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 Abstrakt 

 

Podrad mesothelidných pavúkov je z cytogenetického hľadiska veľmi málo prebádaný. 

Predkladaná diplomová práca je zameraná na karyotypovú evolúciu týchto pavúkov. 

Vzhľadom k tomu, že sa jedná o najbazálnejšiu skupinu pavúkov, môže analýza ich 

cytogenetiky priniesť dôležité údaje o ancestrálnom karyotype pavúkov. U jednotlivých 

zástupcov sú v práci popísané diploidné počty a morfológia chromozómov, meiotické 

delenie, pohlavné chromozómy a tiež vzor vybraných molekulárnych markerov, ktoré boli 

detekované pomocou techniky fluorescenčnej in situ hybridizácie. Podľa mojich 

výsledkov, mesothelidné pavúky disponujú vysokým počtom chromozómov a  prevahou 

jednoramenných chromozómov.  Na rozdiel od ostatných pavúkov majú málo 

diferencované pohlavné chomozómy.  

 

 

Kľúčové slová: evolúcia, pavúk, chromozóm, karyotyp, fluorescenčná in situ hybridizácia, 

nukleolárny organizátor, pohlavné chromozómy 



Abstract 

 

Cytogenetics of mesothelid spiders is largely unkown. The presented diploma thesis is 

focused on the karyotype evolution of these spiders. As it is the most basal group of 

spiders, the analysis of its cytogenetics can bring important data about ancestral spider 

karyotype. In the framework of my thesis, I analysed diploid chromosome numbers, 

chromosome morphology, meiotic division, sex chromosomes and the pattern of selected 

molecular markers that were detected by fluorescence in situ hybridization. According to 

my results, mesothelid spiders have a high number of chromosomes and the prevalence of 

monoarmed chromosomes. Unlike other spiders, mesothelids have little differentiated sex 

chromosomes. 

 

 

Key words: evolution, spider, chromosome, karyotype, fluorescence in situ hybridization, 

nucleolar organiser region, sex chromosomes 
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 Zoznam použitých skratiek 

 

 

BLAST     Basic Local Alignment Search Tool 

 

BSA           hovädzí sérový albumín (z angl. bovine  serum albumine) 

 

Cy3  cyanine dye 3 

 

DABCO    1,4-diazabicyclo[2.2.2]oktan 

 

DAPI         4´,6-diamidino-2-phenylindol 

 

dNTP         zmes štyroch deoxynukleosid trifosfátov (dATP, dGTP, dCTP, dTTP) 

 

DSB dvojvláknový zlom (z angl. double strand break) 

 

FISH          fluorescnčná in situ hybridizácia 

 

mRNA       mediátorová ribonukleová kyselina (z angl. messenger RNA) 

 

ITS            vnútorné transkribované medzerníky (z angl. internal transcribet spacer) 

 

NCBI National Center for Biotechnology Information 

 

NOR nukleolárny organizátor (z angl. nucleolus organizer  region) 

 

PBS           pufor obsahujúci NaCl, KCl, KH2PO4, Na2HPO4 . 12H2O 

 

PCR         polymerázová reťazová reakcia, metóda amplifikácie DNA 

 

rDNA       úseky DNA kódujúce gény pre ribozomálnu RNA 

 

RT            izbová teplota (z angl. room temperature) 

 

SCP          zvláštny pár pohlavných chromozómov, (z angl. sex chromosome pair) 

u niektorých opistotelných pavúkov, ktorého  chromozómy nie sú morfologicky 

diferencované, mohlo by sa jednať o pôvodné pavúčie gonozómy  

 

snRNA     malá jaderná RNA (z angl. small nuclear RNA) 

 



SSC          tzv. SSC pufor, 1x SSC obsahuje 0,15 mol/l chloridu sodného, 0,015 mol/l 

citrátu sodného 

 

Tm          teplota topenia (z angl. melting temperature)   

 

UBF         protín zúčastňujúci sa transkripcie 45S rDNA (z ang. upstream binding factor) 
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1 Úvod 

Cytogenetika pavúkovcov za posledné obdobie dospela k značnému rozvoju. Druhým 

najpočetnejším radom pavúkovcov sú pavúky (Aranea). Obecne ich môžeme rozdeliť na 

dva základne podrady a to – Mesothelae a Opisthothelae. Podrad Opisthothelae sa ďalej 

delí na dva infrarady, Mygalomorphae a Araneomorphae.  

Napriek tomu, že je rad pavúkov z cytogenetického hľadiska prebádaný lepšie ako ostatné 

rady pavúkovcov, údaje sú veľmi nerovnomerné.  Tento rad zahŕňa viac ako 47 tisíc 

druhov rozdelených do 116 čeľadí. Veľká väčšina  štúdií sa týka araneomorfných pavúkov.  

Pavúky sa vyznačujú pestrou karyotypovou diverzitou, ktorá zahŕňa okrem veľkého 

rozpätia diploidných počtov (medzi 7 až 128) aj vysokú rozmanitosť v systémoch 

pohlavných chromozómov. Morfologicky najčastejšie sa vyskytujúcimi chromozómami 

u pavúkov sú monocentrické chromozómy (Král et al. 2006). Skupina Mesothelae zahŕňa 

celkovo iba jednu dochovanú čeľaď Liphistiidae, ktorá sa ďalej delí na dve podčeľade  

Liphistiinae a Heptathelinae s celkom ôsmimi rodmi a 116 druhmi. Sú to pavúky, ktoré 

obývajú tropické a subtropické oblasti juhovýchodnej a východnej Ázie. Zachovali si 

určité znaky špecifické pre spoločného predka všetkých pavúkov. Napriek tomu, že je táto 

skupina evolučne aj cytogeneticky zaujímavá, je jednou z najmenej preskúmaných skupín 

pavúkov. Aj keď je výskyt týchto pavúkov geograficky obmedzený a prístup k nim 

problematický, je veľmi dôležité študovať nie len ich morfológiu tela, ale tiež ďalšie 

aspekty ich biológie, ktoré môžu byť veľmi nápomocné pri posudzovaní fylogenetických 

vzťahov. Aj z tohto dôvodu je práca zameraná práve na túto skupinu. V doposiaľ 

získaných výsledkoch bol stanovený diploidný počet a karyotyp iba pri jedinom druhu 

Heptathela kimurai (Kishida 1923) (2n = 80, ± 96).  Práca okrem diploidného počtu, 

morfológie chromozómov a chromozómového určenia pohlavia pojednáva tiež 

o niekoľkých molekulárne cytogenetických markeroch, ktoré neboli doposiaľ u tejto 

skupiny pavúkov analyzované. 

 

 

 



11 

 

 

1.1 Ciele práce 

    

Zástupcovia podradu Mesothlae sú považovaní za najpôvodnejšie dochované pavúky. 

Práve preto je táto práca zameraná na tento podrad so snahou určiť pôvodný stav 

vybraných znakov u fylogeneticky  bazálnych pavúkov.  

Cieľom diplomovej práce bolo na vybraných zástupcoch mesothelidov: 

 Stanoviť počet a morfológiu chromozómov (preparáty farbené Giemsou) 

 Detegovať a charakterizovať pohlavné chromozómy 

 Popísať vzor nukleolárnych organizátorov použitím fluorescenčnej in situ 

hybridizácie (FISH) 

 Optimalizovať detekciu vybraných repetitívne usporiadaných génov (histón H3,  

U2 snRNA) pomocou FISH 

 Potvrdiť alebo vyvrátiť neprítomnosť telomerického motívu článkonožcov 
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2 Prehľad literatúry 

     2.1 Taxonómia a biológia mesothelidných pavúkov 

        

       Pavúky sa vyznačujú vysokou druhovou rozmanitosťou. Zahŕňajú 47 556 druhov 

deliacich sa celkom do 117 čeľadí (World Spider Catalog 2018). Sú rozšírené vo všetkých 

ekologických prostrediach sveta okrem polárnych oblastí a pohorí s vysokou nadmorskou 

výškou. Môžeme ich rozdeliť na tri základné evolučné vetvy, ktoré predstavujú skupiny 

Mesothelae, Mygalomorphae a Araneomorphae. Najpôvodnejšou z nich je podrad 

Mesothelae. Pavúky patriace do tejto skupiny sú označované ako žijúce fosílie a zároveň 

sú považované za najprimitívnejšie pavúky na Zemi. Majú špecifickú segmentáciu tela a 

niekoľko morfologických znakov, ktoré sú typické pre spoločného predka všetkých 

pavúkov. Sú to predovšetkým tergity a sternity (brušné a chrbtové doštičky) na zadočku, 

ďalej dorzoventrálna svalovina abdomenu, dva páry pľúcnych vakov a štyri páry snovacích 

bradaviek umiestnených tesne pri vyústení druhého páru pľúcnych vakov (Xin Xu 2015). 

Podrad Mesothelae je známy už z obdobia vrchného karbónu (viac než 299 miliónov 

rokov). Z týchto čias  pochádza prvá známa fosília a zároveň najstarší pavúk patriaci do 

tohto podradu Eothele montcauensis (Selden 1996). Ako ďalší zástupca z tohto obdobia 

bol popísaný druh Paleothele montceauensis (Selden 1996). Príslušnosť k mesothelidným 

pavúkom bola určená vďaka počtu a tvaru snovacích bradaviek. Tiež vyhynuté 

čeľade  Arthrolycosidae a Arthromygalidae z obdobia karbónu a permu boli klasifikované 

ako členovia Mesothelae (Selden 2014). Dnes je tento podrad druhovo chudobnejší. Tvorí 

ho jediná dochovaná čeľaď Liphistiidae zastúpená 8 rodmi (World Spider Catalog 2018). 

Túto čeľaď delíme na dve podčeľade: Liphistiinae a  Heptathelinae. Podčeľaď Liphistiinae 

je zastúpená jediným dochovaným rodom Liphistius vyskytujúcim sa v oblasti 

juhovýchodnej Ázie, konkrétne v: Indonézií (Sumatra), Malaysii, Mjanmarsku  a Thajsku. 

Podčeľaď Heptathelinae je zastúpená siedmimi rodmi s rôznym výskytom. Na Japonských 

ostrovoch sa vyskytujú iba rody Heptathela a Ryuthela. Ďalších päť rodov sa vyskytuje 

medzi Čínou a Vietnamom. Konkrétne sú to: Ganthela (Čína), Qiongthela (Čína, 

Vietnam), Vinathela (južná Čína, Vietnam), Songthela (južná Čína a severný Vietnam) a 

Sinothela (Čína). Podčeľaď Liphistiinae je teda od podčeľade  Heptathelinae oddelená aj 

https://en.wikipedia.org/wiki/Arthrolycosidae
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geograficky. Výskyt týchto druhov obmedzený iba na juhovýchodnú a východnú Áziu 

odzrkadľuje extrémne vysoký stupeň endemizmu (Xu et al. 2015, 2016). 

  

Obr. 1: Kladogram čeľade Liphistiidae: Kladogram odzrkadľuje evolučné postavenie 

jednotlivých rodov, prevzaté z Xu et al. 2015. 
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Napriek tomu, že zástupcovia čeľade Liphistiidae patria medzi najprimitívnejšie žijúce 

pavúky, sú relatívne veľké a dožívajú sa extrémne vysokého veku (od 5 do 18 rokov). 

Ďalšími špecifickými znakmi Mesothelae sú článkovaný abdomen, srdce, ktoré má päť 

párov ostií, primitívne kopulačné orgány a ako najdôležitejší znak sa označuje pár 

pľúcnych vakov na 1 a 2 článku abdomenu. (Bristowe 1976, Coddington & Levi 1991, 

Haupt 2003, Xin Xu 2015).   

Mesothelidi svoj život prispôsobili pobytu v norách, ktoré si vytvárajú ako prístrešok 

a zároveň ako ochranu pred potenciálnym nebezpečenstvom. Na prvý pohľad dobre ukryté 

nory, vytvorené prevažne na strmých svahoch, sú uzavreté padacími dvierkami. 

Zástupcovia podčeľade Liphistiinae majú okolo úkrytov naťahané dlhé signálne siete do 

tvaru lúčov vychádzajúcich z jedného bodu, ktorý predstavuje vchod do úkrytu. Pohybom 

koristi po týchto vláknach sa prenášajú vibrácie, ktoré sú zachytené vibračnými receptormi 

na nohách pavúka a tým je možné ľahšie lokalizovať potenciálnu korisť (Haupt 2003). 

 

     2.2  Cytogenetika pavúkov 

2.2.1 Evolúcia diploidných počtov a morfológie chromozómov 

       Doposiaľ boli stanovené karyotypy celkovo len u dvoch percent všetkých zástupcov 

z radu pavúkov (Araújo et  al. 2017). Rozpätia, ktoré dosahujú diploidné počty sú však 

značne rozsiahle. Pohybujú sa  od 7 do 128 chromozómov. Zástupca s najnižším dodnes 

zisteným diploidným počtom je araneomorfný pavúk Ariadna lateralis (Segestriidae, 

Suzuki 1954). Naopak, druh s najvyšším zisteným diploidným počtom, je sklípkan 

Cyclocosmia siamensis patriaci do čeľade Ctenizidae (Král et al. 2013). Väčšina údajov 

o karyotypoch pojednáva o araneomorfných pavúkoch. Iba niekoľko prác sa týka 

cytogenetiky skupín Mygalomorphae a Mesothelae. U mesothelidných pavúkov bol 

doposiaľ študovaný iba jediný zástupca Heptathela kimurai. Tento druh bol karyotypovaný 

dvakrát. Pôvodná informácia z roku 1950 stanovuje diploidný počet chromozómov na 80. 

O štyri roky neskôr, bol počet opravený na 96. Aj tento výsledok bol však označený len 

ako približný. Stanovený bol tiež systém pohlavných chromozómov X₁X₂0 (Suzuki 1954). 

Na základe tohto jedného údaju sa skupina Mesothelae považuje za skupinu všeobecne 

dosahujúcu vyššie diploidné počty chromozómov (Suzuki 1954). V karyotype Heptathela 
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kimurai prevažujú jednoramenné chromozómy, teda akrocentrické a subtelocentrické (Král 

et al. 2013).  

2.2.2 Evolúcia pohlavných chromozómov 

      U živočíchov môže byť pohlavie determinované geneticky prostredníctvom 

špecifických génov, alebo negeneticky pomocou vonkajšieho faktoru. Negenetické určenie 

pohlavia (environmental sex determination, EDS) je dané environmentálnymi vplyvmi. U 

cicavcov bolo až do vzniku genetickej determinácie pohlavie určované prevažne teplotou 

prostredia počas embryonálného vývoja. V tomto spôsobe determinácie pohlavia je 

doležitým enzýmom aromatáza, ktorá má za určitých teplotných podmienok schopnosť 

konverzie testosterónu na estrogén. Toto určenie nájdeme ešte dnes u niektorých 

živočíchov, najmä rýb a plazov. Genetické určenie pohlavia (GSD) je závislé na 

prítomnosti pohlavných chromozómov. Nájdeme ho u živočíchov, výnimočne sa vyskytuje 

u niektorých druhov zo skupiny krytosemenných rastlín a machorastov (Bull 1983). 

Pohlavné chromozómy sú definované ako zvlášny typ chromozómov, ktoré sa od 

autozómov odlišujú veľkosťou, tvarom aj správaním počas bunkového delenia.  

Napriek tomu, že všetky druhy, u ktorých sa vyskytuje chromozómové určenie pohlavia sú 

závislé na prítomnosti pohlavných chromozómov, typy tejto determinácie pohlavia sú 

rôzne. Poznáme dva základné typy. Prvým je Abraxas, alebo tiež nazývaný vtáčí typ. 

V tomto prípade samička produkuje dva typy gamét a je teda heterogametická (ZW) 

a samec je homogametický (ZZ). Druhým základným typom je typ Drosophila (cicavčí 

typ), kedy je samička na rozdiel od vtáčieho typu homogametická (XX) a samec je 

heterogametický (XY). Pri tomto type určenia pohlavia sa vyskytuje viacero podtypov, 

napr. Lygaeus ♂ XY/ ♀ XX a Protenor ♂ X0/ ♀ XX kedy 0 predstavuje absenciu Y 

chromozómu (Bull 1983). Systém XY je najčastejšie sa vyskytujúcim systémom určenia 

pohlavia. U niektorých druhov sa vyskytujú zriedkavejšie odvodené podtypy, ktoré však 

stále patria do hlavných typov Drosophila alebo Abraxas. Patria medzi ne aj pavúky, 

u ktorých sa vyskytujú systémy s početnými X chromozómami. 

