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Sinopse: 

 

Ctenus crulsi, C. amphora e C. villasboasi foram caracterizadas 

citogeneticamente com técnicas clássicas e moleculares visando a obtenção 

de dados que auxiliem na compreensão da evolução cromossômica do grupo. 

Os resultados obtidos mostram conservação no padrão cariotípico do gênero, 

com 2n=28, sistema cromossômico sexual X1X20 em machos, um par de 

cromossomos com sítios de DNAr 18S, distribuição de heterocromatina 

constitutiva na região centromérica de todos os cromossomos e Regiões 

Organizadoras de Nucléolo em um par cromossômico.  

 

Palavra-chave: Cromossomos, FISH, Heterocromatina, RONs, Aranha, 

Amazônia. 
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Resumo 

 
A família Ctenidae é formada por aranhas com comportamentos noturnos e, 

muitas vezes, agressivos. Esse grupo recebe cada vez mais atenção pelas 

possibilidades de estudos ecológicos e na área médica, mas possuem poucas 

publicações com dados citogenéticos. As aranhas caracterizadas nesse grupo, até o 

momento, apresentam em sua maioria 2n=26+X1X20, mas algumas espécies 

apresentam 2n=26+X1X2X30. O número constante de autossomos e a variação no 

número de cromossomos sexuais gerou a possibilidade de estudos citogenéticos que 

possam ajudar no entendimento dos mecanismos de evolução cromossômica nesse 

grupo. Uma caracterização citogenética clássica e molecular (utilizando sondas de 

DNAr 18S) foi realizada, utilizando as espécies Ctenus amphora, C. crulsi e C. 

villasboasi. As três espécies apresentaram cariótipo similar, com 2n=26T+X1X20 para 

machos e cromossomos sexuais exibindo heteropicnose nas células meióticas. Os 

resultados para mapeamento de DNAr 18S revelaram sítios do gene na região 

terminal de um par cromossômico para as três espécies, com polimorfismo em um 

indivíduo de C. crulsi, que apresentou marcação em dois pares. O padrão de 

distribuição de heterocromatina constitutiva mostrou-se característico para o gênero, 

com marcação na região centromérica de todos cromossomos. O número de Regiões 

Organizadoras de Nucléolo (RONs) foi condizente com os sítios de DNAr 

evidenciados pela técnica molecular, com marcações em um par cromossômico para 

C. amphora e C. crulsi, enquanto C. villasboasi apresentou RONs apenas nas células 

em paquíteno. Os resultados obtidos demonstram um padrão para o gênero quanto 

ao número de cromossomos e sistema cromossômico sexual e reforçam teorias que 

descrevem a fusão de cromossomos sexuais como tendência evolutiva para o grupo. 
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Abstract 

 

The Ctenidae family is composed of spiders with nocturnal and, often, 

aggressive behavior. This group is receiving high attention due to possibilities of 

ecological and medical field studies, but have few publications with cytogenetic data. 

The spiders in this group so far, have showed 2n = 26T + X1X20 for most cases, but 

some species have 2n = 26T + X1X2X30. The constant number of autosomes and the 

variation in the number of sex chromosomes allows the possibility of cytogenetic 

studies that may be useful to understand the mechanisms of chromosome evolution in 

this group. A classical and molecular (using 18S rDNA probes) cytogenetic 

characterization was performed using the species Ctenus amphora (Mello-Leitão 

1930), C. crulsi (Mello-Leitão, 1930) and C. villasboasi (Mello-Leitão 1949). The three 

species presented a similar karyotype, with 2n = 26T + X1X20 for males and sexual 

chromosomes showing heteropicnosis. The results for 18S rDNA mapping revealed 

gene sites in the terminal region of a chromosomal pair for the three species, with 

polymorphism in a C. crulsi individual, which showed sites in two pairs. The distribution 

pattern of constitutive heterochromatin was characteristic for the genus, with bands in 

the centromeric region of all the chromosomes. The number of Nucleolar Organizer 

Regions (NORs) was in agreement with the rDNA sites evidenced by the molecular 

technique, with marks in a chromosomal pair for C. amphora and C. crulsi, while C. 

villasboasi presented NORs only in pachytenes cells. The results obtained 

demonstrate a pattern for the genus regarding the number of chromosomes and the 

sexual chromosomal system and reinforce theories that describe the fusion of 

chromosomes as an evolutionary tendency for the group. 
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1. Introdução 

 

A ordem Araneae constitui um dos grupos mais diversificados do mundo. 

Dentro da classe Arachnida, esse grupo é o segundo maior, com menor número de 

espécies apenas em relação à Acari (Araujo 2007). Possui atualmente 47.304 

espécies divididas em 4.076 gêneros (World Spider Catalog 2018). É dividida em duas 

subordens: Mesothelae e Opisthothelae. A primeira possui apenas uma família e inclui 

aranhas com características consideradas primitivas, como segmentações do 

abdômen e fiandeiras na região mediana do abdômen. A segunda engloba as 

infraordens: Mygalomorphae, das aranhas caranguejeiras e Araneomorphae, das 

aranhas verdadeiras e que possui o maior número de aranhas descritas até o 

momento, com aproximadamente 43 mil espécies (Foelix 1996; Gimenez-Pinheiro 

2015). 

Dentre as aranhas encontradas na região amazônica destaca-se as da família 

Ctenidae. Esse grupo tem recebido cada vez mais atenção por sua abundância e por 

conta de sua capacidade como bioindicadores de qualidade ambiental, além da 

possibilidade de estudos que revelem sua influência sobre o número de artrópodes 

nas florestas tropicais (Rego et al. 2005; Mestre e Gasnier 2008). Aranhas do gênero 

Phoneutria, conhecidas popularmente como aranhas armadeiras, estão entre os 

ctenídeos com maior importância em termos de pesquisa na área médica, por conta 

do alto número de acidentes, elaboração de soro antiaracnídico e utilização das 

neurotoxinas de seu veneno como agentes terapêuticos (Pinheiro 2007; Brazil et al. 

2009) 

A família Ctenidae é dividida em cinco subfamílias: Acanthocteninae, 

Viridasiinae, Cteninae, Calocteninae e Acantheinae (Figuras 1 e 2) e possui 

atualmente 525 espécies divididas em 47 gêneros (Polotow e Brescovit, 2014; World 

Spider Catalog 2018), sendo composta por aranhas errantes, com hábitos noturnos e 

comportamento muitas vezes agressivo (Pellegati-Franco 2004). Apesar da 

classificação “aranhas errantes”, apenas os machos são considerados dessa maneira, 

uma vez que apresentam comportamento de procura em busca das fêmeas, somado 

aos comportamentos antipredatório e de forrageio, que os tornam até 3,5 vezes mais 

ativos (Schmitt et al. 1990). 
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As espécies Ctenus amphora (Mello-Leitão 1930), C. crulsi (Mello-Leitão, 

1930) e C. villasboasi (Mello-Leitão 1949) são abundantes nas florestas tropicais, 

muito semelhantes em termos de comportamento e compartilham o mesmo ambiente 

de serapilheira no chão das florestas de terra firme da Amazônia Central, apesar de 

sua distribuição variar entre diferentes habitats (Gasnier e Höfer 2001). Sua utilização 

como bioindicadores de qualidade ambiental se dá por conta de sua exigência quanto 

à qualidade do mesmo em relação à disponibilidade de alimento e por serem 

vulneráveis a mudanças na estrutura da vegetação, como a fragmentação de 

florestas, que resulta em diminuição na densidade de suas populações (Rego et al. 

2005). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 – Árvore de consenso estrito apresentada por Polotow e Brescovit (2014), 
com ênfase nas subfamílias Acanthocteninae, Calocteninae, Acantheinae e 
Viridasiinae e algumas espécies desse clado. 
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Figura 2 – Árvore de consenso estrito apresentada por Polotow e Brescovit (2014), 
com ênfase na subfamília Cteninae e algumas espécies desse clado. 
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Ctenus amphora (figura 3A) possui coloração variando entre marrom e preto, 

tendo como característica principal o padrão de coloração do abdômen, que possui 

forma de ânfora, uma marca que pode ser observada em machos e fêmeas. Existe 

uma variação de cor menos intensa para ambos os sexos e seu padrão em forma de 

ânfora pode ser reduzido (Höfer et al. 1994). Sua maior abundância ocorre em 

campinaranas (florestas sobre solos arenosos), porém, também são encontrados em 

florestas de baixios, com solos hidromórficos próximos a riachos (Gasnier et al. 2009). 

