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RESUMO

A tribo Akodontini é a segunda maior em diversidade de espécies, na qual o gênero Akodon pertence. A diversidade do gênero confere alto grau de dificuldade taxonômica, e o

emprego de técnicas citogenética é ferramenta de suma importância em estudos citotaxonômicos, como em Akodon cursor (2n=14) e A. montensis (2n=24), animais

morfologicamente semelhantes e facilmente separado com informações citogenéticas. O objetivo do estudo foi analisar amostras citogenéticas de Akodon cursor, em duas áreas

de floresta Atlântica. Para identificação preliminar foi utilizado o livro Roedores da Brasil (2008) baseado em caracteres extremos. A obtenção das metáfases, utilizou-se

protocolos usuais para o grupo em questão, com modificações de acordo Baker et al. (1982) e Ford & Hamerton (1956). Foram analisadas onze amostras citogenéticas de

Akodon cursor, todos os cariótipos mostraram o mesmo número diploide 2n=14, porém com diferentes números de autossomos, FN=18 (MZNB 192, 209, 234 e 245), FN=19

(MZNB184, 232 e 256), FN=20 (MZNB208, 248 e 256), e por fim FN=21 (MZNB164). O complemento autossômico é composto por 6 pares de cromossomos, cinco pares

metacêntricos ou submetacêntricos, possuindo um muito grande, um pequeno, três de tamanho médio e um par de acrocêntrico. O segundo par é heteromórfico, com um

cromossomo submetacêntrico e um cromossomo acrocêntrico. O cromossomo sexual X é um acrocêntrico pequeno e o cromossomo Y um acrocêntrico variando de médio a

pequeno. O número diploide de Akodon cursor não variou, porém houve muita variação no número fundamental. A variação se dar pelo polimorfismo de Akodon cursor, devido à

inversão pericêntrica no centro de fusão/cisão no maior cromossomo do complemento, variando de 2n = 14 a 16 e NF = 18. Resultados este já esperado para a espécie. Com

isso concluímos, que a variação no número fundamental no cariótipo de Akodon cursor é recorrente em suas populações inclusive nas áreas estudadas, se tornando

característico para a espécie.
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