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1. RESUMO 

Neste trabalho, 10 espécies de escorpiões foram analisadas com o objetivo de compreender os 

processos envolvidos com a origem e manutenção da variabilidade cromossômica interespecífica e 

intraespecífica e os mecanismos relacionados com os altos índices de rearranjos cromossômicos, 

com base na distribuição de sequências de DNA repetitivo. Para tal, espécies das famílas Buthidae e 

Chactidae, que possuem diferenças com relação ao tipo de cromossomos e à presença/ausência de 

rearranjos foram caracterizadas citogeneticamente quanto à distribuição e quantidade de 

heterocromatina e de sequências de DNA repetitivo (famílias multigênicas e/ou DNA satélite). O 

estudo de populações bissexuais de T. serrulatus revelou número diploide (2n=12) similar aquele 

previamente descrito para populações partenogenéticas. No entanto, a identificação de região 

cromossômica específica (DNA ribossômico 28S) mostrou diferenças entre machos e fêmeas, os 

quais apresentaram, respectivamente, dois e um cromossomos portadores do gene ribossomal. Este 

resultado aponta para a presença de um sistema cromossômico sexual do tipo ZZ/ZW nesta espécie. 

A análise de outros nove representantes de escorpiões das famílias Chactidae e Buthidae mostrou 

que nos cactídeos os números diploides são mais altos (2n=50, 2n=36 e 2n=30) do que nos butídeos 

(2n=6, 2n=10, 2n=14, 2n=18, 2n=26) e as espécies possuem cromossomos monocêntricos. Apesar 

das diferenças de número diploide, a localização de sítios de rDNA permanece conservado nas 

espécies Brotheas amazonicus e Chactopsis amazônica (Chactidae) e Tityus apiacas (Buthidae). A 

localização de sequências repetitivas através da técnica de Cot- 1 e da heterocromatina constitutiva 

por bandamento- C e coloração com DAPI depois de FISH indicam que não há um padrão mais 

frequente de distribuição de DNA repetitivo nos cromossomos. Este dado revela que as regiões 

repetitivas nos cromossomos de escorpiões precisam ser analisadas com diferentes abordagens 

citogenéticas. Além disso, é necessário um conhecimento mais abrangente da quantidade e tipos de 

sequências repetitivas presente no genoma dos escorpiões para se afirmar se há uma relação entre a 

ocorrência destas regiões com índices de rearranjos cromossômicos encontrado nas espécies. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Palavras-chave: Buthidae, Chactidae, Cromossomos, Número diploide, Rearranjo cromossômico 



7 
 

2. ABSTRACT 

In this work, 10 scorpions species were analyzed analyzed, aiming to understand  processes 

involved in the origin and maintenance of interspecific and intraspecific chromosomal variability 

and the mechanisms related to the high rates of chromosomal rearrangements. To this end, species 

of the families Buthidae and Chactidae, which have differences in relation to the type of 

chromosomes and the presence / absence of rearrangements, were cytogenetically characterized 

regarding to the distribution and amount of heterochromatin and repetitive DNA sequences 

(multigenic families and / or satellite DNA). The study of bisexual populations of T. serrulatus 

revealed a diploid number (2n = 12) similar to that previously described for parthenogenetic 

populations. However, the identification of specific chromosomal region (28S rDNA) showed 

differences between males and females, which presented, respectively, two and one chromosomes 

carrying the ribosomal gene. This result points to the presence of a ZZ / ZW sex chromosome 

system in this species. The analysis of nine other scorpions of the families Chactidae and Buthidae 

showed that in the cactids the diploid numbers are higher (2n = 50, 2n = 36 and 2n = 30) than in the 

buthids (2n = 6, 2n = 10, 2n = 14, 2n = 18, 2n = 26) and that the species have monocentric 

chromosomes. Despite the differences in diploid number, the localization of rDNA sites were 

conserved in the species Brotheas amazonicus and Chactopsis amazonica (Chactidae) and Tityus 

apiacas (Buthidae). The localization of repetitive sequences through the Cot-1 technique and 

constitutive heterochromatin by C-band and DAPI-after FISH indicate that there is no a frequent of 

repetitive DNA distribution in the chromosomes. This data reveals that the identification of 

repetitive DNA sequences in scorpion chromosomes need to be analyzed with different cytogenetic 

approaches. In addition, a more comprehensive knowledge of the quantity and types of repetitive 

sequences present in the genome of scorpions is needed to ascertain whether there is a relationship 

between the occurrence of these regions with rates of chromosomal rearrangement found in the 

species. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keywords: Buthidae, Chactidae, Chromosomes, Diploid number, Chromosome rearrangement 
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3. INTRODUÇÃO: 

3.1 Características gerais da ordem Scorpiones 

A ordem Scorpiones possui aproximadamente 1500 espécies, as quais estão agrupadas em 

18 famílias e 163 gêneros (PRENDINI & WHEELER, 2005; BRAZIL & PORTO, 2010; PORTO et 

al., 2010). Os escorpiões apresentam uma ampla distribuição geográfica, abrangendo todos os 

ecossistemas terrestres, exceto aqueles de alta latitude, como a tundra e a taiga (POLIS, 1990). 

Porém, a maioria das espécies descritas (cerca de 800) é encontrada na região neotropical (BRAZIL 

& PORTO, 2010; LOURENÇO, 2002; LOURENÇO & EICKSTEDT, 2009). Alguns 

representantes dessa ordem também foram registrados em ambientes bastante distintos, como áreas 

de elevada altitude, cavernas com completa ausência de luz, ambientes com neve, desertos e 

florestas úmidas. No entanto, os escorpiões não podem ser considerados ecologicamente 

generalistas, uma vez que poucas espécies são capazes de sobreviver em ambientes extremos 

(LOURENÇO & EICKSTEDT, 2009). 

No Brasil, aescorpiofauna é representada por quatro famílias (Bothriuridae, Buthidae, 

Chactidae e Liochelidae), abrangendo 23 gêneros e cerca de 130 espécies. Mesmo sendo um país 

com ampla extensão territorial e com muitos tipos de formações vegetais, a escorpiofauna brasileira 

não pode ser vista como megadiversa, porém, altos índices de riqueza e endemismo foram 

registrados para algumas áreas, principalmente nas regiões Norte e Nordeste (BRAZIL & PORTO, 

2010). 

A família Buthidae possui representantes em todos os continentes e é considerada de maior 

relevância na fauna brasileira (Figura 1), pelo fato de incluir espécies de importância médica, como, 

Tityus bahiensis, Tityus brazilae, Tityus metuendus, Tityus serrulatus, Tityus stigmurus e Tityus 

trivittatus (BRAZIL & PORTO, 2010; TORRES et al., 2002). No Brasil, essa família é representada 

por 82 espécies distribuídas em oito gêneros: Ananteris, Isometrus, Microtityus, Physoctonus, 

Rhopalurus, Tityus, Throglorhopalurus e Zabius; o gênero Tityus representa mais de 60% da fauna 

escorpiônica neotropical (TORRES et al., 2002; BRAZIL & PORTO, 2010; SCHNEIDER et al., 

2017). Os escorpiões da família Buthidae possuem muitas variações na coloração, e no tamanho do 

metassoma e pedipalpo, são considerados escorpiões de pequeno e médio porte, variando de 2 a 12 

cm de comprimento (Figura 2) (BRAZIL & PORTO, 2010). 

Na família Bothriuridae encontram-se 140 espécies e 15 gêneros distribuídos nos 

continentes americano, africano e também em alguns países, como Índia e Austrália. No território 

brasileiro são registradas 16 espécies (Figura 1) pertencentes a cinco gêneros: Brachistosternus, 

Brazilobothriurus, Bothriurus, Thestylus e Urophonius (BRAZIL & PORTO, 2010). O gênero 

Bothriurus é o mais especioso dessa família, com 10 espécies registradas no Brasil (SISSOM, 1990; 

BRAZIL & PORTO, 2010). Os escorpiões dessa família variam de 2,5 a 6 cm de comprimento e 
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possuem uma coloração característica que diverge do amarelo ao preto (Figura 2) (BRAZIL & 

PORTO, 2010). 

A família Chactidae é composta por 11 gêneros e 170 espécies encontradas no continente 

americano, distribuídas desde a América do Norte até a América do Sul (MONOD & LOURENÇO, 

2001). No Brasil, essa família é representada por um total de nove gêneros e 31 espécies, com 

ocorrência praticamente restrita à região Norte, com poucas espécies encontradas também na região 

Nordeste e Centro-Oeste (Figura 1). O estado do Amazonas se destaca pelo número de espécies, 

possuindo um total de 14, seguido pelo estado do Pará com seis espécies, e do Amapá com cinco 

espécies já registradas (BRAZIL & PORTO, 2010). Essa família também inclui espécies de 

importância médica, como Brotheas amazonicus que é responsável por acidentes leves em 

humanos, (Figura 2) (BRAZIL & PORTO, 2010).   

A família Liochelidae possui representantes em todos os continentes, com exceção da 

América do Norte (FET et al., 2000). Essa família inclui aproximadamente 12 gêneros e 90 espécies 

reconhecidas taxonomicamente; no entanto, possui apenas dois integrantes da escorpiofauna 

brasileira (Figura 1): Opisthacanthus borboremai descrita para a floresta amazônica e 

Opisthacanthus cayaporum encontrada nos estados do Amazonas, Pará e Tocantins (LOURENÇO 

& FÉ, 2003). Os representantes dessa família são escorpiões de grande porte, podendo atingir 20 cm 

de comprimento (Figura 2) (BRAZIL & PORTO, 2010). 

 

 
Figura 1 – Distribuição de espécies de escorpiões das famíliasBothriuridae, Buthidae, Chactidae e 

Liochelidae no território brasileiro, de acordo com BRAZIL & PORTO (2010). 

 



10 
 

 

Figura 2 – Representantes das famílias de escorpiões encontradas no Brasil. A. Bothriurus araguayae (Bothriuridae). 

B. Tityus fasciolatus (Buthidae). C. Brotheas granulatus (Chactidae). D. Liocheles australasiae (Liochelidae). Fonte: 

The scorpion files. 

  

A maioria dos escorpiões se reproduz sexuadamente, sendo o comportamento de corte uma das 

características mais amplamente estudada para essa ordem (BRAZIL & PORTO, 2010). Porém, 

algumas espécies de escorpiões se reproduzem assexuadamente, por partenogênese. Esta estratégia 

reprodutiva foi relatada para um total de 11 espécies, sendo cinco delas encotradas em território 

brasileiro; Tityus metuendus, T. serrulatus, T. stigmurus, T. uruguayensis e T. trivittatus 

(LOURENÇO, 2008).Tanto para espécies que se reproduzem sexuadamente quanto para as espécies 

que se reproduzem assexuadamente, a gestação pode durar cerca de dois meses ou ser longa, 

podendo demorar 22 meses e as ninhadas podem variar de 1 a 105 filhotes (LOURENÇO, 2002b). 

 

3.2 Estudos citogenéticos em Scorpiones 

Menos de 10% das espécies de Scorpiones (Tabela 1) foram analisadas citogeneticamente; 

porém, esse grupo reúne características cromossômicas bastante interessantes, as quais dificilmente 

são encontradasde forma conjunta entre os animais, tais como: 1) cromossomos holocêntricos ou 

monocêntricos; 2) meiose sináptica e aquiasmática, a qual parece ocorrer tanto nos machos quanto 

nas fêmeas; 3) alto índice de rearranjos cromossômicos, os quais geralmente ocorrem na forma 

heterozigota dentro das populações (SCHNEIDER et al., 2009a).  

Dentre as 11 famílias de escorpiões caracterizadas cromossomicamente, Chactidae, 

Euscorpiidae, Iuridae e Vaejovidae possuem apenas um representante estudado, Chaerilidae e 

Scorpiopidae, apenas dois representantes estudados, enquanto Bothriuridae, Buthidae, Liochelidae, 

http://www.ntnu.no/ub/scorpion-files/b_araguayae2.jpg
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Scorpionidaee Urodacidae tiveram 10, 65, 14, 11 e seis espécies examinadas, respectivamente 

(Tabela 1). 

Mais de 50% das informações citogenéticas, já conhecidas, estão relacionadas à família 

Buthidae, a qual possui 70 espécies, pertencentes a 25 gêneros distintos, investigadas 

citogeneticamente (SCHNEIDER et al., 2017). Essa família ocupa uma posição filogeneticamente 

basal dentro da ordem Scorpiones, sendo considerada grupo-irmão de todas as outras famílias 

existentes (SOLEGLAD & FET,2003). As informações cromossômicas parecem confirmar a 

monofilia de Buthidae, levando-se em conta que este é o único grupo dentre os escorpiões que 

possui cromossomos holocêntricos.  

Os cromossomos holocêntricos são caracterizados pela ausência de uma região centromérica 

pequena e bem definida, o que permite que os microtúbulos liguem-se ao longo de todo o 

comprimento cromossômico durante a divisão celular, de modo que os cromossomos e/ou 

cromátides movem-se paralelamente na anáfase, formando um ângulo reto com as fibras do fuso 

(BONGIORNE et al., 2004). Não é possível confirmar qual dos dois tipos de cromossomos, se 

monocênticos ou holocêntricos, estavam presentes no último ancestral comum dos eucariotos, no 

entanto, por parcimônia, pode–se inferir que o monocentrismo foi o estado ancestral. Os 

cromossomos holocêntricos são encontrados esporadicamente entre plantas e animais, e parecem ter 

evoluido um total de 13 vezes de forma independente. Entre os animais, este tipo de cromossomo 

está presente em apenas dois filos animais; Nematoda e Arthropoda (MELTERS et al., 2012). 

O número diploide nos butídeos é predominantemente baixo, variando entre 2n♂=5 a 

2n♂=56 (Tabela 1). Adicionalmente, cerca de 35% das espécies de Buthidae exibiram uma variação 

intraespecífica no número cromossômico, como observado em Ananteris balzanii, Buthus 

occitanus, Buthus tamulus, Isometrus maculatus, T.bahiensis e T. trivittatus (SCHNEIDER et al., 

2017). 

Os mecanismos que produzem alterações no número cromossômico parecem ser 

semelhantes para os cromossomos monocêntricos e holocêntricos (LUCEÑO & GUERRA, 1996). 

Porém, no caso dos cromossomos monocêntricos, determinados rearranjos podem originar 

segmentos cromossômicos acêntricos ou dicêntricos, os quais são usualmente perdidos durante a 

divisão celular. Por outro lado, todos os fragmentos cromossômicos gerados por rearranjos podem 

ter uma segregação regular em espécies que possuem cromossomos do tipo holocêntrico (WOLF, 

1996; DERNBURG, 2001).  

As características cromossômicas de Buthidae contrastam com aquelas registradas para as 

demais famílias de Scorpiones, nas quais os números diploides são comumente altos, como, por 

exemplo, 2n♂=36 e 2n♂=44 em Bothriuridae, 2n♂=±84 em Euscorpiidae, 2n♂=60 a 2n♂=120 em 

Scorpionidae, e 2n♂=±64 a 2n♂=±175 em Urodacidae (Tabela 1). Nas espécies de todas essas 
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famílias, cujos cromossomos foram classificados, estes eram do tipo monocêntrico (SCHNEIDER 

et al., 2017). 

Alguns trabalhos realizados em escorpiões revelaram que os rearranjos cromossômicos 

foram originados por translocações recíprocas, como em espécies de Rhopalurus (Buthidae) e 

Bothriurus rochai (Bothriuridae), ou fissões/fusões, como em A. balzanii e T. bahiensis (Buthidae). 

Esses rearranjos resultam na formação de cadeias bastante complexas, as quais envolvem vários 

cromossomos na meiose I (MATTOS et al., 2013). Os rearranjos cromossômicos, principalmente 

aqueles presentes em condição heterozigota, tal como frequentemente verificado em escorpiões, 

acarretam na redução da fertilidade devido aos problemas meióticos (FOSSEY et al., 1989; 

KINGSWOOD et al., 1994). No entanto, os efeitos prejudiciais dos rearranjos heterozigotos sobre a 

fertilidade podem ser diminuídos, quando os gametas não balanceados são eliminados, e a 

recombinação cromossômica por crossing-over é drasticamente reduzida (REED et al., 1992; 

KINGSWOOD et al., 1994), ou eliminada, como em espécies de escorpiões. 

A ocorrência de altos índices de rearranjos cromossômicos heterozigotos nos escorpiões 

pode estar relacionada com a estrutura populacional e o padrão de dispersão de algumas espécies 

(SCHNEIDER et al., 2009a). Além do ponto de vista ecológico, outra explicação para as variações 

cromossômicas é a estrutura dos cromossomos, a qual possibilita a ocorrência de rearranjos e/ou 

também garante a estabilidade de segmentos cromossômicos fissionados, fusionados ou 

translocados. Desta forma, além do estudo da meiose, o qual é fundamental para determinar a 

influência dos rearranjos cromossômicos sobre o processo reprodutivo e, consequentemente, sua 

importância para a especiação, o conhecimento sobre a estrutura e organização dos cromossomos é 

imprescindível para entender os mecanismos responsáveis pela variação cromossômica em 

escorpiões.  
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Tabela 1 – Informações citogenéticas dasfamílias de escorpiões encontradas na fauna brasileira, incluindo número diploide e configuração dos cromossomos na meiose I em machos, 

morfologia e tipo dos cromossomos e localidade de coleta. Número diploide entre parênteses = informação de fêmea; M = metacêntrico; SM = submetacêntrico; ST = subtelocêntrico; A = 

acrocêntrico; T = telocêntrico; II = bivalentes; C= cadeia. 