Ctenus crulsi (figura 3B) possui coloração marrom para machos e fêmeas, 

com abdômen marrom claro. Seu padrão de coloração é composto por uma linha de 

triângulos que pode ir desde a carapaça, atrás dos olhos, às fiandeiras. As fêmeas 

podem apresentar uma variação que consiste em apenas uma linha branca em vez 

da linha de triângulos, que se estende da carapaça às fiandeiras. Também é possível 

que os dois padrões se combinem (Höfer et al. 1994). São predominantes em florestas 

sobre latossolo, sendo também encontradas em florestas de baixios próximas a áreas 

de latossolo (Gasnier et al. 2009). 

Ctenus villasboasi (figura 3C) possui diferenças marcantes na coloração entre 

machos e fêmeas. Os machos são marrons claro com carapaça coberta de pelos 

amarelos, abdômen é marrom claro com uma área preta próxima ao centro e dois ou 

três pares de pontos escuros próximos às fiandeiras. As fêmeas apresentam 

coloração marrom escura com abdômen marrom avermelhado (Höfer et al. 1994). 

Essa espécie possui distribuição mais homogênea, embora haja indícios de maior 

frequência em áreas de florestas de baixio (Gasnier et al. 2009). 
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Figura 3 – Espécie do gênero Ctenus. (A) Ctenus amphora macho com o sinal 
característico de uma ânfora no abdômen. (B) Ctenus crulsi macho apresentando a 
combinação de sinais no abdômen. (C) Ctenus villasboas macho com a coloração 
e marcação padrão para o abdômen. Fotos: Thiago Gomes de Carvalho. 
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Em relação a estudos citogenéticos, há poucos trabalhos publicados para 

aranhas, sendo que a maioria dos estudos com este grupo referem-se a aspectos 

ecológicos. Atualmente temos dados cromossômicos para 823 espécies de aranhas, 

distribuídas em 69 famílias (Araujo et al. 2018), o que representa menos de 2% de 

caracterização. Das 116 famílias de aranhas descritas mundialmente, 47 não 

possuem dados citogenéticos para nenhuma de suas espécies, gerando uma lacuna 

no entendimento da evolução cromossômica desse grupo. 

Para espécies da família Ctenidae que possuem 28 cromossomos, o padrão 

tem se mostrado 2n=26+X1X20 e para as espécies que possuem número diploide igual 

a 29, o padrão é 2n=26+X1X2X3, para machos (Araujo et al. 2018). A determinação 

cromossômica do sexo neste grupo é dada pelo número de cópias de cada X. Uma 

única cópia de cada X (X1X20) é característica de machos, enquanto duas cópias de 

cada X (X1X1X2X2) é característica de fêmeas. O “0” representa ausência de 

cromossomo Y em machos (Araujo et al. 2016). O sistema cromossômico sexual do 

tipo X1X20 e X1X2X30 é raro em outros grupos de animais, mas muito comum para 

aranhas (Araujo et al. 2012; Araujo et al. 2018). 

A identificação dos sistemas cromossômicos sexuais é possível por meio da 

análise dos cromossomos meióticos, uma vez que esse tipo de divisão celular permite 

observar o comportamento dos cromossomos em relação à associação, sinapses, 

recombinação e segregação. As análises utilizando apenas a diferença do número 

diploide entre machos e fêmeas não permitem inferir plenamente sobre os sistemas 

de cromossomos sexuais múltiplos (Araujo et al. 2012). 

As Regiões Organizadoras de Nucléolo (RONs) correspondem a loci 

cromossômicos responsáveis pela formação e manutenção do nucléolo (Andrade 

2011; Alevi et al. 2013), que por sua vez, é responsável pela produção de ribossomos 

por meio da transcrição de genes de DNA ribossômico (DNAr), sendo fundamentais 

para o mecanismo de tradução (Heslop-Harrison 2000). Em Ctenídeos, o padrão de 

distribuição das RONs tem se mostrado com marcações em um par cromossômico. 

Atualmente temos dados sobre a localização de RONs para 47 espécies de aranhas, 

sendo 12 descrições para migalomorfas e 35 para araneomorfas. Publicações 

recentes mostraram que a maior parte das RONs se encontram em pares de 

cromossomos autossômicos, mas também podem ser encontradas em cromossomos 

sexuais (Araujo et al. 2014; Araujo et al. 2015). 
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Nas migalomorfas temos dois casos: Ischnothele caudata, que apresentou 

marcações nos pares autossômicos 1 e 2 e na região terminal dos cromossomos X e 

Y; Linothele megatheloides, que apresentou marcações nas regiões terminais de um 

par metacêntrico, de um par acrocêntrico e na região intersticial do cromossomo X 

(Král et al. 2013; Gimenez-Pinheiro 2015). Em araneomorfas temos 10 espécies com 

presença de RONs em cromossomos sexuais, como em Nephila clavipes, na região 

terminal dos pares 5, 6, X1 e X2 e Nephila sexpunctata, nos pares 1, 2, 3, 5, 6, 11, X1 

e X2 (Araujo et al. 2015). 

Em Ctenidae, somente quatro espécies possuem dados relacionados à 

localização de RONs (Araujo et al. 2014; Kumar et al. 2017). Segundo Gimenez-

Pinheiro (2015), por conta dos poucos dados relativos à essa característica, 

atualmente não é possível inferir se a presença destas regiões sobre os cromossomos 

autossômicos e sexuais constitui um caráter compartilhado pelos grupos basais ou se 

ocorre também em clados derivados, se alterações no padrão de distribuição das 

RONs estão relacionadas com a diferenciação dos sistemas cromossômicos sexuais, 

se existe uma correlação positiva entre o número cromossômico das espécies e o 

número de RONs ou se variações na localização desta região podem ser úteis para 

diferenciar espécies com cariótipos altamente conservados. 

Para a revelação dessas regiões utiliza-se a técnica de impregnação por 

nitrato de prata, que tem seus benefícios por conta dos bons resultados que são 

obtidos e sua fácil aplicabilidade, gerando resultados com alta qualidade. No entanto, 

essa técnica pode marcar regiões heteropicnóticas negativas que não correspondem 

às RONs (Gazoni 2011) ou marcar apenas regiões que se encontravam 

transcricionalmente ativas durante a intérfase, evidenciando RONs de maneira 

indireta (Gimenez-Pinheiro 2015). Já, o uso da técnica de hibridização in situ 

fluorescente (FISH) permite o mapeamento dos genes e de outras regiões do DNA 

(Boas 2009). Essa técnica permite a detecção de sequências de DNA e RNA 

específicas em cromossomos metafásicos e núcleos interfásicos (Trask 1991; Laus 

2008). 

Apesar disso, a técnica de FISH pode falhar em identificar a existência de 

RONs crípticas, que são novos sítios de genes de DNAr muito pequenos e que não 

são revelados pela FISH, sendo indicado o uso da técnica de impregnação pelo íon 

prata para uma melhor avaliação dos resultados (Cabrero e Camacho 2008). A 

utilização das duas técnicas, impregnação por Nitrato de Prata e FISH, possibilita a 
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identificação de heteromorfismo da atividade gênica entre populações ou indivíduos, 

assim como possíveis mudanças ao longo da evolução cromossômica dos 

organismos (Petitpierre 1996). 

Rincão et al. (2017) publicaram os primeiros dados de FISH para a família 

Ctenidae, utilizando a sonda de DNAr 18S, na qual Ctenus medius, C. ornatus, 

Enoploctenus cyclothorax e Viracucha andicola apresentaram marcações em um 

bivalente, enquanto Phoneutria nigriventer apresentou marcações em três bivalentes, 

no entanto, um bivalente exibia marcação em apenas um dos cromossomos. O 

trabalho também mostrou resultados de bandeamento C, em que as espécies 

estudadas apresentaram heterocromatina na região terminal de todos os 

cromossomos, mas em C. ornatus evidenciou marcação na região intersticial. Os 

resultados de banda C para essa espécie também mostraram a possibilidade do uso 

da técnica na diferenciação populacional de ctenídeos, uma vez que a mesma 

apresentou distribuição de heterocromatina diferente para os indivíduos coletados em 

Ubatuba em comparação aos demais pontos de coleta. 

