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Abstrakt 

Štírci jsou z hlediska cytogenetiky stále poměrně málo prozkoumanou skupinou 

živočichů. V současné době jsou popsány karyotypy pouze 61 druhů z 8 čeledí, informace 

o distribuci nukleolárních organizátorů jsou u tohoto řádu známé dokonce pouze pro jediný druh. 

Karyotypy štírků se vyznačují velkou variabilitou v počtu a morfologii chromozomů a výsledky 

diplomové práce prokazují, že velká variabilita se týká také počtu a pozice NORů. Celkové 

rozpětí diploidních počtů se pohybuje od 7 do 143 chromozomů. V rámci této práce bylo 

analyzováno celkem 68 druhů štírků z 19 čeledí. Práce přináší nové cytogenetické údaje u devíti 

dosud nezkoumaných čeledí štírků a rozšiřuje rozpětí diploidních počtů u celkem čtyř čeledí. 

K lokalizaci NORů byla v práci u studovaných druhů využita fluorescenční in situ hybridizace 

(FISH) pro detekci počtu a pozice 18S rDNA klastrů. Ukazuje se, že počet těchto klastrů se 

u některých skupin štírků mění hodně dynamicky (od jednoho až po devět párů u čeledi 

Chthoniiidae). Dále je patrné, že existuje také variabilita v pozici detekovaných klastrů, přičemž 

nejčastěji byly 18S rDNA klastry lokalizovány v terminální pozici, která je u pavoukovců 

považována za ancestrální. Změna počtu a pozice 18S rDNA klastrů sledovaná u analyzovaných 

druhů může v některých případech souviset s předpokládanými chromozomovými přestavbami. 

Nejčastějšími chromozomovými přestavbami v karyotypové evoluci štírků jsou centrické 

a tandemové fúze, pericentrické inverze a rozpady chromozomů. Mimo lokalizaci NORů u štírků 

byl v rámci této práce potvrzen výskyt systému chromozomového určení pohlaví typu XY 

u čeledí Neobisiidae a Larcidae a nově zjištěn u čeledi Olpiidae. Také byla potvrzena 

achiazmatická meióza u čeledi Chthoniidae a zjištěna u dosud nestudovaných čeledí 

Tridenchthoniidae a Pseudotyrannochthoniidae ze společné nadčeledi Chthonioidea.  Vzhledem k 

malé velikosti a značné vnější morfologické uniformitě řádu štírků se zdá být studium karyotypů 

jako velmi vhodný nástroj k poznání druhové diverzity tohoto řádu. 

 

Klíčová slova: štírci, cytogenetika, FISH, karyotypová evoluce, 18S rDNA, NOR 



 

 

Abstract 

From the karyological point of view, pseudoscorpions are still a little known organisms. 

Until now, karyotypes of only 61 species from eight families were described, while the 

distribution of the nucleolar organizers is only known from a single species. Pseudoscorpions‘ 

karyotypes exhibit considerable variability in diplopid number and in morphology of the 

chromosomes, and, as this thesis presents, a large variability in the number and position of NORs. 

The diploid number in pseudoscorpions ranges from seven to 143. In this study, 68 species from 

19 families were analyzed, of which karyotypes of nine families are described here for the first 

time. In other four previously studied families, the ranges of diploid numbers were extended. For 

the detection of 18S rDNA clusters, we used fluorescence in situ hybridisation (FISH) to localize 

NORs. Apparently the number of 18S rDNA clusters can change very dynamicaly in some Gross 

(e.g. one to nine pairs in Chthoniidae). Furthermore, I observed variability in the position of 

detected clusters, which were often found terminally on chromosomes; a position considered 

ancestral for arachnids. The changes in number and position of 18S rDNA clusters of the 

analyzed taxa could, in some cases, be related to the hypothetical chromosomal rearrangements. 

The most common rearrangements in the evolution of pseudoscorpoins‘ karyotypes are centric 

and tandem fusions, pericentric inversions and chromosome fissions. Besides NOR localization, 

the XY sex determination system was confirmed in this thesis for families Neobisiidae and 

Larcidae and was newly recognized in the family Olpiidae. I also confirmed the achiasmatic 

meiosis in the family Chthoniidae and in so far unstudied families Tridenchthoniidae and 

Pseudotyrannochthoniidae, all of these belonging to the superfamily Chthonioidea. Due to small 

size and considerable morpohological uniformity of pseudoscorpions, cytogenetics seems to be a 

useful tool for assessing the species diversity of this order. 
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Slovník pojmů a seznam zkratek 

BSA – hovězí sérový albumin (blokuje volná vazebná místa reaktantů) 

DAPI – 4',6–diamidino–2–phenylindol; fluorescenční barvivo vážící se na DNA 

Denhardtův roztok – blokátor nespecifického nasednutí sondy (50x Denhardtův roztok: 2,5g Ficol, 

2,5g Polyvinilpyrolidon, 2,5g BSA, 250 ml H2O) 

ETS – external transcribed spacer (vnější přepisovaný mezerník) 

FISH – fluorescenční in situ hybridizace 

Heteropyknóza – rozdílná barvitelnost chromozomů; pozitivní (tj. intenzivněji obarvené 

chromozomy) i negativní (tj. slaběji obarvené chromozomy). 

IGS – intergenic spacer (nepřepisovaný intergenový mezerník) 

ITS – internal transcribed spacer (vnitřní přepisovaný mezerník) 

NOR – nukleolární organizátor jadérka, část chromozomu, v němž se nachází geny pro rRNA 

PCR – polymerázová řetězová reakce 

rDNA – úseky DNA kódující geny pro ribozomální RNA 

Sörensenův pufr – 4,75g Na2HPO4·12H2O, 4,54g KH2PO4, 1000 ml H2O, pH 6,8 

SSC – 20x SSC pufr: 175,32g 3M NaCl, 88,23g 0,3M C6H5O7Na3·2H2O, 1000 ml H2O, pH 7 

Taq polymeráza – DNA polymeráza izolována z termofilní bakterie Thermus aquaticus pro účely 

metody PCR 
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1 Úvod 

Studium cytogenetiky bezobratlých živočichů se rozšířilo během posledních několika 

desetiletí, avšak v rámci kmene členovců (Arthropoda) se většina cytogenetiků zaměřuje 

především na řády hmyzu. Ostatní skupiny členovců jsou z cytogenetického hlediska 

prozkoumány jen částečně nebo prozatím unikají pozornosti úplně. To platí i pro řády 

pavoukovců (Arachnida), u nichž jsou data o karyotypech neúplná nebo nedostupná. Přestože 

od popisu prvního karyotypu pavoukovců uplynulo už více než 130 let (Carnoy 1885), 

cytogenetické údaje jsou dosud známé jen u přibližně 1500 druhů (Araujo et al. 2019, Schneider 

et al. 2019, Tsurusaki et al. 2019, Šťáhlavský 2019), což tvoří pouhých 1,5 % z celkové druhové 

diverzity pavoukovců. Navíc nejsou jednotlivé řády pavoukovců z karyologického hlediska 

prozkoumány zcela rovnoměrně. Nejvíce dosud prostudovanou skupinou pavoukovců jsou 

pavouci, u nichž se uvádí téměř 850 karyotypovaných druhů (Araujo et al. 2019).  

V mé diplomové práci jsem se soustředila na řád štírků, jejichž cytogenetika je poměrně 

málo prozkoumaná, i přesto, že představují čtvrtý největší řád pavoukovců s více než 3500 

popsanými druhy (Harvey 2011). V současné době máme údaje o karyotypech u 61 druhů z osmi 

čeledí a je zřejmé, že u štírků existuje značná variabilita v počtu a morfologii chromozomů. 

Diploidní počty se pohybují v rozmezí od 7 u Indolpium sp., Olpium pallipes a Olpium turcicum 

(Olpiidae) do 143 u Cyclatemnus sp. 2 (Atemnidae) (Šťáhlavský 2019). I přes velkou druhovou 

diverzitu máme kvůli nerovnoměrnému prozkoumání čeledí k dispozici stále jen fragmentární 

informace o cytogenetice a karyotypové evoluci této skupiny. 

Díky druhově specifickým rozdílům karyotypů štírků nám cytogenetické analýzy mohou 

poskytnout další důležité informace či znaky, které by mohly být použity při studiu taxonomie 

a fylogeneze této skupiny, případně mohou vést i k odhalení potenciálních kryptických druhů. 

Využití standardních cytogenetických metod pomohlo na základě odlišných karyotypových 

charakteristik odhalit například kryptický druh štírka Roncus montsenyensis (Zaragoza 

& Šťáhlavský 2008). Vzhledem k malé velikosti a značné vnější morfologické uniformitě řádu 

štírků se zdá být karyologie jako velmi významná metoda k poznání skutečné druhové diverzity 

tohoto řádu. 

Cílem mé práce bylo sledovat počet a morfologii chromozomů, pohlavní chromozomy, 

a zejména detekovat nukleolární organizátory (NORy) pomocí fluorescenční in situ hybridizace 

se sondou pro 18S rDNA a sledovat jejich počet a lokalizaci. Práce se soustředí na porovnání 

hlavních evolučních linií, které vykazují různou míru karyotypové variability. Součástí práce je 

také popis karyotypů a základních cytogenetických charakteristik u druhů, u nichž tyto údaje 

nejsou zatím publikované. Hlavním cílem mé diplomové práce je přinést více cytogenetických 

informací u štírků s hlavním důrazem na změny v počtu a pozici 18S rDNA klastrů, což by mohlo 
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pomoci lépe pochopit celkovou diverzitu a karyotypovou evoluci v rámci tohoto řádu 

pavoukovců.  

2 Literární přehled 

2.1 Fylogeneze a klasifikace štírků 

Štírci představují starobylou fylogenetickou linii pavoukovců, z nichž nejstarší doložení 

zástupci byli datováni do středního devonu (Shear et al. 1989; Schawaller et al. 1991). 

S výjimkou Antarktidy jsou štírci rozšířeni celosvětově, vyskytují se v nejrůznějších biotopech, 

od nejvyšších vrcholů světa až po litorál mořského pobřeží. Nejčastěji je lze nalézt například 

v listové opadance, pod kůrou stromů, pod kameny, v půdě, dutinách stromů či v jeskyních 

a jiných podzemních habitatech. Také se často vyskytují v hnízdech ptáků a savců, které využívají 

ke svému rozšíření pomocí forézie (Weygoldt 1969).  

Fylogenetická pozice štírků není zcela ustálená a tito živočichové bývají považováni 

za sesterskou skupinu různých skupin pavoukovců (obr. 1). Tradiční hypotézy je řadí 

do příbuznosti s řádem solifug (Solifugae) (např. Giribet et al. 2002, Shultz 2007) nebo štírů 

(Scorpiones) (např. Garwood et al. 2017, Huang et al. 2018). Tyto hypotézy jsou však založeny 

především na morfologických znacích. V současné době převládá názor o blízké příbuznosti 

štírků a solifug, a to zejména díky přítomnosti společných synapomorfních znaků, kterými jsou 

dvoučlánkové chelátní chelicery, tracheální stigmata na ventrální straně třetího a čtvrtého článku 

zadečku a přítomnost rostrosomatu (Shultz 1990, 2007). Příbuznost se solifugami potvrzuje 

i fylogenetická studie založená na kombinaci morfologických a molekulárních znaků (Wheeler 

& Hayashi 1998). Navzdory nejčastěji uváděné příbuznosti těchto dvou taxonů jsou zde nicméně 

značné morfologické rozdíly na úrovni ultrastruktury spermií. Solifugy mají malé, diskoidální 

spermie bez bičíků, přičemž tato charakteristika nejlépe odpovídá spermiím roztočů z podřádu 

Acariformes. U štírků se naopak objevují větší, oválné a bičíkaté spermie, které se spíše podobají 

spermiím štírů (Alberti & Peretti 2002). Existují také recentní fylogenomické analýzy, které 

naznačují možnou příbuznost štírků s roztoči (Acari) nebo se skupinou Arachnopulmonata (klád 

zahrnující štíry a tradiční Tetrapulmonata) (Sharma 2018, Ballesteros & Sharma 2019).  
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Obrázek 1: Porovnání rozdílných hypotéz příbuznosti štírků. Upraveno podle Sharma (2018). 

S více než 3 700 popsanými druhy, které jsou rozděleny do 4 podřádů a 26 čeledí, jsou 

štírci (Pseudoscorpiones) čtvrtým nejpočetnějším řádem třídy pavoukovců (Benavides et al. 

2019). Dříve bylo nejčastěji používáno rozdělení štírků, které navrhl Chamberlin (1929) a o pár 

let později navržená klasifikace Beierem (1932). Rozdělení štírků vycházející z těchto dvou prací 

bylo obdobné a používané paralelně. Chamberlinovu klasifikaci uznávala zejména americká škola 

a rozdělení podle Beiera používali zejména experti z Evropy. Chamberlin (1929) rozdělil štírky 

do tří podřádů (Heterosphyronida, Diplosphyronida a Monosphyronida) a pro poslední dva 

podřády navrhl společnou skupinu Homosphyronida. Do podřádu Heterosphyronida řadil čeledi 

Dithidae a Chthoniidae, do podřádu Diplosphyronida čeledi Neobisiidae, Syarinidae, Hyidae, 

Ideoroncidae, Menthidae, Olpiidae a Garypidae, do posledního podřádu Monosphyronida čeledi 

Pseudogarypidae, Feaellidae, Pseudocheiridiidae, Cheiridiidae, Sternophoridae, 

Myrmochernetidae, Chernetidae, Atemnidae a Cheliferidae. Beierova vyšší klasifikace (1932) 

zahrnovala také tři podřády (Chthoniinea, Neobisiinea a Cheliferinea), které téměř odpovídají 

rozdělení štírků podle Chamberlina (viz obr. 2). 

Toto tradiční rozdělení bylo používáno až do konce minulého století, kdy se svou 

klasifikací přišel Harvey (1992). Ten díky kladistické analýze rekonstruoval na základě 

morfologických znaků fylogenetické vztahy jednotlivých čeledí štírků a sjednotil dva dříve 

používané systémy. Oproti klasifikacím využívající pouze morfologické znaky jsou v současné 

době známé jen dvě fylogenetické studie založené na molekulárních znacích (Murienne et al. 
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2008, Benavides et al. 2019).  

Podle nejnovější fylogenetické studie se štírci dělí do podřádů Palaeosphyronida, 

Heterosphyronida, Atoposphyronida a Iocheirata, přičemž poslední dva patří do společné skupiny 

Homosphyronida (obr. 2). V rámci skupiny Palaeosphyronida rozeznávali Benavides et al. (2019) 

jedinou čeleď (Dracochelidae), v rámci Heterosphyronida dvě čeledi (Pseudotyrannochthoniidae 

a Chthoniidae), v rámci Atoposphyronida dvě čeledi (Pseudogarypidae a Feaellidae) a v rámci 

Iocheirata zbývajících 21 čeledí (Ideoroncidae, Hyidae, Bochicidae, Syarinidae, Parahyidae, 

Gymnobisiidae, Neobisiidae, Geogarypidae, Hesperolpiidae, Garypidae, Menthidae, Olpiidae, 

Garypinidae, Larcidae, Sternophoridae, Cheiridiidae, Pseudochiridiidae, Cherneridae, 

Cheliferidae, Atemnidae a Withiidae). 

 

Obrázek 2: Kladogram znázorňující předpokládané příbuzenské vztahy čeledí štírků a porovnání jejich vyšší 

klasifikace dle různých autorů. Převzato z Benavides et al. 2019. 

Nadčeleď Chthonioidea v současné době obsahuje čtyři čeledi (Chthoniidae, Lechytiidae, 

Pseudotyrannochthoniidae a Tridenchthoniidae). Všechny molekulární analýzy potvrzují 

Pseudotyrannochthoniidae jako sesterskou skupinu k ostatním kládům (Murienne et al. 2008; 

Harvey et al. 2016, Benavides et al. 2019). Uspořádání, které navrhoval Harvey (1992), je zcela 

odlišné a jasně vyvrácené molekulárními analýzami (Benavides et al. 2019). Murienne et al. 

(2008) umisťují Lechytiidae a Tridenchthoniidae do Chthoniidae. Nejnovější fylogenomická 

analýza ukazuje, že čeleď Chthoniidae je parafyletická a zařazuje Tridenchthoniidae 

a Lechtyiidae na úroveň podčeledí v rámci Chthoniidae (Benavides et al. 2019). 

Složení nadčeledi Feaelloidea je totožné s těmi, které již dříve navrhovaly různé starší 

studie (např. Chamberlin 1931; Harvey 1992), ačkoli Beier (1932) v této nadčeledi zahrnuje 
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čeleď Synsphyronidae (dnešní Garypidae) a Muchmore (1982) přemístil Pseudogarypidae 

do Garypoidea. Monofylie Feaelloidea byla potvrzena morfologicky (Harvey 1992) i molekulárně 

(Murienne et al. 2008; Harvey et al. 2016, Benavides et al. 2019). 

Nadčeleď Neobisioidea si kromě přidání Gymnobisiidae (Beier 1947) a Parahyidae 

(Harvey 1992) a povýšení Bochicinae na úroveň čeledi (Muchmore 1982) zachovala svou 

původní skladbu od prvního návrhu Chamberlinem (1930, 1931). Murienne et al. (2008) stejně 

jako Harvey et al. (2016) nalezli nadčeleď Neobisioidea jako parafyletickou, kdežto Benavides et 

al. (2019) potvrdili tuto nadčeleď jako monofyletickou. Tato fylogenomická analýza navrhuje 

klád tří čeledí (Ideoroncidae, Bochicidae a Hyidae) jako sesterkou skupinu zbývajícím čeledím 

(Syarinidae, Parahyidae, Gymnobisiidae a Neobisiidae). 

Nadčeleď Cheiridioidea tradičně tvořily čeledi Cheiridiidae, Pseudochiridiidae 

a Sternophoridae (Chamberlin 1931), ačkoli Beier (1932) považoval Pseudochiridiidae 

za podčeleď Cheiridiidae. Harvey (1992) přemístil Cheiridiidae a Pseudochiridiidae 

do Garypoidea a čeleď Sternophoridae zařadil do vlastní nadčeledi. Podle Judsona (2000) byla 

nadčeleď Cheiridioidea tvořená čeleděmi Cheiridiidaea a Pseudochiridiidae považována 

za sesterskou skupinu Cheliferoidea. 

Nadčeleď Cheliferoidea je jednou ze skupin štírků, která zůstala téměř nezměněna 

od klasifikace Chamberlinem (1931). V rámci této nadčeledi došlo pouze k synonymizaci 

Myrmochernetidae s Chernetidae (Judson 1985) a povýšení Withiinae na úroveň čeledi (Weygoldt 

1970). Harvey (1992) zařadil Withiidae jako sesterskou skupinu ostatních čeledí (Atemnidae, 

Cheliferidae a Chernetidae). Proctor (1993) navrhl hypotézu k vyřešení vztahu mezi Cheliferidae 

a Cherneridae na základě podobnosti spermatoforu. Všechny molekulární studie potrvzují 

Chernetidae jako sesterskou skupinu zbývajícím třem čeledím (Murienne et al. 2008, Harvey 

et al. 2016, Benavides et al. 2019). 

2.2 Cytogenetika pavoukovců 

Z třídy pavoukovců (Arachnida) jsou nejlépe prostudovány karyotypy pavouků (Araneae) 

a roztočů (Acari). Štíři (Scorpiones), sekáči (Opiliones) a štírci (Pseudoscorpiones) jsou 

z karyologického hlediska prozkoumáni méně. U řádu Uropygi byly karyotypovány tři druhy 

(Makino 1951) a u řádu Amblypygi jen dva (Makino 1951, Paula-Neto et al. 2013) U řádu 

štírenek (Palpigradi) jsou k dispozici informace o karyotypech pouze u dvou druhů, které mají 

diploidní počty 2n=14 a 2n=18 (Král et al. 2008). U zbývajících řádů pavoukovců nebyly žádné 

informace o chromozomech dosud publikovány.  

V rámci pavouků byly popsány karyotypy více než 800 druhů (Araujo et al. 2019), jejich 

diploidní počty se pohybují mezi 5 chromozomy u Afrilobus sp. (Orsolobidae) a 152 u Caponia 

natalensis (Caponiidae) (Král et al. 2019). Pavouci se od jiných skupin liší výskytem jedinečného 
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typu chromozomového způsobu určení pohlaví (X1X20). Tento systém je mezi pavouky 

nejčastější (85 % studovaných druhů) a je zřejmě původním (Banavente et al. 1982), neboť se 

vyskytuje i u nejprimitivnějších recentních skupin, jako jsou sklípkoši (Suzuki 1954). Tento 

systém se vyvíjel a dal vzniknout systémům X0, X1X2X30 ale i mnohem složitějším způsobům 

chromozomové determinace pohlaví (X1X2X3X4X5Y1Y2Y3Y4), jež se u pavouků nachází (Rowell 

1986). 

Dalším poměrně dobře prostudovaným řádem pavoukovců jsou roztoči, u kterých byly 

popsány chromozomy více než 340 druhů (Norton et al. 1993). Dělí se na dva karyologicky 

odlišné podřády – Parasitiformes a Acariformes. Parazitiformní roztoči mají monocentrické 

chromozomy a jejich diploidní počty se pohybují v rozmezí 6 a 34 chromozomů (Oliver 1977). 

U podřádu Parasitiformes lze nalézt systém chromozomového určení pohlaví typu XY, X0 

a dokonce X1X2Y (Norton et al. 1993). Pro akariformní roztoče jsou typické holocentrické 

chromozomy a diploidní počty kolísající mezi 4 a 26 chromozomy (Oliver 1977). Podřád 

Acariformes má systém X0 nebo nemá pohlavní chromozomy morfologicky diferencované 

(Norton et al. 1993). 