 
Espécies Número 

diploide 

Morfologia do 

Cromossomo 

Fórmula meiótica em 

células pós paquitênicas 

Região de coleta Referência 

Bothriuridae      

 

Bothriurus araguayae (Vellard, 1934) 

 

44 
---- 

 

22II 

 

Rio Claro, SP, Brasil 
Ferreira, 1968 

B. araguayae 42 32ST+8SM+2MT 21II Rio Claro, SP, Brasil Schneider et al., 2009b 

Bothriurus flavidus (Kraepelin 1911) 48 
---- 

---- Buenos Aires, Argentina Giocomozzi, 1977 apud Rodríguez-Gil et al., 

2009 

Bothriurus prospicuus (Mello-Leitão 1934) 50 
---- 

---- Buenos Aires, Argentina Giocomozzi, 1977 apud Rodríguez-Gil et al., 

2009 

Bothriurus rochensis (San Martín, 1965) 46 
16ST+16SM+14MT 

23II Minas, Província de Lavalleja, 

Uruguai 
Schneider et al., 2009a 

Bothriurus sp. 36 M? ---- Três Lagoas, MT, Brasil Piza, 1947a 

Brachistosternus alienus (Lönnberg, 1898) 28 
---- 

---- Chubut, Argentina Giocomozzi, 1977 apud Rodríguez-Gil et al., 

2009 

B. alienus 46 ---- 23II Comallo, Argentina Adilardi et al., 2013 

Brachistoternus ferrigineus (Thorell, 1876) 46 
MT+SM+A 

23II San Marcos Sierra, Córdoba, 

Argentina 
Rodríguez-Gil et al., 2009 

Brachistosternus montanus (Roig Alsina, 1977) 46 MT+SM+A ---- Laguna Brava, Argentina Rodríguez-Gil et al., 2009 

Brachistosternus pentheri (Mello-Leitão, 1931) 42 

46 
---- 

21II 

23II 

Vila Unión, Chepes, Oriente e 

Buenos Aires, Argentina 
Rodríguez-Gil et al., 2009 

Timogenes elegans(Mello-Leitão, 1931) 

 

48 
---- 

---- Rio Negro Province, Argentina Giocomozzi, 1977 apud Rodríguez-Gil et al., 

2009 

Buthidae 

Ananteris balzanii (Thorell, 1891) 12 ---- ---- ---- Piza, 1947a 

A. balzanii 

14 

Holocêntrico 

5II+CIV 

7II- 

---- 

Guanambi, BA 

Guanambi, BA 

Rio Claro, SP 

Mattos et al., 2013 

Androctonus amoreuxi (Audouin, 1826) 24 Holocêntrico ? Tanta, Egito Moustafa e al., 2005 

Androctonus australis (Linnaeus, 1758) 24 Holocêntrico ? Damanhur, Egito Moustafa et al., 2005 

A.australis 24 Holocêntrico 12II Egito Sadilek et al., 2015 

Androctonus bicolor (Ehrenberg, 1828) 24 Holocêntrico ? MatrouhGovernorate, Egito Moustafa et al., 2005 

Androctonus bourdoni (Vachon, 1948) 24 Holocêntrico 12II Marrocos Sadilek et al., 2015 

Androctonus crassicauda (Olivier, 1807) 24 Holocêntrico ? Cairo, Egito Moustafa et al., 2005 

A.crassicauda 24 Holocêntrico 12II Túrquia Sadilek et al., 2015 

Androctonus maelfaiti (Lourenço, 2005) 24 Holocêntrico 12II Paquistão Sadilek et al., 2015 

Androctonus mauritanicus (Pocock, 1902) 24 ---- ---- ---- Chovet et al., 1971 

Babycurus sofomarensis (Kovarík, Lowe, 

Seiter, Plisková & Stahlavsky, 2015) 

22 
Holocêntrico 

----- Etiópia 
Kovarík et al., 2015 

Buthoscorpio sarasinorum (Karsh, 1892) 14 Holocêntrico ----- Sri Lanka Kovarík et al.,2016a 

A. mauritanicus (Pocock, 1902) 24 ---- ---- ---- Moustafa et al., 2005 
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Buthus occitanus(Amoreux, 1789) 22 ---- 11II Banyuls –sur- Mer, França Guénin, 1961 

B. occitanus 44 ---- ---- --- Carnoy, 1885 

B. occitanus 56 ----   Makino, 1956 

Centruroides exilicauda (Wood, 1863) 26 ---- ---- ---- Wilson, 1931 

Centruroides vittatus (Say, 1821) 26 Holocêntrico ---- Austin, Texas, EUA Riess et al., 1978 

Charmus laneus (Karsh, 1879) 9 Holocêntrico ---- Sri Lanka Kovarík et al., 2015 

Compsobuthus eritreaensis Kovarík, Lowe, 

Plískováet Stahlavský, 2016 

 

 

22 
Holocêntrico 

---- Eritrea 

Kovarík et al., 2016b 

Compsobuthus matthiesseni (Birula, 1905) 22 Holocêntrico ---- Túrquia Stahlavsky et al., 2014 

Gintgaitako Kovarik, Lowe, Pliskova & 

Stahlavsky, 2013 

30 
Holocêntrico 

---- Etiópia 
Kovarik et al., 2013 

Hemilychas alexandrinus (Hirst, 1911) 14 Holocêntrico ---- Austrália Shanahan, 1989 

Hottentotta judaicus (Simon, 1872) 16 6M+10A ---- West Bank, Palestina Qumsiyeh et al, 2013 

Hottentotta trilineatus (Peters, 1861) 24 ---- ---- Tete, Moçambique Newlands & Martindale, 1980 

Hottentota tumulus (Fabricius, 1798) 22 Holocêntrico 9II+CIV Índia Sharma et al., 1959 

Isometroides vescus (Karsch, 1880) 14 Holocêntrico 7II Austrália Shanahan, 1989 

Isometrus maculatus (DeGeer, 1778) 12 Holocêntrico 2II+CVIII Bahia, Brasil Piza, 1947b 

I.  maculatus 12 Holocêntrico 2II+CVIII Salvador, BA Piza, 1955 

I.  maculatus 12 ---- 3II+ CVI Salvador, BA Piza, 1950a 

I.  maculatus 14 Holocêntrico 5II+ CIV Austrália Shanahan, 1989 

Isometrus melanodactylus (L. Koch, 1867) 14 Holocêntrico ---- Austrália Shanahan, 1989 

Isometrus thwaitesi (Pocock, 1987) 8 Holocêntrico ---- Sri Lanka Kovarík et al., 2016a 

Leirus abdullahbayram Yagmur, Koc & Kunt, 

2009 

22 Holocêntrico ---- Túrquia Stahlavsky et al., 2014 

Leiurus quinquestriatus (Ehrenberg, 1828) 
 

22,XY 
---- 

---- West Bank, Palestina 
Qumsiyeh et al, 2013 

Lychas marmoreus (C. L. Koch, 1844) 

12 

14 

15 

Holocêntrico 

6II; 2II+ CX 

5II+CIV; 4II+CVI; 

3II+CVIII 

 

Austrália Shanahan, 1989 

L. marmoreus 

12 

14 

15 

Holocêntrico 

2II+CX 

7II; 2II+CXII 

---- 

Austrália 

Shanahan&Hayman, 1990 

Lychas variatus (Thorell, 1876) 14, 16 Holocêntrico 7II Austrália Shanahan, 1989 

Lychas srilankensis (Lourenço, 1997) 16 Holocêntrico ---- Sri Lanka Kovarík et al., 2016a 

L. variatus 
14 

16 
Holocêntrico 

7II; 1II+CXII 

6II+CIV 

Austrália 
Shanahan &Hayman, 1990 

Mesobuthus eupeus (C. L. Koch, 1839) 22 ----   Makino, 1956 

Mesobuthus macmahoni (Pocock, 1900) 24 ---- 12II Índia Sharma et al., 1959 

Mesobuthus martensii (Karsch, 1879) 24 ---- ---- ---- Makino, 1956 

M. martensii 24 ---- 12II Tientsin, China Sato, 1940 

H. tamulus 20-28 Holocêntrico ---- Índia  Venkatanarasimhiah & Rajasekarasetty, 1964 

H. tamulus 24 Holocêntrico 12II Índia Gupta  & Sarker, 1965 

Odontobuthus doriae (Thorell, 1876) 22 ---- 6II+CIV+CVI Índia Sharma et al.,1959 
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Parabuthus mossambicensis (Peters, 1861) 36 ---- ---- Tete, Moçambique Newlands & Martindale, 1980 

Parabuthus raudus (Simon, 1888) 18 ---- ---- Lake Ngami, Botswana Newlands & Martindale, 1980 

Parabuthus transvaalicus (Purcell, 1899) 20 ---- ---- Transvaal, África do Sul Newlands & Martindale, 1980 

Reddyanus basilicus (Karsh, 1879) 15, 16 Holocêntrico ---- Sri Lanka Kovarík et al., 2016a 

Reddyanus ceylonensis (Kovařík, Lowe, 

Ranawana, Hoferek, Jayarathne, Plíšková et 

Šťáhlavský, 2016) 

 

16 Holocêntrico 

 

---- 

 

Sri Lanka 
Kovarík et al., 2016a 

 

Reddyanus loebli (Vachon, 1982) 17 Holocêntrico ---- Sri Lanka Kovarík et al., 2016a 

Rhopalurus agamemnon (C. L. Koch, 1839) 28 Holocêntrico 
CXXVIII 

14II 

Mateiros, TO 

Teresina, PI 
Mattos et al., 2013 

Rhopalurus rochai (Borelli, 1910) 28 ---- 11II+ CVI Alagoas, Brasil Piza, 1957 

R. rochai 28 Holocêntrico 

8II+CVI+CVIII 

9II+CX 

10II+CVIII 

Castelo do Piauí, PI 

Guanambi, BA 

Guanambi, BA 

Mattos et al., 2013 

Tityus bahiensis (Perty, 1833) 9 Holocêntrico 

1II+CVII, 

1II+1CXIV+1CIV, 

2II+CVII, 2II+CXIV  

São Joaquim, SP 

Piza, 1947c 

T. bahiensis 6 Holocêntrico 
3II  

 

Piracicaba, SP 
Piza, 1939a 

T. bahiensis 6 Holocêntrico --- Piracicaba, SP Piza, 1939b 

T. bahiensis 

6  

9 

18 

Holocêntrico 

1II+CIV  

1II+2CIV 

 9II  

Piracicaba, SP 

Minas Gerais Piza, 1940 

T. bahiensis 6 Holocêntrico --- Piracicaba, SP Brieger & Graner, 1943 

T. bahiensis 5 Holocêntrico 1II+CIII  Piracicaba, SP Piza, 1944 

T. bahiensis 6, 10 Holocêntrico 

1II+CIV, 3II+CIV, 

1II+2CIV  

 

Piracicaba, SP 

Piza, 1943a 

T. bahiensis 6 Holocêntrico --- Piracicaba, SP Piza, 1943b 

T. bahiensis 9 Holocêntrico 
1II+CVII, 2II+CXIV, 

1CIV+1CXIV  

São Joaquim, SP 
Piza, 1947c 

T. bahiensis 7, 9 Holocêntrico CVII  São Paulo, SP Piza, 1948c 

T. bahiensis 9, 10 Holocêntrico 

1II+CIV, 2II+4CIV, 5II,  

5CIV,  

6II+2CIV, CIX  

 

 

 

Batatais, SP 

Piza, 1948b 

T. bahiensis 
17, 18, 

19 
Holocêntrico 

4II+CIX, 5II+CVII, 

6II+CV,  

5II+CV+CIII, 7II+CV   

Ouro Preto, MG 

Piza, 1949 

T. bahiensis 9, 10 Holocêntrico 
3II+CIII, 2II+2CIII, 

3II+CIV  

Ribeirão Preto, SP 
Piza, 1950a 

T. bahiensis 10 Holocêntrico 
1II+CVIII, 2II+CVI, 

3II+CIV, 5II, CX  

Morro do Ferro, MG 
Takahashi, 1976 

T. bahiensis 9 Holocêntrico 3II+CIV , 1II+CIII+CIV Piracicaba, SP  Piza, 1950b 
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10  

12 

2II+CVI, 5II  

---- 

Rio das Pedras,SP e Mogi 

Mirim,SP 

Pindamonhangaba, SP 

T. bahiensis 10 Holocêntrico 2II+CVI  Poços de Caldas, MG Cunha & Pavan, 1954 

T. bahiensis 

5  

6 

9  

10 

Holocêntrico 

1II+CIII 

3II,  CVI 

1II+CVII    

---- 

Piracicaba, SP 

Piracicaba, SP 

Piracicaba, SP 

Brotas, SP 

Schneider et al., 2009a 

T. bahiensis 6 Holocêntrico CVI  Ilha grande, Guaíra, PR Mattos et al., 2013 

Tityus confluens (Borelli, 1899)  13 Holocêntrico 
5II+CIII Guadalupe, PI 

Mattos et al., 2013 

Tityus confluens (Borelli, 1899)  5,8,6 Holocêntrico 
CV; 2II+CIV; CVI Argentina 

 
Adiardi, et al., 2016 

 

Tityus costatus (Karsch, 1879) (16) Holocêntrico ---- Palmeira, PR Mattos et al., 2013 

Tityus fasciolatus (Pessôa, 1935) 14 Holocêntrico 7II Ituiutaba, MG Mattos et al., 2013 

Tityus magnimanus (Pocock, 1897) 20 Holocêntrico 10II ---- Kovarík et al., 2009 

Tityus maranhensis (Lourenço, de Jesus Junior 

& Limeira-de-Oliveira, 2006) 
20 ---- 

10II; 9II 

10II; 9II; 8II+CIV 

 

Floresta Nacional de Palmares, 

Altos, PI Mattos et al., 2013 

Tityus martinpaechi (Lourenço, 2001) 6 ---- 
CVI Parque Nacional de Ubajara, 

Ubajara, CE 
Mattos et al., 2013 

Tityus matogrossensis (Borelli, 1901) 20 ---- 10II Três Lagoas, MT Piza, 1947a 

Tityus metuendus (Pocock, 1897) 15, 16 ---- 3II+CVIII; 4II+CVIII Rio Branco, AC Piza, 1952 

Tityus neglectus (Mello-Leitão, 1932) 26, 27 ---- 13II Cruz das Almas, BA Piza, 1950b 

Tityus paraguayensis (Kraepelin, 1895) 16 ---- 

8II 

8II; 5II+3CVI; 

5II+CVI+1CVIII 

Ilha São Francisco Guairá, PR 

Mattos et al., 2013 

Tityus serrulatus (Lutz & Mello, 1922) (12) ---- 
---- ---- 

Piza, 1947a 

T. serrulatus  12 Holocêntrico 
---- São Paulo, SP 

Ituiutaba, MG 
Schneider & Cella, 2010 

Tityus stigmurus (Thorell, 1876) (16) ---- ---- ---- Piza, 1950b 

T. stigmurus (16) ---- 
----- Floresta Nacional do Araipe, 

Barbalha, CE 
Mattos et al., 2013 

Tityus trivittatus (Kraepelin, 1898) 14 ---- 5II+CIV Urutaí, GO Piza, 1948a 

T. trivittatus (6) Holocêntrico ---- Buenos Aires Argentina Adilardi et al., 2014 

Tityus ythieri  (Lourenço, 2007) 20 Holocêntrico   Kovarík et al., 2009 

Uroplectes carinatus (Pocok, 1890) 20, 48 ---- ---- Zibabwe Newlands & Martindale, 1980 

Uroplectes chubbi  (Hirst, 1911) 20 ---- ---- Zibabwe Newlands & Martindale, 1980 

Uroplectes fischeri  (Karsch, 1879) 28 Holocêntrico ---- Etiópia Kovarík et al.,  2016c 

Uroplectes flavoviridis (Peters, 1861) 26 ---- ---- Zibabwe Newlands & Martindale, 1980 

Uroplectes olivaceus (Pocock, 1896) 24 ---- ---- Zibabwe Newlands & Martindale, 1980 

Uroplectes planimanus (Karsch, 1879) 22 ---- ---- Zibabwe Newlands & Martindale, 1980 

Uroplectes vittatus (Thorell, 1876) 24 ---- ---- Zibabwe Newlands & Martindale, 1980 