Os dados citogenéticos disponíveis para a família Ctenidae apontam para a 

fusão como mecanismo de evolução cromossômica, uma vez que espécies 

consideradas basais como Nothroctenus sp. e Viracucha andicola apresentam 

número diploide igual a 29, enquanto grupos mais derivados, como as aranhas do 

gênero Ctenus, apresentam número diploide igual a 28 sendo que a diferença entre 

os grupos é relativa à quantidade de cromossomos sexuais (Araujo et al. 2018). 

A caracterização citogenética de mais três espécies do gênero Ctenus visa 

ampliar o conhecimento citogenético do grupo, contribuindo para as discussões sobre 

os mecanismos de evolução cromossômica da família, buscando comparações com 

a literatura e referenciando-se nas teorias de evolução cromossômica de aranhas, 

compiladas e apresentadas por Araujo et al. (2012), buscando entender as tendências 

evolutivas para os cromossomos em Ctenidae. 
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Espécie 2n SCS 
Morfologia 

Cromossômica 
Referência 

Anahita fauna 29 X1X2X3 26T+X1X2X3T Chen 1999 

Asthenoctenus borellii 22 X1X2 20T+X1X2T Araujo et al. 2014 

Ctenus indicus 28 X1X2 26A+X1X2A Kumar et al. 2017 

Ctenus medius 28 X1X2 26A+X1X2A Rincão et al. 2017 

Ctenus ornatus 28 X1X2 -- Oliveira et al. 1996 

C. ornatus 28 X1X2 26T+X1X2T Araujo et al. 2014 

C. ornatus 28 X1X2 26A+X1X2A Rincão et al. 2017 

Ctenus sp. 28 X1X2 26T+X1X2T Araujo et al. 2014 

Enoploctenus cyclothorax 28 X1X2 -- Rincão et al. 2017 

Nothroctenus sp. 29 X1X2X3 26T+X1X2X3T Araujo et al. 2014 

Parabatinga brevipes 28 X1X2 26T+X1X2T Araujo et al. 2014 

Phoneutria nigriventer 28 X1X2 26T+X1X2T Araujo et al. 2014 

P. nigriventer 28 X1X2 26A+X1X2A Rincão et al. 2017 

Viracucha andicola 29 X1X2X3 26T+X1X2X3T Araujo et al. 2014 

V. andicola 29 X1X2X3 -- Rincão et al. 2017 

 

 

 

 

 

 

Tabela 1 – Espécies da família Ctenidae cariotipadas até o momento, apesentando o 
número diploide, sistema cromossômico sexual (SCS) e morfologia cromossômica. 
As espécies em duplicata são referentes a publicações recentes com novas 
informações citogenéticas. 
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2. Objetivos 

 

2.1 Geral 

 

Caracterizar citogeneticamente as espécies C. amphora, C. crulsi e C. 

villasboasi, que ocorrem em fragmentos de floresta da Universidade Federal do 

Amazonas e da Reserva Florestal Adolphe Ducke, Amazonas. 

 

2.2 Específicos 

 Determinar número diploide, sistema cromossômico sexual e morfologia dos 

cromossomos das espécies C. amphora, C. crulsi e C. villasboasi. 

 Estabelecer padrões de distribuição de heterocromatina constitutiva nos 

cromossomos das três espécies. 

 Identificar o número de cromossomos portadores das regiões organizadoras de 

nucléolo e sítios de DNAr 18S das espécies C. amphora, C. crulsi e C. villasboasi. 

 Comparar os dados encontrados entre as duas localidades amostradas. 

3. Material e métodos 

 

3.1 Coleta dos espécimes 

Os indivíduos foram coletados na floresta da Universidade Federal do 

Amazonas (UFAM), zona leste da cidade de Manaus (03º04’34”S, 59º57’30”W) e na 

Reserva Florestal Adolpho Ducke (2°57'42"S, 59°55'40"W) (Figura 4 e tabela 2). O 

estágio de desenvolvimento foi verificado pela presença do bulbo copulatório no 

pedipalpo da aranha, característica de machos adultos. A escolha de machos é 

preferencial, uma vez que a técnica para obtenção de cromossomos meióticos é 

melhor aplicada a gônadas masculinas, uma vez que gônadas femininas apresentam 

grande quantidade de gordura, provenientes do vitelo presente nos ovários, o que 

impede a visualização dos cromossomos. As aranhas foram coletadas manualmente 

e acondicionadas em potes plásticos de tamanho proporcional às espécies e mantidas 

vivas até o momento da extração das gônadas. As coletas foram realizadas com 

licença do SISBIO, número 60728-1. 
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Espécie Nº Amostral Local de coleta 

Ctenus amphora 5♂ 
Universidade Federal do Amazonas 

Ctenus crulsi 5♂ 

Ctenus amphora 6♂ 

Reserva Florestal Adolpho Ducke C. crulsi 8♂ 

C. villasboasi 2♂ 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabela 2 – Espécies, número amostral e pontos de coleta analisados neste trabalho. 

Figura 4 – Mapa da Cidade de Manaus com os pontos de coleta: (A) Floresta da UFAM 
(03º04’34”S, 59º57’30”W) e (B) na Reserva Florestal Adolpho Ducke (2°57'42"S, 
59°55'40"W). 
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3.1.1 Obtenção das gônadas 

As aranhas machos foram eutanasiadas em potes com algodão e éter. 

Imediatamente, o abdômen foi cortado com uma tesoura e fixado em placa de petri 

com a ajuda de um alfinete entomológico (Figura 5A), sendo então submerso em 

solução fisiológica para insetos (7,5g de NaCl, 2,38g de Na2HPO4 e 2,72g de KH2PO4 

dissolvidos em um litro de água destilada). Com a tesoura fez-se um corte horizontal 

da fiandeira em direção ao pedicelo, extraindo em seguida, com o auxílio de uma 

pinça, o hepatopâncreas presente no abdômen, até que foram encontrados os 

testículos (Figura 5B), seguindo então para a metodologia descrita por Araújo et al. 

(2008). 

 

3.1.2 Preparo das Gônadas 

As gônadas extraídas ficaram em uma solução de colchicina a 0,16%, 

preparada com solução fisiológica para insetos durante 2 horas, que impede a 

segregação anafásica fazendo com que ocorra o acúmulo de metáfases. Em seguida 

foi adicionada uma quantidade de água igual à de colchicina para que atuasse como 

solução hipotônica durante 13 minutos, para então adicionar 10 gotas de Carnoy I 

(metanol-ácido acético, 3:1) à solução de colchicina + hipotônica para pré-fixar as 

gônadas por 1 minuto. Após esse período, as gônadas foram transferidas para um 

tubo eppendorf com fixador Carnoy I por 30 minutos antes de serem estocadas no 

freezer. 

 

3.1.3 Preparo das Lâminas 

Para o preparo das lâminas, metade de uma gônada foi colocada junto com 

uma solução de ácido acético 50% em uma lâmina de vidro e macerada com a ajuda 

de um bastão de vidro, até que se obteve uma suspensão celular. Em seguida, foram 

adicionadas mais duas gotas de ácido acético a 50% para ajudar a espalhar a 

suspensão celular sobre a lâmina, fazendo inclinações desta e colocando-a em placa 

de metal, com temperatura entre 35 a 40ºC, para secar. As lâminas foram deixadas 

em temperatura ambiente por um período de 24 horas e então, coradas com Giemsa 

3% em tampão fosfato pH6.8, por 15 minutos. As lâminas foram lavadas em água 

destilada e posteriormente secas ao ar. 
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3.1.4 Utilização do gene de DNAr 18S 

A hibridação in situ fluorescente (FISH) foi realizada segundo o protocolo 

descrito por Pinkel et al. (1986) e modificado por Almeida et al. (2010). Para o 

mapeamento dos cístrons ribossomais (DNAr 18S) foram utilizadas sondas de 

fragmentos clonados, pTZ Ooct 18Sp, da espécie de besouro Chrysolina hyperici 

(Genbank-AF427610), amplificadas por PCR (Reação de Cadeia em Polimerase) 

(Almeida et al., 2010). As sondas foram cedidas pelo Laboratório de Citogenética de 

da Universidade Estadual de Ponta Grossa. 