U štírů bylo dodnes karyotypováno více než 150 druhů (Schneider et al. 2019). Diploidní 

počty se pohybují v rozmezí 5 u  Tityus bahiensis (Buthidae) (Schneider et al. 2009) až 186 

chromozomů u Chaerilus stockmannorum (Chaerilidae) (Kovařík et al. 2018). Štíři tvoří dvě 

hlavní evoluční větve, které se karyologicky výrazně liší. Zatímco štíři čeledi Buthidae se 

vyznačují nižším počtem holocentrických chromozomů, pro druhou evoluční větev jsou 

charakteristické monocentrické chromozomy a vyšší diploidní počty (Shanahan 1989). Systém 

určení pohlaví nebyl zatím objasněn, neboť u této skupiny pavoukovců nelze odlišit pohlavní 

chromozomy od autozomů. Všichni doposud cytogeneticky studovaní štíři jsou navíc 

charakterističtí přítomností achiamatické meiózy (Shanahan & Hayman 1990). 

Dalším poněkud lépe cytogeneticky prozkoumaným řádem pavoukovců jsou sekáči 

(Opiliones). Dosud bylo karyotypováno 96 druhů a jejich diploidní počet kolísá od 10 u Sabacon 

makinoi (Sabaconidae) do 109 chromozomů u Goniosoma spelaeum (Gonyleptidae) (Tsurusaki et 

al. 2019). U sekáčů se vyskytují především metacentrické a submetacentrické chromozomy. 

Zajímavostí je, že počet a morfologie chromozomů kolísá i v rámci jediného druhu (Tsurusaki et 

al. 1991). Většina sekáčů má systém chromozomového určení pohlaví typu XY. Pozoruhodné 

jsou dva druhy čeledi Phalangiidae, u kterých byl zjištěn systém determinace pohlaví typu 

Abraxas (ZW-ZZ), což u pavoukovců nikde jinde nenajdeme (Tsurusaki & Cokendolpher 1990). 

2.2.1 Cytogenetika štírků 

Štírci patří mezi skupiny, jejichž karyotypy jsou stále poměrně málo prozkoumané. 

V současné době je karyotypováno pouze 61 druhů z 25 rodů z 8 čeledí (Atemnidae, Garypinidae, 



13 

 

Geogarypidae, Cheliferidae, Chernetidae, Chthoniidae, Neobisiidae, Olpiidae) (obr. 3).  

 
Obrázek 3: Cytogenetické údaje u štírků vycházející z publikovaných zdrojů. 2n – diploidní počet, N – počet 

analyzovaných druhů, 18S rDNA – počet klastrů v diploidní sadě. Fylogeneze podle Benavides et al. 2019 

a Harvey 1992. 

Jako první přinesl informace o chromozomech štírků Sokolow (1926), který v rámci 

analýzy gametogeneze popsal průběh meiózy a počet chromozomů u druhů Neobisium 

carcinoides (Neobisiidae) a Dendrochernes cyrneus (Chernetidae). Další práce, která přináší 

základní údaje o chromozomech druhu  Hysterochelifer meridianus (Cheliferidae), pochází 

od Boissina a Maniera (1966).  
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Detailnější informace o karyotypech štírků však popsal až Troiano (1990, 1997), v jehož 

práci můžeme najít podrobné údaje o šesti druzích rodu Roncus (Neobisiidae). Ve svých studiích 

nastínil možné způsoby karyotypové evoluce v rámci rodu Roncus a zjistil odlišné karyotypy 

u morfologicky podobných druhů. Srovnáním karyotypů bylo možné odhalit fylogenetické vztahy 

a hlavní chromozomové přestavby u studovaných druhů. Z výsledků těchto studií vyplývá, že se 

na karyotypové evoluci rodu Roncus podílely centrické fúze a rozpad metacentriků 

na akrocentrické chromozomy (Troiano 1997). Podobná studie byla provedena u čeledi 

Chthoniidae, kde důležitou roli v karyotypové evoluci hrály pravděpodobně centrické 

a tandemové fúze a pericentrické inverze (Šťáhlavský & Král 2004). U obou čeledí byla evoluce 

karyotypu doprovázena redukcí dipoidního počtu chromozomů. Výraznou karyotypovou 

diverzitu ukazují i všechny další práce.  

Karyotypy u štírků se diverzifikovaly a vykazují velkou rozmanitost v diploidních 

počtech, celkové rozpětí 2n kolísá od 7 u Indolpium sp., Olpium pallipes a Olpium turcicum 

(Olpiidae) až po 143 u Cyclatemnus sp. 2 (Atemnidae) (Šťáhlavský 2019). Pomocí odlišného 

karyotypu také Zaragoza a Šťáhlavský (2008) objevili nový druh štírka (Roncus montsenyensis), 

který se jinak morfologicky velmi podobá druhu Roncus cadinensis. V jejich práci zjistili, že mají 

zcela odlišný diploidní počet a morfologii chromozomů.  

Jednotlivé čeledi štírků vykazují různou variabilitu v diploidním počtu, nejnižší 2n se 

nachází u čeledi Olpiidae a pohybuje se v rozmezí 7 – 23 chromozomů (Šťáhlavský et al. 2006). 

Naopak nejvyšší zjištěný diploidní počet se vyskytuje u čeledi Atemnidae, a to konkrétně 

v rozmezí od 65 do 143 chromozomů (Šťáhlavský et al. 2012). V karyotypech štírků se vyskytují 

monocentrické chromozomy, u většiny druhů převládají dvojramenné chromozomy, tedy 

metacentrické nebo submetacentrické. U štírků byl popsán systém chromozomového určení 

pohlaví typu X0 a XY, a to dokonce v rámci jednoho rodu (Roncus, Neobisiidae) (Troiano 1990, 

1997). Nejčastější a zřejmě i původní je u štírků pravděpodobně systém X0. Pohlavní chromozom 

je u většiny studovaných metacentrického typu (Šťáhlavský et al. 2006). U čeledi Chthoniidae 

byla navíc zjištěna achiazmatická meióza (Šťáhlavský & Král 2004). 

Štírci se vyznačují velkou mezidruhovou variabilitou v počtu a morfologii chromozomů, 

toho lze využít při studiu cytotaxonomie a fylogeneze. Analýza karyotypu umožňuje nejen 

rekonstruovat příbuzenské vztahy taxonů, ale i identifikovat tzv. kryptické druhy a odhalit tím 

tedy skutečnou druhovou diverzitu vybraných skupin (Kotrbová et al. 2016). 

2.3 Nukleolární organizátory 

Oblast nukleolárního organizátoru (nucleolar organizer region, NOR) je tvořena velkým 

množstvím kopií genů pro ribozomální RNA řazených za sebou ve formě tandemových repetic 

(Swarzacher & Wachtler 1993), což umožňuje, že se dobře detekují. U jednotlivých organismů 
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může být počet repetic různý, od 100 u některého hmyzu a protist až po 10 000 kopií u některých 

rostlin (Long & Dawid 1980). Každá transkripční jednotka eukaryotního organismu obsahuje 

geny pro 18S, 5,8S a 28S rRNA, dále dva vnější přepisované mezerníky (ETS) a dva vnitřní 

přepisované mezerníky (ITS), které od sebe oddělují kódující oblasti (obr. 4) (Hillis & Dixon 

1991). Transkripční jednotky od sebe oddělují nepřepisované intergenové mezerníky (IGS) 

(Fatica &Tollervey 2002). Transkripční jednotka je přepisována RNA polymerázou I jako jedna 

molekula 45S a její součástí není gen pro 5S rRNA, který se nachází v jiné části genomu. 5S 

rRNA je přepisována RNA polymerázou III (Wachtler & Stahl 1993). Organizátor jadérka leží 

v oblasti sekundární konstrikce. Část ramene chromozomu, která leží distálně od sekundární 

konstrikce, se někdy nazývá satelit. Nukleolární organizátory se mohou vyskytovat na různých 

místech chromozomu. Často se nacházejí poblíž konců chromozomů, ale mohou být 

i v intersticiální pozici. Funkcí NORu je formování a udržování jadérka v interfázním jádru 

(Schwarzacher & Wachtler 1983).  

 
Obrázek 4: Schématické znázornění stavby nukleolárního organizátoru (převzato z Tucker et al. 2010) 

Nukleolární organizátory se dají zviditelnit pomocí různých postupů. Dříve se používala 

detekce pomocí dusičnanu stříbrného (tzv. stříbření) (Howell & Black 1980). Tato metoda 

detekuje specifické proteiny, které jsou asociovány s NORy a odhalí jen nukleolární organizátory, 

které byly aktivní v předchozí interfázi (Miller et al. 1976). V některých případech tak mohou být 

výsledky stříbření špatně reprodukovatelné, může dojít k podhodnocení skutečného počtu NORů, 

který tak může být až několikanásobně vyšší. Například u pavouka druhu Wadicosa fidelis bylo 

pomocí stříbření odhaleno šest chromozomů, které obsahovaly rDNA klastr. Kdežto po aplikaci 

metody FISH jich bylo detekováno 19 (Forman et al. 2013). Další komplikací je fakt, že dochází 

k postupnému vyblednutí nukleolárních organizátorů na starších preparátech (Griffiths et al. 
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1989). Z tohoto důvodu se v současnosti k vizualizaci NORů mnohem častěji používá 

specifičtější metoda FISH (fluorescenční in situ hybridizace), která odhalí nukleolární 

organizátory bez ohledu na jejich aktivitu. Tato metoda spočívá v navázání specifické sekvence 

na komplementární úsek DNA na chromozomu a její následné detekci (Sumner 2003). 

Detekce počtu a pozice rDNA klastrů na různých částech chromozomů mohou být 

využity k vysvětlení různých procesů, které způsobují změny v karyotypech u studovaných 

druhů. Oblasti nukleolárních organizátorů tak mohou pomoci ke zjištění možných specifických 

chromozomových přestaveb, fúzí, rozpadů či dalších změn v rámci chromozomů v evoluci 

karyotypu (např. Nguyen et al. 2010, Svojanovská et al. 2016). Dále mohou být NORy 

nápomocné při objasňování karyotypových odlišností a rozlišit tím skupiny se stejným 

diploidním počtem chromozomů, což se podařilo například u štírů čeledi Buthidae (Ojanguren-

Affilastro et al. 2017). 

2.3.1 NORy u pavoukovců 

Údaje o počtu a pozici nukleolárních organizátorů v rámci pavoukovců jsou pouze 

fragmentární. Distribuce NOR byla studována zatím jen u některých pavouků (Dolejš et al. 2011, 

Král et al. 2013, Paula-Neto et al. 2017), štírů (Schneider et al. 2009a, b, Mattos et al. 2013, 

2014), sekáčů (Svojanovská et al. 2016, Šťáhlavský et al. 2018), štírků (Červená et al. 2019), 

bičovců (Paula-Neto et al. 2013) a štírenek (Král et al. 2008) (obr. 5). Pokud zahrneme všechna 

data, která byla získána u různých skupin pavoukovců pomocí metody stříbření i pomocí FISH, 

předpokládá se, že původním znakem pavoukovců je jeden pár rDNA klastrů vyskytující se 

v terminální pozici chromozomu (Forman et al. 2013).  

 

Obrázek 5: Cytogenetické údaje u pavoukovců vycházející z publikovaných i nepublikovaných zdrojů. Kurzíva 
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označuje data z nepublikovaných zdrojů (diplomových a dizertačních prací). 2n – diploidní počet. Fylogeneze 

podle Shultz 1990. 

Nejvíce informací o distribuci NORů v rámci pavoukovců je k dispozici u pavouků. 

Údaje máme o některých sklípkanech (Král et al. 2013), haplogynních a entelegynních 

araneomorfních pavoucích (např. Rodriguez-Gil et al. 2007, Král et al. 2011, Dolejš et al. 2011, 

Araújo et al. 2015, Paula-Neto et al. 2017). U Mygalomorphae a Araneomorphae je přítomen 

jeden až tři páry nukleolárních organizátorů na autozomech převážně v terminální pozici (Dolejš 

et al. 2011, Paula-Neto et al. 2017). Pro entelegynní pavouky se zdá být původní výskyt dvou 

párů NORů, protože byl tento znak zaznamenán u více čeledí (Dolejš et al. 2011). Nízký počet 

NORů a jejich terminální pozice se podle Krále et al. (2013) jeví jako symplesiomorfie 

(primitivní znak sdílený dvěma a více taxony) sklípkanů a araneomorfních pavouků. U pavouků 

jsou nukleolární organizátory obvykle umístěny na autozomech (Araujo et al. 2012), ale 

u některých haplogynních araneomorfních pavouků se NORy vyskytují i na pohlavních 

chromozomech (Král et al. 2006, Oliveira et al. 2007). U entelegynních pavouků je výskyt na 

pohlavních chromozomech vzácný (Král et al. 2011, 2013). U většiny pavouků je standardní 

poloha NORů v terminální nebo subterminální části chromozomů (Araújo et al. 2008). 

Druhou nejvíce prostudovanou skupinou pavoukovců v souvislosti s nukleolárními 

organizátory jsou štíři. U většiny druhů štírů, u nichž byla distribuce NORů studována, byl 

nalezen jeden pár nukleolárních organizátorů (Schneider & Cella 2010, Schneider et al. 2009a, 

Mattos et al. 2013). Většina analyzovaných štírů pochází z čeledi Buthidae. U této čeledi 

převažuje přítomnost jednoho páru NORů v terminální části chromozomů (Mattos et al. 2014), 

ale jsou zde i druhy, které mají odlišný počet nebo pozici nukleolárních organizátorů. Sadílek et 

al. (2015) nalezli u rodu Androctonus jeden pár rDNA klastru, který byl lokalizován intersticiálně 

v přibližně jedné třetině největšího chromozomového páru. Nebo Mattos et al. (2013) pozorovali 

u druhu Rhopalurus rochai tři NORy na třech různých lokusech, dva terminální a jeden 

intersticiální. Změna počtu a pozice NORů u tohoto druhu může být způsobená chromozomální 

translokací (Mattos et al. 2013). Distribuce NORů byla u štírů dále studována u čeledi 

Bothriuridae (Schneider et al. 2009b), u které se zjistily tři páry. Jeden pár rDNA klastru objevili 

Šťáhlavský et al. (2018) u tří druhů rodu Hadogenes, přičemž u dvou druhů byly klastry 

lokalizovány v terminální pozici a u jednoho druhu v intersticiální. Dále se distribuci NORů u 

alpských štírů věnovali Štundlová et al. (2019), kteří u nich zjistili jeden pár rDNA klastrů 

v terminální či subterminální pozici. Výskyt jednoho páru NORů v terminální pozici tak může 

odrážet původní stav pro celý řád štírů (Štundlová et al. 2019). 

U sekáčů byly pomocí metody stříbření zjištěny informace o počtu NORů jen u tří druhů. 

Schneiderová et al. (2008) detekovali jediný nepárový rDNA klastr u druhu Dyscocyrtus 

pectinifemur, stejně jako Gorlov a Tsurusaki (2000) u druhu Psathyropus tenuipes. V práci 

Oliveira et al. (2006) byl identifikován jeden pár NORů u druhu Goniosoma spelaeu. Rozsáhlejší 
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práci, která k vizualizaci rDNA klastrů u sekáčů využila metodu FISH, přinesli Svojanovská et al. 

(2016). Během analýzy šesti druhů podřádu Cyphophthalmi byl u jednoho z nich zjištěn jeden pár 

NORů v terminální pozici krátkého raménka metacentrického chromozomového páru. Čtyři 

druhy vykazovaly dva páry rDNA klastrů také na terminálních částech chromozomů. U jednoho 

druhu bylo vizualizováno dokonce pět párů NORů, přestože většina pavoukovců má jeden pár 

rDNA klastrů (Svojanovská et al. 2016). Další studie, která používá metodu FISH, přichází 

od Šťáhlavského et al. (2018). Jejich výsledky ukazují vysokou variabilitu v počtu a velikosti 

NORů mezi jednotlivými druhy čeledi Phalangiidae. Nejvyšší počet 18S rDNA klastrů objevili 

u druhu Rhampsinitus leighi, konkrétně sedm. Rozdíly zdůvodňují intenzivní změnou 

chromozomů a rychlou evoluční dynamikou 18S rDNA klastrů u sekáčů s nízkou mobilitou 

(Šťáhlavský et al. 2018). 

Jediná publikovaná informace o počtu a pozici nukleolárních organizátorů u řádu 

Amblypygi pochází od Paula-Neto et al. (2013). V této práci detekovali dva páry NORů u druhu 

Heterophrynus longicornis. NORy byly lokalizovány na metacentrických chromozomech velké 

až střední velikosti v terminální pozici. Dále se studiem organizátorů jadérka u tohoto řádu 

zabýval Sember (2010) ve své diplomové práci. U většiny druhů zjistil jeden až dva páry NORů 

v terminální nebo subterminální části chromozomů. U jednoho druhu detekoval vyšší počet 18S 

rDNA klastrů, konkrétně 6. U jiného druhu zase nalezl neobvyklou pericentrickou pozici NORů. 

Tato poloha může být důsledkem pericentrické inverze z terminální oblasti. U řádu Uropygi 

detekoval Sember (2010) tři páry 18S rDNA klastrů, které se většinou nacházely v terminální 

nebo subterminální pozici. U dvou analyzovaných druhů štírenek byl pomocí metody stříbření 

nalezen pouze jediný pár nukleolárních organizátorů (Král et al. 2008). 

U štírků jsou informace o distribuci nukleolárních organizátorů prozatím dost vzácné. 

Jedinou prací, která přináší informace o pozici a počtu rDNA klastrů u štírků, je studie Červené et 

al. (2019). Pomocí metody FISH v této práci odhalili přítomnost dvou párů 18S rDNA klastrů 

u druhu Neobisium (Blothrus) slovacum. Jeden pár klastru byl lokalizován v blízkosti centromer 

na dlouhém rameni submetacentrického chromozomového páru a druhý pár klastru detekovali 

na krátkém rameni metacentrického páru chromozomů (Červená et al. 2019). 
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3 Cíle práce 

 

 analýza změny v počtu a pozici organizátorů jadérka (NOR) pomocí FISH se sondou 

pro 18S rDNA v rámci řádu štírci  

 porovnání hlavních evolučních linií (Heterosphyronida, Atoposphyronida, Hemictenata, 

Panctenata), které vykazují různou míru karyotypové variability 

 popis karyotypů a základních cytogenetických charakteristik u druhů, u nichž tyto údaje nejsou 

zatím publikované  
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4 Materiál a metodika 

4.1 Sběr materiálu 

Štírci byli získáni pomocí prosívadla nebo individuálním sběrem v půdní hrabance, pod 

kameny, kůrou nebo v dutinách stromů. Materiál byl sbírán na lokalitách různých států světa 

(viz Příloha, Tab. 1). Živí štírci byli zpracováni na chromozomové preparáty co nejdříve 

po návratu z terénu. Pro přípravu preparátů byli primárně použiti zejména samci, kteří poskytují 

kvalitnější cytogenetické výsledky než samice.   

4.2 Cytogenetické metody 

4.2.1 Příprava chromozomových preparátů 

Chromozomové preparáty byly připraveny technikou „plate spreading“ (Traut 1976), 

která se úspěšně využívá u různých skupin pavoukovců, včetně štírků (např. Šťáhlavský & Král 

2004). Při této metodě dochází k minimálním ztrátám materiálu, a proto je vhodná pro přípravu 

chromozomových preparátů z drobných živočichů, mezi které štírci patří. 

Analyzovanému jedinci byla pinzetou roztržena pleurální stěna zadečku a poté byl celý 

štírek hypotonizován v 0,075 M KCl po dobu 20 – 30 minut. Gonády malých rozměrů byly 

ponechány v tělní dutině, aby se předešlo jejich ztrátě. Na dalších 20 minut byl štírek s gonádami 

přesunut do směsi metanolu a kyseliny octové v poměru 3:1, kde se fixoval. Fixáž byla během 

fixace jednou vyměněna za novou. Následně byly gonády vyjmuty ze zadečku a rozpuštěny 

v kapce 60% kyseliny octové na čistém podložním sklíčku. Finálním krokem bylo umístění 

preparátu na histologickou ploténku, která byla vyhřátá na 40 °C. Suspenze byla pomalu roztírána 

na sklíčku za pomoci wolframové jehly, dokud nedošlo k odpaření.  

Důkladně vysušené chromozomové preparáty byly barveny 5% roztokem Giemsy 

v Sörensenově fosfátovém pufru (4,75 g Na2HPO4 12 H2O a 4,54 g KH2PO4 v 1000 ml H2O, 

pH = 6,8) po dobu 20 – 30 minut (Šťáhlavský a Král 2004). 

4.2.2 Analýza karyotypu 

Pozorování chromozomových preparátů probíhalo na mikroskopu Olympus IX 81 nebo 

Olympus AX 70 Provis. Pozorované chromozomy byly fotografovány pomocí kamery ORCA-

AG (Hamamatsu), respektive Olympus DP 72. Poté byly vybrány sady chromozomů, které jsou 

vhodné pro karyotypovou analýzu. Vzhledem k tomu, že v mitóze nebyla pozice centromery vždy 

zcela viditelná, byly pro stanovení morfologie chromozomů a pro popis karyotypu použité 

i meiotické metafáze II, pachytene nebo postpachytene s dobře patrnými centromerami. Mitotické 

metafáze byly v takových případech využívány pro ověření diploidního počtu chromozomů.  

Základní karyotypové charakteristiky, jako je diploidní počet, velikost a morfologie 
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chromozomů, byly zjišťovány pomocí doplňku Levan (Sakamoto & Zacaro 2009) určeného pro 

analýzu karyotypu v programu ImageJ 1.51 (http://imagej.nih.gov/ij/). Jednalo se o získání 

údajů o délce krátkého raménka (p), dlouhého raménka (q), relativní délky a centromerického 

indexu pro každý pár chromozomů. Morfologie chromozomů byla klasifikována podle Levan et 

al. (1964) a relativní chromozomová délka vypočtena pro haploidní nebo diploidní sadu a poté 

byl sestaven karyogram analyzovaného druhu. 