Zabius fuscus (Thorell, 1876) 18 Holocêntrico 7II;  La Falda, Argentina Adilardi, et al., 2015 
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http://www.arthropodacytogenetics.bio.br/scorpionsdatabase/bibliography.html#SCHNEIDER,_M._C.;_ZACARO,_A._A.;_PINTO-DA-ROCHA,_R.;_CANDIDO,_D._M._and_CELLA,_D._M._Complex_meiotic_configuration_of_the_holocentric_chromosomes:_the_intriguing_case_of_the_scorpion_Tityus_bahiensis._Chromosome_Research._v._17,_p._883-898,_2009b.
http://www.arthropodacytogenetics.bio.br/scorpionsdatabase/bibliography.html#ref44
http://www.arthropodacytogenetics.bio.br/scorpionsdatabase/bibliography.html#ref44
http://www.arthropodacytogenetics.bio.br/scorpionsdatabase/bibliography.html#ref44
http://www.arthropodacytogenetics.bio.br/scorpionsdatabase/bibliography.html#ref44
http://www.arthropodacytogenetics.bio.br/scorpionsdatabase/bibliography.html#ref6
http://www.arthropodacytogenetics.bio.br/scorpionsdatabase/bibliography.html#ref44
http://www.arthropodacytogenetics.bio.br/scorpionsdatabase/bibliography.html#ref44
http://www.arthropodacytogenetics.bio.br/scorpionsdatabase/bibliography.html#ref18
http://www.arthropodacytogenetics.bio.br/scorpionsdatabase/bibliography.html#ref22
http://www.arthropodacytogenetics.bio.br/scorpionsdatabase/bibliography.html#ref19
http://www.arthropodacytogenetics.bio.br/scorpionsdatabase/bibliography.html#ref44
http://www.arthropodacytogenetics.bio.br/scorpionsdatabase/bibliography.html#ref18
http://www.arthropodacytogenetics.bio.br/scorpionsdatabase/bibliography.html#ref32
http://www.arthropodacytogenetics.bio.br/scorpionsdatabase/bibliography.html#ref19
http://www.arthropodacytogenetics.bio.br/scorpionsdatabase/bibliography.html#ref44
http://www.arthropodacytogenetics.bio.br/scorpionsdatabase/bibliography.html#ref21
http://www.arthropodacytogenetics.bio.br/scorpionsdatabase/bibliography.html#ADILARDI,_R._S.;_AFFILASTRO,_A._O.;_MART�,_D._A.;_MOLA,_L._M._Cytogenetic_analysis_on_geographically_distant_parthenogenetic_populations_of_Tityus_trivitattus_Kraepelin,_1898_(Scorpiones,_Buthidae):_karyotype,_constitutive_heterochromatin_and_rDNA_localiz
http://www.arthropodacytogenetics.bio.br/scorpionsdatabase/bibliography.html#ref6
http://www.arthropodacytogenetics.bio.br/scorpionsdatabase/bibliography.html#ref9
http://www.arthropodacytogenetics.bio.br/scorpionsdatabase/bibliography.html#ref9
http://www.arthropodacytogenetics.bio.br/scorpionsdatabase/bibliography.html#ref9
http://www.arthropodacytogenetics.bio.br/scorpionsdatabase/bibliography.html#ref9
http://www.arthropodacytogenetics.bio.br/scorpionsdatabase/bibliography.html#ref9
http://www.arthropodacytogenetics.bio.br/scorpionsdatabase/bibliography.html#ref9
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7II+CIV 

7II 

7II 

Dique El Cajón, Argentina 

Flor Serrana, Argentina 

Chancaní, Argentina 

Chactidae 

 

Brotheas amazonicus (Lourenço, 1988) 

 

 

50 

 

---- 

 

---- 

 

25II 

 

Ferreira, 1968 

Liochelidae 

Hadogenes bicolor  Purcell, 1899 96 ---- ---- ---- Newlands & Cantrell, 1985 

Hadogenes gracilis Hewitt, 1909 80 ---- ---- ---- Newlands & Cantrell, 1985 

Hadogenes granulatus Purcell, 1901 96 ---- ---- ---- Newlands & Cantrell, 1985 

Hadogenes gunningi Purcell, 1899 88 ---- ---- ---- Newlands & Cantrell, 1985 

Hadogenes lawrencei Newlands de 1972 132 ---- ---- ---- Newlands & Cantrell, 1985 

Hadogenes menor Purcell, 1899 106 ---- ---- ---- Newlands & Cantrell, 1985 

Hadogenes phyllodes Thorell de 1876 72 ---- ---- ---- Newlands & Cantrell, 1985 

Hadogenes taeniurus (Thorell, 1876) 100 ---- ---- ---- Newlands & Cantrell, 1985 

Hadogenes tityrus (Simon, 1888) 168 ---- ---- ---- Newlands & Cantrell, 1985 

Hadogenes roglodytes (Peters, 1861) 84 ---- ---- ---- Newlands & Cantrell, 1985 

Hadogenes zumpti  Newlands&Cantrell, 1985 60 ---- ---- ---- Newlands & Cantrell, 1985 

Hadogenes sp. 174 ---- ---- ---- Newlands & Cantrell, 1985 

Liocheles australasiae (Fabricius, 1775) 54-64 * M,T ---- Ilha Iriomote, Japão Yamazaki et al., 2001 

Opisthacanthus  elatus (Pocock, 1893) 60-62 ---- ---- ---- Wilson, 1931 

 

http://www.arthropodacytogenetics.bio.br/scorpionsdatabase/bibliography.html#ref3
http://www.arthropodacytogenetics.bio.br/scorpionsdatabase/bibliography.html#NEWLANDS,_G._and_CANTRELL,_A._A._A_re-appraisal_of_the_rock_scorpions._Koedoe._v.28,_p._35-45,_1985.
http://www.arthropodacytogenetics.bio.br/scorpionsdatabase/bibliography.html#NEWLANDS,_G._and_CANTRELL,_A._A._A_re-appraisal_of_the_rock_scorpions._Koedoe._v.28,_p._35-45,_1985.
http://www.arthropodacytogenetics.bio.br/scorpionsdatabase/bibliography.html#NEWLANDS,_G._and_CANTRELL,_A._A._A_re-appraisal_of_the_rock_scorpions._Koedoe._v.28,_p._35-45,_1985.
http://www.arthropodacytogenetics.bio.br/scorpionsdatabase/bibliography.html#NEWLANDS,_G._and_CANTRELL,_A._A._A_re-appraisal_of_the_rock_scorpions._Koedoe._v.28,_p._35-45,_1985.
http://www.arthropodacytogenetics.bio.br/scorpionsdatabase/bibliography.html#NEWLANDS,_G._and_CANTRELL,_A._A._A_re-appraisal_of_the_rock_scorpions._Koedoe._v.28,_p._35-45,_1985.
http://www.arthropodacytogenetics.bio.br/scorpionsdatabase/bibliography.html#NEWLANDS,_G._and_CANTRELL,_A._A._A_re-appraisal_of_the_rock_scorpions._Koedoe._v.28,_p._35-45,_1985.
http://www.arthropodacytogenetics.bio.br/scorpionsdatabase/bibliography.html#NEWLANDS,_G._and_CANTRELL,_A._A._A_re-appraisal_of_the_rock_scorpions._Koedoe._v.28,_p._35-45,_1985.
http://www.arthropodacytogenetics.bio.br/scorpionsdatabase/bibliography.html#NEWLANDS,_G._and_CANTRELL,_A._A._A_re-appraisal_of_the_rock_scorpions._Koedoe._v.28,_p._35-45,_1985.
http://www.arthropodacytogenetics.bio.br/scorpionsdatabase/bibliography.html#NEWLANDS,_G._and_CANTRELL,_A._A._A_re-appraisal_of_the_rock_scorpions._Koedoe._v.28,_p._35-45,_1985.
http://www.arthropodacytogenetics.bio.br/scorpionsdatabase/bibliography.html#NEWLANDS,_G._and_CANTRELL,_A._A._A_re-appraisal_of_the_rock_scorpions._Koedoe._v.28,_p._35-45,_1985.
http://www.arthropodacytogenetics.bio.br/scorpionsdatabase/bibliography.html#NEWLANDS,_G._and_CANTRELL,_A._A._A_re-appraisal_of_the_rock_scorpions._Koedoe._v.28,_p._35-45,_1985.
http://www.arthropodacytogenetics.bio.br/scorpionsdatabase/bibliography.html#NEWLANDS,_G._and_CANTRELL,_A._A._A_re-appraisal_of_the_rock_scorpions._Koedoe._v.28,_p._35-45,_1985.
http://www.arthropodacytogenetics.bio.br/scorpionsdatabase/bibliography.html#ref43
http://www.arthropodacytogenetics.bio.br/scorpionsdatabase/bibliography.html#ref42
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3.3 DNA repetitivo e sua importância para estudos em Scorpiones 

Estudos recentes têm revelado que as sequências de DNA repetitivo são de grande 

importância para a citogenética molecular (TEIXEIRA et al., 2009; CABRAL-DE-MELLO et al., 

2010; CABRAL-DE-MELLO et al., 2011). DNAs repetitivos são excelentes marcadores 

cromossômicos, sendo úteis em pesquisas sobre a caracterização das espécies ou populações, 

origem e evolução dos cromossomos sexuais, cromossomos supernumerários, identificação de 

rearranjos cromossômicos, organização e evolução do genoma (CABRAL-DE-MELLO et al., 2010; 

FERREIRA et al., 2010; MARTINS et al., 2004, 2010).A grande quantidade de sequências 

repetitivas é uma característica comum do genoma dos organismos eucarióticos. Estas sequências 

são geralmente variáveis e formam famílias de DNAs repetitivos, representando, em alguns casos, 

mais de 80% do material genético contido na célula (CHARLESWORTH et al., 1994). O DNA 

repetitivo consiste de sequências, iguais ou semelhantes, que podem estar distribuídas em série ou 

dispersas pelo genoma. As sequências repetitivas em série compreendem os microssatélites, 

minissatélites, DNA satélites e famílias multigênicas, tais como os genes de DNA ribossomal 

(rDNAs), de histonas e de pequenos RNA nucleares (snRNA) (CHARLESWORTH et al., 1994; 

MAXSON et al., 1983; CABRAL-DE-MELLO et al., 2012). As repetições dispersas compreendem 

os transposons e retrotransposons (MARTINS & WASKO, 2004). 

Na citogenética, a localização das sequências repetitivas de DNA nos cromossomos é 

realizada através da técnica de hibridização is situ fluorescente (FISH). Essa técnica permite 

correlacionar à informação molecular de uma determinada sequência de DNA com a sua 

localização física ao longo dos cromossomos ou do genoma. A FISH tem sido empregada 

principalmente para localizar genes de rDNA (18S, 28S e 5S), sequências teloméricas, elementos de 

transposição, histonas e snDNA (U1, U2, U4, U5 e U6) (MARTINS et al., 2010; ÚBEDA-

MANZANARO et al., 2010). Mais recentemente, outras sequências repetitivas, como os DNAs 

satélites, também têm sido estudadas nos cromossomos de alguns invertebrados, como em besouros, 

gafanhotos, alguns cnidários e moluscos (CABRAL-DE-MELLO et al., 2010; CABRAL-DE- 

MELLO et al, 2012; VITURI et al., 2002). 

Os genes nucleares que codificam as moléculas de rRNA são organizados em duas famílias 

multigênicas: uma representada pelo rDNA 45S, que é transcrito a partir de um único promotor pela 

RNA polimerase I, e compreende os RNA ribossômicos (rRNA) 18S, 5.8S e 28S. Essas sequências 

gênicas são separadas por espaçadores transcritos internos (ITS1 e ITS2) e cada cluster de rDNA 

45S é separado por um espaçador transcrito externo (ETS). Entre estas unidades estruturais há 

também um espaçador intergênico não transcrito (IGS) (MARTINS et al., 2010). As cópias dos 

genes de rDNA 45S estão organizadas nas regiões organizadoras de nucléolo (RONs) (LONG & 

DAWID, 1980; ALVES-COSTA et al., 1997; MARTINS et al., 2010). A outra família de rDNA é 
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representada pelo gene 5S, o qual consiste em sequências codificantes de aproximadamente 120 

pares de base, transcritas pela RNA polimerase III e separadas por um DNA espaçador não 

transcrito (NTS) (MARTINS et al., 2010). Na maioria das espécies, o gene rDNA 5S está 

localizado fora da RON (LONG & DAWID, 1980). Os genes de rRNA são essenciais para a síntese 

proteica e, consequentemente, funcionamento do organismo, apresentando taxas pequenas de 

substituições quando são comparados os diferentes grupos (BARGUES & MAS-COMA, 1997). 

As histonas são as principais proteínas que constituem o nucleossomo e desempenham um 

papel fundamental na regulação da estrutura e função da cromatina (GOLL & BESTOR, 2002). Os 

genes das histonas H1, H2A, H2B, H3 e H4 são moderadamente repetidos no genoma, estão 

separados por sequências espaçadoras não codificantes e são constantes quanto à sua localização no 

cromossomo. Entre os genes das histonas, o H3 e o H4 possuem sequências bastante conservadas 

(MARTINS et al., 2010).  

Os genes snDNA U estão envolvidos em várias funções celulares, incluindo o 

processamento de tRNAs, a maturação de rRNAs, formação da extremidade 3´ do mRNA de 

histonas e o splincing de pré-mRNAs, que consiste na retirada dos íntrons da molécula percursora 

de mRNA e junção dos éxons para formação de uma molécula ativa. Esse processo de splicing 

ocorre através de um complexo ribonucleo proteico formado pela interação de proteínas e cinco 

tipos de RNAs metabolicamente estáveis: snRNAU1, U2, U4, U5 e U6 (SÉRAPHIN & ROSBASH, 

1989; VALADKHAN, 2005; LIU & GALL, 2007). Nos eucariotos, a sequência de snDNA U2 é 

altamente conservada; no entanto, a organização desses genes difere bastante entre as espécies 

(ÚBEDA-MANZANARO et al., 2010).  

A localização das famílias multigênicas nos cromossomos de escorpiões, além de ser 

importante para entender a organização e evolução do genoma, é útil para identificar os 

cromossomos e fazer comparações intraespecíficas e interespecíficas. Esse último enfoque está 

relacionado principalmente comas espécies que possuem cromossomos holocêntricos, os quais são 

muito uniformes em tamanho e não possuem regiões marcadoras que permitem identificar 

precisamente os elementos (MATTOS et al., 2014).  

Em escorpiões, análises citogenéticas moleculares foram realizadas somente em 15 espécies 

das famílias Buthidae e Scorpionidae. Em 12 espécies de Buthidae, o gene rDNA 45S permanece 

localizado na região terminal ou intersticial de dois cromossomos apesar de algumas espécies 

apresentarem variabilidade interespecífica do número diploide e rearranjos cromossômicos 

(MATTOS et al., 2014; ADILARDI et al., 2015; SADÍLEK et al., 2015, ADILARDI et. al., 2016). 

Em Tityus serrulatus (2n=12), uma espécie que se reproduz por partenogênese e possui estrutura 

cariotípica bastante conservada, o gene de rDNA 45S estava localizado também na região terminal, 

mas somente em um cromossomo (SCHNEIDER & CELLA, 2010). A presença da sequência 
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telomérica (TTAGG)n, que é considerada ancestral para os insetos e provavelmente para os 

Arthropoda como um todo, foi relatada na região terminal dos cromossomos de uma espécie de 

Buthidae, Zabius fuscus, e Scorpionidae, Heterometrus spinifer, que possuem cromossomos 

holocêntricos e monocêntricos, respectivamente (VITKOVA et al., 2005; ADILARDI et al., 2015). 

A identificação de sequências de DNA repetitivo em Scorpiones, como os DNAs satélites, 

podem esclarecer questões estruturais relacionadas aos altos índices de rearranjos cromossômicos 

que ocorrem em representantes desse grupo. Os DNAs satélites estão organizados em clusters de 

100 a 10.000 repetições em série e associados principalmente a regiões de heterocromatina, 

podendo formar padrões espécie-específico (KIDWELL, 2002; RASKINA et al., 2007; 

CUADRADO & JOUVE, 2007). Embora alguns autores considerem os DNAs satélites como 

seletivamente neutros e com distribuição ao acaso no genoma (LI et al., 2002), o aumento das 

informações sobre estas sequências tem revelado que a distribuição dos DNAs satélites não é 

aleatória, e que os cromossomos de diferentes espécies ou até mesmo de indivíduos de uma mesma 

espécie podem conter diferenças quanto ao tipo, quantidade e distribuição de sequências de DNA 

repetitivo (CUADRADO & JOUVE, 2007).  

Ainda há outras sequências, como os microssatélites, que compreendem repetições simples 

de 2 a 6pb dispersas pelo genoma, e regiões um pouco mais longas, como os minissatélites, com 

sequências repetitivas de 10 a 100pb e que são encontradas com mais frequência em regiões 

próximas ao centrômero. Os microssatélites e minissatétiles apresentam uma grande dinâmica 

evolutiva, ou seja, são instáveis e evoluem de forma rápida, gerando um elevado grau de 

polimorfismo e estão frequentemente associados as mutações (JEFFREYS et al., 1994; DI RIENZO 

et al., 1994; ELLEGREN, 2004). 