 

Figura 5 – Técnica de extração das gônadas de aranhas. (A) Abdômen na placa 
de petri. (B) Detalhe do testículo de aranha. 

B 
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3.1.5 Marcação da Sonda 

Para a marcação das sondas foi utilizado o kit BIO-Nick Translation Mix 

(Roche), em uma solução com volume final de 20μL, com 2μL de DNA (750 

nanogramas/μL) 4 μL de dNTP e 14μL de água. A reação de marcação da sonda foi 

feita em termociclador, seguindo o programa abaixo: 

Passo 1 – Centrifugrar a sonda brevemente; 

Passo 2 – 90 minutos a 16ºC; 

Passo 3 – Adicionar 2 μL de EDTA 0,5M; 

Passo 4 – 10 minutos a 65ºC 

Passo 5 – Retirar do termociclador e centrifugar rapidamente; 

Passo 6 – Guardar em freezer a -20ºC até usar. 

 

3.1.6 Hibridização in situ Fluorescente (FISH) 

A FISH foi realizada de acordo com a metodologia de Pinkel et al. (1986), com 

as modificações descritas a seguir: 

Primeiro dia 

1 – Lavar as lâminas em tampão PBS 1x por cinco minutos em temperatura ambiente 

(shaker); 

2 – Desidratar as lâminas em série alcoólica (70, 85 e 100%) por cinco minutos cada; 

3 – Incubar as lâminas em 90μL de RNAse (0,4% RNAse/2xSSC) a 37ºC por uma 

hora em câmara úmida; 

4 - Lavar as lâminas em três banhos de 2xSSC, por cinco minutos cada; 

5 - Lavar as lâminas em um banho de PBS 1x, por cinco minutos; 

6 – Incubar as lâminas em pepsina 950mL de água, 500μL de HCL 1M, 25μL de 

pepsina) a 37 ºC por 30 minutos; 

7 - Fixar as lâminas em paraformaldeído (4g de paraformaldeido, 100ml de água a 

80ºC e 20μL de NAOH) durante 10 minutos, em temperatura ambiente. 

8 - Lavar as lâminas em um banho de PBS 1x, por cinco minutos. 

9 - Desidratar as preparações em série alcoólica 70%, 90% e 100%, durante cinco 

minutos cada, e secar as lâminas. 

10 - Desnaturar o DNA cromossômico em formamida 70% diluída em 2xSSC, por 

cerca de cinco minutos, a 70ºC. 
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11 - Desidratar as lâminas em uma série alcoólica gelada (-20ºC) 70%, 90% e 100%, 

durante cinco minutos cada. 

12 - Enquanto as lâminas são passadas na série alcoólica, desnaturar a solução de 

hibridação (2,5μL da sonda marcada, 25μL de formamida, 100%, 10μL de sulfato 

dextrano, 5μL de 20xSSC, 7,5 μL de H2O) em termociclador por 10 minutos a 99ºC. 

13 - Adicionar 40μL da solução de hibridização sobre a lâmina, cobrir com lamínula, e 

deixar em câmara úmida 16 horas a 37ºC. 

Segundo dia 

14 - Lavar as lâminas durante 15 minutos em solução de Tween 0,5%, em temperatura 

ambiente. 

15 - Incubar as lâminas em tampão “non fat dry milk” NFDM (20 mL de 20xSSC, 80 

mL de água destilada e 5g de leite em pó desnatado) por 15 minutos. 

16 - Lavar duas vezes as lâminas com Tween 0,5%, por cinco minutos a temperatura 

ambiente. 

17 - Colocar sobre cada lâmina 125μL de solução de detecção (124,75μL NFDM, 

0,25μL de estreptavidina), cobrir com lamínula, e deixar em câmara úmida por 1 hora 

a 37ºC. 

18 - Lavar as lâminas três vezes com Tween 0,5%, por 5 minutos cada, a temperatura 

ambiente. 

19 - Desidratar as lâminas em série alcoólica 70%, 90% e 100%, durante cinco 

minutos cada e secar. 

20 - Adicionar sobre cada lâmina 21μL de solução de 4’-6-diamidino-2-phenylindole 

(DAPI) com anti-fading e cobrir com lamínula. 

 

3.1.7 Bandeamento C 

Para o bandeamento C foi utilizada a técnica descrita por Sumner (1972), com 

modificações. As lâminas foram tratadas com Hidróxido de Bário por 3 segundos para 

C. amphora e C. villasbossi, e 10 segundos para C. crulsi, lavadas várias vezes em 

ácido clorídrico (0,2N), depois lavadas com água destilada e secas à temperatura 

ambiente. Em seguida, as lâminas foram lavadas em tampão 2xSSC (pH 7,2) e 

incubadas em uma nova solução 2xSSC (pH 7,2) durante 30 minutos à 60ºC em 

banho-maria. Após isso, as lâminas foram lavadas com água destilada, secas à 

temperatura ambiente e coradas com Iodeto de propídeo (0,4 μL de Iodeto de 

propídeo + 20 μL de antifade), cobertas com lamínula e analisadas em fluorescência. 
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3.1.8 Detecção Das Regiões Organizadoras de Nucléolo 

Para a revelação da região organizadora do nucléolo (RONs) foi utilizada a 

técnica descrita por Howell e Black (1980), com modificações. As lâminas foram 

imersas em solução fixadora Carnoy para a retirada da Giemsa. Em seguida, foi 

adicionada uma gota de solução coloidal (preparada com 1g de gelatina sem sabor e 

50mL de água destilada) e duas gotas de solução contendo 1g de nitrato de prata 

(AgNO3) e 2mL de água destilada. As lâminas foram cobertas com lamínulas e levadas 

à estufa em câmara úmida a 67ºC, onde permaneceram por 2 minutos, até atingirem 

uma coloração marrom. Em seguida, foram lavadas em água destilada para a retirada 

da lamínula e posteriormente secas ao ar e coradas com Giemsa 5% por 1 minuto. 

 

3.1.9 Análise das lâminas 

A análise das fases mitóticas e meióticas foram realizadas em objetiva de 

imersão para que fossem estabelecidos o número diploide e o sistema cromossômico 

sexual. As melhores metáfases foram fotodocumentadas em fotomicroscópio Zeiss 

com câmera digital AxioCam Erc5 e Olympus Digital Camera DP71. As metáfases 

submetidas à FISH foram analisadas e fotografadas em fotomicroscópio de 

epifluorescência, utilizando objetiva de imersão. As medidas dos cromossomos foram 

realizadas com o software Image J e a morfologia cromossômica foi determinada de 

acordo com a nomenclatura proposta por Levan et al. (1964), levando em 

consideração a posição do centrômero, evidenciado pelo bandeamento C. A 

montagem dos cariótipos foi realizada utilizando o software Adobe Photoshop CS6, 

V13. 
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4. Resultados 

4.1 Coloração convencional com Giemsa 

As espécies Ctenus amphora (Figura 6A), C. Crulsi (Figura 6B) e C. villasboasi 

(Figura 6C) mostraram número diploide igual a 28, sendo 26 cromossomos 

autossômicos e dois cromossomos sexuais e os mesmos foram agrupados em ordem 

decrescente e classificados como telocêntricos. O menor par cromossômico, não-

homólogo, foi considerado o par sexual. Nas células em paquíteno (7A, D, G) e 

diplóteno (7B, E, H) os cromossomos sexuais apresentaram heteropicnose positiva 

(seta), permitindo assim sua identificação. A determinação do sistema cromossômico 

sexual também foi feita pela análise do comportamento dos cromossomos durante 

metáfase II (C, F, I) da meiose, que exibia essas células com n=13 e n=13+ X1X2. A 

linha em vermelho mostra a separação entre as duas células que se encontram em 

metáfase II. 

 

4.2 Hibridação in situ Fluorescente 

A técnica de FISH revelou sítios de DNAr 18S no par 10 dos cromossomos 

em metáfase espermatogonial de C. amphora e C. crulsi (Figura 6A-B, destaque). 

Além disso, um indivíduo de C. crulsi da Reserva Ducke apresentou polimorfismo 

quando comparado aos outros sete analisados para essa mesma localidade, com 

quatro cromossomos marcados (Pares 4 e 7) nas metáfases espermatogoniais (Figura 

6B, em destaque). Ctenus villasboasi apresentou marcação em um par de 

cromossomos em metáfase (Figura 6C, destaque), porém, a morfologia 

cromossômica observada nessa técnica não permitiu a montagem do cariótipo de 

maneira satisfatória para que fosse determinado qual par é portador do sítio de DNAr 

18S. 