4.2.3 Fluorescenční in situ hybridizace (FISH) s nepřímo značenou sondou 

Metoda FISH umožňuje lokalizovat specifické sekvence DNA umístěné 

na chromozomech pomocí značených sond. Principem fluorescenční in situ hybridizace 

s nepřímo značenou sondou je navázání specifické nukleotidové sekvence na komplementární 

úsek DNA na chromozomu a její následná detekce pomocí protilátky s navázaným 

fluorochromem. V tomto případě byla použita metoda FISH s nepřímo značenou sondou 

k detekci genu pro 18S rRNA, která spočívá v navázáním biotilynované sondy 

na komplementární úsek DNA a její následná detekce pomocí protilátky (streptavidin) 

s návazným fluorochromem Cy3. Tato metoda byla využita k detekci počtu a pozici nukleolárních 

organizátorů jadérka (NORů) v genomu analyzovaných druhů. Aplikace metody FISH by mohla 

být dobrým nástrojem pro sledování evoluční dynamiky v rámci chromozomové variability a také 

by mohla odhalit případné chromozomové přestavby. 

 Sonda pro 18S rDNA byla připravena z druhu Euscorpius sicanus (Koch, 1837). 

K izolaci celogenomové DNA byl použit DNA Minikit – Tissue (Geneaid). Při izolaci byly 

zachovány předepsané postupy. Fragment genu 18S rDNA byl získán pomocí PCR ve směsi 

složené z primerů (5‘-CGAGCGCTTTTATTAGACCA-3‘ a 5‘-GGTTCACCTACGGAAACCTT-

3‘), ExTaq polymerázy, dNTP’s, templátu (50 ng), pufru a vody. Po počáteční denauraci (95 °C, 

3 minuty) následovala série 30 cyklů PCR (denaturace – 94 °C, 30 sekund; nasedání primerů – 

55 °C, 30 sekund a prodlužování – 72 °C, 2 minuty), následovalo konečné prodlužování (72 °C, 

3 minuty) a finální chlazení na 12 °C. Poté byl PCR produkt podroben elektroforetické separaci 

v 1% agarózovém gelu a přečištěn pomocí GenElute PCR Clean-Up Kit (Sigma Aldrich). 

Extrahovaná 18S rDNA byla zamražena pro pozdější hybridizaci. Část objemu této sondy byla 

použita jako templát pro další PCR amplifikaci, jejíž produkt byl následně naznačen „nick“ 

translací biotin-14-dUTP (Roche) Nick Transalation Kit (Abbott Molecular). 

 Fluorescenční in situ hybridizace byla prováděna s malými úpravami podle protokolu 

Sahara et al. (1999). Chromozomové preparáty byly vyjmuty z mrazicího boxu (-20 °C) 

a odvodněny ve vzestupné etanolové řadě (70%, 80% a 96%). Následovala aplikace RNázy A 

v 2xSSC pufru a inkubace preparátů v hybridizačních komůrkách (37 °C, 60 minut). Mezitím 

byla připravena hybridizační směs (1μl sondy/2,5μl Salmon sperm/sklo) a přidány další složky 

http://imagej.nih.gov/ij/
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(0,35μl Na-acetát/9,75μl 96% EtOH/sklo), čímž došlo k vysrážení DNA ve směsi. Dále byla 

hybridizační směs zmražena (-20 °C) a ponechána při této teplotě 80 minut. Poté byla sklíčka 

promyta v 2xSSC (2×5 minut) a 30 minut inkubovány v 5xDenhardtově roztoku. Po inkubaci 

byly preparáty denaturovány v 70% deionizovaném formamidu v 2xSSC při teplotě 68 °C 

po dobu 3 minut a 30 sekund. Ihned poté následovalo jejich rychlé zchlazení a odvodnění 

v etanolové řadě (70% (-20 °C), 80% a 96%). Hybridizační směs byla vyjmuta z mrazicího boxu 

a centrifugována, čímž došlo k oddělení supernatantu. Po jeho důkladném odstranění byla směs 

vysušena v termomixu (37 °C). Vysrážená DNA byla rozpouštěna při 37 °C ve 100% 

deionizovaném formamidu po dobu 30 minut. Po přidání dextran sulfátu byla směs na 5 minut 

ve vodní lázni při teplotě 90 °C a pak rychle zchlazena na ledu. Hybridizační směs byla 

aplikována na suché preparáty, které byly překryty krycím sklem, jehož okraje byly zalepeny 

rubber cementem (FixoGum). Nakonec byla sklíčka nechána v hybridizačních komůrkách 

při teplotě 37 °C 16 až 20 hodin. 

Další kroky protokolu bylo nutné provádět v tmavém prostředí, aby se předešlo možnému 

vysvícení fluorescenčně značených úseků chromozomů. Na 30 minut byl aplikován Cy-3 

konjugovaný streptavidin (Jackson ImmunoResearch), poté byl nepřímo detekovaný signál 

zesílen antistreptavidinem (Vector Labs. Inc.; 20 minut, 37 °C) a Cy-3 konjugovaným 

streptavidinem (20 minut, 37 °C). Před každým tímto krokem došlo k zablokování reakce 2,5% 

BSA (20 minut) a po jednotlivých působeních avidinu byly preparáty promyty v 4×SSC/0,1% 

Tween (3×3 minuty). 

Nakonec byly chromozomy obarveny připravenou směsí DAPI (Fluoroshield TM with 

DAPI) (Sigma) a okraje krycího skla ohraničeny lakem na nehty. Suché preparáty bylo možné 

prohlížet na mikroskopu Olympus IX 81 s ORCA-AG kamerou (Hammatsu). Snímky byly 

dokumentovány pomocí programu Cell^R (Olympus Soft Imaging Solutions). 
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5 Výsledky 

V mé diplomové práci se povedlo získat cytogenetické údaje u 68 druhů z 19 čeledí. 

Celkem bylo analyzováno 116 jedinců z lokalit různých států světa (Tab. 1). 

U většiny druhů byl stanoven diploidní počet a charakteristika chromozomů, dále byl 

metodou FISH zjištěn počet a pozice signálů klastru 18S rDNA. 

5.1 Atemnidae 

Anatemnus orites Thorell, 1889 

Karyotyp tohoto druhu zatím ještě nebyl popsán. Analyzovaný jedinec pochází ze Srí 

Lanky a vykazuje diploidní počet 83 chromozomů. Lichý počet chromozomů samců v diploidní 

sadě naznačuje existenci X0 systému chromozomového určení pohlaví. Chromozom X je patrně 

nepárový nejdelší metacentrický chromozom (obr. 6A). Prostřednictvím metody FISH jsem 

objevila 7 signálů klastru 18S rDNA lokalizovaných v terminální pozici (obr. 6B).  

 
Obrázek 6: Chromozomy samce druhu Anatemnus orites (2n=83, X0). A – dvě splynulá jádra mitotické 

metafáze (Giemsa), B – stejné jádro jako na předešlém obrázku po aplikaci FISH. Bílé šipky označují pozici 18S 

rDNA. Trojúhelníky označují pohlavní chromozom. Měřítko = 10 μm. 

 

Atemnus politus Simon, 1878 

Cytogenetické údaje druhu Atemnus politus jsou již známy. Diploidní počet chromozomů 

samců je 95 (obr. 7A), samic 96 (Šťáhlavský et al. 2012). Karyotyp tohoto druhu obsahuje 13 

párů metacentrických, 15 párů submetacentrických, 12 párů subtelocentrických a sedm párů 

akrocentrických autozomů. Velikost autozomových párů se postupně snižuje od 3,70 % do 1,04 % 

haploidní sady. Metacentrický pohlavní chromozom X je největším chromozomem karyotypu 

a tvoří 6,31% haploidní sady (Šťáhlavský et al. 2012). V rámci mé diplomové práci jsem 

analyzovala další jedince ze stejné lokality jako v již publikované práci a pomocí FISH se mi 

podařilo detekovat čtyři páry klastru 18S rDNA lokalizované v terminálních částech chromozomů 

(obr. 7B).  
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Obrázek 7: Chromozomy samce druhu Atemnus politus (2n=95, X0). A – mitotická metafáze (Giemsa), B – 

stejné jádro jako na předešlém obrázku po aplikaci FISH. Bílé šipky označují pozici 18S rDNA. Trojúhelníky 

označují pohlavní chromozom. Měřítko = 10 μm. 

 

Cyclatemnus sp. 1 

Karyotyp tohoto druhu již popsal Šťáhlavský et al. (2012).  U dalšího mnou 

analyzovaného jedince z Jihoafrické republiky bylo v diploidní sadě nalezeno opět 143 

chromozomů (obr. 8A). U druhu Cyclatemnus sp. 1 je přítomno 14 párů metacentrických, devět 

párů submetacentrických, 27 párů subtelocentrických, 21 párů akrocentrických autozomů a jeden 

metacentrický pohlavní chromozom X. Délka autozomů se postupně zmenšuje od 2,44 % do 

0,41 % haploidní sady (Šťáhlavský et al. 2012). Metodou FISH se mi u tohoto druhu podařilo 

odhalit 5 párů 18S rDNA klastrů v terminální části chromozomů (obr. 8B).  

 
Obrázek 8: Chromozomy samce druhu Cyclatemnus sp. 1 (2n=143, X0). A – diplotene (Giemsa), B – stejné 

jádro jako na předešlém obrázku po aplikaci FISH, bílé šipky označují pozici 18S rDNA. Trojúhelníky označují 

pohlavní chromozom. Měřítko = 10 μm. 

 

Cyclatemnus sp. 2  

Na základě analýzy tohoto druhu z Jihoafrické republiky jsem stanovila diploidní počet 

73 chromozomů. U tohoto druhu bylo pomocí metody FISH s nepřímo značenou sondou pro 18S 
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rDNA zobrazeno šest sginálů 18S rDNA klastru v intersticiální pozici. Výskyt těchto klastrů však 

nelze doložit obrázkem, který by tento počet potvrzoval. K výsledku počtu a pozice klastrů jsem 

dospěla kombinací více obrázků hybridizace stejného jedince. 

Diplotemnus insolitus Chamberlin, 1933 

V práci Šťáhlavského et al. (2012) byl pro analýzu karyotypu použit jedinec pocházející 

z Kazachstánu. Diploidní sada samic druhu Diplotemnus insolitus obsahuje 122 chromozomů 

(obr. 9A). V karyotypu se vyskytuje 9 párů metacentrických, 13 párů submetacentrických, 31 

párů subtelocentrických, 8 párů akrocentrických chromozomů (Šťáhlavský et al. 2012). V mé 

práci jsem analyzovala stejného jedince v jako již publikované práci a pomocí FISH se mi 

podařilo detekovat tři páry signálu klastru 18S rDNA umístěné terminálně. Zajímavostí je, že 

jeden pár signálů pokrývá prakticky celou délku kratšího raménka nejdelšího submetacentrického 

autozomového páru (obr. 9B – šipka s hvězdičkou). 

  

Obrázek 9: Chromozomy samice druhu Diplotemnus insolitus (2n=122). A – mitotická metafáze (Giemsa), B – 

stejné jádro jako na předešlém obrázku po aplikaci FISH. Bílé šipky označují pozici 18S rDNA. Šipka 

s hvězdičkou znázorňuje velké signály. Měřítko = 10 μm. 

 

Titanatemnus natalensis Beier, 1932 

V rámci mé diplomové práce jsem analyzovala dalšího jedince tohoto druhu, který 

pochází ze stejné lokality v Jihoafrické republice, jako analyzoval Šťáhlavský et al. (2012). 

U druhu Titanatemnus natalensis jsem potvrdila, že má diploidní počet 115 chromozomů (obr. 

10A). Po aplikaci metody FISH bylo zobrazeno šest signálů klastru 18S rDNA, které se 

nacházely v terminálních pozicích (obr. 10B).  
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Obrázek 10: Chromozomy samce Titanatemnus natalensis (2n=115, X0). A – čtyři splynulá jádra mitotické 

metafáze (Giemsa), B – stejné jádro jako na předešlém obrázku po aplikaci FISH. Bílé šipky označují pozici 18S 

rDNA. Trojúhelníky označují pohlavní chromozomy. Měřítko = 10 μm. 

 

5.2 Feaellidae 

Feaella (Tetrafeaella) indica Chamberlin, 1931 

Karyotyp druhu Feaella (Tetrafeaella) indica zatím ještě nebyl analyzován. Jedinci, kteří 

byli použiti v této diplomové práci, pochází ze Srí Lanky a byla u nich odhalena přítomnost 11 

chromozomů v diploidní sadě (obr. 11A). Prostřednictvím metody FISH byly objeveny tři páry 

signálů klastru 18S rDNA. Jeden pár leží v terminální pozici, další pár v subterminální pozici 

a třetí pár je lokalizován v blízkosti centromery na dvojramenných chromozomech (obr. 11B). 
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Obrázek 11: Chromozomy samce druhu Feaella (Tetrafeaella) indica (2n=11, X0) barvené Giemsou (A) a po 

aplikaci FISH se sondou pro 18S rDNA (červený signál) (B). A – diplotene. Bílé šipky označují pozici 18S 

rDNA. Trojúhelníky označují pohlavní chromozom. Měřítko = 10 μm. 

 

5.3 Garypidae 

Garypus beauvoisii Audouin, 1826 

Informace o karyotypu tohoto druhu dosud nejsou známé. Z analýzy materiálu 

z Chorvatska a Kapverdských ostrovů je patrné, že diploidní počet je 61 chromozomů (obr. 12). 

U druhu Garypus beauvoisii byla zjištěna přítomnost 12 párů metacentrických, 14 párů 

submetacentrických, 4 párů subtelocentrických autozomů a jednoho submetacentrického 

pohlavního chromozomu X. První autozomový pár je největším párem v karyotypu, tvoří 2,71 % 

diploidní sady. Velikost následujících autozomů se zmenšuje plynule od 2,32 % po 1,02 % 

diploidní sady. Pohlavní chromozom X je poměrně malý, představuje 1,35 % diploidní sady. 

Po aplikaci FISH se mi podařilo detekovat dva páry 18S rDNA klastru na terminálních částech 

krátkého raménka 23. a 30. autozomového páru (obr. 12).  
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Obrázek 12: Karyogram samce Garypus beauvoisii (2n=61, X0) sestavený z dceřiných metafází II. Měřítko = 

10 μm. 

 

5.4 Garypinidae 

Garypinus dimidiatus L. Koch, 1873 

Karyotyp tohoto druhu už popsal Šťáhlavský et al. (2006). Diploidní počet samců je 33 

chromozomů (obr. 13A), samic 34. V karyotypu druhu Garypinus dimidiatus je přítomno osm 

párů metacentrických, osm párů submetacentrických autozomů a jeden submetacenrický pohlavní 

chromozom X. Velikost 1. až 14. autozomového páru postupně klesá od 8,23 % po 4,47 % 

haploidní sady. Poslední dva autozomové páry jsou mnohem kratší než předchozí autozomy, tvoří 

2,9 % a 2,59 % haplodní sady (Šťáhlavský et al. 2006). Analýzou jedince, který byl již použitý 

k popisu karyotypu ve výše uvedené práci, a aplikací metody FISH jsem zjistila tři signály 18S 

rDNA klastru v terminální pozici (obr. 13B).  

 
Obrázek 13: Chromozomy samce druhu Garypinus dimidiatus (2n=33, X0) barvené Giemsou (A) a po aplikaci 

FISH se sondou pro 18S rDNA (červený signál) (B). Bílé šipky označují pozici 18S rDNA. Měřítko = 10 μm. 
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5.5 Geogarypidae 

Geogarypus ceylonicus Beier, 1973 

Údaje o karyotypu druhu Geogarypus ceylonicus ještě nejsou známy. V rámci této 

diplomové práce jsem zjistila, že karyotyp samce, který pocházel ze Srí Lanky, se skládá z 19 

chromozomů (obr. 14A, B). Tento druh vykazoval přítomnost systému chromozomového určení 

pohlaví typu X0 s metacentrickým chromozomem X, který je nejdelším chromozomem 

v karyotypu. Po aplikaci metody FISH jsem u tohoto samce nalezla jeden pár signálů klastru genu 

18S rDNA, které byly umístěné v pericentrické pozici na nejkratším páru chromozomů (obr. 14C, 

D).  

 
Obrázek 14: Chromozomy samce druhu Geogarypus ceylonicus (2n=19, X0) barvené Giemsou (A, B) a po 

aplikaci FISH se sondou pro 18S rDNA (červený signál) (C, D). A – metafáze II, B, C – mitotická metafáze 

s pozitivně heteropyknotickým pohlavním chromozomem X (B), D – pachytene. Bílé šipky označují pozici 18S 

rDNA. Trojúhelníky označují pohlavní chromozom. Měřítko = 10 μm. 

 

5.6 Gymnobisiidae 

Gymnobisium sp. 

Cytogenetická analýza druhu Gymnobisium sp. byla provedena na základě samce 

z Jihoafrické republiky a prokázala u tohoto druhu diploidní počet 75 chromozomů (obr. 15A). 

Pomocí fluorescenční in situ hybridizace jsem zjistila lokalizaci dvou párových a jednoho 

nepárového signálu klastru 18S rDNA v terminálních částech chromozomů (obr. 15B).  
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Obrázek 15: Chromozomy samce Gymnobisium sp. (2n=75, X0). A – metafáze I (Giemsa), B – stejné jádro jako 

na předešlém obrázku po aplikaci FISH, bílé šipky označují pozici 18S rDNA. Měřítko = 10 μm. 

 

5.7 Hyidae 

Hya chamberlini Harvey, 1993 

Karyotyp druhu Hya chamberlini zatím ještě nebyl popsán. Mnou analyzovaní jedinci 

v diplomové práci pochází ze Srí Lanky a vykazují diploidní počet 19 chromozomů (obr. 16A). 

Prostřednictvím metody FISH jsem u tohoto druhu objevila jeden pár signálu klastru 18S rDNA 

lokalizovaný v terminální pozici (obr. 16B).  

 
Obrázek 16: Chromozomy metafáze II samce druhu Hya chamberlini (2n=19, X0) barvené Giemsou (A) a po 

aplikaci FISH se sondou pro 18S rDNA (červený signál) (B). Bílé šipky označují pozici 18S rDNA. Měřítko = 

10 μm. 

 

5.8 Cheiridiidae 

Apocheiridium ferum Simon, 1879 

Cytogenetické údaje druhu Apocheiridium ferum jsou již známy. Diploidní počet 

chromozomů samců je 41 (obr. 17A), samic 42 (Šťáhlavský 2006). V karyotypu samce výrazně 

převažují akrocentrické chromozomy. Karyotyp tohoto druhu obsahuje tři páry metacentrických, 
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dva páry submetacentrických, dva páry subtelocentrických a 13 párů akrocentrických autozomů. 

První dva páry autozomů tvoří 12,39 % a 11,02 % haploidní sady a jsou delší než zbývající 

chromozomy. Velikost zbývajících autozomových párů se postupně snižuje od 7,37 % do 2,31 % 

haploidní sady. Submetacentrický pohlavní chromozom X tvoří 7,69 % haploidní sady 

(Šťáhlavský 2006). V rámci mé diplomové práci jsem analyzovala jedince stejného druhu 

pocházející z České republiky a z Francie. U těchto jedinců se mi pomocí FISH podařilo 

detekovat jeden pár signálu klastru 18S rDNA (obr. 17B). Dále jsem analyzovala jedince 

z Makedonie, u kterého jsem zjistila diploidní počet 42 chromozomů (obr. 17C) a dva páry 

klastru 18S rDNA lokalizované terminálně (obr. 17D).  

 
Obrázek 17: Chromozomy druhu Apocheiridium ferum barvené Giemsou (A, C) a po aplikaci FISH se sondou 

pro 18S rDNA (červený signál) (B, D). A, B – přechod z mitotické metafáze do anafáze samce (2n=41, X0). C, 

D – mitotická metafáze samice (2n=42, XX). Bílé šipky označují pozici 18S rDNA. Měřítko = 10 μm. 

 

Cheiridium museorum Leach, 1817 

Karyotyp druhu Cheiridium museorum je již popsán. Karyotyp samce se skládá ze 49 

(obr. 18A, B) chromozomů, samice z 50 (Šťáhlavský 2006). Karyotyp samce zahrnuje 7 párů 

metacentrických, 5 párů subtelocentrických, 12 párů akrocentrických autozomů a jeden 

akrocentrický pohlavní chromozom X, který tvoří 5,7 % haploidní sady. Délka autozomů se 

plynule zmenšuje od 7,23 % do 2,06 % haploidní sady (Šťáhlavský 2006). V mé diplomové práci 

jsem analyzovala tytéž jedince, kteří byli použiti již k výše uvedenému popisu karyotypu, 

pocházející z České republiky. U tohoto druhu se mi po aplikaci FISH podařilo detekovat jeden 

pár 18S rDNA klastru, který byl umístěn na akrocentrickém chromozomu v intersticiální pozici 

(obr. 18C).  
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Obrázek 18: Chromozomy druhu Cheiridium museorum (2n=49, X0) barvené Giemsou (A, B) a po aplikaci 

FISH se sondou pro 18S rDNA (červený signál) (C). A - mitotická metafáze, B, C - metafáze II. Bílé šipky 

označují pozici 18S rDNA. Měřítko = 10 μm. 

 

5.9 Cheliferidae 

Dactylochelifer latreillii Leach, 1817 

Informace o karyotypu druhu Dactylochelifer latreillii jsou již známy. Diploidní počet 

samce je 55, samice 56 (obr. 19A) (Šťáhlavský 2006). V karyotypu samce bylo pozorováno 11 

párů metacentrických, šest párů submetacentrických, dva páry subtelocentických a osm párů 

akrocentrických autozomů. Autozomy plynule snižují svou velikost od 5,92 % po 1,68 % 

haploidní sady. Pohlavní chromozom X je metacentrický a s 8,18 % haploidní sady je největším 

chromozomem (Šťáhlavský 2006). Pro svou analýzu jsem použila stejné jedince z Belgie, kteří 

byli použiti již k výše uvedenému popisu karyotypu. Metodou FISH se mi u tohoto druhu 

podařilo odhalit dva páry 18S rDNA klastrů v terminálních částech chromozomů (obr. 19B).  