As informações sobre sequências de DNA repetitivo em escorpiões, não relacionadas ao 

rDNA e região telomérica, estão restritas a localização da heterocromatina constitutiva através da 

técnica de bandamento C e coloração com fluorocromos base-específicos. Em um estudo 

comparativo realizado em escorpiões butídeos, MATTOS et al. (2013) classificaram as 11 

espéciesde acordo com o padrão de distribuição de heterocromatina constitutiva, ou seja, espécies 

com cromossomos sem heterocromatina; com pequenos blocos de heterocromatina na região 

terminal ou subterminal de alguns cromossomos; com grandes blocos de heterocromatina na região 

terminal e intersticial de todos ou maioriados cromossomos. De acordo com os autores, tal diferença 

na quantidade e distribuição da heterocromatina constitutiva parece estar relacionada com os índices 

de rearranjos cromossômicos registrados para esses escorpiões, o qual é maior em espécies com 

menor quantidade de heterocromatina.  
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4. OBJETIVOS: 

Os escorpiões são particularmente interessantes para estudos sobre a caracterização e 

distribuição de sequências de DNA repetitivas, uma vez que apresentam cromossomos 

holocêntricos e monocêntricos, possibilitando a comparação entre tipos cromossômicos distintos, e 

altos índices de rearranjos cromossômicos, permitindo entender o papel das sequências repetitivas 

sobre a estrutura, organização e alteração dos cromossomos. Assim, o objetivo desse trabalho é 

compreender os processos envolvidos com a origem e manutenção da variabilidade cromossômica 

interespecífica e intraespecífica e os mecanismos relacionados com os altos índices de rearranjos 

cromossômicos, com base na análise de sequências de DNA repetitivas. Para tal, pretende-se:  

-determinar as características cariotípicas e comportamento dos cromossomos na meiose de 

espécies das família Buthidae e Chactidae; 

- caracterizar as espécies quanto à distribuição e quantidade de heterocromatina constitutiva; 

- mapear as sequências de DNA repetitivo (famílias multigênicas e/ou DNA satélite), comparando 

espécies que possuem cromossomos holocêntricos e monocêntricos, e espécies que possuem 

diferenças quanto à presença e tipos de rearranjos cromossômicos. 
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5. MATERIAL E MÉTODOS: 

5.1 Material 

Neste trabalho foram analisadas espécies de escorpiões que ocorrem na fauna brasileira, 

pertencentes às famílias Buthidae e Chactidae (Tabela 1). A identificação dos exemplares foi 

realizada pelos professores Leonardo Sousa Carvalho, da Universidade Federal do Piauí, Floriano, 

PI, e Marcos André de Carvalho, da Universidade Federal de Mato Grosso, Cuiabá, MT.  

 

Tabela 1. Escorpiões analisados neste estudo, incluindo o número de indivíduos e as respectivas localidades de coleta 

Família Espécie Número de indivíduos  Localidade 

Buthidae    

 Tityus aba 2 fêmeas e 1 macho            Distrito de Catalés (13°18’ S e 41°51’W), Abaíra, BA  

 

Tityus apiacas 1 fêmea e 5 machos  Cláudia (11°34’S e 55°17’W), MT  

Tiyus bahiensis                           5 machos Estação Ecológica de Itirapina (22º13'S e 47º54' W), 

Itirapina, SP 

 

Tityus martinpaechi                       3 machos Serra da Ibiapaba(3°50’S e 40°53’W), Ubajara, CE  

Tityus metuendus                         1 fêmea e 4 machos  

 

1 fêmea e 2 machos 

Universidade Federal do Amazonas (3°06’S e 

59°58’W), Manaus, AM 

Reserva Adolpho Ducke (2°57'S 59°55'W), Manaus, 

AM 

Tityus serrulatus 4 machos 

8 fêmeas e 2 machos 

1 macho 

Januária (15°7’S e 44°16’W), MG   

Itaobim (16°9’S e 44°14’W), MG  

Itacarambi (16°30’S e 41°30’W), MG  

Rhopalurus sp. 1 fêmea e 2 machos                     Itacarambi (16°30’S e 41°30’W), MG 

Chactidae    

 Brotheas amazonicus 4 fêmeas e 4 machos 

 

2 machos 

Reserva Adolpho Ducke(2°57'S e 59°55'W), Manaus, 

AM  

Novo Airão (2°42’S e 60°56’W), Manaus, AM 

Chactopsis amazonica 1 macho Reserva Adolpho Ducke (2°57'S 59°55'W), Manaus, 

AM 

 

Neochactas sp. 3 fêmeas e 2 machos 

 

Estância Eológica SESC Tepequém (3°45’N e 61°42’), 

Amajari, RO 

 

 

5.2 Métodos  

5.2.1 Obtenção das preparações cromossômicas  

 As preparações cromossômicas foram obtidas a partir de células gonadais de indivíduos 

adultos, a partir da seguinte metodologia:  

a. Anestesiar o exemplar através da diminuição da temperatura corpórea; 
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b. Dissecar o animal em solução salina (128.3Mm NaCl, 16.7Mm Na2HPO4 e 19.9Mm 

KH2PO4), retirar as gônadas e colocá-las em uma placa escavada, contento solução 

fisiológica e solução hipotônica (água de torneira) por 12 minutos;  

c. Transferir o material para uma placa escavada, contendo fixador Carnoy I (metanol e ácido 

acético – 3:1) e deixar por 30 minutos, no mínimo;  

d.  Macerar parte do material, sobre uma lâmina, contendo uma gota de ácido acético 45% até 

obter uma suspensão celular; 

e.   Secar a lâmina em uma placa de metal à temperatura de 35 a 40ºC. 

Amostras de tecidos (muscular e hepatopâncreas) foram retiradas de todos os exemplares e 

mantidas em freezer -80ºC.   

 

5.2.2 Coloração convencional (Giemsa)  

Para realizar a coloração, as lâminas foram mantidas a temperatura ambiente por pelo menos 

24hrs antes de se iniciar o processo: 

a. Submeter as lâminas a coloração em solução de Giemsa 3% (47mL de água destilada, 

1,5mL de solução comercial de Giemsa e 1,5mL de tampão fostato pH 6,8) por 12 minutos;  

b.  Lavar as lâminas coradas rapidamente em água destilada e deixar secar a temperatura 

ambiente. 

 

5.2.3 Técnica de impregnação das regiões organizadoras de nucléolo pelo nitrato de prata  

Para a detecção das RONs foi utilizada a metodologia descrita por Howell & Black (1980), 

com algumas modificações, conforme descrito a seguir: 

a. Hidrolisar as lâminas em solução de ácido clorídrico 0,1N à temperatura ambiente, por cinco 

minutos;  

b. Colocar sobre a lâmina uma gota de solução coloidal reveladora (1g de gelatina Sigma 

dissolvida em 50mL de água destilada, 0,5mL de ácido fórmico) e duas gotas de solução de 

nitrato de prata a 50% por toda extensão da lâmina para abranger uma maior região.  

c. Cobrir com lamínula incubar em câmara úmida, durante aproximadamente quatro minutos, à 

temperatura de 67°C;  

d. Lavar em água destilada e secar ao ar. 

 

5.2.4 Técnica de obtenção das bandas C  

As regiões de heterocromatina constitutiva foram identificadas através da técnica descrita 

por Sumner (1972), com algumas modificações:  
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a.  Hidrolisar as lâminas em solução de ácido clorídrico 0,1N à temperatura ambiente, por 5 

minutos;  

b.  Tratar as preparações cromossômicas com solução de hidróxido de bário octahidratado a 

5%, durante aproximadamente 30 segundos, à temperatura de 60ºC; 

c.  Lavar as lâminas, duas vezes, em solução de ácido clorídrico 0,1N, à temperatura ambiente;  

d.  Lavar as lâminas em tampão 2xSSC (17,5g de NaCl, 8,8g de Na3C6H5O7, completar para 

1000mL de água Mili-Q e ajustar o pH para 7,0), à temperatura ambiente;  

e.  Incubar as lâminas em tampão 2xSSC, por 30 minutos, à temperatura de 60ºC;  

f.  Lavar as lâminas várias vezes com água destilada e secar ao ar;  

g.  Adicionar 20μL de solução de DAPI/Vectashield sobre as lâminas e cobrir com lamínula. 

 

5.2.5 Extração do DNA 

A extração do DNA para obtenção das sondas de rDNA 28S foi realizada segundo o manual 

da Qiagen, com pequenas modificações:  

a. Colocar o tecido para extração do DNA em microtubos de 1,5 ml;  

b. Adicionar 180 μL de buffer ATL, 20 μL de proteinase K e 20 μL de DTT (0,1g DTT para 

cada 1mL de H2O), passar no vortex e incubar em banho-maria a 56ºC até o tecido estar 

completamente digerido; 

c. Após a completa digestão, passar o material novamente no vortex por 15 segundos, 

adicionar 200 μL de Buffer AL e passar no vortex;  

d. Adicionar 200 μL de etanol 100 % e passar no vortex;  

e. Colocar em um tubo de 2mL a coluna, adicionar a mistura na coluna, centrifugar a 8000 rpm 

por 1 minuto e descartar o filtrado; 

f. Transferir a coluna para um novo tubo e posteriormente adicionar 500 μL de buffer AW1 e 

centrifugar por 1 minuto a 800 rpm, após a centrifugação descartar o filtrado. 

g. Adicionar 500 μL de buffer AW2 e centrifugar novamente por 3 minutos à 14000 rpm e 

descartar o filtrado. 

h. Transferir a coluna para um novo tubo, eluir o DNA, adicionando 50 μL de buffer AE, 

deixar a 37ºC por 20 minutos e posterirmente centrifugar por 1 minuto a 8000 rpm;  

i.  Adicionar 100 μL de buffer AE, deixar por 20 minutos por 37ºC e centrifugar por 1 minuto 

a 8000 rpm;  

j. Destacar a coluna e guardar o DNA em geladeira overnight, aliquotar e guardar no freezer -

20°C. 
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4.2.6 Técnica Cot -1 (DNA enriquecido com sequências altas e moderadamente repetitivas) - 

Cinética de reassociação do DNA 

As sequências repetitivas foram localizadas através da técnica de Cot-1, conforme protocolo 

descrito por Zwick et al. (1997), com algumas modificações mencionadas a seguir: 

a. Diluir o DNA que será utilizado (100-500ng/µl) em NaCl 0,3 M (para essa concentração o 

volume de reação é 50 µl) 

b. Autoclavar por 2 minutos e 30segundos após a autoclave atingir 1 atm; 

c. Colocar os tubos imediatamente no gelo por 10 minutos; 

d.  Colocar 5µl da amostra em gel de agarose 1%, a 80V por 40min para checar os tamanhos 

dos fragmentos de DNA obtidos (ideal: fragmento de 100 a 1000pb); 

e. Denaturar as alíquotas com 45 µl de DNA autoclavado em banho a 95°C por 10 minutos; 

f. Passar os tubos para o gelo por 10 segundos, acrescentar 5,5 µl de tampão 10x, levar o tubo 

ao banho maria 65°C por 3 minutos, em seguida acrescentar 0,2 µl de S1 nuclease e incubar 

a 37°C por 8 minutos; 

g. Após incubação, congelar imediatamente em nitrogênio líquido; 

h. Adicionar igual volume de fenol/clorofórmio (1:1); 

i. Centrifugar por 5minutos a 13000 rpm; 

j. Precipitar o DNA com 1 décimo do volume de acetato de sódio e 2,5 volumes de etanol 

gelado; 

k. Deixar no frezeer -20°C overnight ; 

l. Centrifugar por 20 minutos a 13000 rpm a 4°C. Descartar o álcool e deixar secar em estufa; 

m. Ressuspender o DNA em 50 µl de H2O mili-Q autoclavada. 

n. Checar em gel de agarose 1% (ideal: fragmento de 100-500pb). 

 

5.2.7 Obtenção e marcação das sondas por reação em cadeia de polimerase (PCR)  

A sonda de rDNA 28S foi obtida a partir do DNAdas espécies estudadasatravés de PCR, em 

um termociclador Applied Biosystems, para um volume total de 25 μL de reação: 2,5 μL de tampão 

10X, 5 μL de dNTP mix (2mM), 1 μL de primer 28SF- 5’ GACCCGTCTTGAAACACGGA e 1 

μL28SR- 5’ TCGGAAGGAACCAGCTACTA (NUNN et al, 1996), 1 μL de MgCl2 (50mM), 1 μL 

de DNA, 0,3 μL de Taq polimerase e 13,2 μL de água mili-Q autoclavada.  

A reação foi realizada com o programa mencionado abaixo:  

Passo 1 – 95ºC - 15 min (desnaturação inicial) (adicionar a Taq no final período)  

Passo 2 – 94ºC - 35 seg (desnaturação)  

Passo 3 – 60ºC - 90 seg (ligação dos primers)                  10 ciclos  

Passo 4 – 72ºC - 90 seg (extensão)                           (reduzir 1°C por ciclo)  
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Passo 5 – 94ºC - 35 seg (desnaturação)  

Passo 6 – 50ºC - 90 seg (ligação dos primers)                30 ciclos  

Passo 7 – 72ºC - 90 seg (extensão)  

Passo 8 – 72ºC - 7 min (extensão final)  

Passo 9 – 4ºC – manutenção  

Para verificar amplificação e a qualidade do produto de PCR, uma alíquota da reação foi 

submetida à eletroforese em gel de agarose 2%, corado com Gel Red, e visualizada em 

transluminador de luz ultravioleta.  

A marcação das sondas do gene ribossomal 28S foi realizada para um volume total de 50 μL 

de reação: 34,1μL de H20, 5μL de tampão 10X, 4μL de MgCl2 (50mM), 1μL dATP (2mM), 1μL 

dGTP (2mM), 1μL dCTP (2mM), 0,7μL dTTP (2mM), 0,6μL digoxigenina 16dUTP, 1μL de DNA 

(produto de PCR), 0,5μL Primer F (10mM), 0,5μL Primer R (10mM), 0,6μL Taq Polymerase. Os 

ciclos de reação para marcação da sonda seguiram o programa descrito a seguir:  

Passo 1 – 95°C - 15 min (desnaturação inicial) (adicionar a Taq no final desse tempo)  

Passo 2 – 94°C - 35 seg (desnaturação)  

Passo 3 – 56°C – 90 seg (ligação dos primers)             35 ciclos  

Passo 4 – 7 °C - 90 seg (extensão)  

Passo 5 – 72°C - 7 min (extensão final)  

Passo 6 – 4°C – (manutenção)  

 

Para a sequência telomérica (TTAGG)n foram utilizadas como sonda os primers Tel-F 5’-

TAGGTTAGGTTAGGTTAGG e Tel-R 5’-AACCTAACCTAACCTAACC. A marcação foi feita 

por PCR em um termociclador Applied Biosystems para um volume total de 50 μL de reação: 

31,2μL de H20, 5μL de tampão 10X, 8μL de MgCl2 (25mM), 1μL dATP (2mM), 1μL dGTP 

(2mM), 1μL dCTP (2mM), 0,7μL dTTP (2mM), 0,6μL biotina 11dUTP (1mM), 0,5μL Primer F 

(10mM), 0,5μL Primer R (10mM), 0,5μL Taq Polymerase.  

Os ciclos de reação para marcação dessa sonda seguiram os parâmetros mencionados 

abaixo:  

 

Passo 1 – - 94°C - 5 min (desnaturação inicial)  

Passo 2 – 95°C - 60 seg (desnaturação)  

Passo 3 – 50°C – 60 seg (ligação dos primers)          20 ciclos  

Passo 4 – 72°C - 90 seg (extensão)  

Passo 5 – 72°C - 7 min (extensão final)  

Passo 6 – 4°C – (manutenção)  
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As sondas de Cot-1 foram marcadas com Dig-Nick e Bio-Nick conforme os 

protocolosdescritos a seguir, respectivamente: 

a. Preparar um mix contendo: DNA na concentração de 100 ng/µL e H2O Mili- Q autoclavada 

para completar 20 µL de volume final. 

 

Os ciclos de reação para a marcação da sonda seguiram os seguintes padrões: 

Passo 1 -  15°C – 90 min (adicionar EDTA 0,5M ao final desse período) 

Passo 2 – 65°C - 10 min 

Passo 3 – 4°C – (manutenção)  

 

a. Preparar um mix contendo: DNA na concentração de 100 ng/µL, 5 µL 10x dNTP, 5 µL de 

mix de enzima e H2O mili- Q autoclavada para completar 45µL devolume final da reação.  

b. Homogenizar a solução em spin por 15 segundos; 

c. Incubar a 16°C por aproximadamente 90 minutos em termociclador;  

d. Posteriormente, retirar as amostras, colocar imediatamente no gelo e acrescentar 5 µL de 

Stop buffer; 

e. Estocar em freezer. 