Predpokladá sa, že v evolúcií vznikli pohlavné chromozómy z páru homologických 

autozómov (Ohno 1967). Prvým krokom pri vzniku pohlavných chromozómov je mutácia 

v jednom alebo oboch génoch, spojených s rozmnožovaním, ktoré ležia na autozómovom 

páre. Tieto gény sa postupne stávali výhodnejšie pre jedno alebo druhé pohlavie 

a determinovali samčiu alebo samičiu fertilitu. Ďalším krokom je nahromadenie sexuálne 
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antagonistických génov okolo génu určujúceho pohlavie. Následne musí dôjsť k potlačeniu 

rekombinácií v danom úseku medzi proto-X a proto-Y. To je umožnené napríklad 

prostredníctvom chromozomálnych prestavieb (iznverzia, translokácia). Dochádza 

k značnej strate homológie pohlavných chromozómov a k hromadeniu stratových mutácií 

na nepárovom pohlavnom chromozóme (alozóme). Tým sa začína alozóm štruktúrne 

diferencovať a vo výsledku sa väčšinou zmenšuje,  stráca množstvo svojich génov, 

degeneruje, vykazuje zvýšenú heterochromatinizáciu a akumuláciu transponovateľných 

elementov (Charlesworth & Charlesworth 2000). K diferenciácii nerekombinujúceho 

nepárového pohlavného chromozómu prispieva niekoľko procesov, napr. genetický 

hitchhiking (Engelstädter 2008,  Clark & Wall 1996). V tomto prípade sa menej škodlivá 

alela fixuje pomocou genetickej väzby so selekčne výhodnou alelou. Významným sa tento 

dej stáva najmä na alozóme, ktorý je neprístupný rekombináciám (Engelstädter 2008, 

Clark & Wall 1996). Hromadenie škodlivých mutácií môže byť zapríčinené aj procesom 

označovaným ako Mullerova rohatka. Je umožnený potlačením rekombinácie medzi 

párovým pohlavným chromozómom a alozómom. Dochádza tak k akumulácií škodlivých 

mutácií na alozóme a jeho degradácií (Muller 1964, Felsenstein 1974, Charlesworth 1978). 

Tento model je však uplatniteľný iba v malých populáciách, kde môže dochádzať ku 

genetickému driftu. Potlačením rekombinácie medzi alozómom a párovým pohlavným 

chromozómom nie je možné nahradiť alely a to môže viesť k náhodnej strate alozómu bez 

stratovej mutácie. V populácií sa potom už nebude nachádzať alozóm bez stratovej 

mutácie, ale len s jednou a viac mutáciami.  

Diferencovaný alozóm nesie vysoké množstvo nefunkčných génov, ktorých ale homológy  

na párovom chromozóme funkčné sú. Vytvára sa tým značná nerovnováha, ktorá by mohla 

viesť až k parciálnej monozómii. Niektoré druhy tento problém riešia kompenzáciou dávky 

génov ležiacich na pohlavných chromozómoch (Ohno 1967). Vďaka tomuto procesu 

heterogametické pohlavie, ktoré má iba jeden funkčný X chromozóm produkuje rovnaké 

množstvo produktov génov lokalizovaných na X chromozóme ako homogametické 

pohlavie, ktoré ma dva X chromozómy (Charlesworth 1978). U samíc cicavcov dochádza 

ku kompenzácií dávky génov pomocou inaktivácie jednej kópie X chromozómu. Dochádza 

k nej v  embryonálnom štádiu a tento X je inaktivovaný náhodne  (Lyon 1974). 

Kompenzácia dávky sa vyskytuje aj u modelových organizmov ako je Drosophila 

melanogaster alebo Caenorhabditis elegans. Princíp  je však odlišný, ako v prípade 

inaktivácie u cicavcov.  
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2.2.3 Evolúcia pohlavných chromozómov u pavúkov  

        Pavúky majú charakteristické pohlavné systémy, často s mnohonásobnými X 

chromozómami. Za ancestrálny systém sa považuje systém X₁X₂0. U heterogametického 

pohlavia v tomto prípade absentuje Y chromozóm. Samec (X₁X₂) a samička (X₁X₁X₂X₂) sa 

tak odlišujú v  diploidnom počte o dva chromozómy. Tento systém je uvádzaný u väčšiny 

pavúkov (Benavente & Wettstein 1980) nevynímajúc ani bazálnu skupinu Mesothelae či 

Mygalomorphae (Araújo et al. 2005, Suzuki 1954). Na základe rozličnej veľkosti  

pohlavných chromozómov a absencie chiazmat pri párovaní počas samčej meiozy, sú oba 

X chromozómy považované za nehomologické (Kořínková & Král 2013).  Názory na 

vznik tohto systému sa rozchádzajú. Jedna hypotéza hovorí o vzniku prostredníctvom 

nondisjunkcie jediného pôvodného X a následnej diferenciácie druhého X chromozómu 

(White 1940, Postiglioni & Brum-Zorrilla 1981). Druhá hypotéza predpokladá vznik 

systému rozpadom pôvodného metacentrického na dva akrocentrické X chromozómy 

(Bole-Gowda 1950, White 1973). Ako možnosť sa tiež uvádza vznik rozpadom 

aberantného dicentrického X chromozómu (Suzuki 1954). Systém X₁X₂0 bol doposiaľ 

nájdený až u 77% všetkých karyotypovaných pavúkov (Araújo et al. 2005). Tento 

pohlavný systém je evolučne veľmi stabilný. Sekundárne systémy vznikali z tohto typu 

rôznymi prestavbami chromozómov alebo nondisjunkciou. U niektorých zástupcov sa 

vyskytuje pohlavný systém s iba jedným X chromozómom. S vysokou pravdepodobnosťou 

vznikol fúziou oboch prítomných X chromozómov (Kořínková & Král 2013). Takýto 

systém označujeme ako X0 a môžeme ho nájsť najmä u entelegynných a haplogynných 

pavúkov. Ďalej poznáme systémy s 3 alebo 4 X chromozómami, ktoré sa vyskytujú najmä 

u niektorých mygalomorfných a entelegynných pavúkov. Môžu vznikať pravdepodobne 

nondisjunkciou a diferenciáciou gonozómov. Existujú aj pohlavné systémy s vyšším 

počtom pohlavných chromozómov X než 4. Sú typické najmä pre skupinu 

Mygalomorphae. Vznikajú pravdepodobne nondisjunkciou, štiepením pohlavných 

chromozómov alebo prestavbami medzi autozómami a gonozómami (Kořínková & Král 

2013). Extrémnym prípadom týchto mnohonásobných X chromozómov je zástupca 

z čeľade Hexathelidae Macrothele gigas, u ktorého môžeme pozorovať 13 X 

chromozómov. Jedná sa o doposiaľ najväčší počet pohlavných chromozómov X 

u systémov pohlavných chromozómov tvorených len chromozómami X (Král et al. 2013).  

Napriek pestrej škále pohlavných systémov vyskytujúcich sa u pavúkov, prítomnosť Y 

chromozómu je relatívne vzácna (Maddison 1982, Rowell 1985).  Môžeme povedať, že 
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jeho výskyt bol zistený jedine v systémoch s tzv. neopohlavnými chromozómami. Tento 

typ chromozómov vzniká prestavbami medzi už prítomnými pohlavnými chromozómami 

a autozómami. Najčastejším typom prestavieb v tomto prípade sú reciproké alebo 

Robertsonove translokácie (Castillo et al. 2014). Y chromozóm bol prvý raz u pavúkov 

detegovaný v chromozómovom určení X1X2Y u niektorých zástupcov z čeľade Filistidae 

a Sicariidae (Hetzler 1979). Tento systém pohlavných chromozómov je zrejme často sa 

vyskytujúci aj u čeľade Pholcidae. Môžeme u nich pozorovať Y chromozóm veľmi malej 

veľkosti. To bolo pravdepodobne dôvodom chybnej interpretácie výsledkov u niektorých 

predošlých autorov. Tí vo svojich prácach zamieňali nezvyčajný pohlavný systému X1X2Y 

za bežne sa vyskytujúci X1X20. Výskyt Y chromozómu tak nebol rozpoznaný u samcov 

druhu  Pholcus phalangoides (Painter 1914, Rodríguez et al. 2002) a Spermatophora 

senoculata (Painter 1914) (Král et al. 2006). U ostatných študovaných zástupcov tejto 

čeľade bol detegovaný X0 systém (Araújo et al. 2005). Predpokladá sa, že tento systém X0 

vznikol u týchto druhov konverziou zo systému X1X2Y. Tento systém je však natoľko 

odvodeným typom chromozómového určenia pohlavia, že je veľmi náročné spätne 

rekonštruovať spôsob jeho vzniku zo systému X1X2Y. Y chromozóm je prítomný aj 

v pohlavnom systéme XY. Ten bol prvý raz popísaný u pavúka rodu Atypus 

(Mygalomorphae), u ktorého s vysokou pravdepodobnosťou vznikol  zo systému X0 

prestavbami medzi pohlavnými chromozómami a autozómami za vzniku neo X a neo Y 

chromozómu (Řezáč et al. 2006). Zaujímavým typom pohlavných chromozómov 

u pavúkov sú tzv. SCP (sex chromosome pair). Jedná sa o pár pohlavných chromozómov, 

ktorého chromozómy nie sú morfologicky diferencované, a ktorý bol detegovaný u  

viacerých opistothelných pavúkov. Mohlo by sa tak jednať o pôvodné pavúčie gonozómy 

(Král et al. 2013). Zdanlivá neprítomnosť SCP u niektorých pavúkov je pravdepodobne 

spôsobená tým, že SCP nie sú morfologicky diferencované, nemajú špecifické správanie 

počas meiózy a teda je častokrát náročné ich detegovať.  

2.2.4 Meióza a správanie pohlavných chromozómov u pavúkov  

       U niektorých pavúkov môžeme detegovať špecifické modifikácie meiotického delenia. 

Tieto modifikácie sa vyskytujú väčšinou počas profázy alebo metafázy meiózy I. Jednou z 

modifikácii je difúzne štádium. U mygalomorfných pavúkov sa vyskytuje u samcov rodu 

Antrodiaetus (Antrodiaetidae), Macrothele (Hexathelidae) a podčeľade Ischnothelinae 

(Dipluridae) (Král et al. 2013). Ďalej bolo popisané u bazálných skupín araneomorfných, 

a tiež u niektorých skupín entelegynných pavúkov (Král et al. 2006, Král &  Kořínková 
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2013). Rovnako tak ho môžeme pozorovať u všetkých samičiek pavúkov, pre ktoré je 

pravdepodobne jedným zo základných znakov meiotického delenia (Král et al. 2011). 

Vyskytuje sa počas neskorej profázy I. Je sprevádzané výraznou dekondenzáciou 

chromatínu, ktorá  pravdepodobne odzrkadľuje zvýšenú transkripčnú aktivitu. Na rozdiel 

od autozómov, ktoré sú značne dekondenzované, pohlavné chromozómy sú 

heterochromatinizované a teda inaktivované (Král et al. 2006). Počas diakinézy 

u samčieho pohlavia jedincov čeľade Agelenidae (Revell 1947, Král & Kořínková 2013) 

a Lycosidae (Chemisquy et al. 2008) je pozorovateľná bipolarizácia jadra. Bivalenty 

formujú dve nerovnomerné skupiny, z ktorých iba v jednej sú prítomné X chromozómy. 

Podobne je tomu v anafáze prvého meiotického delenia. Je pravdepodobné, že sa tento dej 

bežne vyskytuje u všetkých entelgynných pavúkov (Král & Kořínková 2013). Ďalšou 

výraznou meiotickou modifikáciou je achiazmatická meióza, kedy dochádza k potlačeniu 

vzniku chiazmat a zároveň potlačeniu vzniku crossing-overu. Kvôli absencii chiazmat sú 

štádia delenia diplotene a diakineza nahradené jedným štádiom tzv. postpachytene. 

Achiazmatická meióza sa vyskytuje vždy iba u jedného pohlavia, a to vždy 

heterogametického (Nokkala & Nokkala 1983). Pozorovateľná je napríklad u pavúka 

Euagrus lynceus (Dipluridae) (Král et al. 2013), u zástupcov radu Trichoptera 

(Suomalainen 1966), Lepidoptera (Suomalainen et al. 1973) alebo u niektorých zástupcov 

radu Diptera (White 1973). U samcov druhu Diplura cf. petrunkevitchi sa vyskytuje tzv. 

kryptochiazmatická meióza (Král et al. 2011). Evolučne predstavuje medzistupeň medzi 

chiazmatickou a achiazmatickou meiózou a špecifická je oneskoreným vznikom chiazmat 

(White 1973).  

Všeobecne platí, že pohlavné chromozómy u pavúkov samčieho pohlavia zvyknú 

vykazovať počas meiózy odlišné správanie od autozómov. Typickým znakom je  

heterochromatinizácia pohlavných chromozómov v profáze I, ktorej dôsledkom je odlišná 

intenzita farbenia tzv. pozitívna alebo negatívna heteropyknóza (Král et al. 2006, 2011). 

U samíc pavúkov sa vyskytuje špecifické správanie X chromozómov, nakoľko disponujú 

dvomi kópiami každého X chromozómu. Už počas interfázy dochádza k párovaniu, ktoré 

podľa všetkého zabraňuje rekombinácii medzi chromozómami, patriacimi k odlišným 

párom X chromozómov (Král 2007; Král et al. 2011).    
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2.2.5 Evolúcia a štruktúra repetitívne usporiadaných génov 

2.2.5.1 Nukleolárne organizátory a rDNA 

      Klastre rDNA génov sú v interfáznom jadre uložené v jadierku, ktoré je špecifická 

doména jadra prítomná v eukaryotických bunkách. Je miestom biogenézy ribozomálnej 

RNA (rRNA) a ribozomálnych podjednotiek 40S a 60S (Raška 2006). Jadierko nie je 

stabilná štruktúra. Jeho tvar a veľkosť  varíruje podľa aktivity závislej na konkrétnych 

častiach bunkového cyklu a od konkrétneho typu bunky. Ako príklad môžeme uviesť 

jadierka v ľudských bunkách, ktorých veľkosť sa značne líši. V maturovaných 

lymfocytoch má jadierko menej ako 1 μm, zatiaľ čo v proliferujúcich bunkách môže mať 

veľkosť od 3 do 9 μm (Hernandez-Verdun 2011). Počas bunkového cyklu sa jadierko 

vyvíja v okolí génov pre ribozomálnu RNA. Oblasti chromozómov, ktoré sú pre tvorbu 

jadierka počas interfáze rozhodujúce sa nazývajú nukleolárne organizátory (nucleolus 

organiser region, NOR). V nasledujúcej metafáze za súčasného  rozpadu jadierka je možné 

často pozorovať pretrvávajúcu asociáciu týchto chromozómov v oblastiach NOR. Je 

pravdepodobné, že táto asociácia môže spôsobovať rekombinácie medzi nehomologickými 

akrocentrickými chromozómami, ktoré často vedú k Robertsonovým translokáciám 

(Bloom et al. 1970). Prvý raz boli nuklolárne organizátory identifikované a popísané 

Barbarou McClintock v oblasti chromozómu číslo 6 u kukurice (McClintock 1934). 

Nukleolárne organizátory vytvárajú na chromozómoch tzv. sekundárnu konstrikciu, ktorá 

sa u mnohých doposiaľ študovaných druhov vyskytuje v blízkosti koncov chromozómov. 

Vytvára sa tak úsek, tzv. satelit, ktorý je oddelený touto konstrikciou od zvyšku 

chromozómu. Gény pre ribozomálnu RNA (rRNA) sú usporiadané v  tandemových 

repetíciách a označujeme ich ako transkripčné jednotky. Tieto transkripčné jednotky sú 

oddelené medzerníkmi a transkribované do jednej veľkej pre-rRNA pomocou RNA 

polymerázy I. U eukaryotických organizmov prekurzor rRNA obsahuje za sebou 

nasledujúce sekvencie 18S, 5.8S a 28S, ktoré sú oddelené od seba  internými medzerníkmi 

a transkribované spoločne ako 45S rRNA (Olson et al. 2000, Raška 2006). Toto poradie je 

vysoko konzervované. Repetície pre 5S rRNA, ktoré zahŕňajú stovky až tisíce kópií sa 

nachádzajú v odlišnej časti genómu a prepisované sú prostredníctvom RNA polymerázy III 

(Wachtler & Stahl 1993). Produkcia 45S rRNA je zastavená v konečných štádiách profázy, 

kedy podjednotky polymerázy I asociujú s rDNA v nukleolárnych organizátoroch. 