 

4.3 Bandeamento C e Impregnação por nitrato de prata 

A técnica de bandeamento C evidenciou a presença de heterocromatina 

constitutiva na região pericentromérica de todos os cromossomos, caracterizando a 

morfologia como telocêntrica para as três espécies (Figura 8A-C). A impregnação por 

nitrato de prata revelou RONs no par 10 dos cromossomos em metáfase 

espermatogonial de C. amphora e C. crulsi (Figura 6A-B, destaque). Ctenus 
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villasboasi não apresentou marcações visíveis nas metáfases, mas exibiu uma 

marcação nos cromossomos em paquíteno, (Figura 8D). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6 – Cariótipos em coloração convencional por Giemsa, de células 
espermatogoniais de (A) Ctenus amphora; (B) C. crulsi e (C) C. villasboasi. Em 
destaque o par nucleolar marcado pela impregnação por nitrato de prata e pela FISH 
com sonda DNAr 18S (Sinais em verde). Escala= 10μm. 
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Figura 7 – Células meióticas coradas com Giemsa em paquíteno (A, D, G), diplóteno 
(B, E, H) e em metáfase II (C, F, I) de: Ctenus amphora. (A, B e C); C. crulsi. (D, E e 
F); C. villasboasi (G, H e I). As cabeças de seta indicam os cromossomos sexuais 
com heteropicnose positiva. Células em metáfase II, exibem a divisão dos 
cromossomos no qual uma das células exibe n=13 e outra exibe n=13+X1X2 durante 
a segregação. Escala= 10μm. 
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Figura 8 - Células mitóticas submetidas ao bandeamento C (A, B e C) e impregnação 
por nitrato de prata (D). (A) C. amphora, (B) C. crulsi e (C) C. villasboasi apresentaram 
heterocromatina na região pericentromérica de seus cromossomos. (D) C. villasboasi 
apresentando marcação da Região Organizadora de Nucléolo nos cromossomos em 
paquíteno. Escala= 10μm. 
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5. Discussão  

 

Até o momento, 11 espécies da família Ctenidae têm seu cariótipo descrito na 

literatura, sendo que destas, quatro pertencem ao gênero Ctenus. O presente trabalho 

acrescenta a caracterização citogenética para mais três espécies: Ctenus amphora, 

C. crulsi e C. villasboasi, coletadas na região amazônica. 

A fórmula cariotípica 2n(♂) = 26T+X1X20 e o sistema cromossômico sexual 

(SCS) (X1X20), encontrados para as três espécies, têm se mostrado conservado em 

Ctenus. A identificação dos cromossomos sexuais nas células meióticas foi facilitada 

por seu alto grau de condensação e heteropicnose positiva, que faz com que os 

mesmos apresentem uma coloração em Giemsa mais forte. Em meiose, esses 

cromossomos apresentam uma conformação paralela, diferente do SCS X1X2Y, que, 

além de possuir um cromossomo Y relativamente menor, possuem pareamento nas 

regiões terminais dos cromossomos (Araujo et al. 2012). 

Entre os autores há divergências em relação à morfologia cromossômica dos 

ctenídeos, onde Araujo et al. (2014) consideram as fórmulas cariotípicas com 

cromossomos telocêntricos, enquanto Kumar et al. (2017) e Rincão et al. (2017) 

consideram os cromossomos como acrocêntricos. Nós preferimos considerar a 

morfologia cromossômica das espécies aqui estudadas como telocêntrica, baseando-

se no nos resultados obtidos pela técnica de Banda C, que mostrou marcações nas 

regiões centroméricas terminais de todos os cromossomos, para as três espécies 

analisadas. 

Em relação às células meióticas, as três espécies apresentaram, em metáfase 

II (MII), núcleos com n=13 e núcleos com n=13 + X1X2, o que explica o fato dos machos 

terem um único conjunto de cromossomos sexuais, enquanto as fêmeas devem ter 

dois (X1X1X2X2), uma vez que, no gênero Ctenus, o número diploide para indivíduos 

do sexo feminino deve ser igual a 30, como descrito para Ctenus indicus por Kumar 

et al. (2017). Segundo Araujo et al. (2012), após a fusão com o gameta feminino, os 

gametas masculinos que não possuem os cromossomos sexuais darão origem a 

machos, enquanto que, gametas que possuem tais estruturas, originarão fêmeas 

(Figura 9), uma vez que estas, por possuírem dois conjuntos de cromossomos 

sexuais, sempre darão origem a gametas X1X2.  
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Figura 9 – Esquema mostrando a fusão entre gametas de machos e fêmeas, que dão 
origem a zigotos de ambos os sexos. 

 

Os dados cromossômicos de grupos próximos aos ctenídeos, como as 

aranhas da superfamília Lycosoidea (Figura 10), que inclui famílias como Lycosidae e 

Psauridae, apresentam o SCS X1X20 e número diploide igual a 28 para a maioria de 

suas espécies cariotipadas. Até o momento, as famílias Acanthoctenidae, Zoropsidae 

e Stiphidiidae não possuem espécies com descrição citogenética (Araujo et al. 2018). 

Embora os dados citogenéticos sejam poucos, frente ao número de espécies descritas 

em Lycosoidea, é possível verificar uma grande variação no número diploide e no 

número de cromossomos X, não sendo possível traçar uma direção evolutiva neste 

clado. Por outro lado, se considerarmos a subfamília Cteninae o número diploide e 

SCS parecem conservados, mas os dois sistemas sexuais estão presentes (X1X20 e 

X1X2X3). Nesta subfamília, apenas Anahita fauna Karsch, 1879 tem 2n=29 e X1X2X3. 

Esta constituição cromossômica também está presente em Acanthocteninae 

(nos gêneros Nothroctenus e Viracucha) e o que fica claro é que a variação no número 
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diploide em Ctenidae está relacionada com a variação no número de cromossomos 

X, mas ainda não podemos sugerir qual seria o sistema sexual ancestral. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ctenídeos basais como os do gênero Nothroctenus e Viracucha (Figura 10) 

apresentam o SCS X1X2X30 (Chen 1999; Araujo et al. 2014). Esse último SCS aparece 

em várias espécies da superfamília Lycosoidea (Araujo et al. 2018) e os autores 

sugerem que tal sistema pode ter surgido diversas vezes na história evolutiva dos 

cromossomos sexuais do grupo, além de que, a conversão do sistema X1X20 em 

X1X2X30, e vice-versa, pode ser um evento relativamente comum (Araujo et al. 2014). 

Na mesma publicação, os autores encontraram um cromossomo supranumerário em 

células de um espécime de C. ornatus, que se apresentou de forma condensada, 

exibindo comportamento e segregação similares aos encontrados nos cromossomos 

Figura 10 – Filogenia simplificada da superfamília Lycosoidea, baseada na árvore 
apresentada por Coddington e Levi (1991), mostrando as famílias com dados de 
variação no número diploide e os sistemas cromossômicos sexuais observados. Três 
famílias não possuem descrição citogenética para nenhuma espécie até o momento. 
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sexuais, o que o autor sugere tratar-se de um estágio intermediário para a origem de 

um cromossomo X3 a partir de um cromossomo B. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na maioria das espécies, o número de cromossomos autossômicos 

permanece o mesmo (26) e a diferença no número diploide se dá por conta da 

variação no número de cromossomos sexuais e, nos casos de origem dos sistemas 

X1X20 e X1X2X30, as teorias apontam para modelos em que apenas os cromossomos 

sexuais estejam envolvidos, considerando o aumento e diminuição do número dessas 

estruturas por célula. 