 

5.2.8 Hibridação in situ fluorescente (FISH)  

Após a marcação das sondas, a hibridização foi realizada utilizando os protocolos descrito 

por Pinkel et al., (1986) com algumas modificações, conforme o protocolo a baixo:  

a. Colocar sobre a lâmina 100μL de pepsina (0,0005%), cobrir com parafilm, edeixar por 90 

minutos, em câmara úmida, à 37ºC; 

b. Lavar as lâminas em tampão PBS 1X, durante 5 minutos em temperaturaambiente, agitando; 

c.  Desidratar cada lâmina em uma série de álcool 70%, 90% e 100%, durante 5minutos cada, e 

secar ao ar; 

d.  Pipetar 100μL de RNase (10 mg/mL), colocar sobre a lâmina, cobrir com 

parafilm e incubar por 60 minutos, em câmara úmida, à 37ºC; 

e. Lavar as lâminas em três banhos de 2xSSC, por cinco minutos cada; 

f. Lavar as lâminas em PBS 1X, durante cinco minutos; 

g. Fixar as lâminas em formaldeído (1% em PBS 1X e 50 mM de MgCl2)durante 10 minutos a 

temperatura ambiente; 

h. Lavar as lâminas em PBS 1X, durante cinco minutos, agitando; 

i. Desidratar as lâminas em álcool 70%, 90% e 100%, durante cinco minutos cada, e secar as 

lâminas à temperatura ambiente; 
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j. Desnaturar o DNA cromossômico em formamida 70%, diluída em 2xSSC, por cerca de cinco 

minutos, à 70ºC; 

k. Desidratar cada lâmina em uma série de álcool gelada, 70%, 90% e 100%, durante cinco 

minutos cada, à -20ºC, e secar ao ar; 

l. Enquanto as lâminas são passadas na série alcoólica, desnaturar a soluçãode hibridação (6μL 

da sonda marcada e 24μL de tampão de hibridização) em termociclador à 95ºC, por 10 

minutos; 

m. Adicionar 30μL da solução de hibridização sobre a lâmina, cobrir comlamínula, e deixar em 

câmara úmida à 37ºC overnight, com material voltado para baixo; 

n. Lavar as lâminas duas vezes em formamida 15% a 42ºC, por 10 minutos, agitando; 

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

agitando; 

p. Lavar as lâminas em tampão de bloqueio NFDM (20 mL de 20xSSC + 5 g de leite em pó 

desnatado + 80mL de água destilada) por 15 minutos; 

q. Lavar as lâminas duas vezes em solução de Tween 0,5% durante 5 minutos em temperatura 

ambiente, agitando; 

r. Incubar cada lâmina com 2μL de anti-digoxigenina+rodamina ou Alexa-Fluor 488 e 28μL de 

tampão de bloqueio, durante uma hora, em câmara úmida escura, à 37°C; 

s. Lavar as lâminas três vezes em solução de Tween 0,5% durante 5 minutos em temperatura 

ambiente, agitando; 

t. Desidratar as lâminas em série alcoólica 70%, 90% e 100%, por cinco minutos, e secar ao ar; 

u. Colocar sobre cada lâmina 30μL de solução de DAPI/Vectashield, cobrir com lamínula, 

retirar o excesso com papel-filtro, vedar as laterais da lamínula com esmalte e observar em 

microscópio de fluorescência com os filtros adequados. 

v. Guardar as lâminas, em caixa protegida da luz, na geladeira. 

 

5.2.9 Análises cromossômicas 

As análises dos cromossomos corados com Giemsa, impregnados pelo íon prata e 

submetidos às técnicas de bandamento C e FISH foram realizadas em microscopia de luz. Nos 

exemplares machos, pelo menos 50 células por lâmina foram analisadas, já para as fêmeas esse 

número foi bem menor, em média, quatro células por lâmina. As imagens das células foram 

capturadas em um fotomicroscópio Zeiss Imager A2, com objetiva 100x, optovar 1.6, utilizando o 

software Axio Vision. 
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7. RESULTADOS: 

Durante operíodo de desenvolvimento da dissertação foram obtidos os seguintes resultados: 

- descrição citogenética inédita de quatro espécies de escorpiões das famílias Buthidae e Chactidae; 

- primeira análise de populações bissexuais de Tityus serrulatus, espécie esta conhecida 

anteriormente como partenogenética telítoca; 

- descrição do padrão de distribuição das regiões de heterocromatina constitutiva, organizadoras de 

nucléolo, do gene ribossomal 28S, e das sequencias teloméricas TTAGG e repetitivas Cot-1. 

 

Todos os resultados foram reunidos em dois capítulos, apresentados a seguir. 
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Introdução 

Partenogênese é um tipo de reprodução assexuada relativamente rara no reino animal, sendo 

que dentre os táxons eucarióticos multicelulares, apenas uma espécie em cada 1000 é considerada 

partenogenética (FRANCKE, 2008; SIMON et al., 2003). Esse tipo de reprodução, no entanto, tem 

recebido grande atenção em estudos genéticos, citogenéticos, biogeográficos e de evolução 

(FRANCKE, 2008). 

Entre os aracnídeos, a partenogênese foi relatada para os principais grupos, como: Acari, 

Araneae, Opiliones e Scorpiones (EDWARDS, 2003; LAKE, 1986; WRENSCH et al., 1994; 

LOURENÇO & CUELLAR, 1994). Em escorpiões, a reprodução por partenogênese é relativamente 

comum, pois das 2322 espécies descritas taxonomicamente, um total de 11 foram consideradas 

partenogenéticas, sendo 10 pertencentes à família Buthidae: Ananteris coineaui, Centruroides 

gracilis, Hottentotta caboverdensis, Hottentotta hottentotta, Tityus colombianus, Tityus metuendus, 

Tityus serrulatus, Tityus stigmurus, Tityus trivittatus, Tityus uruguayensis, e uma pertencente à 

família Liochelidae: Liocheles australasiae (LOURENÇO, 2008; TOSCANO-GADEA, 2005; 

SCHNEIDER & CELLA, 2010; REIN, 2017).  

O primeiro relato de partenogênese nos escorpiões foi realizado em T. serrulatus por 

Matthiesen (1962). Neste trabalho, uma amostra de fêmeas fecundadas foi coletada e mantida em 

cativeiro; a prole constituída por três fêmeas, por sua vez, deu origem a uma segunda geração de 

indivíduos do mesmo sexo alguns meses mais tarde (MATTHIESEN, 1962). Em 1966, San Martin 

e Gambardella corroboram as observações de Matthiesen e T. serrulatus foi, então, classificada 

como partenogenética obrigatória e telítoca, na qual, somente as fêmeas são capazes de se 

desenvolver a partir de óvulos não fecundados (FRANKE, 2008; LOURENÇO, 2008). Assim como 

T. serrulatus, as demais espécies de escorpiões, também foram descritas como telítocas, com 

exceção de T. metuendus que foi considerada como arrenótoca, ou seja, somente os machos se 

desenvolvem dos óvulos não fertilizados (LOURENÇO & CUELLAR 1999; LOURENÇO, 2008). 

No entanto, para a maioria das espécies de escorpiões, a classificação de reprodução 

partenogenética foi baseada apenas na ausência de populações bissexuais, sem um estudo 

aprofundado que realmente indique a origem de uma nova geração de indivíduos a partir de fêmeas 

virgens (LOURENÇO & CLOUDSLEY-THOMPSON, 1999; FRANCKE, 2008). Esta limitação 

levou algumas críticas como, o fato de não se considerar um possível armazenamento de esperma 

e/ou implantação tardia do óvulo. Desta forma, partos múltiplos em cativeiro não poderiam ser 

interpretados como indícios incontestáveis de partenogênese (FRANCKE, 2008). 

Além disso, é necessário considerar que vários mecanismos são capazes de influenciar a 

determinação do sexo em populações animais (CHARNOV & BULL, 1977). As proporções sexuais 
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podem aparecer distorcidas devido a diferenças no tempo de maturidade sexual e por sobrevivência 

diferencial entre machos e fêmeas, característicasestas, presentes nos escorpiões (GIRONDOT & 

PIEAU, 1993; POLIS &SISSOM, 1990). Outra questão importante a se levar em conta é a infecção 

intracelular por bactériasdo gênero Wolbachia.  

Wolbachia são bactérias endossimbiontes encontradas em artrópodes e nematóides. A 

infecção por essas bactérias pode alterar o processo reprodutivo do hospedeiro, induzindo a 

partenogênese, matando seletivamente embriões machos, provocando a feminização de machos 

genéticos e a incompatibilidade citoplasmática (WERREN et al., 1995, STOUTHAMER et al., 

1999; ENGELSTÄDTER & HURST, 2009; VANTHOURNOUT et al., 2009). A ocorrência de 

Wolbachia já foi registrada para uma população T. serrulatus, conferindo o primeiro relato para o 

grupo de escorpiões, o que pode ser um fator importante na ocorrência da partenogênese 

(SUESDEK-ROCHA, 2007). 

Desde a sua descrição, somente em 1999, Lourenço e Cloudsley-Thompson relataram uma 

possível população bissexual de T. serrulatus encontrada no norte de Minas Gerais. Entretanto, o 

macho descrito, aparentemente pertence a uma outra espécie, Tityus melici, como discutido por 

Souza et al. (2009). No mesmo trabalho, os autores relataram a descoberta de dois exemplares 

machos de T. serrulatus encontrados no município de Januária, MG. 

Tityus serrulatus é uma espécie endêmica da fauna brasileira (Figura 1), com ocorrência 

descrita para 17 estados brasileiros (Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Pernambuco, Sergipe, 

Bahia, Mato Grosso, Tocantins, Goiás, Distrito Federal, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, 

Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná e Rio Grande do Sul), sendo que sua ampla 

distribuição sempre esteve relacionada a reprodução por partenogênese (LOURENÇO & 

CLOUDSLEY-THOMPSON, 1999; BORTOLUZZI et al., 2007; SOUZA et al., 2009; DOS 

SANTOS et al., 2014; DA ROSA et al., 2015). Essa espécie é a mais importante do ponto de vista 

médico, sendo responsável pelo maior número de acidentes graves no Brasil (SOARES et al., 

2002). 

Citogeneticamente, o escorpião T. serrulatus foi caracterizado pela análise de exemplares 

fêmeas provenientes de duas populações,uma do estado de São Paulo e outra de Minas Gerais, 

apresentado número diploide conservado de 2n=12 (SCHNEIDER & CELLA, 2010). Além disso, 

nas duas populações, foi verificada a presença de apenas uma região organizadora de nucléolo 

(RON) pequena e localizada na região terminal de um cromossomo.  

Neste trabalho, nós realizamos a primeira análise citogenética em populações bissexuais de 

T. serrulatus, visando comparar os dados encontrados com as populações partenogenéticas 

previamente investigadas. Nós descrevemos o número diploide de exemplares machos e fêmeas de 

populações bissexuais e comportamento dos cromossomos durante a meiose masculina. 
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Adicionalmente, determinamos o padrão de distribuição das RONs e localização dos genes 

ribossomais e sequências teloméricas. As diferenças cariotípicas encontradas entre machos e fêmeas 

parecem indicar a presença de cromossomo sexual nesta espécie.  

 

 

Figura 1. Distribuição geográfica do escorpião amarelo brasileiro Tityus serrulatus (área sombreada azulada) e 

registros conhecidos de espécimes machos. Dados de literatura dos municípios de Irapé (quadrado preto, Lourenço & 

Cloudsley-Thompson, 1999) e Januária (círculo preto, Souza et al., 2009), no Estado de Minas Gerais; e São Desidério 

(triângulo preto, Dos Santos et al., 2014), no Estado da Bahia. Espécimes analisados dos municípios de Itacarambi 

(triângulo vermelho), Itaobim (quadrado vermelho) e Januária (círculo vermelho), todos oriundos do Estado de Minas 

Gerais. 

 

 

Material e Métodos 

Neste trabalho, foram analisados 15 indivíduos adultos de Tityus serrulatus sete exemplares 

machos e oito fêmeas (Figura 2) provenientes de três populações distintas do Estado de Minas 

Gerais (4 machos de Januária, 15°7’40.3‖S, 44°16’26.4‖W, 2 machos e 8 fêmeas de Itaobim, 

16°30’22‖ S, 41°30’32.1‖W e 1 macho de Itacarambi 15°9’17.1‖ S, 44°14’29‖W). Os espécimes 

foram depositados nas coleções taxonômicas da Universidade Federal de Minas Gerais, UFMG 

(CTUFMG, curador A.J. Santos). 
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Figura 2. Exemplares de Tityus serrulatus. A. Visão dorsal da fêmea da população de Itaobim. B. Visão dorsal do 

macho da população de Januária.  

 

As preparações cromossômicas foram obtidas das gônadas dos exemplares, de acordo com o 

procedimento descrito por Schneider et al. (2009). As lâminas foram coradas com solução de 

Giemsa 3% e posteriormente submetidas a técnica de impregnação pelo íon prata (HOWELL & 

BLACK 1980) para detecção das RONs. 

Amostras de tecidos (muscular e hepatopâncreas) de todos os exemplares foram retiradas, 

guardadas em tubos de microcentrífuga e estocadas em freezer -80ºC. Para a extração de DNA foi 

utilizado o protocolo do kit comercial Qiagen. As sondas do gene de rDNA 28S foram obtidas por 

PCR, usando o DNA de T. serrulatus e os primers descritos por Nunn et al. 1996, 28SF- 5’ 

GACCCGTCTTGAAACACGGA e 28SR- 5’ TCGGAAGGAACCAGCTACTA. Para a sequência 

telomérica (TTAGG)n, os primers Tel-F 5’ TAGGTTAGGTTAGGTTAGG e Tel-R 5’ 

AACCTAACCTAACCTAACC foram utilizados como sonda. A localização cromossômica das 

sequências de rDNA e telomérica foi realizada através da técnica de FISH descrita por Pinkel et al. 

(1986), com modificações propostas por Silva et al. (2012). 

 

Resultados 

Nos sete exemplares machos de T. serrulatus provenientes de Januária, Itaobim e 

Itacarambi, a análise de células em metáfase mitótica revelou a presença de cromossomos 

holocêntricos e permitiu determinar o número diploide 2n=12 (Figura 3A). Além disso, as células 

em metáfase evidenciaram diferença de tamanho entre os cromossomos, sendo quatro elementos de 

tamanho grande, quatro médios e quatro pequenos. Nas oito fêmeas provenientes de Itaobim, o 

estudo de células em metáfase mitótica evidenciou número diploide e tamanho dos cromossomos 

coincidentes com aqueles dos machos examinados (Figura 3B). 
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Núcleos em paquíteno dos machos revelaram o emparelhamento total dos cromossomos e a 

ausência estrutura com coloração ou condensação diferencial (Figura 3C-D). Células pós-

paquitênicas mostraram a presença de seis bivalentes com cromossomos dispostos em paralelo. 

Nesta fase, os cromossomos estão associados, mas sem evidência de quiasma (Figura 3G). 

Adicionalmente, em algumas células, os bivalentes exibiram uma constrição ou uma repulsão na 

região intersticial (Figura 3E-F). Metafáses II apresentaram invariavelmente o número haploide n=6 

(Figura 3H). 

As preparações cromossômicas submetidas a impregnação pelo íon prata revelaram RONs 

na região terminal de somente um cromossomo pequeno em três fêmeas de Itaobim, e na região 

terminal de dois cromossomos pequenos no macho desta mesma população. Da mesma forma, 

apresença de RONs na região terminal de dois cromossomos foi evidenciada em dois machos de 

Januária (Figura 4); neste caso, porém, algumas células mostraram marcação em apenas um 

cromossomo pequeno do complemento. Células submetidas à técnica de FISH confirmaram estes 

resultados, mostrando em fêmeas a presença do gene de rDNA 28S na região terminal de um 

cromossomo pequeno e nos machos em dois cromossomos nas metáfases mitóticas e em um 

bivalente pequeno em paquíteno e pós-paquíteno (Figura 5A-C). O emprego da técnica de FISH 

com sonda telomérica evidenciou marcações puntiformes na região terminal de todos os 

cromossomos, para os machos da população de Januária (Figura 5D). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



42 
 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Células de exemplares machos (A, C-H) e fêmea (B) Tityus serrulatus, coradas com Giemsa. A-B. Metáfases 

mitóticas com 2n=12.C-D. Paquítenos. E-G. Pós-paquítenos, evidenciando a presença de 6 bivalentes. H. Célula em 

metáfase II, com número haploide n=6. L= grande; M= médio; S= pequeno Escala=10µm. 
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Figura 4. Metáfeses mitóticas Tityus serrulatussubmetidas a impregnação pelo íon prata. A-B. Fêmeas. C-D. Macho. 

Note as regiões organizadoras de nucléolo (setas) na região terminal de um (A-C) e dois cromossomos (D). 

Escala=10µm. 
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Figura 5. Células de Tityus serrulatus submetidas à técnica de FISH com sonda de rDNA 28S (A-E) e telomérica (F). 

A. Metáfase mitótica de macho, evidenciando gene de rDNA 28S na região terminal de dois cromossomos (setas). B-C. 

Paquíteno e pós- paquíteno, respectivamente, mostrando marcação terminal em um bivalente (seta). D-E.Metáfases 

mitóticas de fêmeas, com marcação em um cromossomo (seta). F. Paquíteno, exibindo a presença de sequências 

teloméricas na região terminal de todos os cromossomos. Escala=10µm. 
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Discussão 

As características cariotípicas, como número diploide, tipo e tamanho dos cromossomos, 

observadas para as populações bissexuais de T. serrulatus analisadas neste trabalho são similares 

àquelas registradas para duas outras populações partenogenéticas, uma do município de Americana, 

no estado de São Paulo, e outra de Ituiutaba, Minas Gerais, caracterizadas anteriormente por 

Schneider & Cella (2010). Este padrão de conservação cariotípica não é comum para os escorpiões 

Buthidae, os quais frequentemente exibem variações cromossômicas interpopulacionais e/ou 

intrapopulacionais. Dentre os 70 escorpiões butídeos analisados citogeneticamente, oito espécies 

tiveram populações distintas estudadas, das quais, pelo menos quatro apresentaram divergência 

interpopulacional do número diploide; Isometrus maculatus, Tityus bahiensis, Tityus confluens e 

Tityus trivittatus, e quatro evidenciaram uma variação intrapopulacional; I. maculatus, Hottentonta 

tamulus, T. bahiensis e T. confluens (SCHNEIDER et al., 2017).  