V metafáze tieto podjednotky môžu prechodne disociovať (Hernandez- Verdun 2011).  
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Mnohé štúdie z posledných rokov sú zamerané na úlohu jadierka v bunkovej odpovedi na 

poškodenie DNA. Ukázalo sa, že niektoré v jadierku prítomné proteíny majú dôležité 

funkcie, ktoré neboli ešte donedávna známe. Jedným z týchto proteínov je  nukleolín 

(NCL). Je to eukaryotický jadierkový multifunkčný fosfoproteín patriaci do rodiny 

molekulárnych chaperónov, ktorý má významnú úlohu pri biogenéze ribozómov 

a navodzovaní pre-rRNA transkripcie. Pre-rRNA transkripcia je proces, prebiehajúci 

v jadierku, pri ktorom dochádza k prepisu rDNA do prekurzoru ribozomálnej RNA. Tento 

prekurzor je počas, alebo bezprostredne po transkripcii upravovaný a asociovaný 

s ribozomálnymi proteínmi. Zistilo sa však, že inou, rovnako významnou funkciou 

nukleolínu je  úloha v bunkovej odpovedi na dvojvláknové zlomy  DNA (double strand 

break, DSB). NCL interaguje s fosforylovanou formou histónu H2X (λH2AX), ktorý je 

dôležitým markerom dvojvláknových zlomov. Spolupracuje tiež s MRN komplexom 

(MRE11- NBS1- RAD50) a tak zabezpečuje prístup opravných faktorov. Bunky, ktoré sú 

naopak o nukleolín ochudobnené majú znížený prístup k týmto faktorom a tak aj zníženú 

možnosť opravy dvojvláknových zlomov. Ako hlavný regulátor nukleolínu funguje 

pravdepodobne proteín p53. Ten pracuje ako prepínač medzi stavom, kedy je NCL 

využívaný pre opravu DSB alebo práve pre biogenézu ribozómov (Ogawa & Baserga 

2017). Okrem týchto dvoch významných úloh má jadierko množstvo ďalších dôležitých 

funkcií. Pomáha pri procesovaní malých RNA a niektorých tRNA, skladaní SRP (signal 

recognition particle) komplexov. Hrá tiež dôležitú rolu v kontrole bunkového cyklu 

(Hernandez-Verdun 2003, Tsai & McKay 2002) a participuje v intracelulárnom prenose 

signálov  medzi rôznymi jadernými doménami (Leung & Lamond 2002).  

Na detekciu nukleolárnych organizátorov je možné použiť viaceré metódy.  V minulosti sa 

najviac využívala detekcia použitím dusičnanu strieborného (AgNO3). Pomocou tejto 

metódy môžu byť ale zvýraznené iba tie nukleolárne organizátory, ktoré boli aktívne 

počas  predchádzajúcej interfázy. V tomto prípade sú vizualizované proteíny asociované 

s rDNA. Na detekciu konkrétnej sekvencie rDNA je možné použiť metódu fluorescenčnej 

in situ hybridizácie (FISH). U niektorých druhov rýb, kôrovcov a hmyzu bola zistená 

asociácia oblastí nukleolárnych organizátorov s oblasťami bohatými na GC páry. Takéto 

sekvencie môžeme vizualizovať pomocou kombinácie striebrenia prostredníctvom AgNO3 

a špecifických GC-fluorochrómov ako je napríklad chromomycín A3 (Das & Kuda-Bukhsh 

2007). Medzi ďalšie metódy, ktorými môžeme nukleolárne organizátory detegovať patrí  

http://slovnik.azet.sk/pravopis/?q=my+m%C3%B4%C5%BEeme
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napríklad UBF imunocytochémia alebo transkripčné značenie. To využíva prídavok 

bromouridin-trifosfátu (BrUTP) do média, na ktorom sú bunky vysadené. BrUTP pri 

transkripcii nahrádza UTP. Tým je značená novovznikajúca rRNA a je možné ju detegovať 

imunochemickými metódami. Detekciu je možné previesť tiež pomocou stimulácie 

transkripcie v metafáznych bunkách za pomoci roskovitínu. Ten pôsobí ako vysoko 

selekčný inhibítor na komplex Cdc2-Cyklín B a stimuluje tak transkripciu v mitotických 

bunkách prostredníctvom defosforylácie promotóru SL1 (selective factor 1). Bunky, 

ktorých cyklus bol prerušený v metafáze pôsobením kolcemidu sú následne vystavené 

roscovitínu. Po stimulácií transkripcie sa aplikuje metóda transkripčného značenia 

(Smirnov et al. 2006, Sirri et al., 1999). Táto metóda sa však využíva najmä v nádorovej 

biológií. 

Detekciou nukleolárnych organizátorov pomocou dusičnanu strieborného bola zistená  

prevaha jedného alebo dvoch lokusov lokalizovaných na autozómoch u skupiny 

Mygalomorphae. Výnimky z tejto skupiny predstavujú Ischnothele caudata (Dipluridae) 

a Linothele megatheloides (Dipluridae), ktoré disponujú tiež nukleolárnymi organizátormi 

na pohlavných chromozómoch (Král et al. 2013). Výskyt nukleolárnych organizátorov na 

pohlavných chromozómoch sa zdá byť typický aj pre bazálne araneomorfné pavúky (Král 

et al. 2006). Použitím dusičnanu strieborného boli ďalej detegované nuklolárne 

organizátory u niektorých čeľadí entelegynných pavúkov a to čeľade Sparassidae, kde 

výsledkom boli dva páry NOR na autozómoch (Rodríguez-Gil et al. 2007), Ctenidae 

s prítomnými jedným alebo dvomi autozomovými pármi s NOR (Araújo et al. 2014) 

a čeľade Lycosidae, ktorej zástupcovia disponujú dvomi autozómovými pármi s NOR 

(Dolejš et al. 2011).   

Metódou FISH boli doposiaľ u pavúkov preskúmané iba nukleolárne organizátory  u 

Liphistius sp. nov. (Liphistiidae, Jílková 2013), Wadicosa fidelis (Lycosidae, Forman et al. 

2013),  Brachypelma albopilosum (Theraphosidae, Král  et al. 2013) a u zástupcov čeľade 

Ctenidae (Rincão et al. 2017). U pavúkov je najčastejšie sa vyskytujúcim jeden 

autozómový pár s NOR. Preto je pravdepodobné, že tento vzor je ancestrálnym pre 

skupinu pavúkov. Rovnako tak len u malého množstva skúmaných zástupcov 

článkonožcov sa vyskytuje vyšší počet nukleolárnych organizátorov (Nguyen et al. 2010). 

Výnimku predstavuje napríklad Wadicosa fidelis (Lycosidae), kde bolo zistených až 10 

autozómových lokusov (Forman et al. 2013).  
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Vo všeobecnosti sa nukleolárne organizátory šíria ektopickou rekombináciou, 

transpozíciou alebo preskupením chromozómov. Podobné mechanizmy sú zodpovedné za 

intra- a interšpecifické variácie týchto génov u rôznych skupín hmyzu, ako napríklad 

u lúčnych koníkov čeľade Acrididae či niektorých druhov motýľov. Tieto mechanizmy 

šírenia môžu viesť k rozdielnym evolučným trendom, ktoré súvisia s výskytom makro-

chromozomálych štruktúr (diploiný počet, morfológia chromozómov alebo pohlavný 

systém chromozómov). Dôvodom zvýšeného alebo zníženého počtu rDNA klastrov, či ich 

preskupení v rámci genómu môže byť následok vplyvu heterochromatínu zahrnutého 

v ektopickej rekombinácii či transpozibilných elementov (Zhang et al. 2008).  

Skúmaným aspektom je aj polymorfizmus kópií rRNA génov. V genóme parazita 

Plasmodium berghei boli nájdené dva typy 18S rRNA génov, ktoré sa navzájom líšia 

v sekvencii v 3,5% nukleotidov (Gunderson et al. 1987). Dve rozdielne sekvencie rRNA 

génov sa našli aj u Dugesia mediterranea (Carranza et al. 1996). Sekvenčný 

polymorfyzmus bol nájdený aj v ribozomálnej DNA u húb. Väčšina týchto polymorfizmov 

je spôsobená rozdielmi v sekvencii interných transkribovaných medzerníkoch (ITS1 

a ITS2) (Zuo-Wei et al. 2016).  

2.2.5.2  Histónové gény 

      Históny sú vysoko alkalické peptidy nájdené v jadrách eukaryotických buniek. 

Primárnou funkciu u eukaryot je viazanie a skladanie DNA do chromatínového vlákna, 

a tak tvorby štruktúrnych jednotiek nazývaných nukleozómy. Hrajú  tiež významnú úlohu 

pri regulácií génov pomocou tranzície medzi aktívnym a neaktívnym stavom chromatínu 

(Mariño-Ramírez et al. 2005). Neobsahujú tryptofán a naopak sú veľmi bohaté na arginín 

a lysín. V nukleozómovom jadre sú prítomné 4 typy histónov: H2A, H2B, H3, H4. 

Postupným skladaním vytvárajú oktamér. Do nukleozómu zasahuje aj histón H1, ktorý sa 

viaže na jadro nukleozómu v miestach, kde naňho vstupuje a vystupuje DNA. Vyskytuje sa 

v nižšom množstve než ostatné históny a netvorí súčasť oktaméru. Pomáha ale organizovať 

chromatínové vlákno do vyššieho stupňa usporiadania (Guohong & Ping 2015). 

Gény pre históny sú vhodnými na cytogenetické mapovanie vďaka svojmu molekulárnemu 

usporiadaniu. Podobne ako rRNA gény, sú histónové gény u väčšiny eukaryotických 

organizmov zoskupené do tandemových usporiadaní. Deje sa tak u organizmov, u ktorých 

klastre pre histónové gény obsahujú tandemové opakovania každého z typov histónov. 

Vyskytujú sa ale aj druhy, u ktorých môžu byť gény zoskupené do  klastrov ale nemusia 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Mari%26%23x000f1%3Bo-Ram%26%23x000ed%3Brez%20L%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=16209651
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byť tandemovo usporiadané (Rooney et al. 2002). U vyšších eukaryot sú histónové gény 

usporiadané v zoskupeniach, ktoré obsahujú desiatky až stovky kópií v tandemoch. 

Dôležitým znakom génov pre históny je neprítomnosť intrónov (Old & Woodlad 1984).  

Histónové gény boli zatiaľ mapované iba u niektorých druhov cicavcov, obojživelníkov, 

rýb, mäkkýšov a hmyzu (Cabral-de-Mello et al. 2011 a práce v nej uvedené). Najviac 

štúdií je zameraných na mapovanie génov pre históny H3 a H4. Z výsledkov vyplýva, že 

poloha pre klastre histónových génov je na chromozóme značne konzervovaná (Maxon et 

al. 1983). 

U článkonožcov boli doposiaľ tieto gény mapované vo veľkej väčšine u hmyzu. Väčšina 

štúdií sa prevažne zameriava na gény pre histón H3. U pavúkovcov boli mapované gény 

pre histón H3 u škorpióna Tityus obscurus (Almeida et al. 2017). Detekcia je možná 

pomocou metódy FISH prostredníctvom hybridizácie značenej sondy s histónovými 

génmi. 

2.2.5.3  Gény pre malé jaderné RNA 

        Ďalším príkladom multigénovej rodiny sú gény pre U snRNA. Je to skupina malých 

molekúl RNA, ktoré sú hlavným komponentom zostrihových aparátov a Cajalových 

teliesok v jadrách buniek eukaryotických organizmov. Podieľajú sa na vystrihávaní 

intrónov z pre-mRNA. Pre-mRNA zostrih je jedným z najpodstatnejších krokov v expresii 

eukaryotických génov. Celkovo je známych 5 druhov snRNA tvoriacich zostrihový aparát 

u živočichov a to U1, U2, U4, U5 a U6 snRNA. Gény pre malé jadrové RNA sú vo 

všeobecnosti usporiadané v mnohých kópiách na genóm. Množstvo kópií rôzne varíruje 

medzi druhmi a prítomné sú aj rôzne izoformy týchto génov. Tandemy tvorené niekoľkými 

kópiami U snRNA sú často rozptýlené po celom genóme alebo sú prepojené s inými 

multigénovými rodinami (Marz et al. 2008). 

Malé jaderné RNA u pavúkov doposiaľ neboli cytogeneticky mapované. Existujú však 

štúdie u článkonožcov, ktoré sa zameriavajú napríklad na prítomnosť U2 snRNA na B 

chromozóme u lúčneho koníka Abracris flavolineata (Bueno et al. 2013) alebo mapovanie 

U2 snRNA u škorpióna Tityus obscurus (Almeida et al. 2017).  Početné štúdie využívajú 

mapovanie U2 snRNA v kombinácií s  histónom H3 na detailnejší popis vývojových 

vzťahov a  molekulárnej evolúcie u hlavných skupín článkonožcov (Colgan et al. 1999).  
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2.2.6 Teloméry a telomerická DNA 

        Teloméry sú koncové časti eukaryotických chromozómov, ktoré majú v organizme 

viacero významných úloh. Sú to funkčné štruktúry udržujúce stabilitu koncov 

chromozómov a slúžia ako rozpoznávací signál pre reparačné enzýmy v bunke, aby boli 

považované za prirodzené konce chromozómov a nie dvojvláknové zlomy, ktoré je 

potrebné opraviť (Gottschling & Zakian 1986). Chránia konce chromozómov pred 

enzymatickou degradáciou a majú veľmi významnú úlohu pri replikácií DNA. Slúžia na 

meranie počtu bunkových delení, ktorými už daná bunka prešla (Harley 1991). 

Napomáhajú tiež počas profázy prvého meiotického delenia k hľadaniu a správnemu 

spárovaniu homologických chromozómov (Siderakis & Tarsounas 2007). Telomeráza je 

enzým, pomocou ktorého je v bunke zabezpečená replikácia koncových častí DNA 

chromozómov. Ako esenciálna reverzná transkriptáza dopĺňa jednovláknové tandemové 

opakovania o veľkosti približne 5-8 bp na konci molekuly DNA. Templátom pre 

telomerázu je RNA, ktorá je zároveň podjednotkou ribonukleoproteínového komplexu 

telomerázy (Wu et al. 2017). Vlákna telomerickej dsDNA sa od seba odlišujú zastúpením 

báz. Vo všeobecnosti  majú jeden na guanozín bohatý reťazec (G-reťazec) a k nemu 

syntetyzovaný komplementárny  bohatý na cytozíny (C-reťazec). Presah na 3´ konci je 

označovaný ako G-presah. U rôznych organizmov môžu úseky telomerických repetícií 

varírovať v dĺžke od niekoľko báz po niekoľko tisíc opakovaní (Wu et al. 2017). Dĺžka G-

presahu sa mení v závislosti od organizmu, napríklad u  Arabidopsis thaliana je to 20-30 

nukleotidov (Riha et al. 2000), u človeka 130-210 nukleotidov (Makarov et al. 1997). 

V bunkách stavovcov dlhý G-reťazec môže invadovať do priľahlého duplexu a produkovať 

tak lasovitú štruktúru známu ako telomerická slučka (t-slučka). Pred degradáciou 

a vznikom aberantných koncov chránia DNA prítomné telomerické proteíny. Tieto 

proteíny sú pre telomerické úseky špecifické a vytvárajú hexamérny komplex nazývaný 

shelterin/telozóm (Xin et al. 2008). Významnou výnimkou je Drosophila melanogaster, 

ktorá nemá telomerázu ani shelterin. Dĺžka  repetícií telomér sa líši nielen u rôznych 

druhov, ale závisí tiež na pohlaví, veku organizmu, či type tkaniva. U rôznych skupín 

organizmamov existujú rôzne motívy telomerických repetícií (Zakian 1995). Poväčšine sú 

stabilné v rámci väčších fylogenetických skupín. U rastlín a živočíchov boli doteraz 

nájdené niekoľké rôzne motívy telomerických opakovaní. Motív vyskytujúci sa u človeka 

má hexamérnu sekvenciu (TTAGGG)n (Moyzis et al. 1998). Ten istý motív bol nájdený 

u všetkých ostatných skupín stavovcov a rovnako tak u niektorých skupín bezstavovcov 
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(Meyne et al. 1989). Okrem ľudského je rozšírený motív špecifický pre článkonožce 

(TTAGG)n, ktorý bol dokázaný u niektorých skupín hmyzu a kôrovcov. Tento motív je 

považovaný u článkonožcov za ancestrálny (Okazaki et al. 1993, Vítková et al. 2005). 

U väčšiny rastlín bol pozorovaný heptamérny motív (TTTAGGG)n (Cox et al. 1993; 

Adams et al. 2001).  Ďalším typom je motív (TTAGGC)n, ktorý sa vyskytuje u všetkých 

doposiaľ preskúmaných skupín hlístovcov (Muller et al. 1991; Niedermaier & Moritz 

2000; Ahn & Winter 2006).  

2.2.6.1 Telomerické repetície u článkonožcov  

         Prvý raz bola sekvencia TTAGG detegovaná v roku 1993 u Bombyx mori 

(Lepidoptera) (Okazaki et al. 1993). Neskôr sa ukázalo, že rovnaká sekvencia je prítomná 

aj v telomérach u ďalších druhov hmyzu a kôrovcov (Klapper et al. 1998; Sahara et al. 