 
Obrázek 19: Chromozomy samice Dactylochelifer latreillii (2n=56). A – mitotická metafáze (Giemsa), B – 

stejné jádro jako na předešlém obrázku po aplikaci FISH. Bílé šipky označují pozici 18S rDNA. Měřítko = 10 

μm. 

 

Hysterochelifer tuberculatus Lucas, 1849 

Údaje o karyotypu druhu Hysterochelifer tuberculatus ještě nejsou známy. V rámci této 
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diplomové práce jsem zjistila, že karyotyp samce, který pocházel ze Španělska, se skládá z 69 

chromozomů (obr. 20A). Po aplikaci metody FISH jsem u tohoto samce nalezla pět signálů 

klastru genu 18S rDNA, které byly umístěné terminálně (obr. 20B).  

 
Obrázek 20: Chromozomy samce Hysterochelifer tuberculatus (2n=69). A – metafáze II (Giemsa), B – stejné 

jádro jako na předešlém obrázku po aplikaci FISH. Bílé šipky označují pozici 18S rDNA. Měřítko = 10 μm. 

 

Lissochelifer sp. 

Karyotyp druhu Lissochelifer sp. nebyl dosud popsán. V mé diplomové práci jsem 

analyzovala dva jedince ze Somalilandu, jejichž karyotyp obsahoval 34 bivalentů a jeden 

univalent (obr. 21A). Tento druh tedy vykazoval diploidní počet 69 chromozomů (obr. 21B) 

a přítomnost X0 systému. Pomocí metody FISH jsem u tohoto druhu objevila tři páry signálu 

klastru 18S rDNA, z nichž jeden pár byl lokalizovaný v blízkosti centromery a zbylé dva 

na koncích chromozomů (obr. 21C).  

 
Obrázek 21: Chromozomy samce Lissochelifer sp. (2n=69, X0). A – diplotene (Giemsa), B – mitotická 

metafáze (Giemsa), C – stejné jádro jako na předešlém obrázku po aplikaci FISH. Bílé šipky označují pozici 18S 

rDNA. Trojúhelník označuje pohlavní chromozom. Měřítko = 10 μm. 
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Rhacochelifer corcyrensis Beier, 1930 

Informace o karyotypu druhu Rhacochelifer corcyrensis nejsou dosud publikované. 

Diploidní počet jedince tohoto druhu, který pochází z Makedonie, je 55 chromozomů (obr. 22A). 

Pomocí fluorescenční in situ hybridizace byly u tohoto druhu detekovány čtyři páry 18S rDNA 

klastrů, které se nachází v terminálních částech chromozomů (obr. 22B).  

 
Obrázek 22: Chromozomy samce druhu Rhacochelifer corcyrensis (2n=55, X0). A – mitotická metafáze 

(Giemsa), B – stejné jádro jako na předešlém obrázku po aplikaci FISH. Bílé šipky označují pozici 18S rDNA. 

Trojúhelník označuje pohlavní chromozom. Měřítko = 10 μm. 

 

5.10 Chernetidae 

Nudochernes sp. 

Informace o karyotypu druhu Nudochernes sp. nejsou zatím známé. Karyotyp dvou 

analyzovaných jedinců samic ze Somalilandu obsahoval 42 chromozomů v diploidní sadě (obr. 

23A). Prostřednictvím fluorescenční in situ hybridizace jsem u tohoto druhu detekovala dva páry 

18S rDNA klastrů, které se nachází v blízkosti centromer (obr. 23B).  

 
Obrázek 23: Chromozomy druhu Nudochernes sp. (2n=42). A – mitotická metafáze (Giemsa), B – stejné jádro 

jako na předešlém obrázku po aplikaci FISH, bílé šipky označují pozici 18S rDNA. Měřítko = 10 μm. 
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Pachychernes sp. 

Cytogenetické údaje druhu Pachychernes sp. zatím ještě nebyly popsány. V rámci mé 

diplomové práce jsem analyzovala jedince, který pocházel z Mexika a vykazoval diploidní počet 

75 chromozomů (obr. 24B). U tohoto druhu se mi za pomoci metody FISH povedlo detekovat tři 

páry signálů klastru 18S rDNA umístěných v terminálních částech chromozomů (obr. 24B).  

 
Obrázek 24: Chromozomy samce druhu Pachychernes sp. (2n=75, X0). A – metafáze I (Giemsa), B – stejné 

jádro jako na předešlém obrázku po aplikaci FISH, bílé šipky označují pozici 18S rDNA. Trojúhelník označuje 

pohlavní chromozom. Měřítko = 10 μm. 

 

5.11 Chthoniidae 

Austrochthonius sp. 

Karyotyp druhu Austrochthonius sp. zatím ještě nebyl analyzován. U jedince z Nového 

Zélandu byl zjištěn diploidní počet 32 chromozomů a jeho karyotyp obsahoval 

12 metacentrických, dva páry submetacentrických (pár č. 1 a 11), jeden pár subtelocentrických 

(pár č. 5) a jeden pár akrocentrických (pár č. 16) chromozomů. U tohoto druhu se podařilo 

detekovat jeden pár 18S rDNA klastrů, které byly umístěny na terminální části krátkého raménka 

čtvrtého chromozomového páru (obr. 25A). 

Ephippiochthonius boldorii Beier, 1934 

Základní údaje o karyotypu druhu Ephippiochthonius boldorii byly již popsány 

(Kotrbová et al. 2016). Informace o karyotypu pochází ze dvou samců z oblasti Vitorio Veneto 

v Itálii a ze Saak v Rakousku. Druh Ephippiochthonius boldorii  má 2n=35 (obr. 25B) a v jeho 

karyotypu bylo identifikováno 16 párů akrocentrických a jeden pár subtelocentrických (pár č. 2) 

autozomů a dále jeden metacentrický pohlavní chromozom X. Velikost autozomů se pohybuje 

v rozmezí 7,38 % a 2,43 % haploidní sady. Pohlavní chromozom svou velikostí představuje téměř 

20 % haploidní sady (Kotrbová et al. 2016). Analýzou stejných jedinců a aplikací metody FISH 

jsem zjistila rozdíly v počtu 18S rDNA mezi jednotlivými populacemi. U jedince, který pochází 

z Rakouska, jsem lokalizovala dva páry signálu klastru 18S rDNA a u zástupce z Itálie dokonce 
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7 párů. Všechny signály byly umístěny v terminální pozici chromozomů v blízkosti centromer 

(obr. 25C). 

Ephippiochthonius fuscimanus Simon, 1900 

Údaje o karyotypu tohoto druhu jsou již známy (Kotrbová et al. 2016). Tři analyzovaní 

jedinci pocházející z České republiky a italské oblasti Selva di Cadore. Počet chromozomů 

pro diploidní sadu u druhu Ephippiochthonius fuscimanus je 35 (obr. 25D). V karyotypu lze 

nalézt 17 párů akrocentrických autozomů a jeden pohlavní chromozom X metacentrického typu. 

Velikost autozomů se pohybuje v rozmezí od 6,7 % do 3,33 % haploidní sady (Kotrbová et al. 

2016). V rámci mé diplomové práce jsem aplikací metody FISH s nepřímo značenou sondou pro 

gen 18S rDNA nalezla dva páry terminálně umístěných signálů u českého i u italského materiálu 

(obr. 25E). 

 
Obrázek 25: Chromozomy štírků rodu Austrochthonius a Ephippiochthonius barvené Giemsou (A, B, D) a po 

aplikaci FISH se sondou pro 18S rDNA (červený signál) (A – výřez, C, E). A – karyogram samice 

Austrochthonius sp. (2n=32) sestavený z mitotické metafáze. B, C – postpachytene samce druhu 

Ephippiochthonius boldorii (2n=35, X0). D, E – postpachytene samce druhu Ephippiochthonius fuscimanus 

(2n=35, X0). Bílé šipky označují pozici 18S rDNA. Měřítko = 10 μm. 

 

Ephippiochthonius microtuberculatus Hadži, 1937 

Druh Ephippiochthonius microtuberculatus dosud nebyl analyzován. V této práci se mi 

podařilo získat informace o karyotypu u jedinců pocházející ze Slovenské republiky 

a z Rakouska. Tento druh vykazuje 35 chromozomů v diploidní sadě a přítomnost X0 systému 

(obr. 26A, C). Po aplikaci metody FISH jsem u tohoto druhu identifikovala čtyři páry signálu 18S 

rDNA klastrů v terminální pozici chromozomů v blízkosti centromer (obr. 26B). Zajímavostí je, 
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že u jednoho jedince z Rakouska byl na některých jádrech v rámci jednoho páru viditelný signál 

na opačném konci homologického chromozomu (obr. 26D).  

 
Obrázek 26: Chromozomy samce druhu Ephippiochthonius microtuberculatus (2n=35, X0) barvené Giemsou 

(A, C) a po aplikaci FISH se sondou pro 18S rDNA (červený signál) (B, D). A, B – metafáze II, C, D – 

postpachytene. Bílé šipky označují pozici 18S rDNA. Trojúhelníky označují pohlavní chromozom. Měřítko = 

10 μm. 

 

Ephippiochthonius nanus Beier, 1953 

Informace o karyotypu druhu Ephippiochthonius nanus jsou už publikované (Kotrbová et 

al. 2016). Jedinec, který pochází z lokality Imperia v Itálii, mádiploidní počet 25 chromozomů 

(obr. 27A) a jeho karyotyp se skládá z 11 párů akrocentriků, jednoho metacentrického páru (pár č. 

1) a jednoho metacentrického pohlavního chromozomu X. V karyotypu se vyskytuje nápadně 

velký chromozomový pár (pár č. 1), který je delší než ostatní autozomy v jádře. Zbylé autozomy 

zmenšují svou velikost plynule od 6,26 % do 2,96 % haploidní sady (Kotrbová et al. 2016). 

Ve své diplomové práci jsem analyzovala totožného jedince, který sloužil k základnímu popisu 

karyotypu ve výše uvedené práci. Po aplikaci FISH tento druh vykazuje 6 zřetelných signálů 

klastru genu 18S rDNA. Vzhledem ke zhoršené kvalitě provedených hybridizací je ale možné, že 

některé slabé signály byly vyhodnoceny jako pozadí a skutečný počet 18S rDNA klastrů tak může 

být ve skutečnosti ještě vyšší (obr. 27B). 

Ephippiochthonius sp. 

Karyotyp druhu Ephippiochthonius sp. byl již popsán v práci Šťáhlavský a Král 2004. 

Analyzovaný jedinec pochází z řeckého ostrova Korfu a v jeho diploidní sadě je přítomno 21 

chromozomů (obr. 27C). Karyotyp obsahuje dva páry metacentrických, (páry č. 1 a 2) jeden pár 

submetacentrických (pár č. 3), jeden pár subtelocentrických (pár č. 5), 6 párů akrocentrických 

autozomů a jeden metacentrický pohlavní chromozom X (Šťáhlavský a Král 2004). Ve své 

diplomové práci jsem analyzovala téhož jedince, jehož karyotyp byl popsán v již zmíněné práci. 

Po analýze druhu Ephippiochthonius sp. lze konstatovat, že karyotyp tohoto druhu obsahuje jeden 

pár klastru 18S rDNA, který se nacházel v blízkosti centromery na dlouhém raménku druhého 

páru chromozomů (obr. 27D). 
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Obrázek 27: Chromozomy štírků rodu Ephippiochthonius barvené Giemsou (A,C) a po aplikaci FISH se sondou 

pro 18S rDNA (červený signál) (B, D). A, B – mitotická metafáze samce Ephippiochthonius nanus (2n=25). C, 

D – jedno z dceřiných jader metafáze II s pohlavním chromozomem X samce Ephippiochthonius sp. (2n=21). 

Bílé šipky označují pozici 18S rDNA. Měřítko = 10 μm. 

 

Ephippiochthonius tetrachelatus Preyssler, 1790 

Karyotyp tohoto druhu již popsali Šťáhlavský a Král (2004).  V diploidní sadě 

analyzovaného jedince bylo nalezeno 35 chromozomů a v jeho karyotypu převažovaly 

akrocentrické chromozomy (obr. 28A). U druhu Ephippiochthonius tetrachelatus je přítomno 15 

párů akrocentrických, jeden pár submetacentrických (pár č. 6), jeden pár subtelocentrických 

autozomů (pár č. 2) a jeden metacentrický pohlavní chromozom X. Délka autozomů se postupně 

zmenšuje od 6,13 % do 2,84 % haploidní sady. Pohlavní chromozom X tvoří 27,80 % haploidní 

sady a je největším chromozomem karyotypu (Šťáhlavský & Král 2004). Pro svou analýzu jsem 

použila stejné jedince, kteří byli použiti již k výše uvedenému popisu karyotypu. Metodou FISH 

se mi u tohoto druhu podařilo odhalit sedm párů 18S rDNA klastrů v terminální pozici (obr. 28B).  

 
Obrázek 28: Chromozomy samce Ephippiochthonius tetrachelatus (2n=35, X0) barvené Giemsou (A) a po 

aplikaci FISH se sondou pro 18S rDNA (červený signál) (B). A, B – pozdní metafáze II. Bílé šipky označují 

pozici 18S rDNA. Trojúhelník označuje pohlavní chromozom. Měřítko = 10 μm. 

 

Chthonius cfr. ischnocheles Hermann, 1804 

V práci Kotrbové et al. (2016) byli pro analýzu karyotypu použiti jedinci pocházející 

z Itálie, konkrétně z oblastí Vermiglio a Egna. Diploidní sada druhu Chthonius cfr. ischnocheles 
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obsahuje 35 chromozomů (obr. 29A, C). V karyotypu se vyskytuje 14 párů akrocentrických, dva 

páry metacentrických (pár č. 1 a 13), jeden pár submetacentrických autozomů (pár č. 3) a jeden 

metacentrický pohlavní chromozom X. Je patrné, že autozomy plynule snižují svou velikost 

od 7,47 % do 1,45 % haploidní sady, kde poslední autozom je výrazně kratší než předešlý. 

Pohlavní chromozom X představuje největší chromozom karyotypu (Kotrbová et al. 2016). V mé 

práci jsem analyzovala tytéž jedince a pomocí FISH se mi podařilo detekovat tři páry signálu 

klastru 18S rDNA umístěné terminálně až subterminálně v blízkosti centromer 

na akrocentrických chromozomech (Obr. 29B, D). 

Chthonius cfr. rhodochelatus Hadži, 1933 

Karyotyp tohoto druhu je již popsán (Kotrbová et al. 2016). V rámci druhu Chthonius cfr. 

rhodochelatus byla provedena analýza samce z italské oblasti Puria. V diploidní sadě tohoto 

druhu bylo přítomno 35 chromozomů (obr. 29E). Jeho karyotyp sestává z 15 akrocentrických 

párů, dvou metacentrických párů autozomů (pár č. 2 a 13) a jednoho metacentrického pohlavního 

chromozomu X. Není zde patrný velký rozdíl ve velikosti autozomů (Kotrbová et al. 2016). 

Metoda FISH s nepřímo značenou sondou pro gen 18S rDNA byla provedena na stejném jedinci, 

který byl použit v předcházející práci pro popis karyotypu. U tohoto samce jsem detekovala tři 

páry signálu v subterminálních částech chromozomů (obr. 29F). 

Chthonius ischnocheles Hermann, 1804 

Karyotyp tohoto druhu už je popsán (Kotrbová et al. 2016). Cytogenetická analýza byla 

provedena na základě jedince, který pocházel ze švýcarské oblasti Bienne. Druh Chthonius 

ischnocheles vykazuje diploidní počet 31 chromozomů (obr. 29G), karyotyp obsahuje 13 párů 

akrocentriků, dva páry metacentriků (pár č. 1 a 13) a jeden metacentrický pohlavní chromozom 

X. Délka autozomů se postupně snižuje od 8,47 % do 3,66 % haploidní sady. Pohlavní 

chromozom X je nejdelším chromozomem karyotypu (Kotrbová et al. 2016). V rámci této práce 

jsem analyzovala identického jedince a po aplikaci metody FISH jsem lokalizovala pět signálů 

klastru genu 18S rDNA, které se vyskytují na terminální pozici (obr. 29H).  
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Obrázek 29: Chromozomy štírků rodu Chthonius barvené Giemsou (A, C, E, G) a po aplikaci FISH se sondou 

pro 18S rDNA (červený signál) (B, D, F, H). A, B, C, D – postpachytene samce Chthonius cfr. ischnocheles 

(2n=35, X0). E, F – postpachytene samce Chthonius cfr. rhodochelatus (2n=35, X0). G, H – metafáze II samce 

Chthonius ischnocheles (2n=31, X0). Bílé šipky označují pozici 18S rDNA. Měřítko = 10 μm. 

 

Chthonius raridentatus Hadži, 1930 

Karyotyp tohoto druhu již popsala Kotrbová et al. (2016).  Analyzovaný jedinec pochází 

ze slovinské oblasti Roče a v jeho diploidní sadě bylo nalezeno 29 chromozomů (obr. 30A). 

U druhu Chthonius raridentatus je přítomno 12 párů akrocentrických, jeden pár metacentrických 

(pár č. 2), jeden pár subtelocentrických autozomů (pár č. 5) a jeden metacentrický pohlavní 

chromozom X. V karyotypu se vyskytují tři výrazně delší autozomové páry (pár č. 1, 2 a 3). 

Délka zbývajících autozomů se postupně zmenšuje od 9,84 % do 2,60 % haploidní sady 

(Kotrbová et al. 2016). Pro svou analýzu jsem použila stejného jedince. Metodou FISH se mi 

u tohoto druhu podařilo odhalit jeden pár 18S rDNA klastrů v terminální části nejdelšího páru 

autozomů (obr. 30B).  

 
Obrázek 30: Chromozomy samce druhu Chthonius raridentatus (2n=29, X0). A – mitotická metafáze (Giemsa), 
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B – stejné jádro jako na předešlém obrázku po aplikaci FISH. Bílé šipky označují pozici 18S rDNA. Měřítko = 

10 μm. 

 

Chthonius rhodochelatus Hadži, 1933 

V rámci mé diplomové práce jsem analyzovala jedince tohoto druhu, který pochází 

z italské oblasti nacházející se v blízkosti jezera Lago di Santa Giustina. U druhu Chthonius 

rhodochelatus jsem zjistila, že má diploidní počet 35 chromozomů a jeho karyotyp zahrnuje 16 

párů akrocentriků, jeden pár metacentriků (pár č. 13) a 1 metacentrický pohlavní chromozom X. 

Největším chromozomem je jednoznačně pohlavní chromozom s 22,25 % haploidní sady. Je 

zjevné, že dochází k postupnému zmenšování chromozomů od 7,13 % do 2,85 % haploidní sady. 

Po aplikaci metody FISH byly zobrazeny čtyři páry signálu klastru 18S rDNA, které se nacházely 

na terminálních pozicích 7., 8. 12. a 16. autozomového páru (obr. 31).  

 
Obrázek 31: Karyogram samce druhu Chthonius rhodochelatus (2n=35, X0) sestavený z postpachytene. 

Měřítko = 10 μm. 

 

Chthonius sp. 1 

Karyotyp druhu Chthonius sp. 1 ještě nebyl analyzován. V rámci mé práce se mi podařilo 

získat cytogenetické výsledky u jedince, který pochází ze Španělska. Tento druh měl 

29 chromozomů v diploidní sadě a lokalizovala jsem u něj 18 signálů v terminálních částech 

chromozomů (obr. 32).  
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Obrázek 32: Karyogram samce druhu Chthonius sp. 1 (2n=29, X0) sestavený z postpachytene. Měřítko = 10 

μm. 

 

Chthonius sp. 2 

Druh Chthonius sp. 2 dosud nebyl analyzován. V této práci se mi podařilo získat 

informace o karyotypu u jedince pocházejícího z Kanárských ostrovů. Ten vykazoval 2n=35 (obr. 

33A) a čtyři signály 18S rDNA klastrů v subterminální pozici (obr. 33B). 

Chthonius sp. 3 

Karyotyp druhu Chthonius sp. 3 zatím ještě nebyl popsán. V rámci tohoto druhu jsem 

provedla analýzu na jedinci ze Španělska, konkrétně z Andalusie. V jeho diploidní sadě bylo 

přítomno 35 chromozomů (obr. 33C) a po aplikaci FISH byly nalezeny dva páry signály klastru 

genu 18S rDNA umístěné subterminálně (obr. 33D).  

 
Obrázek 33: Chromozomy štírků rodu Chthonius barvené Giemsou (A, C) a po aplikaci FISH se sondou pro 

18S rDNA (červený signál) (B, D). A, B – metafáze II samce Chthonius sp. 2  (2n=35, X0). C, D – jedno 

z dceřiných jader metafáze II s pohlavním chromozomem X samce Chthonius sp. 3 (2n=35, X0). Bílé šipky 

označují pozici 18S rDNA. Měřítko = 10 μm. 

 

Chthonius tenuis L. Koch, 1873 

Pro druh Chthonius tenuis se úspěšně podařilo analyzovat materiál z několika lokalit 

v Itálii a z oblasti Altfinkenstein v Rakousku. U tohoto druhu byla již dříve zjištěna přítomnost 

více cytotypů, které se liší v počtu a morfologii chromozomů (Kotrbová et al. 2016), ale také 

v počtu 18S rDNA klastrů (viz níže).  
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Chthonius tenuis L. Koch, 1873, cytotyp 1 

Ve své diplomové práci jsem analyzovala cytotyp 1, který má diploidní počet roven 35 

(obr. 35C). Karyotyp zahrnuje 15 párů akrocentrických, jeden pár metacentrických (pár č. 4), 

jeden pár submetacentrických autozomů (pár č. 5) a jeden metacentrický pohlavní chromozom X. 

