A população de Astyanax aff. fasciatus, a 
qual é objeto deste estudo, ocorre na Furna 2 do 
Parque Estadual de Vila Velha e já foi caracterizada 
anteriormente em relação a organização do cariótipo 
pela coloração convencional com Giemsa, localização 
da heterocromatina constitutiva e impregnação com 
nitrato de Prata (ARTONI, 2006).  
O presente trabalho busca realizar o mapeamento 
cromossômico com marcadores mais finos como 
sondas de rDNA 18S e rDNA 5S, evidenciadas pela 
metodologia de FISH, para elucidar semelhanças e 
exclusividades dos cromossomos desta população 
isolada na Furna 2, assim como entender aspectos da 
evolução cariotípica destes peixes. 

Material e Métodos 

O DNA genômico de Astyanax aff. fasciatus foi 
utilizado para amplificar os genes 5S rDNA (F-5’TAC 
GCC CGA TCT CGT CCG ATC3’ e R-5’CAGGCT GGT 
ATG GCC GTA AGC3’) e 18S rDNA 
(F5’GTAGTCATATGCTTGTCTC3’ e R-
5’TCCGCAGGTTCACCTACGGA3’). A partir do DNA 
plasmideal ( "miniprep" ) de 5s rDNA e 18s rDNA, 
depositado no Laboratório de Genética Evolutiva 
(LabGev) e devidamente sequenciado anteriormente, 
foi realizada a clonagem por Polymerase Chain 
Reaction (PCR) com a utilização de iniciadores M13 
forward 5’-GTAAAACGACGGCCAG-3’ e M13 reverse 
5’- CAGGAAACAGCTATGAC-3’. A marcação não-
radioativa dos fragmentos amplificados foi realizada 
por meio de PCR convencional, onde os nucleotídeos 
foram acoplados à Digoxigenina (para 18S rDNA) e 
Biotina (para 5S rDNA).  

Resultados e Discussão 

A amplificação do DNA pelos primers específicos para 
as regiões 5S rDNA e 18S rDNA por meio das reações 
de PCR convencional gerou fragmentos de 320 pb para 
os genes 5S rDNA e 1400 pb para o 18S rDNA.  A 
clonagem foi realizada por meio de PCR, com o uso do 
Miniprep e para a amplificação do inserto clonado 
foram utilizados iniciadores M13, gerando fragmentos 
de amplificação com tamanhos esperados (Figura 1). A 
marcação do produto de PCR sob as mesmas 
condições de amplificação ocasionou a síntese de uma 
sonda marcada específica para as sequências, a qual 
será usada para a realização do FISH. 
 

 
Figura 1. Resultado da clonagem. Coluna 1: padrão de peso molecular 
100pb; Coluna 2: Amplificação de 18S rDNA (1400pb); Coluna 3: 
Amplificação de 5S rDNA (320pb). 

Conclusão ou Conclusões 

As amostras de DNA analisados por eletroforese 

apresentaram bandas com fragmentos de amplificação 

na altura compatível com o esperado (320pb para 5S 

rDNA e 1400pb para 18S rDNA). As sondas obtidas 

durante o estudo serão utilizadas na realização da 

técnica de FISH a fim de compreender a organização e 

localização cromossômica dos rDNA 18S e 5S de A. 

aff. fasciatus da Furna 2 do PEVV. 
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