Outro estudo cromossômico, envolvendo uma espécie de escorpião partenogenética, foi 

realizado em três populações deT. trivittatus, as quais mostraram as mesmas características 

cromossômicas (ADILARDI et al., 2014). Segundo os autores, esta manutençãodo número diploide, 

pode ser explicada pela recente colonização das áreas urbanas a partir de espécimes provenientes da 

uma mesma linhagem, ou como proposto anteriormente para T. serrulatus, pelo fato dessas 

características terem sido selecionadas evolutivamente (SCHNEIDER & CELLA, 2010; ADILARI et 

al., 2014). 

A análise de células meióticas de machos de T. serrulatus, revelou um comportamento 

cromossômico semelhante a todas as espécies de escorpiões já descritas, isto é: 1) cromossomos 

dispostos em paralelo na meiose I, indicando a ausência de quiasmas e, consequentemente, de 

recombinação genética por crossing-over; 2) ausência de bivalentes com comportamento diferencial 

de condensação e/ou segregação, o que poderia ser um indício da ocorrência de cromossomos 

sexuais heteromórficos. Por outro lado, em representantes do gênero Tityus é comum (25% das 

espécies) a observação de cadeias cromossômicas formadas por três ou mais elementos na meiose I 

(PIZA, 1948,1952; MATTOS et al., 2013). Entre as 15 espécies de Tityus examinadas, a presença 

apenas de bivalentes em células pós-paquitênicas, tal como ocorre em T. serrulatus, foi relatada 

para duas populações de T. bahiensis, para T. magnimanus, T. matogrossensis, T. negletus e T. 

fasciolatus. Porém, em todas estas espécies, os cromossomos apareciam completamente 

emparelhados, com exceção de T. fasciolatus (2n=14) que apresentou regiões não-sinapsadas na 

parte intersticial ou terminal de até dois bivalentes (PIZA, 1939, 1940, 1947a, 1950; KOVARIK et 

al., 2009; MATTOS et al., 2013). Em T. serrulatus esta constrição ou repulsão na região intersticial 

dos bivalentes em células pós-paquitênicas pode indicar que não ocorreu um completo 

emparelhamento dos cromossomos durante a meiose, como resultado de um possível rearranjo 
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heterozigoto. Tal fato foi observado em T. fasciolatus e corroborado com a análise do 

comportamento do complexo sinaptonêmico através da microscopia eletrônica de transmissão 

(MATTOS et al., 2013; SCHNEIDER et al. 2015).  

Após a observação de uma porção cromossômicacom condensação diferencial em bivalentes 

de T. serrulatus, utilizamos a sonda telomérica TTAGGn paradetectar possíveis rearranjos 

cromossômicos. No entanto, aausência de marcação intersticial pode ser um indicio que não ocorreu 

rearranjo do tipo fusão, fissão, e/ou inversão. Em escorpiões, a localização da sequência TTAGGn 

foi realizada apenas em três outras espécies, duas da família Buthidae (Zabius fuscus e T. confluens) 

e uma da família Scorpionidae (Heterometrus spinifer) que possui cromossomos monocêntricos 

(VITKOVÁ et al., 2005; ADILARDI et al., 2015). Em todos os casos, as espécies apresentaram 

resultado similar ao de T. serrulatus, indicando que essa pode ser uma característica comum entre 

os escorpiões, independentemente do tipo de cromossomo, se holocêntrico ou monocêntrico, e da 

presença de rearranjo cromossômico. No entanto, a detecção de sequências teloméricas intersticiais 

é bastante usual em outros grupos, como osdos pequenos roedores, marsupiais e lagartos 

(BERTONI et al., 1996; PELLEGRINO et al., 1999, 2009; METCALFE et al., 2007), já que fusão 

entre dois cromossomos pode resultar na permanência de sequências teloméricas em regiões 

intersticiais (OCALEWICZ, 2012).  

O número e a localização das RONs e/ou gene de rDNA 28S observados nos machos das 

populações bissexuais de T. serrulatus coincide com o padrão mais frequente para o gênero Tityus. 

A presença desses sítios na região terminal ou subterminal de dois cromossomos foi relatada para 

outras nove espécies do gênero (MATTOS et al., 2013; ADILARDI et al., 2014, 2016), 

evidenciando, portanto, que não há uma correlação entre o número diploide (variável nestas 

espécies entre 2n=5 a 2n=27) e a quantidade de regiões organizadoras de nucléolo. A identificação 

da RON em apenas um cromossomo de três células do exemplar macho da população de Januária 

está relacionada com a metodologia utilizada de impregnação pelo íon prata, a qual releva somente 

as regiões que tiveram atividade transcricional. Em escorpiões, a técnica de FISH com sonda de 

rDNA tem sido particularmente importante para a localização de clusters ribossômicos, uma vez 

que as marcações pelo íon prata são visualizadas apenas em células em metáfase mitótica 

(MATTOS et al., 2014). 

O número e a localização do rDNA observados nos machos de T. serrulatus coincidem com 

as características observadas em outras espécies da família Buthidae, como em Rhopalurus 

agamemnon, R. rochai, T. bahiensis, T. confluens, T. fasciolatus T. martinpaechi, T. paraguayensis 

e Zabius fuscus (MATTOS et al., 2014; ADILARDI et al., 2015).   
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Porém, a localização da RON e gene de rDNA em apenas um cromossomo pequeno nas 

fêmeas das populações bissexuais e das partenogenéticas de T. serrulatus difere do observado para 

uma outra espécie partenogenética, T. trivittatus, que apresentou sítios ribossomiais na região 

terminal de dois cromossomos do complemento (ADILARDI et al., 2014).  

É interessante notar que em T. serrulatus existe uma diferença no número de cromossomos 

portadores do gene ribossomal entre machos e fêmeas. Este resultado aponta para presença de 

cromossomos sexuais em T. serrulatus, sendo as fêmeas heterogaméticas (ZW) com gene rDNA 

28S localizado apenas em um cromossomo (Z) e os machos homogaméticos (ZZ) com duas 

marcações de genes ribossomais. 

Recentemente, Adilardi et al. (2016) sugeriram pela primeira vez a existência de 

cromossomos sexuais em escorpiões, propondo um modelo de heterozigosidade ligada aos machos. 

A análise feita em uma população de T. confluens evidenciou a presença de machos heterozigotos e 

fêmeas homozigotas para o gene 28S. Neste trabalho, os autores também reinterpretaram o modelo 

proposto por Piza (1947b), no qual a heterozigosidade presente em uma população de T. bahiensis 

com machos 2n=9 e fêmeas 2n=10 foi justificada com a produção de oócitos com cinco 

cromossomos e espermatozóides com quatro e cinco cromossomos. Este resultado indicaria um 

mecanismo de determinação do sexo incipiente, condicionado por um cromossomo particular, no 

qual os machos apresentariam apenas um cromossomo deste tipo, enquanto que as fêmeasteriam 

dois. Desta forma, Adilardi et al. (2016) propõem a existência de um sistema cromossômico sexual 

XY/XX em vez de X0/XX para T. confluens. 

A ausência de cromossomos sexuais morfologicamente diferenciados (homomórficos) é 

comum a todos os escorpiões já descritos citogeneticamente (SCHNEIDER et al., 2017). Porém, 

essa característica não é exclusiva do grupo dos escorpiões, e pode ser um caráter ancestral para os 

aracnídeos, conforme sugeriram Král et al. (2008), quando não observaram cromossomos sexuais 

heteromórficos em Palpigradi, uma ordem com características primitivas dentro dos Arachnida. 

Para todos os aracnídeos com o cromossomo sexual facilmente identificável, os machos são 

o sexo heterogamético (PAULA- NETO et al., 2013), sendo a única exceção registrada para uma 

espécie de opilião. Dentro deste grupo, a maioria de espécies não possui cromossomos sexuais 

diferenciados; no entanto, em duas famílias relacionadas, a presença do sistema XY/XX foi descrito 

para 15 espécies de cinco gêneros distintos em Sclerosomatidae, enquanto que o sistema ZZ/ZW foi 

encontrado apenas em um representante de Phalangiidae (TSURUSAKI, 2007). 

O fato dos exemplares fêmeas das populações partenogenéticas de T.serrulatus 

apresentarem apenas um cromossomo portador da RON ou gene de rDNA foi utilizado para 

sugerir a ausência de meiose na formação dos gametas (SCHNEIDER & CELLA, 2010). Os 

dados obtidos por nós no presente trabalho são concordantes com esta hipótese. Como as fêmeas 
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são o sexo heterogamético, a ocorrência de meiose nas populações partenogenéticas e o 

reestabelecimento do número diploide através da retenção do corpúsculo polar efusão do núcleo 

do oócito, como observado no escorpião Liocheles australasiae (YAMAZAKI et al., 2001), 

poderia gerar indivíduos WW (sem a presença do gene de rDNA) e até mesmo machos.  

Portanto, este trabalho mostra que além das características particulares presentes nos 

escorpiões, como meiose aquiasmática, cromossomos holocêntricos, alta frequência de 

rearranjos cromossômicos, este grupo, especialmente o gênero Tityus, é também interessante 

para estudar a origem e evolução de cromossomos sexuais, uma vez que sistemas diferentes, 

onde os machos podem ser o sexo heterogamético ou homogamético foram registrados. 
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Introdução 

Os DNAs repetitivos constituem uma grande parte do genoma dos eucariotos, representando 

em alguns casos mais de 80% do material genético contido na célula (CHARLESWORTH et al., 

1994; CABRAL- DE- MELLO et al., 2010). Essas sequências são encontradas, principalmente, nas 

regiões teloméricas e centroméricas, nos cromossomos sexuais e na heterocromatina, locais estes 

onde há baixa ou ausência de recombinação gênica (CHARLESWORTH et al., 1994; 

KEJNOVSKY et al., 2009). Os DNAs repetitivos tem sido frequentemente usados como 

marcadores citogenéticos, já que são facilmente isolados e visualizados, permitindo a localização 

precisa desses elementos nos cromossomos (TEIXEIRA et al., 2009; CABRAL-DE-MELLO et al., 

2010; FERREIRA et al., 2010). 

Diversos estudos mostram a importância de algumas sequências de DNA repetitivo na 

caracterização de espécies ou populações de diferentes grupos de animais e plantas, no 

entendimento da origem e evolução dos cromossomos sexuais e cromossomos supernumerários, e 

na identificação de rearranjos cromossômicos e evolução do genoma (FLAVEL, 1986; 

MRAVINAC et al., 2004; PAMOLEQUE & LORITE, 2008; CABRAL-DE-MELLO et al., 2010, 

2011; FERREIRA et al., 2010;ROA & GUERRA, 2012;  SCHNEIDER et al., 2013; MILANI & 

CABRAL-DE-MELLO, 2014;  PITA et al., 2014; ANJOS et al., 2016). 

Rearranjos cromossômicos como, deleções, duplicações, translocações e inversões 

geralmente são associados às regiões de heterocromatina, as quais são formadas por diferentes tipos 

de sequências repetitivas (CHARLESWORTH et al., 1994; GRADY et al., 1992, SCHUELER et 

al., 2001; CHEN et al., 2010). Sendo assim, os DNAs repetitivos, desempenham um papel 

importante na modificação do genoma (ELDER & TURNER, 1995). Além disso, diferentes tipos de 

DNAs repetitivos, como as sequências de DNA satélite nas regiões centroméricas e os elementos 

transponíveis, quando associados aos clusters de rDNA podem promover alterações na sua 

distribuição no genoma (CAZAUX et al, 2011.) 

Recentemente, a utilização da prospecção de DNA repetitivo via cinética de reassociação 

baseada na técnica de Cot-1 total, tem evidenciado um padrão complementar e mais preciso de 

localização da heterocromatina constitutiva (CABRAL-DE- MELLO, 2011; MELLO et al., 2014; 

PALACIOS- GIMENEZ et al., 2013; PITA et al., 2014). O uso da fração de DNA Cot-1 na 

citogenética molecular representa uma ferramenta poderosa na compreensão do papel da 

heterocromatina constitutiva na evolução cromossômica e organização do genoma em diferentes 

grupos, como insetos e peixes (BUENO et al., 2013; ANJOS et al., 2016).  

Os padrões de distribuição de hetrocromatina podem variar para espécies do mesmo gênero 

assim como o padrão de distribuição das sequências de DNA repetitivo. Para algumas espécies de 

insetos foi demonstrada que existe uma correlação direta entre a quantidade de heterocromatina e as 
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sequências repetitivas (MIKLOS, 1985; CABRAL-DE-MELLO et al., 2011). Além disso, 

sequências repetitivas podem ser localizadas em maior quantidade em cromossomos específicos 

como, cromossomos sexuais, cuja diferenciação está diretamente relacionada com o acúmulo deste 

tipo de DNA (PALACIOS- GIMENEZ et al., 2013; EZAZ & DEAKIN, 2014). 

Os escorpiões são particularmente interessantes para estudos sobre a caracterização e 

distribuição de sequências de DNA repetitivas devido à presença de dois tipos cromossômicos 

distintos dentrodo grupo, ou seja, cromossomos monocêntricos e holocêntricos, e grande variação 

de número diploide (SCHNEIDER et al., 2017) Além disso, os altos índices de rearranjos 

cromossômicos permitem entender o papel das sequências repetitivas sobre a estrutura, organização 

e alteração dos cromossomos.  

Em escorpiões, o estudo de DNA repetitivo tem sido empregado em algumas espécies, 

principalmente com o objetivo de localizar sequências de DNAs codificantes, como os genes 

ribossomais, e as sequências não-codificantes, como as heterocromáticas e teloméricas 

(SCHNEIDER et al., 2009a, 2009b SCHNEIDER & CELLA, 2010; MATTOS et al., 2014; 

ADILARDI et. al., 2014, 2015, 2016). A localização e caracterização da heterocromatina 

constitutiva foi realizada apenas através das técnicas de bandamento C e coloração com 

fluorocromos base-específicos. Uma análise comparativa realizada em 11 espécies de escorpiões 

Buthidae parece indicar que espécies com menor quantidade de heterocromatina constitutiva 

apresentam maiores índices de rearranjos cromossômicos (MATTOS et al. 2013). 

Do ponto de vista citogenético, a maioria das informações cromossômicas está relacionada à 

família Buthidae. Os butídeos são os únicos dentre os escorpiões que apresentam cromossomos 

holocêntricos. Para as outras 10 famílias estudadas citogeneticamente, apenas em Scorpiopidae, 

Bothriuridae e Urodacidae há registros da presença de cromossomos monocêntricos (SCHNEIDER 

et al., 2017). 

Este trabalho tem como objetivo ampliar as informações para o grupo, descrevendo pela 

primeira vez sob o ponto de vista citogenético duas espécies de Chactidae e duas de Buhtidae; 

caracterizar algumas espécies quanto à distribuição da heterocromatina e mapearas sequências de 

DNA repetitivo (família multigênica e DNA satélite), comparando espécies que possuem 

cromossomos holocêntricos e monocêntricos, e espécies que possuem diferenças quanto à presença 

e tipos de rearranjos cromossômicos. 
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Material e Métodos 

Neste trabalho foram analisadas espécies dos gêneros Rhopaluruse Tityus da família Buthidae, e 

espécies dos gêneros Brotheas, Chactopsis e Neochactas pertencentes à família Chactidae, 

conforme listado na Tabela 1 (Figura 1). Os espécimes foram depositados nas Coleções 

Taxonômicas da Universidade Federal de Minas Gerais, UFMG (CTUFMG, curador A. J. Santos) e 

na Coleção Zoológica da Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT - curador A. R. Ferreira), 

Cuiabá, MT. 

 

Tabela 1. Escorpiões analisados neste estudo, incluindo o número de indivíduos e as respectivas localidades de coleta. 

Família Espécie Número de indivíduos  Localidade 

Buthidae    

 Titys aba                                        2 fêmeas e 1 macho            Distrito de Catalés  (13°18’S e 41°51’W), 

Abaíra, BA                      

Tityus apiacas 1 fêmea e 5 machos  Cláudia (11°34’S e 55°17’W), MT  

Tiyus bahiensis 5 macho Estação Ecológica de Itirapina (22º13'S e 

47º54' W), SP  

Tityus martinpaechi 3 machos Serra da Ibiapaba (3°50’S e 40°53’W), 

Ubajara, CE 

Tityus metuendus 1 fêmea e 4 machos 

1 fêmea e 2 machos 

Universidade Federal do Amazonas (3°06’S 

e 59°58’W), Manaus, AM 

Reserva Adolpho Ducke (2°57'S 59°55'W), 

Manaus,  AM. 