Velikost autozomů postupně klesá od 7,35 % do 3,1 % haploidní sady. Samci pocházející 

z různých lokalit vykazovali po aplikaci metody FISH různý počet 18S rDNA klastrů. U dvou 

z nich byly zjištěny 3 páry signálu klastru 18S rDNA lokalizované na terminálních částech 5., 7. 

a 13. páru autozomů (obr. 34, 35B, D). Naopak další zástupce měl počet zvýšený, u tohoto 

jedince bylo identifikováno 9 párů 18S rDNA klastrů (obr. 35A).  

 
Obrázek 34: Karyogram samce druhu Chthonius tenuis, cytotyp 1 (2n=35, X0) sestavený z postpachytene. 

Měřítko = 10 μm. 

 

Chthonius tenuis L. Koch, 1873, cytotyp 3 

Karyotyp cytotypu s 33 chromozomy (obr. 35E, G) v diploidní sadě je již popsán 

(Kotrbová et al. 2016). Obsahuje 13 párů akrocentriků, dva páry metacentriků (pár č. 1 a 11) a pár 

subtelocentriků (pár č. 4) a jeden metacentrický pohlavní chromozom X. První autozomový pár je 

výrazně delší než zbylé autozomy, jejichž velikost klesá v rozmezí 5,95 % a 3,13 % haploidní 

sady (Kotrbová et al. 2016). V této diplomové práci jsem analyzovala shodné jedince. Samci 

s 2n=33, kteří pocházejí z různých lokalit, vykazovali odlišný počet 18S rDNA klastrů. 

U materiálu z Rakouska se mi povedlo lokalizovat 9 signálů 18S rDNA klastrů (obr. 35F), kdežto 

cytotyp 3 pocházející z Itálie jich měl jen 8 (obr. 35H). Pozice klastrů 18S rDNA byla u všech 

jedinců terminální. 

Chthonius tenuis L. Koch, 1873, cytotyp 5 

Karyotyp cytotypu s diploidním počtem 21 chromozomů (obr. 35I, K) byl již popsán 

(Kotrbová et al. 2016). Zahrnuje sedm párů akrocentrických, tři páry metacentrických autozomů 

(pár č. 1, 3 a 4) a jeden metacentrický pohlavní chromozom X. První dva autozomy jsou nápadně 

delší. Ostatní autozomy se zmenšují od 9,44 % do 2,88 % haploidní sady (Kotrbová et al. 2016). 

V rámci mé diplomové práce jsem analyzovala identické jedince a u cytotypu 5 druhu Chthonius 
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tenuis jsem identifikovala 9 signálů klastru 18S rDNA, které byly lokalizovány na terminálních 

částech většiny kratších chromozomů (obr. 35J, L).  

 
Obrázek 35: Chromozomy štírků druhu Chthonius tenuis barvené Giemsou (C, E, G, I, K) a po aplikaci FISH se 

sondou pro 18S rDNA (červený signál) (A, B, D, F, H, J, L). A, B, C, D – cytotyp 1 (2n=35, X0), E, F, G, H – 

cytotyp 3 (2n=33, X0), I, J, K, L – cytotyp 5 (2n=21, X0). Bílé šipky označují pozici 18S rDNA. Měřítko = 10 

μm. 

 

Tyrannochthonius sp. 

Karyotyp tohoto druhu zatím ještě nebyl popsán. Analyzovaný jedinec pochází ze Srí 

Lanky a vykazuje diploidní počet 17 chromozomů (obr. 36B). Karyotyp druhu Tyrannochthonius 

sp. se skládá z 8 párů metacentrických autozomů a jednoho metacentrického pohlavního 

chromozomu X (obr. 36A). První autozomový pár je výrazně větší než ostatní autozomy, jejichž 

velikost plynule klesá od 12,53 % do 8,78 % haploidní sady. První autozomový pár je nejdelší 

v karyotypu a zaujímá 18,58 % haploidní sady. U tohoto samce byl po aplikaci metody FISH 

detekován jeden pár signálu klastru genu 18S rDNA, který se nachází na terminální pozici 

dlouhého raménka třetího páru autozomů (obr. 36C).  
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Obrázek 36: Chromozomy štírků rodu Tyrannochthonius barvené Giemsou (A, B) a po aplikaci FISH se sondou 

pro 18S rDNA (červený signál) (A – výřez, C). A – karyogram samce druhu Tyrannochthonius sp. (2n=17, X0) 

sestavený z postpachytene. B, C – jedno z dceřiných jader metafáze II samce Tyrannochthonius sp. Bílé šipky 

označují pozici 18S rDNA. Měřítko = 10 μm. 

 

5.12 Ideoroncidae 

Nhatrangia ceylonensis Mahnert, 1984 

Druh Nhatrangia ceylonensis dosud nebyl analyzován. V této práci se mi podařilo získat 

informace o karyotypu u jedince pocházejícího ze Srí Lanky. Karyotyp tohoto druhu obsahuje 18 

bivalentů a jeden univalent (obr. 37A), což naznačuje přítomnost X0 systému a diploidní počet 37 

chromozomů (obr. 37B). Po aplikaci metody FISH vykazoval tento samec tři páry signálu 18S 

rDNA klastrů v oblasti centromery (obr. 37C).  

 
Obrázek 37: Chromozomy samce druhu Nhatrangia ceylonensis (2n=37, X0) barvené Giemsou (A, B) a po 

aplikaci FISH se sondou pro 18S rDNA (červený signál) (C). A – diplotene, B, C – mitotická metafáze. Bílé 

šipky označují pozici 18S rDNA. Měřítko = 10 μm. 

 

5.13 Larcidae 

Larca lata Hansen, 1884 

Karyotyp tohoto druhu již popsal Šťáhlavský (2006).  U dalšího mnou analyzovaného 

jedince bylo v diploidní sadě nalezeno opět 66 chromozomů (obr. 38A, C). U druhu Larca lata je 

přítomno 17 párů metacentrických, osm párů submetacentrických a sedm párů akrocentrických 

autozomů. Metacentrické pohlavní chromozomy X a Y jsou velké a tvoří 5,29 % a 5,22 % 

diploidní sady. Autozomy jsou malé a jejich velikost se plynule zmenšuje od 2,18 % až po 0,99 % 
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diploidní sady (Šťáhlavský 2006). Metodou FISH se mi u tohoto druhu podařilo odhalit 2 páry 

18S rDNA klastrů v terminální části chromozomů (obr. 38B, D).  

 
Obrázek 38: Chromozomy mitotické metafáze druhu Larca lata (2n=66, XY) barvené Giemsou (A, C) a po 

aplikaci FISH se sondou pro 18S rDNA (červený signál) (B, D). Bílé šipky označují pozici 18S rDNA. Měřítko 

= 10 μm. 

 

5.14 Neobisiidae 

Acanthocreagris sp. 

Karyotyp druhu Acanthocreagris sp. zatím ještě nebyl popsán. V této diplomové práci 

jsem analyzovala jedince, který pochází ze Španělska. Karyotyp tohoto druhu obsahuje 49 

chromozomů v diploidní sadě (obr. 39A). U tohoto samce byl po aplikaci metody FISH 

detekován jeden pár signálu klastru genu 18S rDNA, který se nachází v pericentromerické oblasti 

(obr. 39B).  

 
Obrázek 39: Chromozomy samce druhu Acanthocreagris sp. (2n=49, X0). A – diplotene (Giemsa), B – stejné 

jádro jako na předešlém obrázku po aplikaci FISH. Bílé šipky označují pozici 18S rDNA. Měřítko = 10 μm. 

 

Microcreagris sp. 

Karyotyp tohoto druhu ještě nebyl popsán. V mé diplomové práci jsem analyzovala 

jedince, který pocházel z USA, konkrétně z Kalifornie. Tato samice vykazuje diploidní počet 24 

chromozomů. Karyotyp tohoto druhu se skládá z 8 párů metacentrických, 3 párů 

submetacentrických a jednoho páru subtelocentrických chromozomů. První čtyři chromozomové 
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páry jsou nápadně větší než ostatní, jejich velikost klesá od 7,14 % do 5,92 % diploidní sady. 

Zbývající chromozomy snižují svou velikost od 3,88 % do 2,46 %. Metodou FISH jsem 

detekovala dva páry signálu klastru genu 18S rDNA, které se nachází na subterminálních částech 

2. a terminálních částech 11. chromozomového páru (obr. 40).  

 

Obrázek 40: Karyogram samice druhu Microcreagris sp. (2n=24) – přechod do anafáze. Měřítko = 10 μm. 

 

Neobisium biharicum Beier, 1939 

Informace o karyotypu druhu Neobisium biharicum byly již popsány v bakalářské práci 

Vařila (2007). Diploidní počet samce, který pocházel z Rumunska, je 69 chromozomů (obr. 41A). 

Karyotyp tohoto druhu obsahuje pouze dvojramenné chromozomy a je tvořen 21 páry 

metacentrických, 12 páry submetacentrických, jedním párem subtelocentrických (pár č. 11) 

autozomů a jedním metacentrickým pohlavním chromozomem X. První autozomový pár tvoří 

4,46 % diploidní sady a je výrazně delší než ostatní chromozomy. Zbývající autozomy plynule 

zmenšují svoji velikost od 2,17 % po 0,95 % diploidní sady. Systém chromozomového určení 

pohlaví je typu X0 (Vařil 2007). V rámci mé diplomové práce jsem u tohoto druhu zjistila 

přítomnost dvou párů klastru genu 18S rDNA v terminální pozici (obr. 41B).  

 
Obrázek 41: Chromozomy samce druhu Neobisium biharicum (2n=69, X0). A – diplotene (Giemsa), B – stejné 

jádro jako na předešlém obrázku po aplikaci FISH. Bílé šipky označují pozici 18S rDNA. Měřítko = 10 μm. 

 

Neobisium carcinoides Hermann, 1804, forma I 

Informace o karyotypu této formy z České republiky již poskytl Šťáhlavský (2006). 
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Diploidní počet tohoto druhu je 70 chromozomů (obr. 42A) a v jeho karyotypu bylo pozorováno 

23 párů metacentrických, sedm párů submetacentrických, jeden pár subtelocentrických a tři páry 

akrocentrických autozomů. Velikost autozomů se plynule snižuje od 2,19 % do 0,82 % diploidní 

sady. Pohlavní chromozom X je metacentrický a s 2,01 % diploidní sady patří k největším 

chromozomům v karyotypu. Akrocentrický chromozom Y se naopak řadí mezi nejmenší 

chromozomy v karyotypu, tvoří 0,84 % diploidní sady (Šťáhlavský 2006). V mé diplomové práci 

jsem u této formy druhu Neobisium carcinoides objevila dva páry jasně zřetelných signálů klastru 

18S rDNA viditelné v pachytene (obr. 42B).  

 
Obrázek 42: Chromozomy samce druhu Neobisium carcinoides forma I (2n=70, XY). A – pachytene (Giemsa), 

B – stejné jádro jako na předešlém obrázku po aplikaci FISH. Bílé šipky označují pozici 18S rDNA. Měřítko = 

10 μm. 

 

Neobisium carcinoides Hermann, 1804, forma III 

Karyotyp tohoto druhu už popsal Šťáhlavský (2006). Diploidní počet samců je 65 

chromozomů (obr. 43A, C). V karyotypu formy III druhu Neobisium carcinoides je přítomno 21 

párů metacentrických, tři páry submetacentrických, jeden pár subtelocentrických, sedm párů 

akrocentrických autozomů a jeden submetacenrický pohlavní chromozom X. První autozomový 

pár je výrazně větší než ostatní chromozomy a tvoří 5,09 % diploidní sady. Velikost zbývajících 

autozomů se plynule zmenšuje od 2,25 % do 1,04 % diploidní sady.  Pohlavní chromozom X je 

nejmenší v karyotypu a tvoří 0,87 % diploidní sady (Šťáhlavský 2006). Analýzou stejných 

jedinců, kteří byli použiti k popisu karyotypu ve výše uvedené práci, a aplikací metody FISH 

jsem zjistila jeden pár signálu 18S rDNA klastru (obr. 43B, D).  
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Obrázek 43: Chromozomy druhu Neobisium carcinoides forma III (2n=65, X0) barvené Giemsou (A, C) a po 

aplikaci FISH se sondou pro 18S rDNA (červený signál) (B, D). A, B – diplotene, C, D – metafáze II. Bílé šipky 

označují pozici 18S rDNA. Měřítko = 10 μm. 

 

Neobisium erythrodactylum L. Koch, 1873 

Údaje o karyotypu druhu Neobisium erythrodactylum jsou již známy (Šťáhlavský 2006). 

Karyotyp samce se skládá ze 44 chromozomů (obr. 44A) a zahrnuje 14 párů metacentrických, 2 

páry submetacentrických a 5 párů akrocentrických autozomů. U tohoto druhu jsou chromozomy 

výrazně velikostně diferenciované. První tři autozomové páry jsou nápadně delší a tvoří 

dohromady jednu třetinu celkové délky chromozomů v karyotypu. Následující autozomové páry 

postupně snižují svou velikost od 4,84 % do 2,12 % diploidní sady. Systém chromozomového 

určení pohlaví druhu N. erythrodactylum je typu XY. Pohlavní chromozom X je 

submetacentrický, chromozom Y je subtelocentrický. Pohlavní chromozomy jsou také výrazně 

delší než ostatní autozomy (Šťáhlavský 2006). V rámci mé diplomové práce se mi u tohoto druhu 

podařilo lokalizovat tři páry klastru 18S rDNA (obr. 44B).  

Neobisium fuscimanum L. Koch, 1843 

Karyotyp druhu Neobisium fuscimanum byl již popsán v práci Šťáhlavský (2006). 

V karyotypu samce převládají akrocentrické chromozomy a obsahuje 49 chromozomů v diploidní 

sadě. Autozomová sada je tvořena jedním párem metacentrických, třemi páry 

submetacentrických, jedním párem subtelocentrických a 19 páry akrocentrických autozomů. 

Velikost chromozomů se zmenšuje plynule od 3,69 % do 1,26 % diploidní sady. U tohoto druhu 

je systém chromozomového určení pohlaví typu X0, neboť je zde přítomen jediný metacentrický 

chromozom X (Šťáhlavský 2006). Metodou FISH se mi u tohoto druhu povedlo odhalit tři páry 

18S rDNA klastrů, z nichž jeden pár byl hodně slabý. Signály se nacházely v blízkosti 

centromery, intersticiálně a na opačných koncích chromozomů (obr. 44C).  



50 

 

 
Obrázek 44: Chromozomy štírků rodu Neobisium barvené Giemsou (A) a po aplikaci FISH se sondou pro 18S 

rDNA (červený signál) (B, C). A, B – diplotene samce druhu Neobisium erythrodactylum (2n=44, XY). C – 

diplotene Neobisium fuscimanum (2n=49, X0). Bílé šipky označují pozici 18S rDNA. Měřítko = 10 μm. 

 

Neobisium simile L. Koch, 1873 

Údaje o karyotypu druhu Neobisium simile zatím nejsou známé. V rámci této práce se mi 

podařilo získat informace o karyotypu u samce, který pocházel z Itálie. Analyzovaný jedinec 

obsahoval 69 chromozomů v diploidní sadě (obr. 45A, C). Prostřednictvím metody FISH jsem 

u tohoto druhu objevila dva páry signálů klastru 18S rDNA lokalizované v oblasti centromer (obr. 

45B, D).  

 
Obrázek 45: Chromozomy samce druhu Neobisium simile (2n=69, X0) barvené Giemsou (A, C) a po aplikaci 

FISH se sondou pro 18S rDNA (červený signál) (B, D). A, B – metafáze II, C, D – diplotene. Bílé šipky označují 

pozici 18S rDNA. Měřítko = 10 μm. 

 

Neobisium stygium Beier, 1931 

Informace o karyotypu druhu Neobisium stygium nejsou zatím známé. V mé práci jsem 

analyzovala samce pocházejícího z Chorvatska, jehož karyotyp obsahuje 71 chromozomů 

v diploidní sadě (obr. 46A). Pomocí fluorescenční in situ hybridizace jsem lokalizovala dva páry 

18S rDNA klastrů přibližně v jedné polovině délky dlouhého raménka (obr. 46B).  



51 

 

 
Obrázek 46: Chromozomy samce druhu Neobisium stygium (2n=71, X0). A – metafáze II (Giemsa), B – stejné 

jádro jako na předešlém obrázku po aplikaci FISH. Bílé šipky označují pozici 18S rDNA. Měřítko = 10 μm. 

 

Roncus alpinus L. Koch, 1873 

Cytogenetické údaje o druhu Roncus alpinus jsou již známé z práce Šťahlavského et al. 

(2013). Diploidní počet samce z Itálie je 43 chromozomů (obr. 47A) a jeho karyotyp zahrnuje dva 

páry metacentrických (pár č. 12 a 20), dva páry submetacentrických (pár č. 16 a 21), šest párů  

subtelocentrických (pár č. 2, 5, 9, 14, 17 a 19) a 11 párů telocentrických autozomů. Autozomy 

postupně zmenšují svou velikost od 3,76 % po 1,10 % diploidní sady. Metacentrický pohlavní 

chromozom X s centromerickým indexem 1,26 je nejmenším chromozomem karyotypu, tvoří 

0,79 % diploidní sady (Šťáhlavský et al. 2013). Pomocí metody FISH jsem u tohoto druhu 

detekovala jeden pár klastru 18S rDNA v terminální pozici (obr. 47B).  

 
Obrázek 47: Chromozomy druhu Roncus alpinus (2n=43, X0). A – metafáze I (Giemsa), B – stejné jádro jako 

na předešlém obrázku po aplikaci FISH. Bílé šipky označují pozici 18S rDNA. Měřítko = 10 μm. 
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Roncus cadinensis Zaragoza, 2007 

Karyotyp druhu Roncus cadinensis už popsali Zaragoza & Šťáhlavský (2008). V metafázi 

I jedince ze Španělska bylo nalezeno 19 bivalentů, což odpovídá diploidnímu počtu 38 

chromozomů (obr. 48A). Systém chromozomového určení pohlaví u tohoto druhu je typu XY. 

V karyotypu druhu R. cadinensis převažují akrocentrické chromozomy, zahrnuje jeden pár 

metacentrických, jeden pár submetacentrických, 16 párů akrocentrických autozomů 

a metacentrické pohlavní chromozomy.  Délka autozomů se postupně snižuje od 3,7 % do 0,8 % 

diploidní sady. Pohlavní chromozomy jsou největší chromozomy v karyotypu, představují 7,1 % 

a 6,5 % diploidní sady (Zaragoza & Šťáhlavský 2008). Po aplikaci FISH se mi u tohoto druhu 

podařilo detekovat jeden pár 18S rDNA klastru na terminální pozici relativně malého 

akrocentrického chromozomu v blízkosti centromer (obr. 48B).  

 
Obrázek 48: Chromozomy druhu Roncus cadinensis (2n=38, XY). A – metafáze I (Giemsa), B – stejné jádro 

jako na předešlém obrázku po aplikaci FISH. Bílé šipky označují pozici 18S rDNA. Měřítko = 10 μm. 

 

Roncus lubricus L. Koch, 1873 

Informace o karyotypu druhu Roncus lubricus přinesli ve své práci Šťáhlavský et al. 

(2013). Diploidní počet samce je 45 chromozomů (obr. 49A), karyotyp jedince z České republiky 

zahrnuje dva páry metacentrických (pár č. 18 a 22), jeden pár submetacentrických (pár č. 20), 7 

párů subtelocentrických (pár č. 1, 2, 11, 12, 14, 17 a 21) a 12 párů akrocentrických autozomů. 

Autozomy prvního páru jsou největší v karyotypu, jejich velikost je 5,03 % diploidní sady.  

Velikost druhého až dvacátého autozomového páru postupně klesá od 3,70 % po 1,16 % diploidní 

sady. Poslední dva páry autozomů  jsou malé, tvoří 0,83 % a 0,67 % diploidní sady. 

Metacentrický pohlavní chromozom X s centromerickým indexem 1,61 je nejmenším 

chromozomem v karyotypu, představuje 0,6 % diploidní sady (Šťáhlavský et al. 2013). Aplikací 

metody FISH jsem zjistila jeden pár 18S rDNA klastru v terminální části akrocentrického 

chromozomu v blízkosti centromer (obr. 49B).  
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Obrázek 49: Chromozomy samce druhu Roncus lubricus (2n=45, X0). A – diplotene (Giemsa), B – stejné jádro 

jako na předešlém obrázku po aplikaci FISH. Bílé šipky označují pozici 18S rDNA. Měřítko = 10 μm. 

 

Roncus montsenyensis Zaragoza & Šťáhlavský, 2007 

Karyotyp druhu Roncus montsenyensis je již znám (Zaragoza & Šťáhlavský 2008). 

Diploidní počet samce ze Španělska je 16 chromozomů, což naznačuje přítomnost XY systému 

chromozomového určení pohlaví (obr. 50A). V karyotypu tohoto druhu se nacházejí jen 

dvojramenné chromozomy, konkrétně 6 párů metacentrických, jeden pár submetacentrických 

autozomů a metacentrické pohlavní chromozomy. První chromozomový pár je výrazně delší než 

ostatní chromozomy, tvoří 10,7 % diploidní sady. Velikost zbývajících chromozomů se postupně 

snižuje od 7,3 % do 4,8 % diploidní sady. Oba pohlavní chromozomy jsou metacentrické 

a představují 5,7 % a 5,2 % diploidní sady (Zaragoza & Šťáhlavský 2008). Po analýze druhu 

R. montsenyensis lze konstatovat, že byl nalezen jeden pár signálu klastru genu 18S rDNA, který 

se nacházel na pohlavním chromozomu XY v pericentromerické oblasti (obr. 50B).  

 
Obrázek 50: Chromozomy samce druhu Roncus montsenyensis (2n=16, XY). A – diakineze (Giemsa), B – 

stejné jádro jako na předešlém obrázku po aplikaci FISH. Bílé šipky označují pozici 18S rDNA. Měřítko = 10 

μm. 
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Roncus sp. 