A teoria apresentada por Patau (1948) sugere que espécies que possuem o 

sistema X0 dariam origem a X1X20 por meio de uma fissão dicêntrica do cromossomo 

Figura 11 – Filogenia simplificada da família Ctenidae, baseada na árvore com dados 
morfológicos de Polotow (2010), mostrando as subfamílias com o número diploide 
para cada gênero com espécies descritas até o momento. Uma subfamília, 
Calocteninae, permanece sem descrições citogenéticas. 
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X, em que o cromossomo sofreria uma torção, seguida de uma fragmentação, gerando 

assim dois cromossomos sexuais. Bowle-Gouda (1950) apresentou a teoria de que 

parte de um cromossomo X poderia sofrer fissão e se ligar a um cromossomo 

supranumerário, dando origem ao cromossomo X2. Postiglioni e Brum-Zorrilla (1981) 

indicam que esse novo sistema pode surgir por meio de uma não-disjunção de um 

cromossomo X durante a meiose, seguido da perda de homologia entre os dois 

cromossomos devido a rearranjos. Outra teoria do autor, que explicaria a presença de 

dois cromossomos X em ctenídeos, é a da fissão de um cromossomo sexual X 

metacêntrico, que daria origem a dois cromossomos X telocêntricos, semelhante aos 

encontrados nas espécies estudadas em nosso trabalho. 

Outras teorias para o surgimento do SCS X1X20 envolvem X1X2Y, passando 

por uma total heterocromatinização e deleção do cromossomos Y (Oliveira et al. 

2007). Entretanto, até o momento, apenas uma espécie pertencente à superfamília 

Lycosoidea possui o sistema X1X2Y (Lycosa sp., na família Lycosidae). Parida e 

Sharma (1986) sugerem o surgimento de um novo cromossomo sexual, derivado de 

um cromossomo X1 ou X2 por meio de uma deleção e que tenha aumentado de 

tamanho por conta de duplicações. 

Em alguns casos, como o da família Agelenidae, Král (2007) sugere que a 

condição ancestral para o SCS é X1X2X30 e que, o mesmo deu origem ao X1X20, por 

conta da fusão entre dois cromossomos X. Outra teoria que explicaria o surgimento 

desse SCS envolve a teoria de White (1940), em que espécies que possuem o sistema 

X0 dariam origem ao X1X20 por meio de uma duplicação do cromossomo X. Em 

ctenídeos, não há relatos de aranhas com sistema X0, mas em famílias próximas, 

como Lycosidae (Araujo et al. 2015), Hogna sternalis e Lycosa nordenskjoldi 

apresentaram 2n=18T+X0, o que pode dar força à teoria de duplicação de 

cromossomos autossômicos e sexuais, como mecanismo de evolução cromossômica. 

Gimenez-Pinheiro (2015) aponta que ainda são necessários estudos 

citogenéticos adicionais para estabelecer as características cariotípicas 

plesiomórficas para aranhas, de modo a compreender os mecanismos de evolução 

cromossômica que ocorrem em clados basais e derivados, porém, os dados 

apresentados para as espécies de Ctenidae aqui analisadas reforçam as teorias de 

diminuição do número diploide, uma vez que gêneros considerados basais 

apresentam 2n=29 e grupos considerados mais derivados como Ctenus apresentam 

2n=28. 



26 

 

O padrão de distribuição de heterocromatina constitutiva encontrado para C. 

amphora, C. crulsi e C. villasboasi são semelhantes aos encontrados por Rincão et al. 

(2017), com blocos nas regiões centroméricas de todos os cromossomos. Segundo 

Sumner (1972), a Banda C marca regiões centromérica e telomérica, podendo 

eventualmente marcar regiões nucleolares e, raramente, regiões intercalares do 

cromossomo. Nas metáfases, os cromossomos sexuais não se apresentaram 

totalmente heterocromáticos. Assim, a heteropicnose dos cromossomos sexuais em 

meiose foi confirmada. Cromossomos heterocromáticos mantêm-se condensados 

durante todo o ciclo celular, enquanto cromossomos heteropicnóticos podem 

apresentar maior ou menor nível de condensação, dependendo do estágio da divisão 

celular, caracterizados em heteropicnose positiva e negativa, respectivamente 

(Guerra 1988). 

Rincão et al. (2017) utilizaram dados de Banda C para diferenciação de 

populações de C. ornatus, coletadas em Ubatuba, das demais localidades, uma vez 

que apenas o primeiro grupo apresentou padrões de heterocromatina constitutiva em 

regiões intersticiais de seus cromossomos, mostrando que esse é um bom marcador 

citogenético para diferenciação interpopulacional. 

Os indivíduos de Ctenus amphora e C. crulsi, coletados tanto na UFAM quanto 

na Reserva Ducke, não apresentaram diferenças quanto ao padrão da 

heterocromatina. Essas espécies passam por pressões ecológicas semelhantes com 

relação a predadores, como as formigas de correição e aranhas maiores do gênero 

Phoneutria, e a disponibilidade de presas, como cupins, grilos e aranhas menores 

(Silva, 2012). Somado isso ao longo tempo necessário para que mudanças desse 

nível se fixem no genoma e, levando em conta a possível ausência de fluxo gênico 

entre as duas populações, tais diferenças como as encontradas em outros trabalhos 

podem ainda não ser visíveis. 

A impregnação por nitrato de prata evidenciou marcações de RONs no par 

autossômico 10 para C. amphora e C. crulsi e em um cromossomo em paquíteno para 

C. villasboasi. O resultado para as duas primeiras espécies é similar ao encontrado 

para C. ornatus (Araujo et al. 2014), mas difere dos apresentados para C. indicus 

(Kumar et al. 2017), que mostrou marcações em dois pares cromossômicos. O padrão 

de distribuição de RONs nas três espécies estudadas mostrou-se conservado e, para 

ctenídeos, a revelação das RONs em apenas um par cromossômico é algo mais 

comumente observado. As diferenças encontradas em relação à C. indicus pode ser 
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causada por alterações nos procedimentos metodológicos utilizados por cada autor 

para a detecção das RONs, que registra apenas os sítios de DNAr ativos (Araujo et 

al. 2014). Além disso, o trabalho de Kumar et al. (2017) não conta com mapeamento 

dos sítios de DNAr 18S por meio da FISH para a confirmação da localização exata 

desses genes. 

Dos ctenídeos com descrição citogenética relativa às RONs verifica-se 

variação em Phoneutria nigriventer, que apresentou marcação em um par 

cromossômico (Araujo et al. 2014), mas pela FISH foram evidenciados três pares 

cromossômicos com regiões de DNAr 18S (Rincão et al. 2017). Da mesma maneira, 

Viracucha andicola apresentou marcações em dois pares cromossômicos, 

evidenciadas por nitrato de prata (Araujo et al. 2014) e marcação em apenas um par 

cromossômico, evidenciado pela FISH (Rincão et al. 2017), o que os últimos autores 

sugerem que possa se tratar de uma variação entre as populações. 

As marcações de DNAr 18S, obtidas por FISH, para as três espécies em 

nosso trabalho confirmaram os dados de Ag-RON e foram similares às descritas para 

C. ornatus e C. medius (Rincão et al. 2017), com dois cromossomos nas células em 

metáfase espermatogonial (Par 10) para C. amphora e C. crulsi, e um par 

cromossômico para C. villasboasi, em paquíteno. 

Entretanto, um indivíduo de C. crulsi da Reserva Duke apresentou um par a 

mais de cromossomos com marcação de DNAr 18S. Essas marcações adicionais 

mostraram-se relativamente menores, quando comparadas ao que foi encontrado nas 

outras espécies de Ctenus do presente trabalho e das disponíveis na literatura. 

Esses dados geram a hipótese de que tais alterações podem ser originadas 

por rearranjos cromossômicos, inserções por elementos transponíveis ou 

recombinação ectópica, processos que podem estar envolvidos na diferenciação 

cariotípica e surgimento de novas espécies (Šťáhlavský et al. 2018). Elementos 

transponíveis podem mover-se de um ponto a outro, dentro do genoma, entre 

cromossomos homólogos e não-homólogos de uma espécie, carregando ou não 

fragmentos de outros genes consigo e induzindo a mutações (Guerreiro 2011). 

Elementos transponíveis foram verificados em aranhas Tetragnathas, 

isoladas por um fluxo de lava no Havaí e mostraram o potencial dessas estruturas na 

evolução e rápida especiação para o grupo (Craddock 2016). Tal modelo poderia 

explicar o polimorfismo encontrado para C. crulsi, caso os sítios de DNAr 18S presente 

em um par cromossômico sofresse duplicação, seguido da realocação em outro 
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cromossomo por meio do elemento transponível, o que representariam ao menos dois 

passos evolutivos para que ocorressem essas mudanças. 