1999). Boli však zistené aj odchýlky. Táto sekvencia sa nevyskytuje u dvojkrídlovcov, 

u ktorých sa v priebehu evolúcie vyvinuli alternatívne mechanizmy predlžovania telomér 

v dôsledku straty telomerázovej aktivity (Biessmann & Mason 1997). U Drosophila 

melanogaster sa napr. doplňuje telomerická DNA pomocou non-LTR retrotranspozónov 

(Mason & Biessmann 1995). Motív doteraz nebol potvrdený ani u pavúkov. Jeho 

prítomnosť bola vylúčená konkrétne u zástupcov podradu Araneomorphae (Sahara et al. 

1999), Mygalomorphae (Vítková et al. 2005) a Mesothelae (Jílková, 2013).  

2.2.6.2 Spôsoby detekcie telomerických repetícií 

         Na detekciu či kvantifikáciu telomerických repetícii je možné využiť viaceré 

dostupné metódy. Medzi najčastejšie používané patrí Southern blot, prietoková cytometria, 

kvantitatívna PCR, fluorescenčná in situ hybridizácia (FISH), single telomere lenght 

analysis (STELA), PRINS – in situ značenie DNA s primerom a „hybridization protection 

assay” (Saldanha et al. 2003, Baird 2005, Fajkus et al. 2005). Špeciálny typ fluorescenčnej 

in situ hybridizácie je tzv. PNA-FISH. Táto vysoko citlivá metóda využíva PNA 

(peptidová nukleová kyselina), čo je umelo syntetizovaný polymér, ktorý funguje ako 

analóg nukleových kyselín. Rozdielom je polyamidová kostra, ktorá nahradzuje 

cukorfosfátovú kostru vyskytujúcu sa v DNA alebo RNA.  Polyamidová kostra je tvorená 

monomérmi N-(2-aminoethyl)-glycínu spojenými peptidovou väzbou, neobsahuje žiadne 

cukorné ani fosfátové zvyšky a je tak odolná voči DNázam, RNázam, proteinázam 

a peptidázam (Pellestor & Paulasová 2004). Na rozdiel od cukorfosfátovej kostry, ktorá je 

záporne nabitá, je peptidová kostra neutrálna. To má za následok vyššiu afinitu k DNA 
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a RNA, a teda vytvára silnejšie vzájomné väzby vlákien v duplexe DNA /PNA alebo RNA 

/PNA (Uhlmann et al. 2000). Túto variantu FISH môžeme využiť tiež na určenie dĺžky 

telomerických repetícií a to predovšetkým pomocou kvantitatívnej FISH (Q- FISH) (Baird 

2005) 
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3 Materiál a metódy 

3.1 Materiál 

      V mojej diplomovej práci som študovala celkovo 6 druhov mesothelidných pavúkov 

z čeľade Liphistiidae a 1 zástupcu araneomorfných pavúkov z čeľade Eutichuridae (Tab.1). 

Exempláre pochádzali od chovateľov, boli zakúpené na  burzách s terárijnými zvieratami, 

poprípade odchytené v prirodzenom prostredí. Chov prebiehal v našom laboratóriu, kde 

sme sa pokúšali zabezpečiť čo najlepšie podmienky napodobňujúce prirodzené prostredie 

a to hlavne substrátom zachytávajúcim vlhkosť. Jedince boli chované pri izbovej teplote. 

Dbali sme tiež na množstvo substrátu práve kvôli chodbičkám, ktoré sú pre mesothelidné 

pavúky typické. Exempláre, ktoré boli použité na prípravu chromozómových preparátov, 

boli väčšinou v subadultnom štádiu rastu. Na presnejšie študovanie jednotlivých štádií 

meiózy sú u mesothelidov najpresnejšie. Pokiaľ nebolo možné pohlavie určiť pred 

vytváraním preparátov, bolo určené počas pitvy a to podľa typu gonád. U samcov v tomto 

štádiu rastu sa v gonádach nachádzali štádiá meiotického delenia aj spermatogoniálnej 

mitózy. U samíc boli na preparátoch prítomné iba fázy mitotického delenia. Na prípravu 

preparátov s mitotickými figúrami sme okrem gonád využívali aj iné orgány, ktoré sú 

typické vysokou frekvenciou deliacich sa buniek (napr. črevo alebo srdce). 

3.2 Metódy 

3.2.1 Zloženie roztokov 

 Sörensenov pufor: 0.033M KH2PO4; 0.013M Na2HPO4.12 H2O; pH= 6.8 

 2x SSC: 0.3M NaCl; 0.03M C6H5O7Na3. 2H2O; pH=7.0 

 50x Denhartov reagens: 1% (w/v) Ficoll (typ 400); 1% (w/v) polyvinylpyrolidn; 

1% (w/v) BSA 

 1x PBS: 0.015M NaCl; 0.015 M KCl; 0.015M KH2PO4; 0.015M Na2HPO4 . 12 

H2O; pH= 7.3 

 Antifade DABCO: 0,21M 1,4- diazabicyclo[2.2.2]oktan; 1M Tris- HCl (pH= 8.0); 

0.9% (v/v) glycerol 

 Fyziologický roztok: 0.15M NaCl; 5.6mM KCl, 2.4mM NaHCO3; 3mM CaCl2; 

pH=7.0 
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 Fluormix: 0.25mM dATP; 0.25mM dCTP; 0.25mM dGTP; 0.17mM dTTP; 0.2mM 

dUTP-biotin/FITC 

 

Čeľaď Liphistiidae a Eutichuridae: 

 

Druh 

 

  Lokalita 

 

    Použité metódy 

 

 

Vinathela cf. cucphuongensis 

 

 

Ninh Binh, Vietnam 

18S FISH, H3 FISH,  

U2 FISH, 28S FISH, 

telomerická FISH, Giemsa 

 

Vinathela tonkinensis 

provincia Quang Ninh, 

pohorie Yen Tu, Vietnam 

18S FISH, H3 FISH,  

         U2 FISH, Giemsa 

 

Qiongthela aff. australis 

Lak, provincia Dak Lak, 

Vietnam 

      18S FISH, H3 FISH,  

        U2 FISH, Giemsa 

 

Ryuthela sp. 

Sueyoshi, ostrov Okinawa, 

Japonsko 

             

            Giemsa 

 

Liphistius sp. nov. 

 

Malajsia, chov  

           U2 FISH  

            Giemsa 

 

Liphistius sp. 

 

Ban Du Son, Thajsko  

           18S FISH,  

             Giemsa 

 

Cheiracanthium punctorium 

Hrádek (obec Srch), Česká 

republika 

              

             Giemsa 

 

Tab. 1: Zoznam študovaných druhov, zahrňujúci miesto pôvodu a metódy na nich aplikované. 

Jednotlivé markery: 18S a 28S- 18S a 28S rRNA gény, H3- gény pre histón H3, U2- gény pre 

podjednotku U2 snRNA. 

3.2.2 Príprava chromozómových preparátov 

Pre zhotovenie chromozómových preparátov sme používali modifikovaný postup tzv. 

spreading metódy (Traut 1976). Pavúky boli usmrtené schladením (zvyčajne 5 až 10 min. 

v závislosti od veľkosti zvieraťa), následne im bola odstránená hlavohruď a končatiny. 

Bezprostredne nato boli časti určené na pitvu prenesené do fyziologického roztoku pre  
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motýle rodu Ephestia (Lockwood 1961). V tomto roztoku sme pomocou stereolupy 

vypreparovali gonády (v niektorých prípadoch aj ďalšie orgány). Tkanivo sme 

hypotonizovali v 0,075M roztoku KCl (Sigma-Aldrich) po dobu 25-30 minút. Následne 

sme tkanivo trikrát fixovali v čerstvo pripravenej zmesi jednosýtneho alkoholu (metanol 

alebo etanol) a kyseliny octovej v pomere 3:1. Čas fixácie bol 6,10 a 20 minút. Menšie 

gonády stačilo fixovať dvakrát po dobu 10 a 20 minút. Po fixácií sme na vyčistené 

podložné sklíčko preparačnými ihlami oddelili primeranú časť tkaniva, ktorú sme zakvapli 

2-3 kvapkami pripravenej 60% kyseliny octovej (disociačný roztok). Pod stereolupou sme 

pomocou wolfrámových ihiel vytvorili suspenziu buniek. Sklíčko sme následne preniesli 

na histologickú platničku predhriatu na 40°C. Suspenziu sme roztierali po sklíčku 

pomocou wolfrámovej ihly čo najrovnomernejšie po celom povrchu sklíčka, dokiaľ 

nedošlo k takmer úplnému odpareniu suspenzie. Prebytočnú suspenziu s nečistotami sme 

sklepli na filtračný papier. 

Preparáty bolo po uschnutí možné farbiť. Farbenie bolo prevádzané 26 minút 5% roztokom 

Giemsy v Sörensenovom pufre (pH = 6,8) alebo boli uskladnené v chladničke pre 

neskoršie prezeranie, poprípade pre ďalšie experimenty. Preparáty určené pre metódu 

FISH sme odvodnili v etanolovej rade (70%, 80%, 90%) a uskladnili do hlbokomraziaceho 

boxu (-75°C). Preparáty ofarbené Giemsou boli pozorované mikroskopom Olympus BX 

50. Vybraté figúry boli pozorované a následne vyfotografované pod imerzným objektívom 

100x CCD kamerou DP71 v programe Cell D (Olympus). Preparáty, ktoré boli 

fluorescenčne značené boli pozorované pod fluorescenčným mikroskopom Olympus IX81 

a následne vyfotografované CCD kamerou v programe Cell^R (Olympus). Snímky 

z týchto mikroskopov boli upravené pomocou programu Corel PHOTO-PAINT X5. 

Na určovanie a zostavenie karyotypu  boli vhodné metafázy druhého meiotického delenia. 

V tejto fázy delenia je väčšinou jasne viditeľná primárna konstrikcia, ktorá je potrebná na 

určenie správnej morfológie chromozómov. Na zhotovenie karyotypu bol použitý program 

Corel PHOTO-PAINT X5. U druhov s vhodným rozostúpením chromozómov v metafáze 

II boli v programe ImageJ merané chromozómy. Meraniami sa podarilo určiť relatívnu 

dĺžku jednotlivých chromozómových párov a stanoviť príslušné centromerické indexy. 

Centromerický index je daný pomerom dlhého ramienka (q) ku krátkemu ramienku (p). 

Následne bolo podľa Levanovej klasifikácie možné určiť morfológiu jednotlivých 

chromozómov. Relatívna dĺžka chromozómu je potrebná k správnemu zoradeniu 
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chromozómov v karyograme. Určíme ju ako percentuálny podiel chromozómu na celkovej 

dĺžke všetkých chromozómov (udáva sa v percentách).  

Frekvencia chiazmat bola určená ako pomer celkového počtu chiazmat ku celkovému 

počtu bivalentov napočítaného vo všetkých hodnotených figúrach. Pokiaľ to dovoľovalo 

množstvo preparátov, pozorovaných bolo 5 až 10 neskorých profáz prvého meiotického 

delenia. Pozícia chiazmat bola vyhodnocovaná na základe vzdialenosti chiazmatu od konca 

chromozómu alebo od centroméry. U mnohých bivalentov však nebolo možné 

s presnosťou určiť polohu chiazmat, nakoľko boli chromozómy veľmi malé alebo nebolo 

možné stanoviť polohu centroméry. 

 

3.2.3 Fluorescenčná hybridizácia in situ (FISH) 

3.2.3.1 FISH s nepriamo značenou sondou 

           Táto metóda je založená na princípe hybridizácie značenej sondy s cieľovou 

komplementárnou DNA. V miestach, kde sonda hybridizovala s príslušnými sekvenciami 

DNA, je následne možné pozorovať pomocou fluorescenčného mikroskopu farebný signál. 

Použitá bola sonda značená biotínom, ktorá bola detegovaná bakteriálnym proteínom 

streptavidinom s naviazaným fluorochromom Cy3. Aby sme získali ešte zreteľnejší signál, 

na molekulu streptavidinu sme naviazali molekuly protilátky, a to opäť s rovnakým  

fluorochrómom. Metóda FISH bola požitá na vizualizáciu génových markerov 18S rDNA, 

28S rDNA, histónu H3, U2 snRNA a U1 snRNA. 

3.2.4 Príprava sondy  

DNA izolácia  

            Na prípravu DNA sond bola použitá genomová DNA z druhu Vinathela cf. 

cucphuongensis alebo Liphistius sp. nov. DNA bola izolovaná pomocou kitu DNeasy 

Blood & Tissue (Qiagen). Prvým krokom pri získaní sondy bola preparácia tkaniva 

z končatiny pavúka (10 – 25 mg). Tkanivo bolo následné rozrezané na malé kúsky 

a vložené do skúmavky. Následne bolo pridaných 180 µl pufru ATL a 20 µl proteinázy K. 

Vzorka bola inkubovaná pri teplote 56°C. V ďalšom kroku bolo pridaných 200 µl pufru 

AL a vzorka bola opätovne inkubovaná pri teplote 56°C po dobu 10 minút. Následne sa 

roztok zmiešal s 200 µl 96% ethanolu p.a. (Merck) a napipetoval do pripravenej kolónky. 
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Zmes bola centrifugovaná pri 6000 x g po dobu 1 minúty a bol odstránený roztok, ktorý 

pretiekol cez kolónku. Ďalej bol do kolónky pridaný AW1 pufor s objemom 500 µl. Po 

pridaní nasledovala opätovná centrifugácia pri 6000 x g (1 min) a odstránenie odtečenej 

tekutiny. V ďalšom kroku bol pridaný pufor AW2 (500 µl) a roztok bol centrifugovaný pri 

20 000 x g po dobu 3 minút. Po centrifugácii bola kolónka preložená do čistej skúmavky 

a pridaný bol AE pufor (200 µl). Vzorka bola inkubovaná pri izbovej teplote 1 minútu 

a následne centrifugovaná pri 6000 x g (1 min). Kvalita izolovanej DNA bola 

skontrolovaná elektroforeticky na 2% agarózovom géli. Koncentrácia vzorky bola meraná 

pomocou fluoromtru Qubit®  3.0 (Thermo Fisher Scientific).   

Príprava sondy 

           Izolovaná genomová DNA bola použitá ako templát pre polymerázovú reťazovú 

reakciu (PCR). Pomocou špeciálne navrhnutých primerov, ktoré boli syntetizované firmou 

Generi Biotech, boli amplifikované konkrétne úseky DNA. Jedna PCR reakcia s celkovým 

objemom 25 µl obsahovala nasledovné reagencie: 12,5 µl  PPP Master mix (Top Bio), 1 µl 

forward primeru s koncentráciou 10 µM, 1 µl reverse primeru s koncentráciou 10 µM, 100 

ng templátovej celogenómovej DNA a PCR H₂O (Top Bio), ktorou bol doplnený objem do 

25 µl. PCR reakcia bola prevedená pomocou PCR cykléru (LifeEco, Bioer).  Teplotný 

profil reakcie pozostával z iniciačnej denaturácie (95°C, 3 min), nasledovala denaturácia 

v 35 cykloch, ktorá prebiehala pri 95°C (30s), nasadanie primerov (teplotný gradient 52°C, 

56°C a 60°C, 30s),  predlžovanie reťazca pri teplote 72°C (2min), a zakončená finálnym 

predlžovaním reťazca po dobu 15 minút pri 72°C. Výsledný PCR produkt bol po reakcii 

elektroforeticky separovaný na 2% agarózovom géli. Po skontrolovaní veľkosti a kvality 

bol z gélu vyrezaný prúžok zodpovedajúci amplifikovanej sekvencii. Produkt PCR reakcie 

alebo vyrezaný prúžok z gélu musel byť v ďalšom kroku prečistený použitím Wizard® SV 

Gel and PCR Clean- Up System a to takto: v prípade vyrezanej časti gélu bolo nutné ku 

gélu pridať rovnaké množstvo Membrane binding solution (10 µl roztoku na 10 mg gélu) 

a inkubovať v skúmavke pri 50-65°C  pokým nebol gél kompletne rozpustený. V prípade 

PCR produktu bolo potrebné pridať rovnaké množstvo Membrane binding solution ako 

bolo PCR produktu. Rozpustený gél alebo PCR produkt bol prenesený do príslušných 

koloniek a následne inkubovaný pri izbovej teplote po dobu 1 minúty. V ďalšom kroku 

bola vzorka centrifugovaná pri 16000 x g (1 min) a bola odstránená pretečená tekutina. 

Následne bolo pridaných 700 µl Membrane wash solution (zmiešaná s etanolom v pomere 
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1:1) a suspenzia bola centrifugovaná pri 16000 x g (1min). Po centrifugácií bola 

odstránená prebytočná tekutina. V ďalšom kroku bol opäť pridaný Membran wash solution 

(500 µl) a centrifugácia prebiehala pri 16000 x g po dobu 5 minút. Potom ako bola 

odstránená prebytočná tekutina bolo treba kolónky centrifugovať ďalšiu minútu pri 16 000 

x g kvôli úplnému odpareniu etanolu. Kolonka bola prenesená do čistej skúmavky 

a pridaná bola špeciálne pripravená voda zbavená nukleáz (50 µl). Po inkubácii pri RT po 

dobu 1 minúty bola táto zmes centrifugovaná pri 16000x g (1min). Následným krokom 

bolo meranie koncentrácie pomocou fluorometru Qubit®  3.0 (Thermo Fisher Scientific).  