Informace o karyotypu druhu Roncus sp. již poskytl Šťáhlavský et al. (2013). Diploidní 

počet tohoto druhu je 23 chromozomů (obr. 51A) a v jeho karyotypu bylo pozorováno devět párů 

metacentrických a dva páry submetacentrických, autozomů. Velikost autozomů se plynule snižuje 

od 6,34 % do 3,68 % diploidní sady, jen poslední pár chromozomů je značně kratší než předchozí 

páry a tvoří 2,46 %. Pohlavní chromozom X je metacentrický a s 1,51 % diploidní sady tvoří 

nejmenší chromozom v karyotypu (Šťáhlavský et al. 2013). V mé diplomové práci jsem u druhu 

Roncus sp. objevila jeden pár jasně zřetelného signálu klastru 18S rDNA v oblasti centromery 

(obr. 51B).  

 
Obrázek 51: Chromozomy samce druhu Roncus sp. (2n=23, X0). A – diplotene (Giemsa), B – stejné jádro jako 

na předešlém obrázku po aplikaci FISH. Bílé šipky označují pozici 18S rDNA. Trojúhelníky označují pohlavní 

chromozom. Měřítko = 10 μm. 

 

Roncus transsilvanicus Beier, 1928 

Informace o karyotypu druhu Roncus transsilvanicus jsou již známé z práce 

Šťáhlavského (2006). Diploidní sada samce tohoto druhu z Rumunska se skládá ze 43 

chromozomů (obr. 52A), samice ze 44. V karyotypu druhu R. transsilvanicus převažují 

akrocentrické chromozomy, obsahuje celkem dva páry metacentrických, dva páry 

submetacentrických, tři páry subtelocentrických a 14 párů akrocentrických autozomů. Pohlavní 

chromozom X je metacentrický a představuje nejmenší chromozom karyotypu (Šťáhlavský 

2006). Metodou FISH se mi u tohoto druhu podařilo odhalit jeden pár 18S rDNA klastru 

v intersticiální pozici (obr. 52B).  
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Obrázek 52: Chromozomy samce druhu Roncus transilvanicus (2n=43, X0). A – diplotene (Giemsa), B – stejné 

jádro jako na předešlém obrázku po aplikaci FISH. Bílé šipky označují pozici 18S rDNA. Měřítko = 10 μm. 

 

5.15 Olpiidae 

Calocheiridius mussardi Beier, 1973 

Karyotyp druhu Calocheiridius mussardi nebyl dosud popsán. V mé diplomové práci 

jsem analyzovala jedince ze Srí Lanky. Tento druh vykazoval diploidní počet 37 chromozomů 

a přítomnost X0 systému (obr. 53A). Pomocí metody FISH jsem u tohoto druhu objevila 18S 

rDNA klastry na třech párech chromozomů. Klastry byly detekovány na dvou párech malých 

akrocentrických chromozomů a jednom páru velkých metacentrických chromozomů. 

Na akrocentrických chromozomech leží 18S rDNA klastry v intersticiální pozici dlouhého 

raménka, chromozomy jsou obdobné velikosti a klastry leží v podobné poloze. Speciální případ 

počtu a pozice NORů byl identifikován na metacentrickém chromozomu, který nese na krátkém 

raménku dva klastry, jeden v blízkosti centromery a druhý v terminální pozici. Během mé analýzy 

jsem identifikovala rozdílnou velikost signálu v metafázi II. Terminální signál na krátkém 

raménku byl výrazně silný, zatímco klastr na homologickém ramenu v metafázi II byl naopak 

velmi slabý, téměř až na hranici viditelnosti (obr. 53B).  
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Obrázek 53: Chromozomy samce druhu Calocheiridius mussardi (2n=37, X0). A – metafáze II (Giemsa), B – 

stejné jádro jako na předešlém obrázku po aplikaci FISH. Bílé šipky označují pozici 18S rDNA. Šipka 

s hvězdičkou znázorňuje velmi slabé signály. Měřítko = 10 μm. 

 

Horus obscurus Tullgren, 1907 

V této diplomové práci jsem analyzovala jedince, který pochází z Jihoafrické republiky. 

Druh Horus obscurus vykazoval diploidní počet 21 chromozomů (obr. 54A). Karyotyp tohoto 

druhu obsahoval 9 párů metacentrických, jeden pár submetacentrických autozomů a jeden 

submetacentrický pohlavní chromozom X. Po aplikaci metody FISH jsem nalezla dva signály 

klastru genu 18S rDNA, které byly umístěné terminálně (obr. 54B). 

  

Obrázek 54: Chromozomy samce druhu Horus obscurus (2n=21, X0). A – diplotene (Giemsa), B – stejné jádro 

jako na předešlém obrázku po aplikaci FISH. Bílé šipky označují pozici 18S rDNA. Trojúhelníky označují 

pohlavní chromozom. Měřítko = 10 μm. 

 

Minniza ceylonica Beier, 1973 

Cytogenetické údaje se u tohoto druhu povedlo získat z jedince pocházejícího ze Srí 

Lanky, který má diploidní počet 22 chromozomů. Karyotyp tohoto druhu zahrnuje 7 párů 
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metacentriků, dva páry submetacentriků a jeden pár akrocentriků. Dále se u tohoto druhu podařilo 

identifikovat morfologicky diferencované pohlavní chromozomy typu XY. Pohlavní chromozom 

X je metacentrický a pohlavní chromozom Y akrocentrický. Metodou FISH byly detekovány dva 

páry signálu klastru genu 18S rDNA, které se nachází na terminálních částech autozomových 

párů č. 3 a č. 8 (obr. 55).  

 
Obrázek 55: Karyogram samce druhu Minniza ceylonica (2n=22, XY) sestavený z metafáze II. Měřítko = 10 

μm. 

 

Nanolpium sp. 

Karyotyp druhu Nanolpium sp. byl již popsán (Šťáhlavský et al. 2006). Analyzovaný 

jedinec pochází z Jihoafrické republiky a má diploidní počet 23 chromozomů (obr. 56A). 

V karyotypu tohoto druhu jsou přítomny tři páry metacentrických, 8 párů akrocentrických 

autozomů a jeden metacentrický pohlavní chromozom X. Autozomy zmenšují svou velikost 

od 12,19 % do 5,54 % diploidní sady (Šťáhlavský et al. 2006). V rámci mé diplomové práce se 

mi u tohoto druhu podařilo lokalizovat jeden pár klastru 18S rDNA v terminální pozici (obr. 

56B).  

 
Obrázek 56: Chromozomy samce druhu Nanolpium sp. (2n=23, X0). A – diplotene (Giemsa), B – stejné jádro 

jako na předešlém obrázku po aplikaci FISH. Bílé šipky označují pozici 18S rDNA. Trojúhelníky označují 

pohlavní chromozom. Měřítko = 10 μm. 

 

Olpium ceylonicum Beier, 1973 
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V rámci diplomové práce jsem analyzovala tento druh ze Srí Lanky, u něhož zatím nebyl 

karyotyp popsán. Počet chromozomů pro diploidní sadu je 7, z toho jsou tři páry autozomů 

metacentrické a jeden pohlavní chromozom X také metacentrický. Za využití metody FISH 

s nepřímo značenou sondou pro 18S rDNA se podařilo vizualizovat dva páry 18S rDNA klastrů. 

Signály se nacházely na terminálních částech dlouhých ramének prvního autozomového páru 

a krátkých ramének druhého páru autozomů (obr. 57).   

 
Obrázek 57: Karyogram samce druhu Olpium ceylonicum (2n=7, X0) sestavený z mitotické metafáze. Bílé 

šipky označují pozici 18S rDNA. Měřítko = 10 μm. 

 

Olpium pallipes Lucas, 1849 

V mé diplomové práci jsem provedla analýzu karyotypu druhu Olpium pallipes  

pocházejícího z řeckého Korfu. Tento samec měl diploidní počet pouhých 7 chromozomů, z nichž 

tři páry autozomů byly metacentrické a pohlavní chromozom X byl akrocentrický. Pomocí 

metody FISH jsem detekovala jeden pár signálu klastru genu 18S rDNA umístěný terminálně 

na kratším raménku prvního páru autozomů (obr. 58).  

 
Obrázek 58: Karyogram samce druhu Olpium pallipes (2n=7, X0) sestavený z mitotické metafáze. Měřítko = 10 

μm. 

 

Olpium turcicum Beier, 1949 

Cytogenetická analýza druhu Olpium turcicum byla provedena na základě samce z Izraele 

a prokázala diploidní počet 7 chromozomů. Karyotyp tohoto druhu se skládá ze dvou párů 

metacentrických, jednoho páru akrocentrických autozomů a jednoho metacentrického pohlavního 

chromozomu X. Pomocí fluorescenční in situ hybridizace jsem zjistila lokalizaci jednoho páru 

signálu klastru 18S rDNA v terminální časti třetího páru autozomů (obr. 59).  
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Obrázek 59: Karyogram samce druhu Olpium turcicum (2n=7, X0) sestavený z mitotické metafáze. Měřítko = 

10 μm. 

 

Xenolpium madagascariense Beier, 1931 

Informace o karyotypu tohoto druhu dosud nejsou známé. Z analýzy materiálu ze Seychel 

je patrné, že diploidní počet je 21 chromozomů (obr. 60A, B, D). U tohoto druhu byla zjištěna 

přítomnost 9 párů metacentrických, jednoho páru submetacentrických autozomů a jednoho 

metacentrického pohlavního chromozomu X. Po aplikaci FISH se mi povedlo detekovat jeden pár 

18S rDNA klastru na terminálních částech krátkého raménka 5. autozomového páru (obr. 60A - 

výřez, C, E).  

 
Obrázek 60: Chromozomy samce druhu Xenolpium madagascariense (2n=21, X0) barvené Giemsou (A, B, D) 

a po aplikaci FISH se sondou pro 18S rDNA (červený signál) (A – výřez, C, E). A – karyogram sestavený 

z metafáze II, B, C – diakineze, D, E – mitotická metafáze. Bílé šipky označují pozici 18S rDNA. Trojúhelníky 

označují pohlavní chromozom. Měřítko = 10 μm. 

 

5.16 Pseudogarypidae 

Neopseudogarypus scutellatus Morris, 1948 

Karyotyp druhu Neopseudogarypus scutellatus zatím ještě nebyl popsán. Jedinec 

analyzovaný v rámci této diplomové práce pocházel z Austrálie a byl u něj zjištěn diploidní počet 
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17 chromozomů. Pomocí fluorescenční in situ hybridizace byl u tohoto druhu detekován jeden 

pár 18S rDNA klastrů, který se nachází intersticiálně přibližně v jedné třetině délky krátkého 

raménka druhého autozomového páru (obr. 61).  

 
Obrázek 61: Karyogram samce druhu Neopseudogarypus scutellatus (2n=17, X0) sestavený z mitotické 

metafáze. Měřítko = 10 μm. 

 

5.17 Pseudotyranochthoniidae 

Pseudotyranochthonius sp. 1 

Údaje o karyotypu druhu Pseudotyranochthonius sp. 1 zatím nejsou známé. Diploidní 

počet samce je 39 chromozomů, samice 40. Během meiózy byla u samce tohoto druhu sledována 

výrazná pozitivní heteropyknóza pohlavního chromozomu X. Během časné leptotene jsou sice 

jednotlivé chromozomy ještě špatně rozpoznatelné, ale je zde již patrný pohlavní chromozom X 

s pozitivní heteropyknózou (obr. 62A). Ve fázi pachytene (obr. 62B) jsou homologické 

chromozomy již dobře patrné a spárované. Pohlavní chromozom X je stále výrazný 

a heteropyknotický, většinou je umístěn na okraji jádra. Během fáze pachytene jsou vytvořeny 

bivalenty, chromozomy, které je tvoří, jsou ale jen přiložené podél celé své délky a nevytváří 

chiazmata mezi homologickými chromozomovými páry. Všichni analyzovaní jedinci čeledi 

Pseudotyranochthoniidae mají tzv. achiazmatickou meiózu. Vzhledem k absenci chiazmat 

v meióze zde chybí fáze diplotene a diakineze, které jsou založené na popisu terminalizace 

chiazmat. U štírků čeledi Pseudotyranochthoniidae lze pozorovat tzv. postpachytene (obr. 62C), 

kdy už proběhlo párování, dochází k postupnému oddělování jednotlivých bivalentů a konce 

chromozomů se rozcházejí. Po aplikaci FISH se mi povedlo detekovat pět párů 18S rDNA klastrů 

na terminálních částech (obr. 62D).  
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Obrázek 62: Vybrané fáze meiózy druhu Pseudotyranochthonius sp. 1 barvené Giemsou (A, B, C) a po aplikaci 

FISH se sondou pro 18S rDNA (červený signál) (D). A – leptotene s heteropyknotickým pohlavním 

chromozomem X, B – pachytene, C, D – metafáze I. Bílé šipky označují pozici 18S rDNA. Trojúhelníky 

označují pohlavní chromozom. Měřítko = 10 μm. 

 

Pseudotyranochthonius sp. 2 

Karyotyp druhu Pseudotyranochthonius sp. 2 ještě nebyl popsán. U tohoto druhu se mi 

podařilo získat jen pachytenní jádra, u kterých se chromozomové páry navzájem překrývají 

a nelze tak přesně specifikovat jejich diploidní počet. Nicméně je patrné, že se zde vyskytuje více 

než 20 chromozomových párů, to znamená, že diploidní počet tohoto druhu je vyšší než 40 

chromozomů. Naopak počet 18S rDNA klastrů je u druhu Pseudotyranochthonius sp. 2 dobře 

patrný. Pomocí fluorescenční in situ hybridizace byly detekovány čtyři páry 18S rDNA klastrů, 

které se nacházejí v terminálních částech chromozomů (obr. 63A). 

Pseudotyranochthonius sp. 3 

Informace o karyotypu druhu Pseudotyranochthonius sp. 3 zatím nejsou známé. Tento 

druh vykazuje diploidní počet 41 chromozomů (obr. 63B). Za využití metody FISH s nepřímo 

značenou sondou pro 18S rDNA se podařilo vizualizovat tři páry 18S rDNA klastrů. Jeden pár 

signálu se nacházel na terminální části poměrně velkého subtelocentrického chromozomu, další 

pár byl detekován intersticiálně na relativně větším chromozomu a poslední pár intersticiálně 

na metacentrickém chromozomu (obr. 63C).  

 
Obrázek 63: Chromozomy štírků rodu Pseudotyranochthonius barvené Giemsou (B) a po aplikaci FISH se 

sondou pro 18S rDNA (červený signál) (A, C). A – pachytene druhu Pseudotyranochthonius sp. 2 (2n>40), B, C 

– mitotická metafáze druhu Pseudotyranochthonius sp. 3 (2n=41). Bílé šipky označují pozici 18S rDNA. 

Měřítko = 10 μm. 
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5.18 Syarinidae 

Ideoblothrus sp.  

Cytogenetické údaje u druhu Ideoblothrus sp. nejsou dosud známé. V rámci této 

diplomové práce jsem zjistila, že diploidní počet tohoto druhu z Kamerunu je 15 chromozomů 

(obr. 64A). Během hybridizace došlo k poškození sledovaných jader a nepodařilo se stanovit 

přesný počet 18S rDNA klastrů. Z analýzy je však patrné, že jsou u tohoto druhu přítomny 

minimálně 3 signály klastru 18S rDNA.  

 
Obrázek 64: Vybrané buněčné fáze druhu Ideoblothrus sp. (2n=15, X0) barvené Giemsou. A – mitotická 

metafáze, B – časná leptotene s heteropyknotickým pohlavním chromozomem X, C – pachytene, D – diplotene. 

Trojúhelníky označují pohlavní chromozom. Měřítko = 10 μm. 

 

5.19 Tridenchthoniidae 

Anaulacodithella sp. 

Karyotyp druhu Anaulacodithella sp. dosud nebyl popsán. Ve své práci jsem analyzovala 

jedince z přírodní rezervace Fernkloof v Jihoafrické republice, u kterého jsem zjistila přítomnost 

25 chromozomů v diploidní sadě (obr. 65A). Pomocí metody FISH jsem u tohoto druhu 

detekovala tři jasně patrné páry 18S rDNA klastrů v pachytene (obr. 65B).  

 

Obrázek 65: Chromozomy samce druhu Anaulacodithella sp. (2n=25, X0). A – pachytene (Giemsa), B – jiné 

jádro než na předešlém obrázku po aplikaci FISH. Bílé šipky označují pozici 18S rDNA. Měřítko = 10 μm. 
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Heterolophus sp.  

Informace o karyotypu druhu Heterolophus sp. ještě nejsou známé. Analýzou jedince, 

který pocházel z botanické zahrady Bloemfontein v Jihoafrické republice, jsem zjistila diploidní 

počet 35 chromozomů (obr. 66A, B). Za využití metody FISH s nepřímo značenou sondou pro 

18S rDNA se mi podařilo vizualizovat šest párů 18S rDNA klastrů. Signály se nacházely 

na terminálních částech chromozomů (obr. 66C).  

 
Obrázek 66: Chromozomy samce druhu Heterolophus sp. (2n=35, X0) barvené Giemsou (A, B) a po aplikaci 

FISH se sondou pro 18S rDNA (červený signál) (C). A – dvě jádra mitotické metafáze, B, C – pachytene. Bílé 

šipky označují pozici 18S rDNA. Měřítko = 10 μm. 
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6 Diskuze 

 V rámci mé diplomové práce jsem analyzovala celkem 68 druhů štírků z 19 čeledí. 

Sledovala jsem u nich počet a morfologii chromozomů a dále jsem detekovala počet a pozici 

NORů pomocí FISH se sondou pro 18S rDNA. Podle získaných výsledků lze konstatovat, že 

karyotypy štírků jsou charakteristické vysokou mezidruhovou variabilitou. Jednotlivé druhy mají 

většinou odlišný diploidní počet a morfologii chromozomů, ale liší se i v počtu nukleolárních 

organizátorů a někdy i v chromozomovém typu určení pohlaví (např. čeleď Neobisiidae 

a Olpiidae). Výsledky mé diplomové práce ukazují, že počet NORů je u některých skupin štírků 

hodně dynamický.  

6.1 Počet chromozomů  

Štírci patří mezi skupiny, jejichž cytogenetika je stále poměrně málo prozkoumaná. 

V současné době jsou popsány karyotypy pouze 61 druhů z 8 čeledí (Štáhlavský et al. 2019). 

Celkové rozpětí diploidních počtů u štírků se pohybuje od 7 u Indolpium sp., Olpium pallipes 

a Olpium turcicum (Olpiidae) (Šťáhlavský et al. 2006) až po 143 u Cyclatemnus sp. 2 

(Atemnidae) (Šťáhlavský et al. 2012). Podobně velký rozsah diploidních počtů lze najít v rámci 

pavoukovců už jen u pavouků, u kterých se diploidní počty pohybují mezi 5 a 152 (Král et al. 

2019) a štírů, kteří mají 2n mezi 5 (Schneider et al. 2009) a 186 (Kovařík et al. 2018). S nižším 

počtem chromozomů než u štírků se setkáváme pouze u roztočů (2n=4) (Norton et al. 1993), štírů 

(2n=5) (Schneider et al. 2009) a pavouků (2n=5) (Král et al. 2019).  

Celková variabilita 2n u štírků je velká, ale v rámci jednotlivých fylogenetických linií 

poměrně specifická, objevují se zde jak čeledi s nižšími tak i s vyššími počty chromozomů. 

Výsledky mé diplomové práce tuto specifitu v počtu chromozomů u jednotlivých čeledí štírků 

potvrzují, a to i přes to, že do určité míry rozpětí diploidních počtů rozšířily (obr. 67). Jeden druh 

z čeledi Neobisiidae analyzovaný v mé práci vykazoval 71 chromozomů v diploidní sadě, došlo 

tedy u této čeledi k rozšíření rozpětí diploidních počtů z publikovaných 2n=16-69 (Sokolow 

1926, Troiano 1990, 1997, Zaragoza & Šťáhlavský 2008, Šťáhlavský et al. 2013, Červená et al. 

2019) na 2n=16-71. Obdobně tomu bylo i u čeledi Olpiidae, karyotyp dříve nepublikovaného 

druhu rozšířil rozsah diploidních počtu z původních 2n=7-23 (Šťáhlavský et al. 2006) na 2n=7-

37. Popisem karyotypů dvou druhů z čeledi Chernetidae v rámci mé práce, které představovaly 

nejnižší a nejvyšší diploidní počet u této čeledi, došlo k rozšíření z publikovaných 2n=47-73 

(Sokolow 1926, Vítková et al. 2005, Šťáhlavský et al. 2005, Šťáhlavský et al. 2009) na 2n=42-

75. U čeledi Cheliferidae byl dosud karyotypován pouze jeden druh s 61 chromozomy (Boisson 

& Manier 1957). Analýza dalších čtyř druhů z této čeledi během diplomové práce přinesla 

rozšíření diploidních počtů u čeledi Cheliferidae na 2n=39-69. 

http://www.arthropodacytogenetics.bio.br/pseudoscorpiondatabase/bibliography.html#ref1
http://www.arthropodacytogenetics.bio.br/pseudoscorpiondatabase/bibliography.html#ref1
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Nejnižší počet chromozomů byl zjištěn u čeledi Olpiidae, u které se diploidní počet 

pohybuje od 7 do 37 chromozomů. Naopak nejvyšší počty chromozomů se vyskytují u čeledi 

Atemnidae. U této čeledi se diploidní počet pohybuje mezi 65 a 143 chromozomy. Největší 

rozpětí diploidních počtů bylo zaznamenáno u čeledí Atemnidae (2n=65-143) a Neobisiidae 

(2n=16-71).  

Má práce navíc přináší nové cytogenetické údaje u devíti dosud nezkoumaných čeledí 

štírků (Feaellidae, Garypidae, Gymnobisiidae, Hyidae, Ideoroncidae, Pseudogarypidae, 

Pseudotyrannochthoniidae, Syarinidae a Tridenchthoniidae). U nadčeledi Feaelloidea se vyskytují 

spíše nízké diploidní počty. Čeledi Pseudogarypidae a Feaellidae z této nadčeledi jsou si příbuzné 

a i počet chromozomů je u nich obdobný. Podobně vysoké diploidní počty můžeme nalézt 

u čeledi Gymnobisiidae a zástupců rodu Neobisium z čeledi Neobisiidae. U nadčeledi 

Cheliferoidea převažují spíše vyšší diploidní počty, přičemž u příbuzných čeledí Chernetidae 

a Cheliferidae nacházíme velmi obdobný počet chromozomů. U čeledi Atemnidae ze stejné 

nadčeledi jsou diploidní počty extrémně vysoké, dokonce nejvyšší v rámci celého řádu štírků. 