Rhopalurus sp. 1 fêmea e 2 machos                    Itacarambi (16°30’S e 41°30’W), MG 

Chactidae    

 Brotheas amazonicus 4 fêmeas e 4 machos 

2 machos 

Reserva Adolpho Ducke (2°57'S e 

59°55'W), Manaus, AM  

Novo Airão (2°42’S e 60°56’W), Manaus, 

AM 

Chactopsis amazonica 1 macho Reserva Adolpho Ducke (2°57'S 59°55'W), 

Manaus,  AM 

Neochactassp. 3 fêmeas e 2 machos Estância Eológica SESC Tepequém (3°45’N 

e 61°42’), Amajari, RO 
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Figura 1. Espécies de escorpiões analisadas neste trabalho. A. Brotheas amazonicus. B. Chactopsis amazonica. C. 

Neochactas sp. D.Tityus apiacas. E. Tityus aba. F. Tityus bahiensis. G. Tityus martinpaechi. H. Tityus metuendus. I. 

Rhopalurus. Fonte: A, D-H- Scorpion files. B- Ochoa et al., 2013. C- Scorpiones.pl. 

 

As preparações cromossômicas foram obtidas de gônadas de indivíduos adultos, de acordo 

com o procedimento descrito por Schneider et al. (2009a). As lâminas foram coradas com solução 

de Giemsa 3% e posteriormente submetidas à técnica de bandamento C (SUMNER, 1972) ou 

impregnação pelo íon prata (HOWELL & BLACK 1980), para detecção das regiões 

heterocromáticas constitutivas e organizadoras de nucléolo (Ag-RONs), respectivamente.  

Amostras de tecidos (muscular e hepatopâncreas) de todos os exemplares foram retiradas, 

guardadas em tubos e microcentrífuga e estocadas em freezer -80ºC. Para a extração de DNA foi 

utilizado o protocolo do kit comercial Qiagen. As sondas do gene de rDNA 28S foram obtidas por 
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PCR usando o DNA de B. amazonicus e os primers: 28SF- 5’ GACCCGTCTTGAAACACGGA e 

28SR- 5’ TCGGAAGGAACCAGCTACTA  descritos por Nunn et al., (1986). Para a sequência 

telomérica (TTAGG)n, os primers Tel-F 5’ TAGGTTAGGTTAGGTTAGG e Tel-R 5’ 

AACCTAACCTAACCTAACC foram usados como sonda. As sequências repetitivas foram 

localizadas através da técnica de Cot-1, conforme protocolo descrito por Zwick et al. (1997), 

utilizando como sonda o DNA de B. amazonicus, Rhopalurus sp., T. bahiensis, T. martinpaechi e T. 

metuendus. A localização das sequências de rDNA,telomérica e da fração Cot-1foi realizada através 

da técnica de FISH descrita por Pinkel et al. (1986), com modificações propostas por Silva et al. 

(2012). 

 

Resultados 

Caracterização cromossômica 

Das nove espécies analisadas neste trabalho (Tabela 2), quatro estão sendo caracterizadas 

pela primeira vez: C.amazonica, Neochactas sp.(Chactidae),T. apiacas e T.aba (Buthidae). Porém, 

para B. amazonicus a descrição citogenética existente (FERREIRA, 1968) refere-se apenas a 

descrição do número diploide. 

Os cromossomos de todos os cactídeos examinados foram considerados monocêntricos, 

devido à presença de uma constrição primária, com centrômero bem localizado. Em todos os 

exemplares machos e fêmeas de B. amazonicus das duas populações estudadas (Reserva Adolpho 

Ducke e Universidade Federal do Amazonas - UFAM), a análise de células em metáfase mitótica 

permitiu determinar o número diploide 2n=50 e morfologia meta/submetacêntrica dos 

cromossomos, com exceção de alguns elementos que apareceram como acrocêntricos (Figura 2A-

B). Em machos, os núcleos em paquíteno revelaram cromossomos completamente sinapsados 

(Figura 2C). Nos espécimes da Reserva Ducke e em um indivíduo de Novo Airão, todas as células 

pós-paquitênicas evidenciaram 25 bivalentes, com cromossomos associados paralelamente (Figura 

2D). No entanto, em outro indivíduo da população de Novo Airão, do total de 75 células pós-

paquitênicas examinadas, nove exibiram 23 bivalentes mais uma cadeia de quatro cromossomos 

(23II+CIV) (Figura 2E). Células em metáfase II de todos os indivíduos machos apresentaram n=25 

(Figura 2F). 

No exemplar de C. amazonica investigado, não foram observadas células em metáfase 

mitótica, portanto, o número diploide 2n=36 foi determinado através da análise das células pós-

paquitênicas e em metáfase II. Células paquitênicas iniciais mostraram a existência de alguns 

filamentos únicos nas regiões intersticiais e/ou terminais dos bivalentes (Figura 3A). Núcleos em 

pós-paquíteno exibiram 18 bivalentes; no entanto, 10 células, entre um total de 75 analisadas, 
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revelaram 16 bivalentes mais uma cadeia cromossômica constituída por quatroelementos (Figura 

3B-C). Nesta fase, os cromossomos não apresentaram evidência de quiasma. As células em 

metáfase II revelaram o número haploide n=18 e a predominância de cromossomos acrocêntricos 

(Figura 3D).  

Os dois exemplares machos e as três fêmeas de Neochactas sp. apresentaram número 

diploide 2n=30 (Figura 4A-B). O estudo de células em metáfase mitótica e metáfase II dos machos 

evidencioua morfologia meta/submetacêntrica e acrocêntrica dos cromossomos. As células 

paquitênicas mostraram cromossomos completamente sinapsados e a ausência de regiões com 

condensação e/ou coloração diferencial (Figura 4C). Os núcleos empós-paquíteno exibiram 

cromossomos dispostos lado-a-lado, sem evidência de quiasma (Figura 4D-E), e as células em 

metáfase II exibiram n=15 (Figura 4F). 

O emprego da técnica de bandamento C e posterior coloração com DAPI foi realizado nas 

três espécies de Chactidae, mas apenas em B.amazonicus foram observadas marcações positivas. 

Nessa espécie, blocos de heterocromatina constitutiva ocorreram em uma ou nas duas extremidades 

de alguns cromossomos (Figura 5A-B); porém, como as bandas heterocromáticas foram visíveis 

principalmente em núcleos pós-paquitênicos, não foi possível identificar com precisão os 

cromossomos portadores destas regiões.  

A técnica de FISH para a localizaçãodo rDNA 28S revelou que tanto B. amazonicus quanto 

C. amazonica possuem dois cromossomos com genes ribossomais (Figura 5C-H). Em B. 

amazonicus, a análise de exemplares machos das duas populações, mostrou marcações na região 

terminal de um bivalente (Figura 5C-D). Em C. amazonica, foi possível observar que o sítio de 

rDNA 28S está localizado na região terminal de um dos cromossomos que formam a associação 

quadrivalente (Figura 5E-H). 

As seis espécies de Buthidae analisadas apresentaram cromossomos holocêntricos e a 

ausência de variabilidade intraespecífica de número diploide. No entanto, em algumas espécies, 

células pós-paquitênicas evidenciaram diferentes configurações cromossômicas.  

Os três exemplares de T. aba apresentaram número diploide 2n=18, com cromossomos de 

tamanhos diferentes: quatro de tamanhos grandes, quatro cromossomos médios e 10 pequenos 

(Figura 6A). Células testiculares paquitênicas evidenciaram cromossomos completamente 

sinapsados (Figura 6B). Núcleos pós-paquitênicos revelaram a presença de nove bivalentes 

enquanto as células em metáfase II apresentaram n= 9 (Figura 6C-D). 

Em Tityus apiacas, tanto a fêmea quanto os cinco machos estudados,apresentaram número 

diploide 2n=14, com a presença de cromossomos de tamanhos diferentes, variando de grande a 

pequeno (Figura 7A). Núcleos paquitênicos apresentaram cromossomos completamente 

sinapsados(Figura 7B). Algumas células em pós-paquíteno revelaram sete bivalentes (Figura 7C); 
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porém, a maioria (cerca de 79%) exibiu uma grande variedade de configurações multivalentes, o 

que tornou difícil determinar com precisão o número de cromossomos presentes na cadeia (Figura 

7D-H). Células em metáfase II mostraram número haploide n=7 (Figura I). O emprego da técnica 

de FISH com sonda de rDNA 28S revelou marcações puntiformes na região terminal de um 

bivalente em células paquitênicas e nos pós-paquítenos (Figura 8A-B).  

Metáfases mitóticas de T. bahiensis exibiram número diploide 2n=10 com oito 

cromossomos de tamanho similar e dois cromossomos menores (Figura 9A). Células paquitênicas 

mostraram cromossomos totalmente sinapsados e a ausência estrutura com coloração ou 

condensação diferencial (Figura 9B). Núcleos pós-paquitênicosrevelaram a presença de cinco 

bivalentes, porém, em algumas células, os bivalentes exibiram uma constrição ou uma repulsão na 

região intersticial (Figura 9C-E). Células em metáfase II exibiram número haploide n=5 (Figura 

9F).  

Nas duas fêmeas e nos seis exemplares machos de T. metuendus provenientes de duas 

populações distintas do estado do Amazonas (Reserva Adolpho Ducke e UFAM), as células 

metafásicas evidenciaram número cromossômico 2n=14, incluindo quatro cromossomos grandes de 

tamanho similar e 10 cromossomos variando de médios a pequenos (Figura 10A). Nos dois 

espécimes machoscoletados na Reserva Adolpho Ducke, as células paquitênicas e pós-paquitênicas 

revelaram a presença de sete bivalentes (Figura 10B-C, E). No entanto, dos quatro machos 

provenientes da UFAM, apenas dois apresentaram no pós-paquíteno, configuração similar àquela 

encontrada na outra população, enquanto que nos demais, foi observada uma configuração distinta, 

ou seja, cinco bivalentes e cadeia com quatro cromossomos (Figura 10D). Células em metáfase II 

exibiram n=7 em todos os machos de ambas populações investigadas (Figura 10F). 

As características cromossômicas observadas em Rhopalurus sp. e T. martinpaechi são 

similares aquelas previamente descritas por (UBINSKI, 2016) e (MATTOS et al., 2013). Estas 

espécies mostraram 2n=26 e 2n=6, respectivamente.  

Células mitóticas e meióticas de B. amazonicus, C. amazonica, T. aba, T. martinpaechi e T. 

metuendus foram submetidas à técnica de FISH com sonda telomérica (TTAGG)n, evidenciando 

marcações puntiformes na região terminal de todos os cromossomos (Figura 11). Em todas as 

espécies investigadas, não foi observada qualquer evidência de marcação intersticial.  

A heterocromatina observada em células coradas com DAPI depois da técnica de FISH 

mostrou um padrão de distribuição variávelpara as espécies analisadas (Figura 12). Em Brotheas 

amazonicus, além da presença de heterocromatina na região terminal dos cromossomos, blocos na 

região intersticial também foram visualizados (Figura 12A-B). Para as espécies de Tityus, pequenas 

marcações foram observadas nas regiões terminais e intersticiais dos cromossomos de T. apiacas 

(Figuras 12C) e T. aba (Figura 12D) e nas regiões terminais dos cromossomos de T. metuendus 
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(Figura 12G). Em T. bahiensis (Figura 12E) e T. martinpaechi (Figura 12F) não foram observados 

blocos de heterocromatina. Rhopalurus sp., assim como B. amazonicus, apresentou blocos de 

heterocromatina mais evidentes e mais corados, principalmente na região terminal dos 

cromossomos (Figura 12H). 

 

Localização de sequências repetitivas Cot-1 

A hibridação de Cot-1 DNA total 5’ espécie-específico foi realizada emB. amazonicus, 

Rhopalurus sp.,T. bahiensis, T. martinpaechi, T. metuendus. Dentre essas espécies, apenas B. 

amazonicus, Rhopalurus sp.e T. metuendus apresentaram marcações fracas e pequenas. 

Posteriormente, todas essas espécies, com exceção de T. bahiensis foram submetidas à FISH com 

Cot-1 DNA total 3’. Além disso, essa técnica foi empregada em T. apiacas, pelo fato dessa espécie 

apresentar muitas configurações distintas na meiose I, o que indica que é portadora de rearranjos 

cromossômicos heterozigotos. Os resultados obtidos mostraram novamente sinais de hibridação 

apenas em três espécies (Figura 13), isto é, B. amazonicus e Rhopalurus sp.apenas com marcações 

terminais tênues e T. metuendus com sinais de hibridação bem evidentes, localizados 

principalmente na região terminal dos cromossomos. 

Posteriormente, realizamos a FISH espécie-cruzada, utilizando o DNA Cot total deT. 

metuendus, pelo fato dessa espécie apresentar os maiores sinais de hibridação. Devido a escassez de 

preparações cromossômicas, somente C. amazonica e Neochatas sp não foram submetidas a este 

experimento.Em todas as espécies, somente marcações pequenas e puntiformes foram observadas 

na região intersticial dos cromossomos (Figura 14). Tityus martinpaechi não evidenciou resultado 

positivo. 
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Tabela 2. Resultados da caracterização citogenética e localização das sequências repetitivas em espécies de escorpiões das famílias Chactidae e Buthidae. II=bivalentes; C=cadeia 

cromossômica; NV= número variável de cromossomos.  

 Número 

diploide 

Fórmula meiótica 

em células pós- 

paquitênicas 

Banda-C/ DAPI depois de 

FISH 

FISH com 

sonda 

telomérica 

FISH com sonda 

de rDNA 28S 

FISH Cot-1 

Espécie- específico 

        FISH Cot 1 com sonda de 

Tityus metuendus 

Chactidae        

Brotheas amazonicus 2n=50 25II 

23II+CIV 

Banda-C: blocos de 

heterocromatina constitutiva 

em uma ou nas duas 

extremidades; DAPI: blocos 

de heterocromatina nas 

regiões terminal e intersticial  

Marcações 

puntiformes 

terminais 

Região terminal 

de um bivalente 

Marcações 

terminais tênues e 

puntiformes 

Marcação pequena na região 

intersticial 

Chactopsis amazonica 2n=36 18II 

16II+CIV 

Banda-C: sem marcações 

positivas 

Marcações 

puntiformes 

terminais 

Região terminal 

de um bivalente 

- - 

Neochactas sp. 2n=30 15II Banda-C: sem marcações 

positivas 

- - - - 

Buthidae        

Tityus aba                                        2n=18 9II DAPI: pequenas marcações 

nas regiões intersticiais e 

terminais  

Marcações 

puntiformes 

terminais 

- - Sem evidência de marcações 

Tityus apiacas 2n=14 7II 

NVII+NVC 

DAPI: pequenas marcações 

nas regiões intersticiais e 

terminais  

- Região terminal 

de um bivalente 

Sem evidência de 

marcações 

Sem evidência de marcações 

Tityus bahiensis 2n=10 5II DAPI:sem blocos de 

heterocromatina 

- - Sem evidência de 

marcações 
- 

Tityus martinpaechi 2n=6 - DAPI:sem blocos de 

heterocromatina 

Marcações 

puntiformes 

terminais 

- Sem evidência de 

marcações 

Sem evidência de marcações 

Tityus metuendus 2n=14 7II 

5II+CIV 

DAPI: pequenas marcações 

nas regiões terminais  

Marcações 

puntiformes 

terminais 

- Marcações 

evidentes, 

principalmente na 

região terminal  

Marcações evidentes, 

principalmente na região 

terminal  

Rhopalurus sp. 2n=26 - DAPI: marcações evidentes 

nas regiões terminais  

- - Marcações 

terminais tênues e 

puntiformes 

Marcações pequenas e 

puntiformes na região 

intersticial  
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Figura 2. Células de Brotheas amazonicus coradas com Giemsa. A-B. Metáfases mitóticas com 2n=50, de 

indivíduos macho e fêmea, respectivamente. C. Paquíteno. D-E. Pós-paquítenos, evidenciando 25 bivalentes (D) 

e 23 bivalentes mais uma cadeia constituída por quatro cromossomos (E). Seta=cadeia cromossômica. F. 

Metáfase II com  n=25. Escala=10µm. 
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Figura 3. Células testiculares de Chactopsis amazonica, coradas com Giemsa. A. Paquíteno mostrando a 

existência de filamentos únicos em alguns bivalentes (seta pequena). B-C. Pós-paquítenos, com 18 bivalentes 

(B) e 16 bivalentes mais uma cadeia (seta grande) constituída por quatro cromossomos (C). D. Metáfase II com 

n=18. Escala=10µm. 
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Figura 4. Células de Neochactas sp. coradas com Giemsa. A-B. Metáfases mitóticas com 2n=30 de indivíduos 

macho e fêmea, respectivamente. C. Paquíteno. D-E. Pós-paquítenos, inicial e tardio, respectivamente, com 15 

bivalentes. F. Metáfase II, com n=15. Escala= 10µm. 
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Figura 5.Células testiculares de Chactidae. A-D. Brotheas amazonicus submetidas à técnica de bandamento C e 

posterior coloração com DAPI (A-B) e hibridização in situ fluorescente com sonda de rDNA 28S (C-D). E-H. 