Sonda pre detekciu nukleolárnych organizátorov bola dopredu predpripravená 

z celogenómovej DNA pavúka Dysdera erythrina (Dysderidae). DNA bola izolovaná 

pomocou kitu DNeasy Blood & Tissue (Qiagen). Táto DNA bola použitá ako templát pre 

PCR reakciu s nasledovnými primermi- forward primer: 5´-CGAGCGCTTTTAGACCA- 

3´, reverse primer: 5´-GGTTCACCTACGGAAACCTT-3´ (Forman et al. 2013). Primery 

boli syntetizované firmou Generi Biotech. Produkt reakcie  bol značený nepriamo 

pomocou biotín–14-dATP, metódou nick translácie prostredníctvom kitu Bionick Labeling 

System (Invitrogen, Life Technologies). 

 

Sekvenovanie  

           Sekvenovanie je metóda, ktorá má za cieľ popísať primárnu štruktúru DNA. Všetky 

vzorky boli sekvenované prístrojom MiSeq Illumina na zákazku v laboratóriu DNA 

sekvenovania (Biocev).  Pre každú vzorku bola samostatne pripravená skúmavka 

s primerom „forward“ a samostatne s primerom „reverse“ s objemom 8 µl obsahujúcim 

nasledujúce reagencie: 1 µl primeru s koncentráciou 5 µM, DNA v množstve 5ng/100pb 

a zvyšný objem bol doplnený PCR H₂O (Top Bio). Získané sekvencie boli upravované 

v programe Chromas. Pomocou programu Blast (verzia 2.6.1) boli porovnávané sekvencie 

a zisťovaná tak homológia s už získanými sekvenciami v databáze. Pokiaľ bola nájdená 

dostatočná zhoda so sekvenciou v databáze vyskytujúca sa u blízkych článkonožcov, mohli 

sme považovať sekvenciu za hodnovernú a vhodnú na značiacu reakciu.  
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Značenie sondy 

          V prípade, že výsledná sekvencia bola vyhodnotená ako správna, bolo možné túto 

sekvenciu ďalej použiť na značiacu PCR. Sondy boli značené nepriamo použitím biotin- 

16-dUTP (Sigma–Aldrich), alebo priamo použitím fluoresceín- 12-dUTP (Sigma- 

Aldrich). Jedna PCR reakcia s objemom 25 µl obsahovala nasledovné reagencie: 5 µl LA 

pufru (Top Bio), 2.5 µl dNTP Fluormix, 1 µl forward primeru, 1 µl reverse primeru, 0.05 

µl LA DNA polymerázy (Top Bio), približne 100 ng PCR produktu a celkový objem bol 

doplnený PCR H₂O (Top Bio). Amplifikácia bola zahájená iniciačnou denaturáciou (5min, 

90°C), nasledovalo 40 cyklov optimalizovaného teplotného profilu zahŕňajúceho nasadanie 

primerov pri 56°C (30s) a predlžovanie reťazca pri 72°C (4min), reakcia bola zakončená 

záverečným predlžovaním reťazca (72°C, 10min). 
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Marker  

a zdroj  

DNA 

 

 

 

Set  

primerov 

 

 

Sekvencia primerov 

Ideálna 

Tm 

 (°C), 

Veľkosť 

produktu 

(pb) 

 

 

Poznámky 

 

 

Referencie 

28S rDNA 

Vinathela cf. 

cucphuongensis 

 

28S-I 

28Sa:  
5´-GACCCGTCTTGAAACACGGA-3´  
28Sb:  
5´-TCGGAAGGAACCAGCTACTA-3´  

56, 

300pb 

 Whiting  
    et al.  
    1997 

H3 

Vinathela cf. 

cucphuongensis 

 

H3- I 

H3a:  
5´-TANGCACGYTCNCCNCGGAT-3´  
H3b:  
5´-ATGGCNCGTACNAARCARAC-3´  

56, 

300pb 

 Institute of 
Entomol-
ogy, České 
Budějovice  

H3 

Liphistius 

sp. nov. 

 

H3- I 

H3a:  
5´-TANGCACGYTCNCCNCGGAT-3´  
H3b:  
5´-ATGGCNCGTACNAARCARAC-3´  

 Bez 

deteg. 

produktu 

Institute of 
Entomol-
ogy, České 
Budějovice  

U2 snRNA 

Vinathela cf. 

cucphuongensis 

 

U2-I 

U2a:  
5´-ATCGCTTCTCGGCCTTATG-3´ 
U2b:  
5´-TCCCGGCGGTACTGCAATA-3´  

56, 

200pb 

    Bueno 
      et 

al. 2013 

U1snRNA 

Vinathela cf. 

cucphuongensis 

 

U1-I 

U1a:  
5´-CTTACCTGGCGTRGRGGWY-3´ 
U1b:  
5´-CAKTCCCRRCTACCAAAAATT-3´ 

52, 

200pb 

  Bueno 
      et 
al. 2013 

5S rDNA 

Vinathela cf. 

cucphuongensis 

 

5S-I 

5Sa:  
5´-GCCAACGTCCATACCAYGYTGA-
3´ 
5Sb:  
5´-AAGCCAACGNCACGYGGT-3´  

 Bez 

deteg. 

produktu 

Institute of 
Entomol-
ogy, České 
Budějovice  

5S rDNA 

Liphistius  

sp. nov. 

 

5S-I 

 

 

5S-II 

5Sa:  
5´-GCCAACGTCCATACCAYGYTGA-
3´  
5Sb:  
5´-AAGCCAACGNCACGYGGT-3´  
5Sa:  
5´-AACAACAAGTCCGGAGAACG-
3´ 5Sb:  
5´-GACCACTGAGAGGGTCGAT-3´  

  

Bez 

deteg. 

produktu 

Institute of 
Entomol-
ogy, České 
Budějovice  
 
Suzuki and 
Kubota 
2011  
 

 

Tab. 2: Zoznam všetkých pripravovaných sond s popisom druhov, ktoré slúžili ako zdroj DNA, 

sety testovaných primerov a ich ideálna anelačná teplota, veľkosť produktu odmeraná na 

agarózovom géli a zdroje. V prípade degenerovaných primerov: N= A/G/T/C, Y= T/C, R= A/G, 

W= A/T, M= A/C, S= G/C, v poznámkach je uvedený dôvod v prípade zlyhania používaných  

primerov. 28S-I- 28S rRNA gény, H3-I- gény pre histón H3, U2-I- gény pre podjednotku U2 

snRNA, U1-I- gény pre podjednotku U1 snRNA, 5S-I a II- 5S rRNA gény (2 rozdielne sety 

primerov). 
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3.2.5 FISH 

      Pre prípravu hybridizačnej zmesi pre jeden preparát bolo zmiešané 20ng sondy 

značenej biotínom a 25 µg DNA lososích spermií (Sigma- Aldrich), ktorá pôsobí ako 

kompetitívna DNA. Kvôli precipitácií bol ďalej pridaný 3M Na-acetát (0.1 x objem DNA) 

a predchladený 96% ethanol (v množstve ekvivalentnému 2.5 x objemu DNA). Takto 

pripravená zmes bola uložená do hlboko mraziaceho boxu (-75°C) po dobu 1 hodiny. Po 

uplynutí času bola centrifugovaná pri 20 000 x g (20 min). Následne bol odstránený 

supernatant a pridaný 70% ethanol (minimálne štvornásobok objemu). Zmes bola opäť 

centrifugovaná pri 20 000 x g (15min). Po dôkladnom odstránení supernatantu bola 

skúmavka umiestnená do termomixu (37°C) kvôli úplnému odpareniu zostatkového 

ethanolu. Po vysušení  bol pridaný deionizovaný formamid (Sigma- Aldrich) v množstve 5 

µl na preparát, ktorý slúžil na rozpustenie sondy. Tento proces prebiehal v termomixe pri 

37°C počas 30 minút. V ďalšom kroku bol pridaný 20% dextránsulfát v rovnakom objeme 

ako deionizovaný formamid a sonda bola denaturovaná vo vodnom kúpeli po dobu 5 minút 

pri 90°C. Následným schladením na ľade bolo zabránené opätovnej renaturácii.  

Prvým krokom pri príprave preparátov na hybridizáciu bolo ich odvodnenie v ethanolovej 

rade (1 min. v 70%, 80% a 96%). Preparáty sa nechali oschnúť a v ďalšom kroku bolo pre 

odstránenie RNA nakvapkaných na preparáty 100 µl roztoku 2% RNázy A (Biotech) v 2x 

SSC a následn boli inkubované pri 37°C 1 hodinu. Preparáty boli premyté v kyvetách s 2x 

SSC (2x, 37°C, 5 min). Kvôli potlačeniu nešpecifickej hybridizácie boli sklá inkubované 

v kyvete s 5x Denhardtovým činidlom pri teplote 37°C po dobu 30 min. Ďalší krok zahŕňal 

denaturáciu DNA na preparátoch a to pridaním 100 µl 70% deionizovaného formamidu 

(Sigma-Aldrich) v 6.7 x SSC na každý preparát, zakrytie krycím sklom a umiestnenie do 

termobloku (68°C, 3min). Okamžite po dokončení denaturácie boli odstránené krycie sklá 

a preparáty boli prenesené do 70% prechladeného ethanolu (1 min), ďalej do 80% a 90% 

ethanolu (1min). Na každý preparát bolo pridaných 10 µl hybridizačnej zmesi a preparát 

bol prikrytý krycím sklom. Po okrajoch bol preparát zalepený Rubber cementom (Marabu). 

Následne boli preparáty prenesené do hybridizačných komôrok (filtračný papier 

nasiaknutý 2x SSC) a inkubované v termostate pri 37°C (16-20 hod).  

Nasledujúci deň bol najskôr odstránený Rubber cement spolu s krycími sklami a preparáty 

boli premiestnené do kyviet pripravených vo vodnom kúpeli (37°C) na premývanie. Tento 

krok bol dôležitý kvôli zníženiu signálov nehybridizovanej sondy na pozadí. Jednotlivé 
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kroky premývania boli robené v čerstvo namiešaných roztokoch a to konkrétne: 50% 

formamid v 2x SSC (3x 5 min., 46°C), 2xSSC (5x 2min.,46°C) a  0,1x SSC (3x 5min., 

62°C). Preparáty boli ďalej vložené do roztoku 0,1% Tween 20 (Gerbu)/4x SSC do tmy pri 

pokojovej teplote (minimálne 5 min.). 

Ďalší krok zahŕňal blokovacie reakcie s cieľom blokovať nešpecifické väzobné miesta pre 

následnú aplikáciu streptavidinu. Preparáty boli vložené do hybridizačných komôrok a na 

každé sklo bolo pridaných 500 µl 2.5% BSA (Gerbu)/4x SSC. Preparáty boli zakryté 

krycím sklom a inkubované v tme pri izbovej teplote (20 min). Po odstránení krycích skiel 

bolo pridané na každé sklo 100 µl 0.1% roztoku streptavidinu- Cy3 (Jackson Immuno 

Research Laboratories) v 100 µl 2.5% BSA/ 4x SSC. Preparáty boli následne prikryté 

krycím sklom, vložené do hybridizačných komôrok a inkubované v tme pri izbovej teplote. 

Reakcia bola znovu blokovaná pomocou 2.5% BSA/ 4x SSC a preparáty boli opäť 

uschované v tme pri izbovej teplote (20min). Pre zosilnenie signálu bolo na každé sklo 

pridaných 75 µl 4% antistreptavidinu (Vector) v 2.5% BSA/ 4x SSC a po prikrytí krycím 

sklom boli preparáty inkubované v termostate pri 37°C (20min). Nasledovným krokom 

bola opäť blokovacia reakcia pomocou BSA rovnako ako v predchádzajúcich krokoch. 

Ďalej bolo potrebné opätovne zosilniť signál použitím streptavidinu. Po každom kroku boli 

preparáty 3x premývané v kyvetách s 0.1% Tween20/ 4x SSC (37°C, 3min.). Preparáty 

boli farbené pomocou DAPI (4´,6-diamidino-2-phenylindol, Sigma-Aldrich) v niekoľkých 

po sebe nasledujúcich krokoch. Postup bol nasledovný: 5 min v 1% Triton X (Sigma- 

Aldrich) / 1x PBS, 8 min v DAPI (72.12nM DAPI v 1% Triton X/ 1x PBS), 2-5 min v 1% 

PhotoFlo (Kodak) /1x PBS a 1 min v 1% PhotoFlo /MilliQ H₂O. Hneď ako boli preparáty 

mierne oschnuté, bolo pridané 25 µl DABCO antifade (1,4-diazabicyclo[2.2.2]octane) 

a prikryté krycím sklom. Prebytočná tekutina bola vytlačená suchým filtračným papierom 

a okraje krycieho skla boli prekryté lakom na nechty. Po zaschnutí laku bolo možné 

preparáty hneď pozorovať pod fluorescenčným mikroskopom Olympus IX81. 

Fotografované boli pod imerzným objektívom 100x CC kamerou Hammatsu ORCA 

C4742-80-12AG.  

3.2.5.1 Telomerická FISH s nepriamo značenou sondou  

Sonda pre detekciu telomerického motívu (TTAGG)n  bola zhotovená metódou 

beztemplátovej PCR (Sahara et al. 1999). Navrhnuté pre túto metódu boli dva primery a to: 

5´- TAGGTTAGGTTAGGTTAGGT- 3´ a 5´- CTAACCTAACCTAACCTAAC-3´, ktoré 
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pripravila na zákazku firma Generi Biotech (Hradec Králové, ČR). PCR rekcia s objemom 

20 µl obsahovala nasledovné reagencie: 50 mmol/µl KCl, 10 mmol/µl Tris-HCl (pH 8.3), 

1.5 mmol/µl MgCl2, 200 µmol/µl každého typu dNTP, 0.5 µmol/µl každého z primerov a 2 

jednotky Taq DNA polymerázy (GibcoBRL, Life Technologies Inc.). Teplotný profil 

reakcie začínal iniciačnou denaturáciou pri 94°C (90s), ďalej nasledovalo 30 cyklov, 

z ktorých každý zahrňoval denaturáciu pri 94°C (45s), nasadanie primerov pri 52°C (30s) 

a predlžovanie reťazca pri 72°C (1 min). Teplotný profil bol zakončený záverečným 

predlžovaním reťazca v trvaní 10 minút. Výsledným produktom reakcie bola heterogénna 

zmes molekúl DNA s dĺžkou 1kb. Sonda bola značená nepriamo, s využitím 

biotinylovaného dATP (biotin-14-dATP) metódou nick translácie pomocou kitu Bionick 

Labeling System (Invitrogen, Life Technologies) podľa protokolu od výrobcu. Následná 

FISH prebiehala rovnakým spôsobom ako je popísané u ostatných markerov.  
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4 Výsledky  

4.1 Klasická cytogenetická analýza 

4.1.1 Podrad Mesothelae  

Podčeľaď: Liphistiinae (Liphistiidae) 

V práci boli študovaní z tejto podčeľade celkovo dvaja zástupcovia rodu Liphistius, z toho 

Liphistius sp.nov. bol už analyzovaný v diplomovej práci K. Jílkovej (Jílková, 2013). 

Vrámci mojej práce boli u tohto druhu optimalizované niektoré ďalšie molekulárne 

genetické markery.  

Liphistius sp. nov. 

Diploidný počet u samca tohto druhu je 73 chromozómov. U samičieho pohlavia je 

diploidný počet 74 chromozómov. U tohto druhu sa vyskytujú pohlavné chromozómi X1, 

X2 a Y. Tieto pohlavné chromozómy tvoria v neskorých štádiách profázy I (diplotene, 

diakinéza) a metafázy I u samčieho pohlavia  trivalent. Pohlavné chromozómy párujú 

pomocou chiazmat (Jílková 2013).  

Liphistius sp. 

U  samca tohto druhu je diploidný počet chromozómov 85. Pravdepodobný systém 

pohlavných chromozómov X1X2Y. Pohlavné chromozómy tvoria u samca v štádiu 

diplotene, diakinezy a metafáze I zvláštny trivalent. Najdlhším pohlavným chromozómom 

je Y, ktorý je umiestnený uprostred trivalentu. Y páruje na jednom konci pomocou 

chiazmatu s X1 chromozómom a na druhom konci páruje pomocou chiazmatu s X2 

chromozómom (Obr.2). Preparáty neobsahujú dostatočný počet mitotických 

alebo meiotických figúr, vhodných na vyhodnotenie a zostavenie karyotypu.  
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Obr. 2: Liphistius sp., samec. diakinéza, šípka ukazuje na trivalent tvorený pohlavnými 

chromozómami. Výrez – trivalent tvorený pohlavnými chromozómami, najdlhší chromozóm 

uprostred je Y, páruje s X1 a X2  po oboch stranách prostredníctvom chiazmat. Merítko 5 µm. 