Outra hipótese para a alteração no número de pares de cromossomos com 

genes de DNAr 18S é a da recombinação ectópica, que ocorre entre sequências de 

DNA que não estão em posições equivalentes, entre cromossomos homólogos, o que 

pode levar a uma nova distribuição de genes. Apesar disso, esse modelo não 

explicaria com clareza como os novos genes seriam inseridos em um novo par 

cromossômico no espécime que apresentou polimorfismo. 

Sobre o aumento do número de cromossomos com sítios de DNAr 18S em C. 

crulsi acreditamos na hipótese da translocação, uma vez que esse mecanismo de 

evolução cromossômica troca segmentos entre dois cromossomos não homólogos 

sem perda de material genético (Guerra 1988). Essa translocação pode ser simples, 

quando apenas o segmento de um cromossomo passa para o outro, ou recíproca, 

quando dois cromossomos trocam segmentos entre si. O modelo de translocação para 

DNAr é descrito por Araujo et al. (2015) e envolve a troca desses segmentos entre 

cromossomos autossômicos e sexuais no gênero Nephila, mostrando que uma 

possível translocação entre os dois tipos de cromossomos é possível. Nas metáfases 

de C. crulsi aqui analisadas, os cromossomos sexuais não estavam evidentes. 
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6. Conclusões 

 

As espécies de Ctenus apresentaram um cariótipo conservado, tanto no 

número diploide como na fórmula cromossômica e sistema de cromossomos sexuais. 

A heteropicnose nos cromossomos sexuais nas células meióticas em paquíteno e 

diplóteno pode ser uma característica comum para esse gênero. Os resultados 

reforçam as teorias de fusão cromossômica como tendência evolutiva para a família. 

O mapeamento dos sítios de DNAr, assim como o padrão de distribuição de 

heterocromatina constitutiva e impregnação por nitrato de prata mostraram-se 

conservados entre as três espécies, exceto para um indivíduo da Reserva Ducke de 

C. crulsi, que apresentou um par a mais com marcações de RON. 

Com o presente trabalho ampliamos para 14 o número de espécies de Ctenidae 

com dados cromossômicos. Entretanto, ainda continua um grupo pobremente 

conhecido citogeneticamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



30 

 

7. Referências 
 

Alevi, K.C.C.; Mendonça, P.P.; Pereira, N.P.; Rosa, J.A.; Azeredo-Oliveira, M.T.V. 

2013. Análise das possíveis Regiões Organizadoras Nucleolares e da atividade 

nucleolar em Triatoma melanocephala e T. lenti, importantes vetores da doença 

de Chagas. Revista de Ciências Farmacêuticas Básica e Aplicada, 34(3): 417-

421. 

Almeida, M.C.; Goll, L.G.; Artoni R.F.; Nogaroto, V.; Matiello, R.R.; Vicari, M.R. 2010. 

Physical mapping of 18S rDNA cistron in species of the Omophoita genus 

(Coleoptera, Alticinae) using fluorescente in situ Hibridization. Micron, 41: 729-

734. 

Andrade, L.M. 2011. Arquitetura da cromatina na região organizadora do nucléolo e o 

seu papel no controle da expressão dos genes ribossomais. Dissertação de 

Mestrado, Escola Superior de Agricultura “Luiz de Queiroz”, Universidade de São 

Paulo, Piracicaba, São Paulo, 81p. 

Araujo, D. 2007. Citogenética de 13 espécies de aranhas haplóginas pertencentes às 

famílias Pholcidae, Sicariidae e Scytodidae (Araneomorphae): Evolução 

cromossômica, Sistema cromossômico de determinação sexual e citotaxonomia. 

Tese de Doutorado, Instituto de Biociências, Universidade Estadual Paulista 

“Júlio de Mesquita Filho”, Campus de Rio Claro, Rio Claro, São Paulo, 170p. 

Araujo, D.; Rheims, C.A.; Brescovit, A.D.; Cella, D.M. 2008. Extreme degree of 

chromosome number variability in species of the spider genus Scytodes (Aranae, 

Haplogynae, Scytodidae). Journal of Zoological Systematics and Evolutionary 

Research, 46(2): 89-95. 

Araujo, D.; Schneider, M.C.; Paula-Neto, E.; Cella, D.M. 2012. Sex Chromosomes and 

Meiosis in Spiders: A Review. Meiosis - Molecular Mechanisms and Cytogenetic 

Diversity, 87-108. 

Araujo, D.; Oliveira, E.G.; Giroti, A.M.; Mattos, V.F.; Paula-Neto, E.; Brescovit, A.D.; 

Schneider, M.C.; Cella, D.M. 2014. Comparative cytogenetics of seven Ctenidae 

species (Araneae). Zoological Science, 31(2): 83-88. 



31 

 

Araujo, D.; Oliveira, E.G.; Giroti, A.M.; Mattos, V.F.; Paula-Neto, E.; Brescovit, A.D.; et 

al. 2015. Chromosome evolution in lycosoid spiders (Araneomorphae): a 

scenario based on analysis of seven species of the families Lycosidae, 

Senoculidae and Trechaleidae. The Journal of Arachnology, 43: 174-181. 

Araujo, D.; Sanches, M.B.; Silva, J.; Lima, G.S.; Nascimento, E.V.J.; Giroti, A.M.; et al. 

2016. Chromosomal analyses of Salticinae and Lyssomaninae reveal a broad 

occurrence of the 2n♂=28, X1X20 karyotype within Salticidae. Journal of 

Arachnology, 44(2): 148-152. 

Araujo, D.; Schneider, M.C.; Paula-Neto, E.; Cella, D.M. The spider cytogenetic 

database. (www.arthropodacytogenetics.bio.br/spiderdatabase). Acesso em 

02/03/2018. 

Boas, D.S.V. 2009. Cariótipo multicolorido: mapeamento cromossômico através do 

uso de sondas de DNA fluorescentes. Revista Ceciliana, 1: 1-17. 

Bole-Gowda, B.N. (1950). The chromosome study in the spermatogenesis of two 

lynxspiders (Oxyopidae). Proceedings of the Zoological Society of Bengal, 3, 2: 

95-107. 

Brazil, T.K.; Pinto-Leite, C.M.; Almeida-Silva, L.M.; Lira-da-Silva, R.M.; Brescovit, A.D. 

2009. Aranhas de importância médica do Estado da Bahia, Brasil. Gazeta Médica 

da Bahia, 79(1): 32-37. 

Cabrero, J.; Camacho, J.P.M. 2008. Location and expression of ribosomal RNA genes 

in grasshoppers: Abundance of silent and cryptic loci. Chromosome Research, 

16: 595–607. 

Chen, S.H. 1999. Cytological studies on six species of spiders from Taiwan (Aranae: 

Theridiidae, Psechridae, Uloboridae, Oxyopidae and Ctenidae). Zoological 

Studies, 38(4): 423-434. 

Coddington, J.A. & H.W. Levi. 1991. Systematics and evolution of spiders (Araneae). 

Annuals Reviews of Ecology and  Systematics, 22: 565-592.  



32 

 

Cradock, E.M. 2016. Profuse evolutionary diversification and speciation on volcanic 

islands: transposon instability and amplification bursts explain the genetic 

paradox. Biology Direct, 11: 44. 

Foelix, R.F. 1996. Biology of Spiders. 2nd ed. Oxford University Press, New York, 

330p. 

Gasnier, T.R.J.; Höfer, H. 2001. Patterns of abundance of four species of wandering 

spiders (Ctenidae, Ctenus) in a forest in central Amazonia. The Journal of 

Arachnology, 29: 95-103. 

Gasnier, T.R.; Höfer, H.; Torres-Sanchez, M.P.; Azevedo, C.S. 2009. História natural 

de algumas espécies de aranhas das famílias Ctenidae e Lycosidae na Reserva 

Ducke: Bases para um modelo integrado de coexistência. In: Fonseca, C.R.V.; 

Magalhães, C.; Rafael, J.A.; Franklin, E.A. (Ed) A Fauna de artrópodes da 

Reserva Florestal Ducke. Estado atual do conhecimento taxonômico e biológico, 

Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, Manaus, Amazonas, p. 223-229. 