Čeledi Geogarypidae a Olpiidae z nadčeledi Garypoidea vykazují podobně nízké počty 

chromozomů, ale u čeledi Garypidae ze stejné nadčeledi byl zaznamenán vyšší diploidní počet. 

U zástupců nadčeledi Garypinoidea byly zjištěny různé počty chromozomů, což může být 

způsobeno tím, že z každé čeledi je karyotypován pouze jeden druh. U čeledí 

Pseudotyrannochthoniidae a Tridenchthoniidae z nadčeledi Chthonioidea byl v rámci mé práce 

objeven podobný počet chromozomů, což dokládá společný výchozí karyotyp celé nadčeledi 

a podobné mechanismy jejich diferenciace v rámci celé této skupiny. 

Co se týká morfologie chromozomů, vykazují štírci v tomto směru také velkou 

variabilitu. Kromě čeledi Chthoniidae, u které se nachází převaha pouze jednoramenných 

akrocentrických chromozomů (Šťáhlavský & Král 2004, Kotrbová et al. 2016), převažují u štírků 

karyotypy se zastoupením různých morfologických typů chromozomů (Šťáhlavský 2006). 

V rámci mé práce jsem zjistila převahu dvojramenných chromozomů u čeledi Garypidae. Dále 

jsem potvrdila převahu jednoramenných chromozomů v karyotypech štírků rodu Chthonius 

(Chthoniidae) a u jiných rodů této čeledi odhalila karyotypy s převažujícími dvojramennými 

chromozomy. V této diplomové práci jsem také zjistila převahu metacentrických chromozomů u 

čeledí Neobisiidae a Olpiidae, což potvrzuje, že s výjimkou čeledi Chthoniidae převažují 

v karyotypech štírků dvojramenné chromozomy. 
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Obrázek 67: Cytogenetické údaje u štírků vycházející z publikovaných zdrojů a výsledků mé diplomové práce. 

2n – diploidní počet, N – počet karyotypovaných druhů, v závorce počet hybridizovaných druhů, 18S rDNA – 

počet klastrů v diploidní sadě. Fylogeneze podle Benavides et al. 2019 a Harvey 1992. 

6.2 Pohlavní chromozomy  

Další cytogenetickou charakteristikou, která může být využitelná pro taxonomické účely, 

je systém chromozomového určení pohlaví. Ten je u štírků dvojího typu – X0 nebo XY, přičemž 

systém X0 se vyskytuje u naprosté většiny studovaných druhů (Troiano 1990, 1997, Šťáhlavský 

et al. 2006, Zaragoza & Šťáhlavský 2008). Kromě čeledi Larcidae byl tento systém objeven 

u všech studovaných čeledí. Systém chromozomového určení pohlaví typu X0 a velký 
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metacentrický pohlavní chromozom X můžeme nalézt i u nepříbuzných čeledí a je pokládán 

za fylogeneticky původní u štírků (Troiano 1990, 1997, Šťáhlavský et al. 2012). V rámci 

pavoukovců byl tento systém objeven také u některých roztočů, jednoho studovaného zástupce 

řádu Uropygi a několika čeledí pavouků (Makino 1951, Král 1994). U pavouků ale systém X0 

vznikl fúzemi z jejich původního systému X1X20 (Suzuki 1954). Systém X0 proto zjevně vznikl 

u štírků samostatně a představuje pro štírky společnou synapomorfii. Společný původ X0 systému 

u štírků dokládají i společné charakteristiky pohlavního chromozomu X napříč celým řádem. 

U většiny studovaných druhů štírků vykazoval pohlavní chromozom X jednotnou morfologii, 

zpravidla se jednalo o největší chromozom v karyotypu, který byl metacentrického typu. Některé 

druhy tvořily výjimku a jejich pohlavní chromozom X byl akrocentrický (např. Olpium pallipes). 

U tohoto druhu zřejmě vznikl akrocentrický pohlavní chromozom pericentrickou inverzí 

z původního metacentrického chromozomu X (Šťáhlavský et al. 2006). Dále se u štírků vyskytuje 

několik druhů se submetacentrickým pohlavním chromozomem. Takovýto typ pohlavního 

chromozomu můžeme najít například u neotropických druhů štírků z čeledi Chernetidae 

(Semeiochernes armiger a Cordylochernes scorpioides) (Šťáhlavský et al. 2009). Dalšími druhy, 

u kterých byly submetacentrické pohlavní chromozomy zaznamenány, jsou Garypinus dimidiatus 

z čeledi Garypinidae a Horus obscurus z čeledi Olpiidae (Šťáhlavský et al. 2006). U posledně 

jmenovaného druhu jsem ve své práci výskyt submetacentrického pohlavního chromozomu X 

potvrdila. Dále jsem v rámci své diplomové práce takovýto typ pohlavního chromozomu objevila 

u druhu Garypus beauvoisii z čeledi Garypidae. Jedná se ale o výjimky, které jsou zřejmě 

způsobené specifickou změnou morfologie pohlavního chromozomu pravděpodobně vlivem 

pericentrické inverze, jak bylo předpokládané již i u jiné čeledi štírků (Chernetidae) (Šťáhlavský 

et al. 2008). Vzhledem k faktu, že v rámci čeledi Garypidae ale máme zatím údaj o jediném 

druhu, nelze ani vyloučit možnost, že tato změna morfologie pohlavního chromzomu je 

specifická pro celou čeleď. Pouze u některých skupin došlo sekundárně ke změně na systém XY. 

V rámci mé diplomové práce byl potvrzen výskyt systému XY u čeledí Neobisiidae a Larcidae 

a nově zjištěn u čeledi Olpiidae. Pohlavní chromozomy X a Y mohou vykazovat u různých druhů 

odlišnou velikost i morfologii a předpokládá se, že se jedná o nepohlavní chromozomy vzniklé 

přestavbami mezi původním chromozomem X a autozomy (Šťáhlavský et al. 2013). U druhu 

Minniza ceylonica (Olpiidae) byl zjištěn metacentrický pohlavní chromozom X a akrocentrický 

chromozom Y. V tomto případě jde pravděpodobně také o nepohlavní chromozomy vzniklé 

z původního systému X0 vzhledem k faktu, že se jinak tento systém vyskytuje u všech ostatních 

druhů (celkem 13 analyzovaných druhů). 

6.3 Průběh meiózy  

Zajímavostí v průběhu meiózy u štírků je achiazmatická meióza. Tato modifikace se 

vyskytuje většinou u heterogametického pohlaví a projevuje se absencí diplotene a diakineze 
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vzhledem k nepřítomnosti chiazmat (Suomalainen 1973). Homologní chromozomy párují plynule 

po celé své délce až do metazáze I. Stádium nahrazující diplotene a diakinezi se označuje jako 

postpachytene. Následující meiotické fáze jsou stejné jako u standardní meiózy. Tato modifikace 

prvního meiotického dělení, při které je potlačen crossing-over a nedochází tedy k tvorbě 

chiazmat, byla už dříve zjištěna u samců čeledi Chthoniidae (Šťáhlavský & Král 2004). V rámci 

mé práce jsem tento typ meiózy u čeledi Chthoniidae potvrdila u dalších druhů a rodů a navíc 

jsem jí zjistila i u dosud nezkoumaných čeledí Tridenchthoniidae a Pseudotyrannochthoniidae. Je 

zřejmé, že achiazmatická meióza u štírků vznikla pouze jednou, a to u nadčeledi Chthonioidea. 

V rámci pavoukovců byl výskyt achiazmatické meiózy kromě štírků čeledi Chthoniidae zjištěn 

u štírů (Schneider et al. 2009), vodních roztočů skupiny Hydrachnellae (Keyl 1957) a pavouků 

čeledí Dysderidae a Segestriidae (Benavente & Wettstein 1980, Kořínková & Král 2013). Vznik 

achiazmatické meiózy u pavoukovců je pravděpodobně nezávislý. U štírků ze zbývajících čeledí 

nebyl výskyt achiazmatické meiózy prokázán, u všech ostatních studovaných druhů se vyskytuje 

normální typ meiózy s chiazmaty. U druhů, které mají vyšší počet chromozomů, tvoří bivalenty 

většinou pouze jedno chiazma. Výjimku představují největší chromozomy, u kterých se někdy 

vytvářejí chiazmata dvě, což bylo pozorováno například u druhu Lasiochernes pilosus 

(Chernetidae) (Šťáhlavský et al. 2005). U zástupců rodu Neobisium (Neobisiidae) tvoří tyto velké 

chromozomy dvě (např. Neobisium carcinoides) nebo tři chiazmata (např. Neobisiium 

erythrodactylum) (Šťáhlavský 2006). Zvýšený počet chiazmat se vyskytuje i u druhů, u nichž se 

redukuje diploidní počet, což je patrné například u rodu Roncus (Neobisiidae) (Šťáhlavský et al. 

2013). Zvýšení počtu chiazmat souvisí se zvětšením délky chromozomů, čímž je větší 

pravděpodobnost, že vznikne více chiazmat (John 1990), což potvrzuje výskyt zvýšeného počtu 

chiazmat u čeledi Geogarypidae nebo Olpiidae. U druhu Indolpium sp. (Olpiidae) bylo 

zaznamenáno dokonce pět chiazmat v rámci jednoho bivalentu (Šťáhlavský et al. 2006). Toto 

tvrzení se v rámci diplomové práce podařilo potvrdit u dalších druhů z různých čeledí. Jedno 

chiazma na bivalent je dobře patrné u druhů Cyclatemnus sp. 1 (Atemnidae), Gymnobisium sp. 

(Gymnobisiidae), Lissochelifer sp. (Cheliferidae), Acanthocreagris sp. (Neobisiidae), Neobisium 

biharicum (Neobisiidae) či Neobisium simile (Neobisiidae). Dvě chiazmata u dvou velkých 

bivalentů byly pozorovány u druhu Nhatrangia ceylonensis (Ideoroncidae), podobně 

i u Neobisium erythrodactylum (Neobisiidae). Více chiazmat jsem ve své práci odhalila u druhu 

Feaella (Tetrafeaella) indica (Feaellidae). 

Průběh meiózy se u štírků vyznačuje komplikovaným heteropyknotickým cyklem 

pohlavního chromozomu. Pozitivní heteropyknóza pohlavních chromozomů byla dosud 

sledována u různých skupin štírků (např. u čeledí Atemnidae, Geogarypidae, Cheliferidae, 

Chernetidae, Chthoniidae, Larcidae, Neobisiidae, Olpiidae). V interfázi i během raných stádií 

profáze prvního meiotického dělení je chromozom X pozitivně heteropyknotický. U většiny 
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druhů tato heteropyknóza přetrvává do stádia pachytene. Během následující diplotene je pohlavní 

chromozom až na výjimky (Atemnus politus z čeledi Atemnidae) (Šťáhlavský et al. 2012) 

většinou izopyknotický nebo negativně heteropyknotický (Roncus lubricus z čeledi Neobisiidae 

(Šťáhlavský et al. 2013), Dendrochernes cyrneus z čeledi Chernetidae (Šťáhlavský 2006)). 

Chromozom X je opět pozitivně heteropyknotický v metafázi II a anafázi II, a to u čeledí 

Chthoniidae, Geogarypidae, Larcidae a Chernetidae (u druhu Lasiochernes pilosus) (Šťáhlavský 

& Král 2004, Šťáhlavský 2006, Šťáhlavský et al. 2005, 2006).  Přítomnost difúzního stádia byla 

doposud zjištěna u samců čeledí Olpiidae, Larcidae a Geogarypidae (Šťáhlavský 2006, 

Šťáhlavský et al. 2006). Toto přechodné stádium mezi pachytene a diplotene je považováno 

za etapu profáze prvního meiotického dělení, pro které je typická značná dekondenzace 

chromatinu (Benavente & Wettstein 1980). Průběh meiózy jsem v mé diplomové práci detailně 

sledovala u druhu Pseudotyranochthonius sp. 1 (Pseudotyranochthoniidae). Během meiózy byla 

u samce tohoto druhu pozorována výrazná pozitivní heteropyknóza pohlavního chromozomu X 

ve fázích leptotene a pachytene. V rámci mé práce jsem pozitivní heteropyknózu dále pozorovala 

u druhu Geogarypus ceylonicus (Geogarypidae), Xenolpium madagascariense (Olpiidae), 

v leptotene a pachytene druhu Ideoblothrus sp. (Syarinidae) a v diplotene druhů Cyclatemnus sp. 

1 (Atemnidae), Nanolpium sp. (Olpiidae) a Horus obscurus (Olpiidae).  

6.4 Nukleolární organizátory  

Informace o počtu a pozici klastrů rDNA v současné chvíli představují jednu 

ze základních charakteristik karyotypu, které se v některých případech dají použít k zaznamenání 

možných chromozomových přestaveb, rozpadů či fúzí chromozomů v evoluci karyotypu (Nguyen 

et al. 2010, Svojanovská et al. 2016). Dále umožňují informace o NORech odhalit odlišnosti 

v karyotypech u druhů se stejným diploidním počtem chromozomů. U pavoukovců byla většina 

údajů o počtu a poloze NORů získána pomocí tzv. metody stříbření. Tato metoda však dokáže 

odhalit pouze rDNA klastry, které byly aktivní v předchozí interfázi a jejich skutečný počet tak 

může být zkreslený (Oliveira et al. 2006, Forman et al. 2013). Distribuce NORů byla metodou 

stříbření studována jen u cca 30 druhů pavouků (Král et al. 2006, 2011, 2013, Dolejš et al. 2011), 

15 druhů štírů (Schneider et al. 2009a, b, Mattos et al. 2013), třech druhů sekáčů (Gorlov 

& Tsurusaki 2000, Oliveira et al. 2006, Schneider et al. 2008), dvou druhů štírenek (Král et al. 

2008) a jednoho druhu bičovce (Paula-Neto et al. 2013). Přesnější metodou, která se v posledních 

několika letech používá k detekci NORů, je fluorescenční in situ hybridizace se specifickou 

sondou pro rDNA klastr (např. Mattos et al. 2014, Sadílek et al. 2015, Svojanovská et al. 2016). 

V rámci pavoukovců bylo u řádu sekáčů pomocí metody FISH identifikováno až pět párů 18S 

rDNA klastrů u druhu Parapurcellia amatola (Pettalidae) (Svojanovská et al. 2016) a u řádu 

pavouků dokonce 19 NORů u druhu Wadicosa fidelis (Forman et al. 2013). Navzdory těmto 

zjevně nezávislým navýšením počtu NORů u různých linií se z dosavadních výsledků 
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předpokládá, že pro pavoukovce je ancestrálním stavem jediný pár rDNA klatrů, který je 

lokalizovaný v terminální pozici autozomového páru (Forman et al. 2013). U štírků byly touto 

metodou doposud zjištěny informace o počtu a poloze NORů pouze u jednoho druhu. V práci 

Červené et al. (2019) byla odhalena přítomnost dvou párů 18S rDNA klastrů u druhu Neobisium 

(Blothrus) slovacum (Neobisiidae), které se nacházely v blízkosti centromer na dlouhém rameni 

submetacentrického chromozomového páru a na krátkém rameni metacentrického páru 

chromozomů (Červená et al. 2019). Vzhledem k absenci informací o variabilitě NORů u řádu 

štírků přichází Červená et al. (2019) s hypotézou, že dva páry NORů mohou být pro štírky nebo 

přinejmenším pro rod Neobisium původní. Metodu FISH s nepřímo značenou sondou pro 18S 

rDNA jsem ve své diplomové práci používala i já. Podařilo se mi hybridizovat 68 druhů štírků 

z 18 čeledí (obr. 67), u kterých jsem zjistila počet a pozici rDNA klastrů. U dalších 

analyzovaných druhů nefungovala hybridizace správně nebo nebylo možné signály rDNA klastrů 

detekovat, což může být způsobeno použitím jiného typu fixáže u starších chromozomových 

preparátů.  

Díky znalostem o počtu a pozici NORů u většího množství druhů z různých linií štírků 

lze předpokládat, že podobně jako u ostatních pavoukovců je jeden pár NORů i pro štírky 

původní. Avšak v rámci řádu štírků bylo u mnohých čeledí pozorováno nápadné nezávislé zvýšení 

počtu nukeolárních organizátorů. Ukazuje se, že počet 18S rDNA klastrů je u některých skupin 

štírků hodně dynamický. Z výsledků této práce je patrné, že existuje také určitá variabilita 

v pozici detekovaných klastrů. U analyzovaných druhů jsem zjistila výskyt těchto klastrů 

v blízkosti centromery a v intersticiální, subterminální či terminální pozici, přičemž terminální 

pozice je u pavoukovců považována za ancestrální (Forman et al. 2013). Terminální pozice 

na chromozomu byla nejčastější polohou, která se u studovaných štírků vyskytovala. Kromě toho 

se NORy nacházely na chromozomových párech různé morfologie a velikosti. Změna pozice 

NORů sledovaná u analyzovaných druhů pravděpodobně souvisí s předpokládanými 

chromozomovými přestavbami během karyotypové evoluce štírků. Takovéto změny v počtu 

a pozici NORů se zdají být u pavoukovců mnohem častější, což potvrzují i další studie z různých 

řádů pavoukovců (Forman et al. 2013, Svojanovská et al. 2016).  

V rámci mé diplomové práce jsem objevila vysokou variabilitu v počtu a pozici 18S 

rDNA klastrů mezi jednotlivými studovanými druhy a čeleděmi (obr. 67). Největší počet 

analyzovaných druhů pochází z nadčeledi Chthonioidea, která je typická achiazmatickou meiózou 

a právě u všech tří studovaných čeledí došlo k výraznému navýšení počtu NORů až po devět 

párů. Právě achiazmatická meióza může hrát důležitou roli v navýšení počtu NORů.  

U nadčeledi Chthonioidea (Pseudotyrannochthoniidae, Tridenchtoniidae a Chthoniidae) 

jsou počty NORů nápadně zvýšené, počet pozorovaných klastrů 18S rDNA se pohybuje od 2 

do 18. Ale skoro vždy jsou umístěné terminálně u centromer na krátkém raménku, což by mohlo 
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indukovat ektopickou rekombinaci. Ta by ale musela proběhnout pouze u samic, protože samci 

mají achiazmatickou meiózu. Pozice NORů v této pozici zvyšuje šanci na ektopickou 

rekombinaci opět na terminální pozici. U druhu Ephippiochthonius sp. pravděpodobně došlo 

k fúzi chromozomů, čímž se NOR přesunul z terminální pozice do oblasti centromery na velkém 

chromozomu. Zajímavostí je, že u některých druhů čeledi Chthoniidae byl v rámci stejných 

cytotypů zaznamenán variabilní počet NORů. Vzhledem ke shodnému diploidnímu počtu 

a morfologii chromozomů u těchto cytotypů je velice nepravděpodobné, že by variabilita byla 

způsobena chromozomovými přestavbami. Variabilita v počtu klastrů 18S rDNA u těchto 

cytotypů mohla být způsobena hybridizacemi jednotlivých cytotypů. Dále může být změna počtu 

NORů způsobena vlivem transpozomů nebo ektopickou rekombinací (Carbero & Camacho 

2008). 

V rámci nadčeledi Feaelloidea jsem zjistila u jednotlivých čeledí odlišné počty klastru 

18S rDNA. U čeledi Pseudogarypidae jsem identifikovala jeden pár NORů, kdežto u čeledi 

Feaellidae tři páry. Zejména u druhu Feaella (Tetrafeaella) indica je karyotyp složen z malého 

počtu velkých chromozomů, tím pádem intersticiální pozice NORů může být efektem fúze 

chromozomů či paracentrické inverze. Nelze zde vyloučit ani vliv transpozice. 

Nadčeled Neobisoidea vykazovala jeden až tři páry 18S rDNA klastrů. U čeledi 

Ideoroncidae z této nadčeledi se klastry vyskytovaly v oblasti centromery. Tuto změnu pozice 

NORů lze vysvětlit chromozomovými přestavbami (např. translokací či inverzí) či ektopickou 

rekombinací nebo případně transpozicí. Čeled Hyidae vykazovala jeden pár klastru 18S rDNA 

v terminální pozici, což je považováno za původní stav u štírků. U čeledi Gymnobisiidae jsem 

zjistila heterozygotní stav, kdy jsem pozorovala 5 signálů klastru 18S rDNA v terminální pozici. 

Tato změna v počtu NORů může být způsobena delecí tohoto klastru na jednom chromozomu 

bivalentu, transpozicí či ektopickou rekombinací. U čeledi Neobisiidae jsem detekovala variabilní 

rozpětí počtu klastrů 18S rDNA, konkrétně jeden až tři páry. V rámci jednotlivých rodů této 

čeledi jsem ale pozorovala poměrně specifické počty NORů. Rod Roncus vykazoval u všech 

studovaných druhů jeden pár, kdežto u rodu Neobisium se vyskytovaly většinou dva páry, což 

odpovídá možnosti, že by vyšší počet NORů mohl být pro celý rod Neobisum původní, což 

předpokládají Červená et al. (2019). Změna polohy 18S rDNA klastrů je u této čeledi způsobena 

pravděpodobně chromozomovými přestavbami nebo vlivem transpozonů či ektopickou 

rekombinací. 