 

Podčeľaď: Heptathelinae (Liphistiidae) 

 

Vinathela cf. cucphuongensis 

Diploidný počet chromozómov u samcov tohto druhu bol stanovený na 104. Rovnako ako 

v prípade zástupcov podčeľade Liphistiinae, aj v tomto prípade je u jednotlivých 

chromozómov veľmi náročné určiť morfológiu. V karyotype prevažujú jednoramené 

chromozómy, teda akrocentrické a subtelocentrické. Približne tretina všetkých 

chromozómových párov má dvojramennú morfológiu (37%). Dvojramenné chromozómy 

patria z veľkej časti medzi väčšie chromozómy (Tab.3). Počas profáze a metafáze prvého 

meiotického delenia je možné pozorovať výskyt veľkého bivalentu, ktorý v diplotene 

pomalšie kondenzuje (Obr. 3A). V diakineze tento bivalent už nie je možné rozlíšiť. 

Chromozómy segregujú počas anafáze I k pólom v rovnakom počte. Podobne počas 

metafáze II sú prítomné dve sesterské metafáze, v ktorých je rovnaký počet chromozómov 



41 

 

 

(Obr. 3C). Frekvencia chiazmat v samčej meioze bola 1,046 (merané z 5 neskorých profáz 

I). 

 

Obr. 3: Analýza samčej meiózy Vinathela cf. cucphuongensis. A- diplotene, šípka ukazuje na 

pomalšie kondnzujúci bivalent; B- diakineza; C- metafáza II; Merítko 10 µm.  
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Tab 3: Charakteristika diploidnej sady samca Vinathela cf. cucphuongensis 

Pár 

chrom. 

 č. 

Priemer. 

relatívna 

chrom. 

dĺžka 

Priemerný 

centrom. 

index 

Morf. 

typ 

Pár 

chrom

č. 

Priemer. 

relatívna 

chrom. 

dĺžka 

Priemerný 

centrom. 

index 

Morf. 

typ 

1 4,12 1,50 m 27 1,64 6,33 st 

2 3,81 1,54 m 28 1,61 6,41 st 

3 3,51 2,46 sm 29 1,60 2,71 sm 

4 3,26 2,88 sm 30 1,58 10,11 a 

5 3,12 2,41 sm 31 1,58 12,43 a 

6 2,97 2,72 sm 32 1,58 9,22 a 

7 2,89 1,64 m 33 1,56 10,8 a 

8 2,84 6,58 st 34 1,54 11,66 a 

9 2,82 2,09 sm 35 1,48 9,68 a 

10 2,61 1,61 m 36 1,41 1,52 m 

11 2,59 2,89 sm 37 1,38 6,91 st 

12 2,52 2,24 sm 38 1,38 11,48 a 

13 2,29 8,49 a 39 1,37 6,88 st 

14 2,18 5,72 st 40 1,29 11,80 a 

15 2,17 1,54 m 41 1,26 11,52 a 

16 2,14 1,14 m 42 1,24 10,96 a 

17 2,13 2,21 sm 43 1,23 9,56 a 

18 2,10 9,12 a 44 1,22 10,56 a 

19 2,08 9,22 a 45 1,18 11,22 a 

20 1,95 6,34 st 46 1,15 10,69 a 

21 1,92 9,01 a 47 1,14 10,91 a 

22 

 

1,91 1,64 m 48 1,12 6,47 st 

23 1,88 7,49 a 49 1,10 12,64 a 

24 1,85 2,65 sm 50 1,02 11,91 a 

25 1,72 8,12 a 51 0,94 2,77 st 

26 1,65 8,66 a 52 0,84 1,62 m 

 

Tab. 3: Charakteristika diploidnej sady samca Vinathela cf. cucphuongensis. Premerané z 3 

metafáz II. Morfológia chromozómov bola klasifikovaná podľa Levan et al. (1964): m- 

metacentrický chromozóm, sm- submetacentrický chromozóm, st- subtelocentrický chromozóm, a- 

akrocentrický chromozóm. 
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Obr. 4: Karyotyp samca Vinathela cf. cucphuongensis. Zostavené zo sesterských metafáz II. 

Merítko 10 µm 

Vinathela tonkinensis 

Diploidný počet chromozómov u samca bol stanovený na 90. V karyotype jemne 

prevažujú jednoramenné chromozómy (približne 40% dvojramenných). 

Väčšina  dvojramených chromozómov patrí medzi väčšie chromozómy (Tab. 4). Počas 
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meiotického delenia bol pozorovaný jeden pár dlhých metacentrických chromozómov, 

ktoré sú značne heteropyknotické v profáze a metafáze prvého a metafáze druhého 

meiotického delenia u samca (Obr.6 A,B,D). Chromozómy tohto páru sa nelíšia 

morfológiou. Frekvencia chiazmat v samčej meioze bola 1,024 (merané z 5 neskorých 

profáz I). 

Tab 4: Charakteristika diploidnej sady samca Vinathela tonkinensis 

Pár 

chrom. 

 č. 

Priemer. 

relatívna 

chrom. 

dĺžka 

Priemerný 

centrom. 

index 

Morf. 

typ 

Pár 

chrom. 

č. 

Priemer. 

relatívna 

chrom. 

dĺžka 

Priemerný 

centrom. 

index 

Morf. 

typ 

1 4,91 1,50 m 24 1,99 6,23 st 

2 4,74 1,79 sm 25 1,94 1,62 m 

3 4,36 2,22 sm 26 1,90 12,98 a 

4 3,92 2,89 sm 27 1,86 6,12 st 

5 3,71 2,64 sm 28 1,82 10,85 a 

6 3,50 2,97 sm 29 1,79 11,21 a 

7 3,21 2,91 sm 30 1,74 10,29 a 

8 3,05 1,58 m 31 1,65 11,23 a 

9 2,81 2,09 sm 32 1,62 9,98 a 

10 2,78 9,81 a 33 1,57 11,31 a 

11 2,53 6,69 st 34 1,56 2,84 sm 

12 2,51 2,24 sm 35 1,52 10,55 a 

13 2,39 8,49 a 36 1,47 1,69 m 

14 2,29 9,45 a 37 1,44 6,98 st 

15 2,21 9,61 a 38 1,42 1,48 m 

16 2,19 10,12 a 39 1,37 10,14 a 

17 2,16 6,24 st 40 1,32 6,69 st 

18 2,12 2,12 sm 41 1,29 6,18 st 

19 2,09 9,48 a 42 1,24 10,69 a 

20 2,07 6,65 st 43 1,21 1,56 m 

21 2,04 10,01 a 44 1,19 1,51 m 

22 

 

 

1,99 1,62 m 45 1,10 ? ? 

23 1,94 11,22 a     

 

Tab. 4: Charakteristika diploidnej sady samca Vinathela tonkinensis. Premerané z 3 metafáz II. 

Morfológia chromozómov bola klasifikované podľa Levan et al. (1964): m- metacentrický 

chromozóm, sm- submetacentrický chromozóm, st- subtelocentrická chromozóm, a- akrocentrický 

chromozóm. 
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Obr. 5: Karyotyp samca Vinathela tonkinensis. Zostavené zo sesterských metafáz II. 

Merítko 10 µm 
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Obr. 6: Analýza samčej meiózy Vinathela tonkinensis. A- Diplotene, šípka ukazuje na bivalent 

tvorený veľkými chromozómami; B- metafáza I, šípka smeruje na zvláštny heteropyknotický 

bivalent tvorený párom veľkých chromozómov; C- profáza II; D- sesterské metafáze II, šípky 

ukazujú na pár veľkých hereropyknotických chromozómov; E- prechod z metafáze II do anafáze II; 

F- anafáza II. Merítko 10 µm. 
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Qiongthela aff. australis 

U samca tohto druhu bol stanovený diploidný počet chromozómov na 74.  V karyotype 

prevažujú jednoramenné chromozómy (približne 30% dvojramenných, Tab.5). Prítomné sú 

v karyotype tiež dva páry veľkých metacentrických chromozómov, ktoré sa líšia svojou 

veľkosťou. Homologické chromozómy týchto párov sa nelíšia veľkosťou ani morfológiou. 

Tieto chromozómy vytvárajú dva heteropyknotické makrobivalenty, pozorovateľné 

v neskorých štádiách profáze I a metafáze I (Obr. 7A,B). Tieto chromozómy sú tiež 

hetropyknotické v metafáze II (Obr.7C). Frekvencia chiazmat v samčej meióze bola 1,03 

(merané z 5 neskorých profáz I). 

 

Obr. 7: Qiongthela aff. australis, analýza meiozy. Šípky ukazujú na 

heterochromatinizované makrobivalenty (A, B) a na heteropyknotické makrochromozómy 

(C). A- diakineza; B- neskorá diakinéza, C- metafáza II. Merítko 10 µm. 
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Tab 5: Charakteristika diploidnej sady samca Qiongthela aff. australis 

Pár 

chrom. 

 č. 

Priemer. 

relatívna 

chrom. 

dĺžka 

Priemerný 

centrom. 

index 

Morf. 

typ 

Pár 

chrom. 

č. 

Priemer. 

relatívna 

chrom. 

dĺžka 

Priemerný 

centrom. 

index 

Morf. 

typ 

1 7,19 1,21 m 20 2,46 11,11 a 

2 6,82 1,69 m 21 2,14 11,64 a 

3 5,74 2,12 sm 22 1,81 11,13 a 

4 5,68 7,12 a 23 1,58 10,23 a 

5 5,32 2,61 sm 24 1,36 9,59 a 

6 5,02 6,96 st 25 1,31 9,33 a 

7 4,82 7,09 a 26 1,29 10,12 a 

8 4,45 6,94 st 27 1,21 11,34 a 

9 3,74 6,41 st 28 1,19 11,91 a 

10 3,26 10,36 a 29 1,15 10,36 a 

11 2,92 2,87 sm 30 1,12 10,81 a 

12 2,81 2,99 sm 31 1,08 6,39 st 

13 2,76 2,98 sm 32 1,06 11,08 a 

14 2,74 9,12 a 33 1,01 10,20 

,20 

a 

15 2,69 5,26 st 34 0,98 2,52 sm 

16 2,64 2,94 sm 35 0,89 2,97 sm 

17 2,56 6,12 st 36 0,87 2,04 sm 

18 2,52 6,28 st 37 0,85 ? ? 

19 2,49 5,64 st     

 

Tab. 5: Charakteristika diploidnej sady samca Qiongthela aff. australis. Premerané zo 4 

metafáz II. Morfológia chromozómov bola klasifikované podľa Levan et al. (1964): m- 

metacentrický chromozóm, sm- submetacentrický chromozóm, st- subtelocentrická 

chromozóm, a- akrocentrický chromozóm. 
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Obr. 8: Karyotyp samca Qiongthela aff. australis. Zostavené zo sesterských metafáz II. 

Merítko 10 µm. 
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Ryuthela sp. 

U tohto druhu predpokladám počet chromozómov 68. Preparáty boli zhotovené iba zo 

samičiek. Mitózy boli veľmi ojedinelé, často neúplné alebo sfúzované a bez prítomnosti 

heterochromatinizovaných chromozómov. Chromozómové figúry neobsahujú 

makrochromozómy. Primáne konstrikcie chromozómov boli málo viditeľné, takže nebolo 

možné stanoviť ich morfológiu. 

 

               Obr. 9: Mitotická metafáza samičky rodu Ryuthela. Merítko 5 µm. 

 

4.1.2 Podrad Opistothelae (Araneomorphae) 

 

Cheiracanthium punctorium 

Tento druh z čeľade Eutichuridae je zástupcom podradu Opistothelae. Bol zaradený do 

práce ako typický zástupca pavúkov s diferencovanými pohlavnými chromozómami, ktoré 

sa vyznačujú špecifickým správaním v meióze. V práci bol použitý pre demonštrovanie 

rozdielov medzi pohlavnými chromozómami opistothelných pavúkov a liphistiidov. 

U tohto druhu bol detegovaný systém pohlavných chromozómov X1X20. Pohlavné 

chromozómy sú výrazne heterochromatinizované v profáze a metafáze prvého meiotického 

delenia u samcov (Obr.11). Dôsledkom toho je možné ich  ľahko odlíšiť a počas delenia 

segregujú spoločne k jednému pólu. Všetky páry sú akrocentrické vrátane pohlavných 
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chromozómov (Tab. 6). Počas meiozy I u samca je možné detegovať pozdĺžne párovanie 

pohlavných chromozómov a ich výskyt na periférií jadra.  

Tab. 6: Charakteristika diploidnej sady samca Cheiracanthium punctorium 

Pár 

chrom. 

 č. 

Priemer. 

relatívna 

chrom. 

dĺžka 

Priemerný 

centrom. 

index 

Morf. 

typ 

Pár 

chrom. 

č. 

Priemer. 

relatívna 

chrom. 

dĺžka 

Priemerný 

centrom. 

index 

Morf. 

typ 

1 12,67 749 a 8 7,34 611 a 

2 9,52 527 a 9 6,80 523 a 

3 8,49 571 a 10 5,41 512 a 

4 8,41 642 a 11 4,04 566 a 

5 8,04 618 a 12 3,20 586 a 

6 7,91 659 a X1 4,12 522 a 

7 7,64 636 a X2 4,10 518 a 

  

Tab. 6: Charakteristika diploidnej sady samca Cheiracanthium punctorium. Premerané z 3 

spermatogoniálnych mitóz. Všetky chromozómy vrátane pohlavných majú akrocentrickú 

morfológiu. a- akrocentrický chromozóm. 

 

 

Obr. 10 : Karyogram samca Cheiracanthium punctorium. Zostavené zo spermatogoniálnej mitozy. 

Merítko 5 µm 
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Obr. 11 : Priebeh meiózy u samca Cheiracantium punctorium. A- leptotene, šípka ukazuje na 

heteropyknotické X chromozómy umiestené na periférii jadra, ktoré párujú paralélne; B – 

diplotene, šipky označujú X chromozómy, ktoré párujú už len v centromerických oblastiach 

chromozómov; C- metafáza I, prítomné paralelné párovanie po celej dĺžke chromozómov,  D- 

anafáza I, morfológia všetkých chromozómov je akrocentrická; E- profáza II, šípky smerujú na 

pohlavné chromozómy, ktoré sú usporiadané paralelne na periférii figúry; F- neskorá mitotická 

metafáza . Merítko 10 µm. 
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4.2 Detekcia repetitívne usporiadaných génov pomocou FISH  

4.2.1 Nukleolárne organizátory 

 

Liphistius  

Moja práca zahŕňa celkovo dva druhy  z tohto rodu. NOR boli detekované pomocou sondy 

18S rDNA. U druhu Liphistius sp. nov. boli nukleolárne organizátory detegované už 

v práci K. Jílkovej (Jílková, 2013). U samca Liphistius sp. metóda odhalila celkovo 5 

chromozómov s NOR v terminálnej a subterminálnej polohe (Obr.12A). 

 

Obr. 12: Detekcia NOR pomocou FISH u zástupcov rodu Liphiustius. A- Liphistius sp. samčí 

preparát, mitotická profáza, prítomných je 5 chromozómov s NOR, úzke šípky ukazujú na 

chromozómy s NOR; B- Liphistius sp. nov., samčí preparát, diakinéza, tučné šípky ukazujú na 

bivalent a trivalent nesúce NOR, I -vizualizácia terminálneho NOR lokusu na bivalente, II- 

vizualizácia 1 NOR lokusu na trivalente pohlavných chromozómov v oblasti, ktorá zodpovedá 

chromozómu X1. (prevzané z Jílková, 2013). Merítko 10 µm. 

Heptathelinae 

U Vinathela cf. cucphuongensis boli nukleolárne organizátory vizualizované pomocou 18S  

a 28S rDNA FISH. Sekvencia časti génu pre 28S rDNA Vinathela cf. cucphuongensis, 

ktorá bola použitá ako sonda na FISH bola zhodná na 94% s čiastočnou sekvenciou 28S 

rDNA  u Vinathela cucpuhongensis (Liphistiidae), GenBank KT767389.1 (Xu et al.2016):  
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TTGCCCTTATCTACTCTGTGCGCGAGTCCGGGTCTTGTATAGGCCCAGAGGCGC

AATGAAAGTGAAGGCTGGACTCGATTCTGGCTGTGTTGGGACTCTCCGCGCTT

GTCGTGGGGAAGCACCTCCGACCCGTCCTATCCTATTCTTACGCGGGGCGGAG

TTAGAGCGTACACGGAGGGACCCGTGGGATGGCGAACTATGCCTGGGCAGGA

CGAACCCAGAGGAAACTCTGGTGGAGGTCCGTACTGGTTCTGACGTGCAAATC

GATCGCCAGACCCCGGGATAGGGGCGAATGACTAACTCCACCATCCCGTGTTT

GGTTCCTTCCAAA. 