Chactopsis amazonica submetidas à técnica de FISH com sonda do gene 28S (EH). A-B. Pós-paquítenos, 

mostrando regiões heterocromáticas nas extremidades de alguns cromossomos (seta pequena). C-D. Paquíteno e 

pós-paquíteno, respectivamente, evidenciando a presença do gene 28S na região terminal de um bivalente (seta 

grande). E-F. Paquíteno. G-H. Pós-paquítenos. Observe o sítio ribosomal na região terminal de um bivalente 

(seta). Em G e H o bivalente marcado faz parte da cadeia cromossômica. Escala=10µm. 
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Figura 6. Células testiculares de Tityus aba coradas com Giemsa. A. Metafáse com 2n=18. B. Paquíteno. C. 

Pós- paquíteno com 9 bivalentes.D. Célula em metáfase II com n=9. Escala=10µm. 
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Figura 7. Células testiculares de Tityus apiacas coradas com Giemsa. A. Metáfase com 2n=14. B. Paquíteno. C-

H. Pós-paquítenos, evidenciando a presença de sete bivalentes (C), três bivalentes e cadeia com oito 

cromossomos (D), quatro bivalentes e cadeia com seis cromossomos (E), um bivalente e cadeia com doze 

cromossomos (F), e um bivalente e cadeia com número indefinido de cromossomos (G-H). I. Metáfase II com 

n=7. Escala=10µm. 
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Figura 8. Células meióticas de Tityus apiacas submetidas à hibridização in situ fluorescente com sonda de 

rDNA 28S.A. Paquíteno. B. Dois núcleos em pós-paquíteno. Observe o sítio ribossomal na região terminal de 

um bivalente (seta). Escala=10µm. 
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Figura 9. Células de Tityus bahiensis, coradas com Giemsa. A. Metáfase mitótica com 2n=10. B. Paquíteno. C-

E. Pós-paquítenos com cinco bivalentes. Note em E, a presença de uma constrição ou uma repulsão na região 

intersticial dos bivalentes (seta). F. Metáfase II, com n=5. Escala=10µm. 
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Figura 10. Células testiculares de Tityus metuendus coradas com Giemsa. A. Metáfase mitótica com 2n=14. B. 

Paquíteno. C-E. Pós-paquíteno com sete bivalentes (C, E) e cinco bivalentes e uma cadeia constituída por quatro 

cromossomos (D). F. Metáfase II com n=7. Escala= 10µm. 
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Figura 11. Localização da sequênciatelomérica TTAGG em células testiculares de escorpiões Chactidae (A-E) e 

Buthidae (F-H), evidenciando marcações nas regiões terminais dos cromossomos. A-C. Paquíteno, pós- 

paquíteno e metáfase II de Brotheas amazonicus, respectivamente. D-E. Paquíteno e pós- paquíteno de 

Chactopsis amazonica. F-H. Paquítenos de Tityus aba, Tityus martinpaechi e Tityus metuendus, 

respectivamente. Escala=10µm. 
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Figura 12. Células testicularesde Chactidae e Buthidae submetidas à coloração com DAPI depois de técnica de FISH, 

evidenciando diferente quantidade e distribuição da heterocromatin. A-B. Paquíteno e metáfase de Brotheas 

amazonicus. C. Paquíteno de Tityus apiacas. D. Paquíteno de Tityus aba. E. Paquíteno de Tityus bahiensis. F. 

Paquíteno de Tityus martinpaechi. G. Paquíteno de Tityus metuendus. H. Paquíteno de Rhopalurus sp. Escala=10µm. 
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Figura 13. Distribuição da fração de DNA Cot-1 espécie-específico em células testiculares de escorpiões Chactidae (A) e 

Buthidae (B-F), mostrando marcaçõesnas regiões terminais dos cromossomos. A. Paquíteno de Brotheas amazonicus. B-C. 

Paquítenos de Rhopalurus sp. D-F. Paquíteno, pós-paquíteno e metáfase mitótica de Tityus metuendus, respectivamente. 

Note em D-F que os sinais de hibridação são mais fortes. Escala=10µm. 



74 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14. Células testiculares deescorpiões Chactidae (A) e Buthidae (B-C) submetidas à FISH com sonda de DNA 

total (Cot-1 de T. metuendus), evidenciando marcações pequenas (seta) nas regiões intersticiais dos cromossomos. A. 

Paquíteno de Brotheas amazonicus. B-C. Paquítenos de Rhopalurus sp. e Tityus bahiensis, respectivamente. 

Escala=10µm 



75 
 

Discussão 

Em escorpiões, é difícil estabelecer um padrão cariotípico comum para os 

representantes de um mesmo gênero ou família, já que os números diploides são 

extremamente variáveis entre espécies relacionadas. As análises citogenéticas realizadas nesse 

trabalho ampliam as informações para a família Chactidae, já que, até então, existia apenas 

um relato quanto ao número diploide de B. amazonicus (2n=50), sem qualquer caracterização 

sobre o tipo e comportamento dos cromossomos durante a meiose (FERREIRA, 1968). Os 

números diploides verificadosem C. amazonica e Neochactas sp. são mais baixos quando 

comparados com B. amazonicus, bem como com os números cromossômicos observados em 

representantes de outras famílias relacionadas, como 2n=70-84 em Euscorpiidae e 2n=±100 

em Vaejovidae (SCHNEIDER et al., 2017). O 2n=50 encontrado para os indivíduos de B. 

amazonicus aqui analisados é coincidente com aquele registrado anteriormente (FERREIRA, 

1968). No entanto, a presença de cromossomos monocêntricos para as três espécies de 

Chactidae está sendo descrita pela primeira vez para a família. 

Buthidae é a família que mais difere das outras 10 já investigadas citogeneticamente 

por apresentar cromossomos holocêntricos, característica esta que parece ser exclusiva desse 

grupo, e por possuir números diploides relativamente baixos (2n=5 a 2n=56) quando 

comparados com as demais famílias, nas quais é comum a predominância de números 

diploides mais altos (SCHNEIDER et al., 2009a, 2009b,2017). Os butídeos são os mais 

conhecidos citogeneticamente, com um total de 25 gêneros e 70 espécies examinadas 

(SCHNEIDER et al., 2017). 

O número diploide 2n=10 observado na população de T.bahiensis, estudada nesse 

trabalho, é o segundo mais frequente para esta espécie e coincide com aquele registrado para 

outras sete populações já descritas anteriormente, sendo cinco do estado de São Paulo e duas 

do estado de Minas Gerais (PIZA 1943; 1948; 1950; CUNHA & PAVAN, 1954; 

SCHNEIDER et al., 2009a). Porém, para a maioria destas populações do estado de São Paulo, 

foram observadas diferenças intraespecíficas do número diploide, ou seja, 2n=6 e 2n=10 em 

Piracicaba, e 2n=9 e 2n=10 em Batatais e Ribeirão Preto. Inicialmente, Piza (1940) propôs 

que tal diversidade de número cromossômico estaria relacionada a uma variação 

interpopulacional. Estudos posteriores, envolvendo exemplares de uma mesma população, 

comprovaram que esta alta variabilidade de número diploide é uma característica intrínseca 

desta espécie, a qual já revelou nove fórmulas cariotípica distintas 2n=5, 6, 7, 9,10, 12, 

17,18,19 (TAKAHASHI, 1976; SCHNEIDER et al., 2009a). 
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Tityus apiacas e T. metuendus apresentaramo mesmo número diploide, 2n=14. No 

entanto, esta última espécie difere do resultado encontrado por Piza (1952), que observou 

2n=15-16. A similaridade cariotípica entre T.apiacas e T. metuendus pode refletir uma 

proximidade filogenética/biogeográfica entre espécies de distribuição Amazônica e com 

muitas semelhanças morfológicas (LOURENÇO, 2016).Tityus aba, também descrita pela 

primeira vez neste trabalho, exibiu número diploide relativamente baixo, similar ao relatado 

para T. bahiensis (PIZA, 1949), espécies estas que pertencem ao mesmo subgênero Tityus 

(Tityus).  

Em B. amazonicus e C. amazonica, a cadeia cromossômica observada durante a 

meiose provavelmente é resultado de uma translocação envolvendo um pequeno fragmento da 

extremidade de um cromossomo para a região terminal de um elemento não-homólogo. Isto 

explica a ausência de cadeia cromossômica em todas as células de um mesmo indivíduo e a 

manutenção no número diploide na amostra investigada. Por outro lado, em T. metuendus, a 

cadeia cromossômica visualizada em todas as células de dois indivíduos da população da 

UFAM, deve ter sido resultado de translocações recíprocas, as quais estão presentes em um 

estado heterozigoto. Tal rearranjo leva a formação de uma associação entre vários 

cromossomos na meiose I, mas não altera o número diploide. Em T. apiacas, a presença de 

configurações bastantes distintas em células pós-paquitênicas de um mesmo indivíduo 

(bivalentes e cadeias com número variável de cromossomos) indica que somente algumas 

regiões cromossômicas possuem homologia. Tal evento já foi reportado em T. bahiensis 

(SCHNEIDER et al., 2009a), e ocorre devido às diferenças quanto ao comportamento de 

emparelhamento das regiões cromossômicas não-homólogas, isto é, a heterosinapse em fases 

iniciais da prófase leva a formação de bivalentes típicos nas células em pós-paquíteno, 

enquanto que a sinapse somente entre segmentos cromossômicos homólogos resulta na 

formação de associações multivalentes. 

A ausência de recombinação genética, evidenciada pelo comportamento aquiasmático 

dos cromossomos durante a meiose em espécies de Chactidae e Buthidae, é uma característica 

comum para os escorpiões, e tem sido registrada para todas espécies analisadas sob este 

aspecto (SCHNEIDER et al., 2009a; SCHNEIDER & CELLA, 2010; MATTOS et al., 2013; 

ADILARDI, 2014, 2015, 2016). A ausência de crossing-over, parece conferir uma vantagem 

seletiva para este grupo, uma vez que possíveis rearranjos, como aqueles responsáveis pela 

formação de cadeias cromossômicas, e observadas em quatro espécies examinadas aqui, 

poderiam resultar em gametas desbalanceados e afetar a fertilidade dos indivíduos (MATTOS 

et al., 2013).  
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A ausência de marcações evidenciadas pelo bandamento C em C. amazonica e 

Neochactas sp. indica que a quantidade de heterocromatina constitutiva é provavelmente 

pequena e difícil observar através desta técnica. Por outro lado, o padrão de heterocromatina 

constitutiva na região terminal dos cromossomos em B. amazonicus difere daquele encontrado 

anteriormente para escorpiões com cromossomos monocêntricos, uma vez que espécies da 

família Urodacidae e Bothriuridae apresentaram blocos de heterocromatina constitutiva 

localizadas somente na região centromérica da maioria dos cromossomos (SHANAHAN 

1989b; SCHNEIDER et al., 2009b).  

Sequências de DNAs teloméricas podem ser pedidas durante os processos de 

rearranjos cromossômicos. Além disso, as sequências teloméricas que permanecem nos locais 

de translocação/fusão podem estar sujeitas a um encurtamento progressivo das repetições, 

deixando-as indetectáveis pelas abordagens citogenéticas (SLIJEPCEVIC, 1998; 

OCALEWICZ, 2012). A ausência de marcações intersticiais evidenciada pela técnica de FISH 

com sonda telomérica parece ser uma característica comum entre as espécies de escorpiões, 

independentemente do tipo cromossômico e presença de rearranjo. Estudos anteriores 

relataram a mesma característica para outras duas espécies com cromossomos holocêntricos; 

Zaibus fuscus e T. confluens, e para uma espécie de cromossomo monocêntrico Heterometrus 

spinifer (VITKOVÁ et al., 2005; ADILARDI et al., 2015, 2016). 

O número de sítios de rDNA e sua localização terminal nos cromossomos foi 

coincidente para as duas espécies de Chactidae analisadas aqui e para a espécie do gênero 

Tityus. Este resultado diverge do apresentado para outros grupos de animais e plantas, nos 

quais, espécies com características caríotipicas semelhantes frequentemente apresentam 

variação quanto a distribuição dos sítios de rDNA (BOMBAROVA et al., 2007; CABRERO 

& CAMACHO, 2008; DATSON & MURRAY, 2006; SCHNEIDER et al., 2007; CATROLI 

et al., 2011). No entanto, para escorpiões esse padrão é compartilhado entre as espécies, uma 

vez que Mattos et al. (2014) evidenciaram, para sete espécies distintas pertencentes a família 

Buthidae, uma constância quanto a ocorrência dos cístronsribossomais localizados na região 

terminal de dois cromossomos. Além disso, os autores verificaram que esta característica foi 

mantida, mesmo com a ocorrência de diversidade intraespecífica de número diploide.  

A técnica de DNA Cot-1 total tem sido uma ferramenta útil em estudos sobre evolução 

e diversidade caríotipica, uma vez que os DNAs repetitivos desempenham um grande papel 

na modificação do genoma (ELDER & TURNER, 1995). Rearranjos cromossômicos 

estruturais são frequentemente relacionados com regiões de heterocromatina constitutiva, a 

qual é composta por sequências repetitivas (BADAEVA et. al., 2007). Os dados obtidos neste 
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trabalho mostram que a maioria das espécies de escorpiões apresentam uma pequena 

quantidade de sequências ou classes de DNA repetitivos, uma vez que as marcações 

observadas com a FISH-Cot foram pequenas e localizadas principalmente na região terminal 

dos cromossomos. A exceção ocorreu com T. metuendus que exibiu sinais de hibridação bem 

evidentes na região terminal de todos os cromossomos. No entanto, em alguns casos, a 

escassez de DNA altamente e moderadamente repetitivo, detectado pelo Cot-1, não representa 

a ausência de outros tipos de sequências repetitivas, como osmicrossatélites. A localização de 

sequências de microssatélites específicas tem sido usualmente empregada em algumas 

espécies de insetos (KUBAT et al., 2008; CUADRADO & JOUVE, 2010; MILANI& 

CABRAL- DE- MELO, 2014; GUSSO-GOLL et al., 2015) e parece ser uma alternativa para 

comparar padrões de distribuição de sequências repetitivas.  

O emprego da FISH com sonda de DNA Cot- 1 espécie–cruzada revela que as 

sequências repetitivas presentes no genoma de T. metuendus não são compartilhadas com as 

demais espécies. Rápidas modificações nos DNA repetitivos podem gerar sequências 

específicas para cada espécie, podendo originar variações mesmo entre organismos 

estritamente relacionados (MIKLOS, 1985). Repetições específicas no genoma possuem uma 

distribuição não-aleatória e formam clusters dentro de blocos de heterocromatina (PITA et al., 

2014). Para B.amazonicus, essa relação ficou muito clara, uma vez que a localização do 

rDNA e do DNA repetitivo coincidiram com a localização dos blocos de heterocromatina, 

localizados nas extremidades terminais dos cromossomos.  

A comparação dos resultados obtidos com o bandamento C e coloração DAPI-FISH 

com os dados de FISH-Cot evidenciou um padrão variável de distribuição destas regiões, ou 

seja, com marcação pontual de heterocromatina e Cot (B. amazonicus e Rhopalurus sp.), com 

pequenos blocos de heterocromatina e grandes marcações de Cot (T. metuendus), com regiões 

heterocromáticas evidentes e ausência de sinal de Cot (T. apiacas), com sinal negativo da 

heterocromatina e Cot (T. bahiensis e T. martinpaechi). Essas informações indicam que as 

regiões repetitivas nos cromossomos de escorpiões precisam ser analisadas através de 

diferentes abordagens citogenéticas. Além disso, somente após um conhecimento mais 

abrangente da quantidade e tipos de sequências repetitivas presente no genoma dos escorpiões 

será possível afirmar se há uma relação entre a ocorrência destas regiões com os índices de 

rearranjos cromossômicos encontrado nas espécies.  
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8. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Os resultados obtidos com a análise citogenética das três espécies da família Chactidae e 

sete espécies da família Buthidae permitiram constatar que: 

- Populações bissexuais de Tityus serrulatus possuem o mesmo número diploide 

observado nas populações partenogenéticas.Além disso, essa espécie apresenta um sistema 

de cromossomos sexuais, sendo as fêmeas o sexo heterogamético (ZW) e os machos o 

homogamético (ZZ).  

-Nos cactídeos, os números diploides são mais altos (2n=50, 2n=36 e 2n=30) do que nos 

butídeos (2n=6, 2n=10, 2n=14, 2n=18, 2n=26) e as espécies possuem cromossomos 

monocêntricos.  

-Rearranjos cromossômicos do tipo translocação simples ou recíproca são responsáveis 

pela formação de cadeias cromossômicas observadas na meiose I de algumas espécies. 

- O número de sítios de rDNA e sua localização terminal nos cromossomos foi o mesmo 

para as espécies de Chactidae e do gênero Tityus.  

- As sequências de DNA altamente e moderadamente repetitivas não estão presentes em 

grande quantidade no genoma dos escorpiões e apresentam um padrão variável entre as 

espécies relacionadas. 

- Regiões repetitivas nos cromossomos de escorpiões precisam ser analisadas através de 

diferentes abordagens citogenéticas para se correlacionar a ocorrência destas regiões com os 

índices de rearranjos cromossômicos encontrado nas espécies.  

 