Gazoni, T. 2011. Marcadores citológicos no cariótipo de espécies de Leptodactylus 

(Amphibua, Anura, Leptodactylidade) Analisado com ténicas de citogenética 

clássica e molecular. Dissertação de Mestrado, Instituto de Biociências do 

Campo de Rio Claro, Universidade Estadual Paulista, Rio Claro, São Paulo, 

101p. 

Gimenez-Pinheiro, T. 2015. Estudo citogenético em aranhas (Mygalomorphae e 

Araneomorphae) com ênfase na evolução dos genes de DNA ribossômico. Tese 

de Doutorado, Instituto de Biociências, Universidade Estadual Paulista “Júlio de 

Mesquita Filho”, Campus de Rio Claro, Rio Claro, São Paulo, 104p. 

Guerra, M.S. 1988. Introdução à citogenética geral. Guanabara Koogan, Rio de 

Janeiro, Brasil. 142 pp. 

Guerreiro, M.P.G. 2011. What makes transposable elements move in the Drosophila 

genome? Heredity, 108(5): 461-468. 



33 

 

Heslop-Harrison, J.S. 2000. Comparative genome organization in plants: from 

sequence and markers to chromatin and chromosomes. The Plant Cell, 12: 617-

635. 

Höfer, H.; Brescovit, A.D.; Gasnier, T.R.J. 1994. The wandering spiders of the genus 

Ctenus (Ctenidae, Araneae) of Reserva Ducke, a rainforest reserve in central 

amazonia. Andrias, 13: 81-98. 

Howell, W.M.; Black, D.A. 1980. Controlled silver-staining of nucleolus organizer 

regions with a protective colloidal developer: a 1- step method. Experientia, 36: 

1014-1015. 

Král, J. 2007. Evolution of multiple sex chromosomes in the spider genus Malthonica 

(Araneae: Agelenidae) indicates unique structure of the spider sex chromosome 

systems. Chromosome Research, 15(7): 863-879. 

Král, J.; Korinkova, T.; Krkavcova, L.; Musilova, J.; Forman, M.; Herrera, I.M.A.; 

Haddad, C.R.; et al. 2013. Evolution of karyotipe, sex chromosomes, and meiosis 

in mygalomorphae spiders (Aranae: Mygalomorphae). Biological Journal of the 

Linnean Society, 109: 377-408. 

Kumar, S.A.; Venu, G.; Jayaprakash, G.; Venkatachalaiah, G. 2017. Studies on 

chromosomal characteristics of Ctenus indicus (Gravely 1931) (Araneae: 

Ctenidae). Nucleus, 60: 17-23. 

Laus, A.C. 2008. Caracterização citogenética molecular de cromossomos marcadores 

extranumerários. Tese de doutorado, Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, 

Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, São Paulo, 144p. 

Levan, A.; Fredga, K.; Sandberg, A. A. 1964. Nomenclature for centromeric position 

on chromosomes. Hereditas, 52: 201-220. 

Mestre, L.A.M.; Gasnier. T.R.J. 2008. Populações de aranhas errantes do gênero 

Ctenus em fragmentos florestais na Amazônia Central. Acta Amazonica, 38: 159-

164. 



34 

 

Oliveira, E.G.; Cella, D.M.; Brescovit, A.D. 1996. The karyotype of Loxosceles gaucho 

and Ctenus ornatos (Arachnida, Aranae, Sicariidae, Ctenidae). Revista Brasileira 

de Genética, 18: 128. 

Oliveira, R.M.; Jesus, A.C.; Brescovit, A.D.; Cella, D.M. 2007. Chromosomes of 

Crossopriza lyoni (Blackwall 1867), intraindividual numerical chromosome 

variation in Physocyclus globosus (Taczanowski 1874), and the distribution 

pattern of NORs (Araneomorphae, Haplogynae, Pholcidae). Journal of 

Arachnology, 35(2): 293-306. 

Parida, B.B.; Sharma, N.N. 1986. Karyotype and spermatogenesis in an Indian 

huntingspider, Sparassus sp. (Sparassidae: Arachnida) with multiple sex 

chromosomes. Chromosome Information Service, 40: 28-30. 

Pätau, K. 1948. X-segregation and heterochromasy in the spider Aranea reaumuri. 

Heredity, 2: 77-100. 

Pellegatti-Franco, F. 2004. Biologia e ecologia populacional de Ctenus fasciatus Mello-

Leitão e Enoploctenus cyclothorax (Bertkau) em cavernas do Alto Ribeira, 

Iporanga, SP (Araneae: Ctenidae). Tese de Doutorado, Instituto de Biociências, 

Universidade de São Paulo, São Paulo, São Paulo, 136p. 

Petitpierre, E. 1996. Molecular cytogenetics and taxonomy of insects, with particular 

reference to the coleóptera. Internal Journal of Insect Morphology and 

Embryology, 24(1/2): 115-133. 

Pinheiro, A.C.N. 2007. Efeito das neurotoxinas da aranha Phoneutria nigriventer na 

isquemia cerebral in vitro. Tese de Doutorado, Instituto de Ciências Biológicas, 

Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, Minas Gerais, 132p. 

Pinkel, D.; Straume, T.; Gray, J.W. 1986. Cytogenetic analysis using quantitative, high 

sensitivity, fluorescence hybridization. Proceeding of the National Academy of 

Sciences, 83: 2934-2938. 

Polotow, D. 2010. Análise cladística da subfamília Cteninae Simon, 1987 e revisão do 

gêneroCelaetycheus Simon, 1987 (Araneae, Ctenidae). Tese de doutorado, 



35 

 

Instituto de Biociências, Universidade de São Paulo, São Paulo, São Paulo, 

194p. 

Polotow, D.; Brescovit, A.D. 2014. Phylogenetic analisys of the tropical Wolf spider 

subfamily Cteninae (Arachnida, Araneae, Ctenidae). Zoological Journal of the 

Linnean Society, 170: 333-361. 

Postiglioni, A.; Brum-Zorrilla, N. 1981. Karyological studies on Uruguayan spiders II. 

Sex chromosomes in spiders of the genus Lycosa (Araneae-Lycosidae). 

Genetica, 56(1): 47-53. 

Rego, F.N.A.A.; Venticinque, E.M.; Brescovit, A.D. 2005. Densidade de aranhas 

errantes (Ctenidae e Sparassidae, Aranae) em uma floresta fragmentada. Biota 

Neotropica, 5(1a): BN002051 a 2005. 

Rincão, M.P.; Chavari, J.L.; Brescovit, A.D.; Dias, A.L. 2017. Cytogenetic analisys of 

five Ctenidae species (Araneae): detection of heterochromatin and 18S rDNA 

sites. Comparative Cytogenetics, 11(4): 627-639. 

Schmitt, A.; Schuster, M.; Barth, F.G. 1990. Daily locomotor activity patterns in three 

species of Cupiennius (Araneae, Ctenidae): The males are the wandering 

spiders. Journal of Arachnology, 18: 249-255. 

Silva, E.P.L. 2012. Causas proximais da coexistência de duas espécies simpátricas 

de aranhas errantes do gênero Ctenus (Ctenidae): percepção de habitats, presas 

e predadores. Dissertação de mestrado, Instituto de Ciências Biológicas, 

Universidade Federal do Amazonas, Manaus, Amazonas, 55p. 

Šťáhlavský, F.; Opatova, V.; Just, P.; Lotz, L.N.; Haddad, C.R. 2018. Molecular 

technique reveals high variability of 18S rDNA distribution in harvestmen 

(Opiliones, Phalangiidae) from South Africa. Comparative Cytogenetics, 12(1): 

41-59. 

Sumner, A.T. 1972. A simple technique for demonstrating centromeric 

heterochromatin. Experimental Cell Research, 75: 304-306.Trask, B.J. 1991. 



36 

 

Fluorescence in situ hibridization: applications in cytogenetics and gene 

mapping. Trends Genetic, 7: 149-154. 

Trask, B.J. 1991. Fluorescence in situ hibridization: applications in cytogenetics and 

gene mapping. Trends Genetic, 7: 149-154. 

White, M.J.D. 1940. The origin and evolution of multiple sex-chromosome 

mechanisms. Journal of Genetics, 40(1-2): 303-336. 

World Spider Catalog, Version 17.5 

(http://research.amnh.org/iz/spiders/catalog/COUNTS.html). Acesso em 

02/03/2018. 