Metóda bola aplikovaná na samčie aj samičie preparáty. Celkovo boli analyzované 

preparáty z  5 samcov a 5 samičiek. U samcov bol zistený 1 lokus homozygotný pre NOR 

a jeden lokus heterozygotný pre NOR (Obr. 13A,B). U samičiek boli detekované dva 

lokusy homozygotné pre NOR (Obr.13C,D). Oba NOR lokusy sú lokalizované na kratších 

ramienkach stredne veľkých akrocentrických chromozómov. Bivalent heterozygotný pre 

NOR je viditeľne väčší ako bivalent homozygotný pre NOR.  

U Vinathela tonkinensis boli NOR vizualizované iba pomocou 18S rDNA. Metóda bola 

aplikovaná iba na samčie preparáty pričom boli analyzované preparáty zo 4 samcov. 

Podobne ako u predchádzajúceho druhu bol u samca zistený 1 lokus homozygotný pre 

NOR a jeden lokus heterozygotný pre NOR. Oba NOR lokusy sú lokalizované na kratších 

ramienkach menších akrocentrických chromozómov. Bivalent heterozygotný pre NOR je 

u tohto druhu menšej veľkosti ako bivalent homozygotný pre NOR (Obr. 14B). 

Chromozómy heterozygotného páru sú akrocentrické a majú rovnakú veľkosť.  
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Obr. 13: Detekcia NOR sondou pre 28S a 18S u Vinathela cf. cucphuongensis. Tučné šípky 

ukazujú na bivalenty nesúce NOR, I- bivalent homozygotný pre NOR, II- bivalent heterozygotný 

pre NOR, úzke šípky ukazujú na prítomnosť dvoch chromozómových párov s NOR. A- 

vizualizácia prostrednictvom 28S rDNA, samčí preparát, diakinéza resp. metafáza I; B- 

vizualizácia pomocou 18S rDNA, samčí preparát, diakinéza resp. metafáza I; C- vizualizácia 

prostrednictvom 28S rDNA, samičí preparát, mitóza; D- vizualizácia prostrednictvom 18S rDNA, 

samičí preparát, mitóza. Merítko 10 µm. 
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Obr. 14: Detekcia NOR pomocou FISH u ďalších zástupcov podčeľade Heptathelinae. Úzke 

šípky ukazujú na chromozómy s NOR, tučné šípky ukazujú na bivalenty s NOR, I- bivalent 

homozygotný pre NOR, II- bivalent heterozygotný pre NOR.  A- Qiongthela aff. australis, samčí 

preparát, metafáza II, vizualizácia NOR na jednom páre  chromozómov. B- Vinathela tonkinensis, 

diakineza. Merítko 10 µm. 

 

4.2.2 Gény pre histón H3 

Vizualizácia histónu H3 bola prevádzaná na troch zástupcoch podčeľade Heptathelinae 

a jednom zástupcovi podčeľade Liphistiinae. Sekvencia časti génu pre histón H3 Vinathela 

cf. cucphuongensis, ktorá bola použita ako sonda na FISH je na 98% zhodná s čiastočnou 

sekvenciou H3 génu u Vinathela cucphuongensis (Liphistiidae), GenBank KP230013.1 

(Xu et al. 2015):  

CGCCCTTCCATCTTTAGGCATGATGGTCACTCTTTTAGCGTGAATAGCACACAA

GTTGGTATCTTCAAACAGGCCTACTAGATACGCTTCACTCGCCTCCTGAAGCGC

CATAACTGCAGAACTCTGAAAACGCAGGTCAGTTTTAAAATCCTGAGCAATTT

CTCGAACAAGACGCTGGAAAGGCAACTTTCTAATCAACAATTCTGTAGACTTC

TGATAGCGACGAATCTCTCTCAGTGCTACTGTGCCAGGCCTATAACGATGGGG

TTTCTTAACACCTCCAGTTGCAGGAGCACTTTTTCGAGCAGCTTTGGTAGCTAA

TTGCTTTCTAGGTGCTTTACCACCAGTAGATTTTCTAGCCGTCTGCTTCGTACGC

GCCATGAAAAGACCTTGCG. 

U Vinathela cf. cucphuongensis boli detegované signály na dvoch bivalentoch (Obr.15A). 

Kvalita signálov u tohto druhu bola dostačujúca, je možné odlíšiť pozíciu signálov. 
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U jedeného bivalentu leží signál v terminálnej u druhého bivalentu v subterminálnej oblasti 

(Obr. 15A). Jedná sa o jeden stredne veľký a jeden malý bivalent. U Vinathela tonkinensis 

aj u zástupcu rodu Qiongthela bola pre vizualizáciu použitá rovnaká sonda ako 

u predchádzajúceho druhu. Kvalita výsledkov bola však u oboch nižšia ako u Vinathela cf. 

cucphuongensis. U V. tonkinensis boli detegované signály minimálne na 4 bivalentoch 

v terminálnej aj subterminálnej oblasti (Obr.15B). U Qiongthela aff. australis boli signály 

detegované na štyroch bivalentoch v terminálnej a subterminálnej oblasti (Obr.15C) Na 

samčích preparátoch u Lihistius sp. nov. boli po vizualizácii tou istou sondou ako 

v predchádzajúcich prípadoch detegované dva lokusy pre NOR (Obr.15D). Kvalita 

signálov bola veľmi nízka a signály boli ťažko detegovateľné. 

 

Obr. 15: Vizualizácia génov pre histón H3. Vo všetkých prípadoch tučné šípky ukazujú na 

bivalenty nesúce gény pre histón H3. A- Vinathela cf. cucphuongensis, samči preparát, skoré 

diplotene, prítomnosť génov pre H3 na dvoch bivalentoch v terminálnej oblasti; B- Vinathela 

tonkinensis, samčí preparát, diplotene, lokusy prítomné najmenej na štyroch bivalentoch; C- 

Qiongthela aff. australis, pachytenne; D- Liphistius sp. nov., pachytene, pravdepodobne 

prítomné dva lokusy. Merítko 10 µm 
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4.2.3 U2 snRNA gény 

U2 snRNA gény boli vizualizované u všetkých študovaných zástupcov podčeľade 

Heptathelinae a u jedného zástupcu podčeľade Liphistiinae. Sekvencia časti génu pre U2 

snRNA Vinathela cf. cucphuogensis, ktorá bola použita ako sonda na FISH je na 89% 

zhodná so sekvenciou u Sandokan malayanus (Sandokanidae, Opiliones), GenBank 

FJ475973.1 (Sharma & Giribert, 2009):  

GCTGAAGGGTTGAACAGCTCAAGCACTCCGTCGAACTACAAAAATAAGATTAA

TATCTTGATTCCATATAGGAATCGTATCAGATATTAAGCTGATAAGAACAGAT

ACTACACTTTGATCTTAGCCAAAAGGCCGAGAAGGAGGTGTAGTATCTGTTCT

TATCAGCTTAATATGTGATGCGATTCCTATATGGCATTAAGGTATTACTATTCC

TTTTGTAGGTCGACGGGGTGCTTTGAGCTTGCTCCCCGTCT. 

U Liphistius sp. nov. boli výsledkom signály prítomné na dvoch bivalentoch z toho jeden  

v subterminálnej a druhý pravdepodobne v interkalárnej polohe (Obr. 16A). U Vinathela 

cf. cucphuongensis sú prítomné signály na dvoch bivalentoch. Na jednom bivalente sú 

signály v terminálnej na druhom v subterminálnej oblasti (Obr. 16B). U Vinathela 

tonkinensis je kvalita získaných signálov nižšia. Je možné ale detegovať dva bivalenty, 

z ktorých u jedného bivalentu sú signály v terminálnej u druhého opäť v subterminálnej 

oblasti (Obr. 16C). U zástupcu rodu Qiongthela neboli výsledky dostatočne informatívne, 

pravdepodobne sú ale prítomné signály na 2 pároch chromozómov v terminálnej polohe 

(Obr. 16D).  
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Obr. 16: Vizualizácia génov pre U2 snRNA. Tučné šípky ukazujú na bivalenty nesúce gény pre 

U2 snRNA. Úzke šípky ukazujú na chromozómy nesúce gény pre U2 snRNA. A- Liphistius sp. 

nov., diplotenne, signály prítomné na dvoch bivalentoch v subterminálnej a interkalárnej polohe; 

B- Vinathela cf. cucphuongensis, diakineza, signály prítomné na dvoch bivalentoch, u jedného 

v terminálnej a u druhého v subterminálnej oblasti; C- Vinathela tonkinensis, metafáza I, signály na 

dvoch bivalentoch, u jedého v terminálnej u druhého v subterminálnej oblasti; D- Qiongthela aff. 

australis, metafáza II, signál na 2 pároch chromozómov v terminálnej polohe. Merítko 10 µm. 
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4.2.4 Telomerická FISH 

Použitím metódy FISH s telomerickou sondou nebol detegovaný hmyzí telomerický motív 

u samca druhu Vinathela cf. cucphuongensis (Obr. 17). 

 

Obr. 17: Telomerická FISH u Vinathela cf. cucphuongensis. Samčí preparát, metafáza II, 

telomerické repetície (TTAGG)n nie su detegované. Merítko 10 µm. 
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5 Diskusia  

Informácie o karyoytypoch pavúkov sú doposiaľ relatívne chudobné. Karyotypovo 

preskúmané sú len necelé 2% z celkového počtu. Získané informácie sa týkajú z veľkej 

vačšiny najpočetnejšej skupiny a to entelegynných pavúkov (Araújo et al. 2017). 

Cytogenetika podradu Mesothelae (zahŕňa jedinú čeľaď Liphistiidae) je veľmi málo 

preskúmaná a informácie o evolúcii tejto vývojovej vetvy sú nedostačujúce. Nakoľko ide 

o bazálnu skupinu pavúkov je potrebné snažiť sa čo najdetailnejšie objasniť informácie 

o tejto čeľadi. Informácie o cytogenetike by mohli byť významné pri vyhodnocovaní 

evolúcie karyotypov u skupiny Mesothelae a tiež u pavúkov všeobecne. S týmto cieľom 

bola napísaná aj predkladaná práca. V práci je celkovo skúmaných 7 druhov. Štyri 

z podčeľade Heptathelinae a dva z podčeľade Liphistiinae. Päť  druhov z toho doposiaľ 

nebolo nijako cytogeneticky analyzovaných. Správanie pohlavných chromozómov počas 

meiotického delenia bolo porovnávané so zástupcom čeľade Eutichuridae (podrad 

Opistothelae). 

 

Evolúcia diploidných počtov a morfológia chromozómov 

Za ancestrálny stav sa u pavúkovcov považuje nízky až priemerný diploidný počet 

a monocentrické chromozómy (Král et al. poskytnuté). U skupiny tetrapulmonátnych 

pavúkovcov Amblypygi sa za ancestrálne znaky považujú vysoké diploidné počty (70 až 

80 chromozómov) a karyotyp s prevahou jednoramenných chromozómov (len asi 1/3 

dvojramenných). Karyotypy u mesothelidov naznačujú, že ancestrálny karyotyp pavúkov 

bol pravdepodobne veľmi podobný ancestrálnemu karyotypu u Amblypygi. Zástupcovia 

mesothelidov dosahujú v karyotypoch vysoké diploidné počty. Diverzita diploidných 

počtov u skúmaných zástupcov čeľade Liphistiinae je relatívne dosť široká. Najnižší 

diploidný počet bol zistený u samičky rodu Ryuthela  a to 68 (Heptathelinae, táto práca). 

Naopak najvyšším počtom disponuje Vinathela cf. cucphuongensis, u ktorej v karyograme 

samca nájdeme 104 chromozómov (Heptathelinae, táto práca). Zaujímavým poznatkom je, 

že toto najvyššie zistené rozpätie bolo zistené v rámci čeľade Heptathelinae. U podčeľade 

Liphistiinae bol u dvoch zástupcov zistený diploidný počet  ♂ 73/♀ 74 u Liphistius sp. 

nov. a 85 u samca Liphistius sp. (táto práca). Pretože Mesothelae je  bazálna skupina 

pavúkov, bola týmito výsledkami podporená teória Suzukiho (1954), podľa ktorej bol 
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u pavúkov pôvodne prítomný vysoký počet chromozómov. Výrazným prvkom v evolúcii 

karyotypu blízkych príbuzných pavúkov je znižovanie diploidných počtov, čo je spojené 

s akumuláciou dvojramenných chromozómov.  Znižovanie diploidných počtov za vzniku 

dvojramenných chromozómov je často dôsledkom centrických fúzií. V karyotypoch 

všetkých skúmaných zástupcov prevažujú jednoramenné chromozómy, teda akrocentrické 

a subtelocentrické (Král et al. 2013). Je možné, že ancestrálny karyotyp mesothelidných 

pavúkov a tiež pavúkov všeobecne bol blízky ancestrálnemu karyotypu skupín príbuzných 

pavúkom, teda Amblypygi a Thelyphonida. U týchto pavúkovcov bol ancestrálny karyotyp 

tvorený (cca 70-80 chromozómami), prevažovali jednoramenné chromozómy. To 

zodpovedá situácii u mesothelidov s nižším počtom chromozómov. Vysoké množstvo 

jednoramenných chromozómov a tiež chromozómov malej veľkosti prítomných 

v karyotype zástupcov rodu Vinathela by mohlo znamenať, že sa jedná o vývojovo 

odvodené druhy. U vývojovo starších druhov mohlo dôjsť k rozpadom pôvodných 

dvojramenných chromozómov, čo by vysvetlilo počet jednoramenných chromozómov 

a tiež zvyšujúce sa diploidné počty. Zvyšujúci sa počet dvojramenných chromozómov 

u zástupcu s nižším počtom chromozómov ale môže znamenať, že ancestrálny karyotyp 

mesothelidov mal prevahu jednoramenných chromozómov, ktoré u vývojovo mladších 

druhov čiastočne sfúzovali a vytvorili tak karyotyp s vyšším počtom dvojramenných 

chromozómov. Na základe získaných informácií nie je zatiaľ možné s istotou určiť, ktorá 

hypotéza o ancestrálnom karyotype je správna. 

 

Evolúcia pohlavných chromozómov 

U ancestrálnych skupín pavúkovcov boli pohlavné chromozómy pravdepodobne 

homomorfné (morfologicky nediferencované) alebo sa vôbec nevyskytovali (Král et al. 

2008). Posledné štúdie predpokladajú, že pavúky majú okrem mnohopočetných 

chromozómov X tiež pár homomorfných pohlavných chromozómov  X a Y, ktorý je 

pravdepodobne ancestrálnym pohlavným systémom u pavúkov (Král 2007). Táto teória je 

podporená podobnosťou medzi homomorfným chromozómovým párom u pavúkov a X 

a Y pohlavnými chromozómami s nízkou morfologickou diferenciáciou u pedipalpidov. To 

by mohlo znamenať, že je pravdepodobným ancestrálnym systémom u Amblypygi, 

Thelyphonida a Aranea homomorfný XY systém (Král et al. poskytnuté). U skupiny 

Mesothelae bol doposiaľ uvádzaným systémom pohlavných chromozómov systém X1X20 
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(Suzuki 1954). Tento systém však nebol potvrdený ani u jedného z mnou skúmaných 

zástupcov čeľade Liphistiidae.  

U jednotlivých podčeľadí bol preukázaný odlišný systém pohlavných chromozómov. 

U zástupcov podčeľade Liphistiinae bol detegovaný systém pohlavných chromozómov 

X1X2Y. Pohlavné chromozómy počas štádia diplotenne vytvárajú nápaditý heteromorfný 

trivalent (Jílková 2013). Výsledky mojej práce ukazujú na výskyt systému XY s málo 

diferencovanými pohlavnými chromozómami. Túto hypotézu podporuje aj výskyt 

chromozómového páru heterozygotného pre NOR u samcov. Nakoľko je samec 

heterozygotný a samička homozygotná pre NOR, tento výsledok naznačuje, že ide o väzbu 

na pohlavie. Pohlavné chromozómy sa v evolúcii mesothelidných pavúkov morfologicky 

rýchlo vyvíjajú. U zástupcov Vinathela cf. cucphuongensis a Vinathela tonkinensis 

vytvárajú pohlavné chromozómy X a Y bivalenty, ktoré sa navzájom líšia veľkosťou. 

U oboch druhov bol detegovaný tiež autozómový bivalent s NOR. U Vinathela cf. 

cucphuongensis je bivalent XY tvorený stredne veľkými chromozómy a jeho veľkosť je 

porovnateľná s autozómovým bivalentov. U Vinathela tonkinensis je bivalent tvorený 

pohlavnými chromozómami viditeľne menší ako bivalent tvorený autozómami s NOR. 

Pohlavné chromozómy nevykazovali na rozdiel od ostatných pavúkov žiadne špecifické 

správanie v štádiách meiotického delenia (heteropyknóza, špecifická poloha 

v chromozómovej figúre). Podobná situácia sa vyskytuje u zástupcu čeľade Charontidae 

(Amblypygi), u ktorého bol detegovaný XY systém. Pohlavné chromozómy tohto 

amblypygida sú akrocentrické, Y chromozóm sa odlišuje od X chromozómu redukciou 

centromerického chromatínu a absenciou NOR. Tieto znaky ukazujú pravdpodobne na 

skorú diferenciáciu pohlavných chromozómov (Král et al. poskytnuté). Prítomnosť Y 

chromozómu u pavúkov bola doteraz preukázaná iba v systémoch s neopohlavnými 

chromozómami (Řezáč et al. 2006). Je pravdepodobné, že systém X1X2Y u zástupcov rodu 

Liphistius sp. a Liphistius sp. nov. vznikol chromozomovými prestavbami medzi 

pôvodnými pohlavnými chromozómami a autozómami z ancestrálneho systému XY za 

vzniku neopohlavných chromozómov. Táto hypotéza je podporená prítomnosťou NOR na 

chromozóme X1 u Liphistius sp. nov. Detekciou u tohto druhu bolo tiež dokázané, že 

pohlavné chromozómy párujú prostredníctvom chiazmat, teda navzájom medzi nimi 

dochádza k rekombinácii. U zástupcu rodu Qiongthela je u samcov jediný pár 

chromozómov s NOR. Je možné, že v tomto prípade došlo ku strate NOR na oboch 

pohlavných chromozómoch alebo je zachytený stav pred stratou NOR z chromozómu Y. 
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Zástupca opistothelných pavúkov Cheiracanthium punctorium predstavuje na rozdiel od 

mesothelidných pavúkov typického zástupcu pavúkov s diferencovanými pohlavnými 

chromozómami, ktoré sa vyznačujú špecifickým správaním v meióze. U tohto druhu bol 

detegovaný systém pohlavných chromozómov X1X20. Pohlavné chromozómy sú výrazne 

heterochromatinizované v profáze a metafáze prvého meiotického delenia u samcov. 

Dôsledkom toho je možné ich ľahko odlíšiť a počas delenia segregujú spoločne k jednému 

pólu. Počas meiozy I  je možné detegovať pozdĺžne achiazmatické párovanie pohlavných 

chromozómov a ich výskyt na periférií jadra. Achiazmatické párovanie u samčích 

pohlavných chromozómov opistothelných pavúkov je dôležitým rozdielom od pohlavných 

chromozómov mesothelidov, ktoré párujú prostredníctvom chiazmat. U opistothelných 

pavúkov nedochádza pri párovaní k rekombinácii zatiaľčo u mesothelidov áno.  

Ako bolo uvedené, u niektorých pavúkov bol detegovaný v karyotype pár pohlavných 

chromozómov X a Y, ktorého chromozómy nie sú morfologicky diferencované, tzv. SCP. 

Mohlo by ísť o pôvodné pavúčie gonozómy (Král et al. 2013). Nakoľko bol z čeľade 

Liphistiidae doteraz karyotypovaný iba jediný druh, nie je o prípadnom výskyte SCP 

u tejto evolučnej vetvy zatiaľ žiadna informácia. SCP bol detegovaný u sklípkanov, kde sa 

často vyznačujú špecifickým správaním v meiotickom delení a často predstavujú veľký 

dvojramenný chromozómový pár (Král et al. 2013). U niektorých sklípkanov zo skupiny 

Avicularoidea sa objavujú dva páry SCP. Nakoľko je druhý pár morfologicky veľmi 

podobný prvému, je pravdepodobné, že vznikol duplikáciou prvého páru SCP (Král et al. 

2013). 

 Moje výsledky ukazujú na možný výskyt SCP aj u mesothelidov. U Vinathela tonkinensis 

by SCP mohol predstavovať prvý pár chromozómov, ktorý sa pravdpodobne ako 

u sklípkanov vyznačuje metacentrickou morfológiou. Podobne ako u sklípkanov má tento 

pár väčšiu veľkosť než ostatné a vo viacerých etapách meiotického delenia je pozitívne 

heteropyknotický oproti ostatným. Tento bivalent je  väčší ako ostatné bivalenty (približne 

1,3x). Kedže sa u niektorých mesothelidov takýto veľký pár nevyskytuje, je možné, že sa 

na jeho zväčšení mohli podieľať fúzie s ďaľšími chromozómovými pármi. Podobný príklad 

predstavuje Qiongthela aff. australis. U tohto druhu sú podobne ako u niektorých 

sklípkanov prítomné dva páry veľkých metacentrických chromozómov, ktoré by mohli 

predstavovať SCP. Rozdiel vo veľkosti v porovnaní s ostatnými chromozómami je 

markantnejší ako u Vinathela tonkinensis. V štádiách samčej meiózy tvoria dva bivalenty  
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väčie ako ostatné (približne 1,6x). Tieto chromozómy Qiongthela aff. australis sú rovnako 

ako u predchádzajúceho druhu heterochromatinické v niektorých meiotických etapách. 

U Vinathela cf. cucphuongensis sa takýto veľký chromozómový pár nevyskytuje. V štádiu 

diplotene sa ale vyskytuje bivalent väčšej veľkosti, ktorý kondenzuje pomalšie ako ostatné 

bivalenty. Je preto možné, že sa jedná o podobné makrochromozómy ako 

u predchádzajúcich druhov, ktoré sa ale nevyznačujú heterochromatinizáciou 

v meiotickom delení.  

 

Evolúcia nukleolárnych organizátorov 

Na detekciu nukleolárnych organizátorov sa u pavúkov doposiaľ aplikovala metóda 

použitia dusičnanu strieborného. U niekoľko málo druhov bola v posledných rokoch 

detekcia nukleolárnych organizátorov prevádzaná prostredníctvom fluorescenčnej in situ 

hybridizácie. Táto metóda dosahuje o mnoho vyššiu špecifitu ako použitie dusičnanu 

strieborného. Jeho použitím je totiž možné vizualizovať iba NOR, ktoré vykazovali 

aktivitu v predchádzajúcej interfáze (Miller et al. 1976). Na rozdiel od toho pomocou FISH 

je možné detegovat konkrétne sekvencie rDNA (Summer 2003). Doposiaľ zistené 

výsledky naznačujú, že ancestrálnym znakom pavúkovcov by mohol byť jeden pár 

nukleolárnych organizátorov na autozómovom páre (Forman et al.2013). Zvyšovanie počtu 

NOR môže byť spôsobené napr. chromozomálnymi prestavbami (Cabrero & Camacho 

2008). NOR sú u pavúkovcov lokalizované prevažne na koncoch ramienok chromozómov. 

To by mohlo byť ďalším ancestrálnym znakom pavúkovcov (Král et al. poskytnuté). 

Vyššie počty NOR sú u pavúkovcov zriedkavé. U pavúkovcov sa vyskytujú nukleolárne 

organizátory hlavne na autozómoch. Výnimky predstavujú niektoré druhy pavúkov, ktoré 

majú tiež X viazané nukleolárne organizátory. U pavúkov boli NOR doposiaľ detegované  

prevažne u araneomorfných pavúkov. U tejto skupiny sa vyskytujú väčšinou nukleolárne 

organizátory na dvoch pároch autozómov (Dolejš et al. 2011). Z podčeľade Liphistiinae 

boli doposiaľ nukleolárne organizátory študované iba u Liphistius sp. nov. Výsledkom bol 

jeden NOR na autozómovom páre  a na pohlavnom chtomozóme X1, ktorý spolu s X2 a Y 

vytvárajú heteromorfný trivalent (Jílková 2013). Prítomnosť NOR na pohlavnom 

chromozóme X naznačujú aj moje výsledky u druhu Liphistius sp. (táto práca). Samec 

tohto druhu mal nepárny počet NOR lokusov, čo by mohlo byť spôsobené polohou jedného 

NOR na pohlavnom chromozóme. U Vinathela cf. cucphuongensis a Vinathela tonkinensis 

(Heptathelinae) bol podobne ako u zástupcov podčeľade Liphistiinae detegovaný u samca 
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heterozygotný stav pre NOR. Nukleolárne organizátory boli mapované tiež u samičiek 

Vinathela cf. cucphuongensis, ktoré boli na rozdiel od samcov pre NOR homozygotné. 

Zistené údaje naznačujú, že heterozygotný stav pre NOR je pravdepodobne viazaný na 

pohlavie. Odlišným prípadom bol zástupca rodu Qiongthela, u ktorého bol detegovaný 

NOR na jednom páre chromozómov. Mohlo by sa teda jednať o najpôvodnejšiu situáciu, 

kedy je NOR prítomný na X aj na Y chromozóme. Výskyt nukleolárnych organizátorov na 

pohlavných chromozómoch bol popísaný u viacerých skupín pavúkov. Získané výsledky 

naznačujú, že v priebehu evolúcie dochádzalo u pavúkov opakovane k začleňovaniu 

nukleolárnych organizátorov do pohlavných chromozómov (Král et al. 2013). Nukleolárne 

organizátory sa u pavúkov vyskytujú vo veľkej väčšine v terminálnych alebo 

subterminálnych oblastiach. Rovnako tak tomu bolo u všetkých skúmaných zástupcov 

čeľade Liphistiidae.  

 

Gény pre histón H3 a U2 snRNA 

Gény pre históny ani pre malé jaderné RNA pomocou fluorescenčnej in situ hybridizácie 

mapované u pavúkovcov doposiaľ neboli. Z doterajších získaných výsledkov je možné 

pozorovať u živočíchov značne konzervovaný počet klastrov pre histónové gény a tiež  

konzervovanú polohu na chromozóme (Maxon et al. 1983, táto práca). U zástupcov čeľade 

Liphistiidae som objavila pomerne značnú diverzitu počtov klastrov histónových génov. 

U Vinathela cf. cucphuongensis boli prítomné signály na dvoch bivalentoch v terminálnej 

a subterminálnej oblasti. U Vinathela tonkinensis boli prítomné signály minimálne na 4 

bivalentoch v subterminálnej a terminálnej oblasti. Rovnaký výsledok vyšiel u zástupcu 

rodu Qiongthela. U zástupcu rodu Liphistius bol prítomný signál pravdepodobne na dvoch 

bivalentoch. U oboch podčeľadí bola na vizualizáciu histónových génov použitá rovnaká 

sonda. Napriek tomu, že bola na prípravu sondy použitá DNA zástupcu inej podčeľade, 

bolo možné jej použitím detegovať signály aj u Liphistius sp. nov. Je preto pravdepodobné, 

že sekvencie génov pre histón H3 u oboch podčeľadí majú určitú sekvenčnú podobnosť. 

Intenzita signálov bola u Liphistius sp. nov. ale veľmi slabá. Tento výsledok môže 

znamenať určitý stupeň diverzifikácie v génoch pre histón H3 u jednotlivých podčeľadí. 

V prípade U2 snRNA bola kvalita signálov približne rovnaká u zástupcov oboch podčeľadí 

vynímajúc jedine zástupcu rodu Qiongthela, kde výsledok nebol dostatočne informatívny. 

Poloha klastrov pre U2 snRNA bola konzervatívnejšia ako u génov pre histón H3, u 

všetkých ostatných zástupcov boli prítomné signály na dvoch bivalentoch v terminálnej 
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alebo subterminálnej oblasti. Nakoľko pomocou sondy pripravenej z Vinathela cf. 

cucphuongensis bolo možné detegovať signály aj u zástupcu rodu Liphistius je 

pravdepodobné, že v rámnci čeľade Liphistiidae sú sekvencie génov pre U2 snRNA 

relatívne konzervované.  

Vrámci práce som sa pokúšala optimalizovať tiež sondy  pre detekciu génov podjednotky 

U1 snRNA a pre ribozomálne gény 5S rRNA. Sekvencia časti génu pre podjednotku U1 

snRNA Vinathela cf. cucphuongensis, ktorá mala byť použitá ako sonda na FISH bola na 

84% zhodná s čiastočnou sekvenciou U1 snRNA u Lucilia cuprina (Diptera). Nanešťastie, 

nebolo možné použitím FISH s touto sondou vizualizovať príslušné gény. Spôsobené to 

mohlo byť nedostatočnou sekvenčnou podobnosťou pripravenej sondy s cieľovou 

sekvenciou, kvalitou alebo koncentráciou sondy. V prípade sondy pre 5S rRNA gény 

bohužiaľ nebolo možné získať dostatočnú koncentráciu príslušnej sondy. Príprava zlyhala  

u všetkých možných izolovaných DNA aj u všetkých setov primerov používaných pre 

prípravu 5S rRNA sondy. Nakoľko bola problémom pravdepodobne prítomnosť 

sekundárnych štruktúr po PCR reakcii, riešením by mohlo byť použitie denaturačného 

gélu.  

 

Telomerické repetície  

Ako pre článkonožce, tak pre pavúkovce je evolučne povodný tzv. hmyzí motív 

telomerických repetícií (Vítková et al. 2005). Tento motív doteraz však nebol preukázaný 

u pavúkov. Jeho prítomnosť bola vylúčená konkrétne u zástupcov podradu Araneomorphae 

(Sahara et al. 1999), Mygalomorphae (Vítková et al. 2005) a tiež u podčeľade Liphistiinae 

(Jílková 2013). Rovnako tak ani u Vinathela cf. cucphuongensis som nepotvrdila 

prítomnosť tohto telomerického motívu. Je teda naďalej neznámou informáciou aký 

telomerický motív sa u pavúkov vyskytuje. 
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6 Zhrnutie 

Pavúky sú z cytogenetického hľadiska málo a nerovnomerne prebádaná skupina. Vačšina 

údajov je zameraných na entelegynnu vetvu araneomorfných pavúkov. V rámci mojej 

práce bolo študovaných celkovo 7 druhov bazálnej čeľade Liphistiidae. Porovnávané boli 

so zástupcom araneomorfných pavúkov (čeľaď Eutichuridae). V práci bol okrem 

diploindých počtov, morfológie chromozómov a pohlavných systémov sledovaný aj vzor 

nukleolárnych organizátorov pomocou fluorescenčnej in situ hybridizácie. Cieľom práce 

bolo tiež optimalizovať detekciu vybraných molekulárnych markerov.  

Karyotypy zástupcov mesothelidných pavúkov dosahujú vysoké diploidné počty. 

Morfologicky prevažujú jednoramenné chromozómy. Získané údaje o morfológii 

chromozómov, diploidných počtoch a systéme určenia pohlavia zatiaľ neumožňujú 

s istotou určiť ancestrálnu podobu vybraných znakov u mesothelidných pavúkov. 

Naznačujú však, že za ancestrálne znaky by sa u tejto bazálnej skupiny mohli považovať 

vysoké diploidné počty, prevaha jednoramenných chromozómov a systém pohlavných 

chromozómov XY. Moje výsledky naznačujú výskyt pohlavných chromozómov XY 

u zástupcov Heptathelinae, ktoré nie sú pravdepodobne príliš morfologicky diferencované, 

čo je jedným z ancestrálnych znakov pavúkovcov. U zástupcov podčeľade Liphistiinae bol 

pozorovaný systém X1X2Y, ktorý vznikol pravdepodobne prestavbami medzi pôvodnými 

pohlavnými chromozómami a autozómami zo systému XY. 

Poloha NOR bola študovaná prostredníctvom fluorescenčnej hybridizácie in situ. 

Zaujímavý výsledok bol dosiahnutý u Vinathela cf. cucphuongensis a Vinathela 

tonkinensis kedy metóda odhalila u samcov jeden bivalent heterozygotný a jeden 

homozygotný pre NOR. U samíc boli bivalenty homozygotné. Tieto výsledky podporujú 

hypotézu o systéme XY. U zástupcu rodu Qiongthela bol detegovaný NOR na jedinom 

páre chromozómov. U všetkých zástupcov sa NOR lokusy vyskytovali v terminálnej alebo 

subterminálnej polohe chromozómov, čo je pravdepodobne ancestrálnym znakom všetkých 

pavúkovcov.  

Vrámci práce boli tiež pomocou FISH u všetkých zástupcov vizualizované gény pre histón 

H3 a U2 snRNA. Z výsledkov vyplýva, že poloha a počet klastrov pre U2 snRNA je 

u mesothelidov konzervovanejšia ako poloha a počet klastrov pre gény histónu H3.  
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U Vinathela cf. cucphuongensis použitím telomerickej FISH nebola potvrdená prítomnosť 

hmyzieho telomerického motívu. Sekvencia telomerického motívu u pavúkov tak zostáva 

aj naďalej neobjasnená.  
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