U nadčeledi Garypoidea jsem detekovala dva až osm klastrů 18S rDNA. V rámci 

jednotlivých čeledí byl ale počet NORů specifický. U čeledi Geogarypidae jsem identifikovala 

jeden pár klastru, což je předpokládaný ancestrální stav u štírků. Tento pár se ale nacházel 

v pericentromerické oblasti. Tuto pozici na chromozomu lze vysvětlit chromozomovými 

přestavbami, jako jsou translokace nebo inverze. Čeleď Garypidae vykazovala zvýšený počet 
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NORů (dva páry), což může být způsobeno ektopickou rekombinací nebo chromozomovými 

přestavbami, případně transpozicí. U čeledi Olpiidae jsem odhalila výskyt dvou až osmi klastrů 

18S rDNA, přičemž u většiny druhů byl identifikován jeden až dva páry NORů a osm klastrů 

na třech chromozomech bylo detekováno jen u jednoho druhu čeledi Olpiidae. Navýšení počtu 

NORů u této čeledi lze vysvětlit stejnými mechanizmy jako u čeledi Garypidae. U čeledí Olpiidae 

a Geogarypidae zřejmě došlo k fúzím chromozomů, neboť se v jejich karyotypech vyskytuje 

malý počet velkých chromozomů. 

V mé diplomové práci jsem zjistila, že počet klastrů 18S rDNA v rámci nadčeledi 

Garypinoidea je téměř totožný. U čeledi Garypinidae jsem identifikovala heterozygotní stav, 

konkrétně 3 signály a u čeledi Larcidae jsem pozorovala 4 klastry. Tento zvýšený počet klastrů 

18S rDNA mohl být způsoben zlomem chromozomu v oblasti NORu a následným přenesením 

této části na jiný chromozom nebo ektopickou rekombinací, ale nelze vyloučit ani vliv 

transpozonů. 

U nadčeledi Cheiridioidea jsem zjistila výskyt jednoho až dvou párů 18S rDNA klastrů, 

a to i v rámci jednoho druhu, což může být způsobeno tím, že jedinci pocházeli z různých lokalit, 

přičemž v rámci jedné došlo k navýšení počtu NORů vlivem ektopické rekombinace nebo 

transpozice. Vzhledem k malé velikosti chromozomů a absenci jiných cytogenetických markerů 

nicméně nelze určit, zda se karyotyp obou populací liší i v dalších vlastnostech. Zjevné je pouze 

to, že se neliší diploidním počtem. Změnu pozice NORů u této nadčeledi lze vysvětlit 

chromozomovou přestavbou (inverzí).  

U studovaných druhů nadčeledi Cheliferoidea byl počet NORů oproti předpokládanému 

původnímu stavu u štírků zvýšený, byl u nich nalezen jeden až pět párů klastrů 18S rDNA 

většinou v terminální pozici. U zástupců čeledi Atemnidae počty chromozomů výrazně převyšují 

diploidní počty nalezené u všech studovaných čeledí štírků, a proto je možné, že u této čeledi 

došlo k polyploidizaci (Šťáhlavský et al. 2012). Ta by také mohla být příčinou navýšení počtu 

18S rDNA klastrů u této čeledi. Nicméně přítomnost pohlavního systému X0 u štírků by se mohla 

jevit jako významná bariéra polyploidizace genomu (Müller 1925). Duplikace pohlavních 

chromozomů vede k nerovnováze mezi samčími a samičími pohlavními faktory. Některé 

poznatky však naznačují, že pohlavní chromozomy nejsou nepřekonatelnou překážkou pro 

polyploidizaci u živočichů (Mable 2004). Ale zdá se, že pohlavní chromozomy u zástupců čeledi 

Atemnidae nejsou duplikovány, neboť mají stejný systém X0, který se vyskytuje u ostatních 

studovaných štírků, a to včetně relativně velkého metacentrického pohlavního chromozomu X 

(Šťáhlavský et al. 2012). Podle další hypotézy by vysoký počet chromozomů, potažmo NORů 

mohl být způsoben centrickým rozpadem dvojramenných chromozomů. Tuto hypotézu podporuje 

i fakt, že ostatní čeledi nadčeledi Cheliferoidea vykazují nižší diploidní počty než Atemnidae 

a převažují u nich dvojramenné chromozomy (Šťáhlavský et al. 2005, 2009). Značný podíl 
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jednoramenných chromozomů v karyotypech zástupců čeledi Atemnidae tedy může naznačovat 

centrický rozpad během jejich vývoje. Posledním možným vysvětlením navýšení počtu 18S 

rDNA u čeledi Atemnidae je hypotéza, že ancestrální karyotyp štírků obsahoval větší počet 

NORů. Tato hypotéza je ale velmi nepravděpodobná, neboť čeleď Atemnidae je odvozená 

skupina štírků. Proto se zdá, že vyšší počty NORů u čeledi Atemnidae jsou odvozené znaky. 

V rámci této práce jsem u druhu Diplotemnus insolitus (Atemnidae) pozorovala dva klastry 18S 

rDNA výrazně delší než ostatní, tento pár signálů pokrýval prakticky celou délku kratšího 

raménka submetacentrického autozomového páru. Tento výrazně delší klastr mohl být způsoben 

vyšším počtem kopií genu 18S rDNA. Toto pozorování lze také vysvětlit duplikací části 

chromozomu, který zahrnoval tento klastr, nebo jako důsledek inzerce transponovatelných 

elementů (Symonová et al. 2013). 

Existuje několik možných scénářů, které by mohly vysvětlit, čím jsou změny v počtu 

a pozici NORů způsobeny. Prvním vysvětlením je zlom chromozomu v oblasti nukleolárního 

organizátoru a přenesení této části na jiný chromozom. Druhým možným vysvětlením je 

transpozice části NORu na nové místo na stejném nebo jiném chromozomu, amplifikace těchto 

nových lokusů a delece původních lokusů. Dále může být variabilita v počtu a pozici NORů 

způsobena ektopickou rekombinací mezi terminálními oblastmi chromozomů vedoucí 

k translokaci části rDNA klastrů na jiné chromozomy a zvýšení počtu jejich lokusů. Ke zvýšení 

počtu NORů také může dojít buď nerovnoměrným crossing overem nebo genovou duplikací 

a následnou translokací. 

6.5 Karyotypová evoluce štírků 

Kvůli velké variabilitě v počtu a morfologii chromozomů není výchozí karyotyp štírků 

zcela jasný. Jako původní se zdá být karyotyp, který se skládal z vyššího počtu chromozomů. 

Předpokládá se, že ancestrální stav u štírků představuje převaha dvojramenných chromozomů, X0 

systém chromozomové determinace pohlaví (Šťáhlavský 2006) a výsledky této práce ukazují 

na možnou původnost jediného páru nukleolárních organizátorů. Jeden pár NORů je také 

předpokládaný původní stav u ostatních pavoukovců (Forman et al. 2013). V karyotypové evoluci 

štírků nicméně dochází často k výrazným změnám v počtu nejen chromozomů, ale také 

nukleolárních organizátorů. V karyotypové evoluci štírků se figurují nejrůznější chromozomové 

přestavby, mezi které patří centrické a tandemové fúze, pericentrické inverze, přestavby mezi 

pohlavními chromozomy a autozomy či centrické rozpady chromozomů. U většiny studovaných 

čeledí štírků docházelo v karyotypové evoluci ke snižování počtu chromozomů, což je dobře 

patrné u lépe prozkoumaných skupin (např. čeleď Chthoniidae či Neobisiidae). Kupříkladu u rodu 

Roncus došlo zřejmě ke snížení počtu chromozomů v důsledku centrických fúzi. Tento typ 

chromozomové přestavby vedl ke zvýšení počtu dvojramenných chromozomů (metacentrických 

a submetacentrických) a snížení počtu jednoramenných chromozomů (subtelocentrických 
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a akrocentrických). V karyotypové evoluci čeledi Atemnidae docházelo naopak ke zvyšování 

počtu chromozomů. U zástupců této čeledi pravděpodobně došlo k centrickým rozpadům 

dvojramenných chromozomů. Další možným vysvětlením vysokých diploidních počtů u čeledi 

Atemnidae je polyploidizace. Ta ale v tomto případě není příliš pravděpodobná, neboť mají 

pohlavní systém X0 stejný jako ostatní štírci, a to včetně metacentrické morfologie a relativně 

velkého pohlavního chromozomu. A také se zdá, že pohlavní chromozomy štírků čeledi 

Atemnidae nejsou zdvojeny. Další hypotéza předpokládá, že ancestrální karyotyp štírků byl 

složen z vysokého počtu chromozomů. Nicméně čeleď Atemnidae je relativně odvozená a je 

nepravděpodobné, že by vysoké diploidní počty zástupců této čeledi byly ancestrální. Vysoké 

počty chromozomů zde tedy pravděpodobně představují odvozený znak.  

V karyotypové evoluci štírků rodu Chthonius a Ephippiochthonius (Chthoniidae) hrály 

důležitou roly centrické a tandemové fúze. Těmito chromozomovými přestavbami docházelo 

ke snižování počtu chromozomů a změně morfologie jednoramenných chromozomů 

na dvojramenné. Předpokládá se, že výchozím stavem u rodu Chthonius je karyotyp s 35 

chromozomy v diploidní sadě, který se skládal pouze z akrocentrických autozomů (Šťáhlavský & 

Král 2004). Například u druhu Chthonius tenuis můžeme dobře pozorovat změny v počtu, 

morfologii a velikosti chromozomů způsobené zřejmě centrickými a tandemovými fúzemi. 

U cytotypu, který má diploidní počet 33 chromozomů, se uplatnila pravděpodobně Robertsonova 

translokace, která způsobila snížení počtu chromozomů z předpokládaného původního 

diploidního počtu. Při této centrické fúzi dochází ke spojení dvou jednoramenných 

akrocentrických chromozomů a tím pádem vzniku jednoho dvojramenného chromozomu.  

U ostatních druhů rodu Chthonius a Ephippiochthonius s nižšími diploidními počty se 

zřejmě uplatnily vícenásobné tandemové fúze, při kterých se centromerická oblast jednoho 

chromozomu připojí k telomerické oblasti druhého chromozomu za vzniku jednoho velkého 

jednoramenného chromozomu, nebo Robertsonovy translokace (Kotrbová et al. 2016).  

V karyotypové evoluci rodu Chthonius se mohly uplatňovat také pericentrické inverze, 

při které vznikají dva zlomy na jednom chromozomu v úseku obsahující centromeru a následně se 

otočí a znovu připojí oddělený segment v opačné poloze. Tato chromozomová přestavba může 

změnit morfologii chromozomu, ale ne jeho velikost. V karyotypech jednotlivých druhů štírků se 

tato přestavba mohla podílet na vzniku malých dvojramenných chromozomů (Šťáhlavský & Král 

2004). Nelze vyloučit ani další chromozomové přestavby v karyotypové evoluci štírků.  

V karyotypové evoluci rodů Roncus a Neobisium (Neobisiidae) se vyskytuje stejný trend 

v redukci počtu chromozomů. U jednotlivých rodů však dochází k odlišným chromozomovým 

přestavbám. U rodu Roncus se uplatňují kromě centrických fúzí také chromozomové přestavby 

mezi pohlavními chromozomy a autozomy. Hlavním trendem v karyotypové evoluci u tohoto 
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rodu je pravděpodobně snižování počtu chromozomů v důsledku centrických fúzí (Troiano 1990, 

1997). Troiano (1990, 1997) objevil v karyotypech odvozených druhů více metacentrických 

chromozomů, než u jejich předků. Předpokládá se tedy, že původní karyotyp u rodu Roncus 

sestával z většího počtu akrocentrických chromozomů a systému chromozomové determinace 

pohlaví typu X0 s metacentrickým pohlavním chromozomem X (Troiano 1990). U druhu Roncus 

transsilvanicus byly zřejmě hlavní příčinou redukce počtu chromozomů pouze centrické fúze 

a k přestavbám mezi autozomy a pohlavními chromozomy nedocházelo. Karyotyp druhu Roncus 

montsenyensis, který obsahuje pouze dvojramenné chromozomy, mohl pravděpodobně vzniknout 

také v důsledku centrických fúzí z karyotypu druhu Roncus cadinensis, u kterého převažují 

jednoramenné akrocentrické chromozomy. Přičemž se zdálo, že pohlavní chromozomy XY obou 

druhů jsou homologické, jelikož mají podobnou velikost i morfologii u obou druhů. V rámci mé 

diplomové práce jsem však u druhu R. montsenyensis identifikovala 18S rDNA klastr 

na pohlavním chromozomu, zatímco u druhu R. cadinensis byl tento klastr lokalizován na jiném 

páru chromozomů. To naznačuje, že pohlavní chromozomy těchto druhů sice vypadají 

morfologicky podobně, ale ve skutečnosti jsou odlišné a vznikly zřejmě přestavbou mezi 

původním chromozomem X a jiným párem autozomů.  Z analýzy karyotypové evoluce rodu 

Roncus vyplývá, že v evoluci této skupiny došlo k vytvoření systému XY několikrát. A tento typ 

přestaveb je ve skutečnosti možná ještě častější než se dříve jevilo. 
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7 Závěr 

Štírci patří mezi skupiny, jejichž cytogenetika je stále poměrně málo prozkoumaná. 

Předchozí práce (61 druhů z 8 čeledí) a i výsledky diplomové práce (dalších 44 druhů z 18 čeledí) 

nicméně jasně dokazují, že zástupci tohoto řádu vykazují velkou rozmanitost v diploidních 

počtech, morfologii i velikosti chromozomů. Tyto charakteristiky jsou navíc často specifické pro 

jednotlivé čeledi: Pseudotyrannochthoniidae (2n=39-41), Tridenchthoniidae (2n=25-35), 

Chthoniidae (2n=10-37), Pseudogarypidae (2n=17), Feaellidae (2n=11), Ideoroncidae (2n=37), 

Hyidae (2n=19), Syarinidae (2n=15), Gymnobisiidae (2n=75), Neobisiidae (2n=16-71), 

Geogarypidae (2n=15-23), Garypidae (2n=61), Olpiidae (2n=7-37), Garypinidae (2n=33), 

Larcidae (2n=66), Cheiridiidae (2n=41-50), Chernetidae (2n=42-75), Cheliferidae (2n=39-69) 

a Atemnidae (2n=65-143).  

Všichni zástupci nadčeledi Chthonioidea (čeledi Pseudotyrannochthoniidae, 

Tridenchtoniidae a Chthoniidae) jsou navíc charakterističtí achiazmatickou meiózou u samců. Je 

zjevné, že tento odvozený typ meiózy u štírků vznikl pouze jednou, a to u celé této linie. 

Metodou FISH zjištěné údaje o počtu a poloze NORů také odhalily vysokou variabilitu 

u štírků. Počet se pohybuje od dvou (u čeledí Chthoniidae, Pseudogarypidae, Hyidae, 

Neobisiidae, Geogarypidae, Olpiidae a Cheiridiidae) po 18 klastrů 18S rDNA (u čeledi 

Chthoniidae). Jediný pár NORů v terminální pozici se nicméně jeví u štírků jako původní stav, 

stejně jako u ostatních pavoukovců. V jednotlivých liniích pak došlo k výraznému navyšování 

počtu pravděpodobně vlivem ektopické rekombinace, transpozice nebo mohlo dojít k zlomu 

chromozomu v oblasti NORu a přenesení této části na jiný chromozom. Původní terminální 

lokalizace NORů u štírků převládá, nicméně u různých druhů došlo vlivem různých typů 

přestaveb (pericentrických inverzí, centrických či tandemových fúzí) ke změně polohy 

do intersticiální či pericentrické polohy. Vlivem vysoké míry variability a zatím neobjasněným 

fylogenetickým vztahům studovaných druhů nicméně není možné informace o počtech a pozici 

NORů u štírků využít k přímé rekonstrukci karyotypové evoluce. 

Důležitým výsledkem diplomové práce je potvrzení přítomnosti chromozomového 

pohlavního určení typu X0 i u dalších čeledí štírků a potvrzení uniformní metacentrické 

morfologie pohlavního chromozomu X. Tyto znaky jsou pro štírky zjevně původní. Nicméně se 

ukazuje, že tento systém může být vlivem přestaveb mezi původním X a autozomy změněn 

na systém XY a to nejen nezávisle u různých druhů čeledi Neobisiidae, ale i u dalších čeledí 

Larcidae a Olpiidae.  

Ze všech dosavadních výsledků je zřejmé, že cytogenetické znaky jsou u štírků 

dostatečně variabilní a velice často natolik druhově specifické, že představují důležitý zdroj 
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mezidruhových rozdílů u jinak morfologicky uniformní skupiny štírků.  
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9 Přílohy 

 
Tabulka 1: Shrnutí použitých vzorků v analýze: 2n – diploidní počet, 18S rDNA – počet klastrů v diploidní sadě, ♂ - samec, ♀ - samice. Údaje o morfologii chromozomů 

převzaty z (1) – Kotrbová et al. 2016, (2) – Šťáhlavský 2006, (3) – Šťáhlavský & Král 2004, (4) – Šťáhlavský et al. 2006, (5) – Šťáhlavský et al. 2012, (6) - Šťáhlavský et al. 

2013, (7) – Vařil 2007, (8) – Zaragoza & Šťáhlavský 2008. 

čeleď/druh stát lokalita GPS pohlaví 2n morfologie chromozomů 18S rDNA 
(počet klastrů) 

Atemnidae               

Anatemnus orites Srí Lanka Dambulla  7.859N, 80.659E  2 ♂♂ 83 
 

7 

Atemnus politus Slovensko Kováčov 47.828N, 18.759E 1 ♂ 95 26 m, 30 sm, 24 st, 14 a / X m 
(5)

 8 

Cyclatemnus sp.1 
Jihoafrická 
republika KwaZulu-Natal: Ndumo 26.875S, 32.211E 1 ♂ 143 24 m, 18 sm, 54 st, 42 a / X m 

(5)
 10 

Cyclatemnus sp.2 
Jihoafrická 
republika Mpumalanga: Barberton 1 25.603S, 30.975E  2 ♂♂ 73 

 
6 

Diplotemnus insolitus  Kazachstán Kapchagay 43.968N, 77.027E 1 ♀ 122 18 m, 26 sm, 62 st, 16 a 
(5)

 6 

Titanatemnus natalensis 
Jihoafrická 
republika KwaZulu-Natal: Ndumo 26.875S, 32.211E  2 ♂♂ 115 

 
6 

Feaellidae               

Feaella (Tetrafeaella) indica Srí Lanka Seruwavila 8.336N,  81.320E 1 ♂ 11 
 

6 

Garypidae               

Garypus beauvoisii Chorvatsko ostrov Brač: Bol 43.261N, 16.670E 1 ♂ 61 24 m, 28 sm, 8 st / X sm 4 

 
Kapverdské ostrovy ostrov Sal: Palmeira 16.763N, 22.989W 1 ♂ 61 24 m, 28 sm, 8 st / X sm 4 

Garypinidae               

Garypinus dimidiatus  Řecko Korfu: Ágrafi 39.767N, 19.741E 1 ♂ 33 16 m, 16 sm / X sm 
(4)

 3 

Geogarypidae               

Geogarypus ceylonicus Srí Lanka NP Yale 6.277N, 81.419E 1 ♂ 19 
 

2 

Gymnobisiidae               

Gymnobisium sp. 
Jihoafrická 
republika  Eastern Cape: Fort Fordyce 32.685S, 26.498E 1 ♂ 75 

 
5 

Hyidae               

Hya chamberlini Srí Lanka Mahlyanganaya-Sonabona 7.342N, 81.020E 1 ♂ 19 
 

2 

Cheiridiidae               

Apocheiridium ferum Česká republika Orlík 49.511N, 14.159E  2 ♂♂ 41 6 m, 4 sm, 4 st, 26 a / X sm 
(2)

 2 

 
Česká republika Orlík 49.511N, 14.159E 1 ♀ 42 

 
2 

 
Francie Carcassonne 43.232N, 2.374E 1 ♂ 41 6 m, 4 sm, 4 st, 26 a / X sm 

(2)
 2 

 
Francie Carcassonne 43.232N, 2.374E 2 ♀♀ 42 

 
2 
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Makedonie Crnichani 41.205N, 22.711E 2 ♀♀ 42 

 
4 

Cheiridium museorum Česká republika Písty 50.159N, 15.011E 1 ♀ 50 
 

2 

 
Česká republika Písty 50.159N, 15.011E 1 ♂ 49 14 m, 10 sm, 24 a / X a 

(2)
 2 

Cheliferidae               

Dactylochelifer latreillii Belgie Wenduine 51.293N, 3.074E 1 ♀ 56 
 

4 

 
Belgie Wenduine 51.293N, 3.074E tritonymfa (♂) 55 22 m, 12 sm, 4 st, 16 a / X m 

(2)
 4 

Hysterochelifer tuberculatus Španělsko Alicante: Alcoy 38.715N, 0.487W ♂ 69 
 

5 

Lissochelifer sp. Somaliland Borama: Amoud University 9.948N, 43.223E  2 ♂♂ 69 
 

6 

Rhacochelifer corcyrensis  Makedonie Star Dojran 41.194N, 22.717E ♂ 55 
 

8 

Chernetidae               

Pachychernes sp. Mexiko Pinal de Amoles 21.134N, 99.924W ♂ 75 
 

6 

Nudochernes sp. Somaliland Daallo forest park 10.760N, 47.304E 2 ♀♀ 42 
 

4 

Chthoniidae               

Austrochthonius sp. Nový Zéland Jackson River Road 44.124S, 168.548E ♀ 32 24 m, 4 sm, 2 st, 2 a 2 

Ephippiochthonius boldorii Itálie Vitorio Veneto 45.983N, 12.283E ♂ 35 2 st, 32 a / X m 
(1)

 14 

 
Rakousko Saak 46.592N, 13.626E ♂ 35 2 st, 32 a / X m 

(1)
 4 

Ephippiochthonius fuscimanus Itálie Selva di Cerda 46.445N, 12.024E ♂ 35 34 a / X m 
(1)

 4 

 
Česká republika Střemošice 49.893N, 16.075E  2 ♂♂ 35 34 a / X m 

(1)
 4 

Ephippiochthonius 
microtuberculatus Slovensko Kováčov 47.828N, 18.759E ♂ 35 

 
8 

 
Rakousko Vídeň 48.159N, 16.356E  2 ♂♂ 35 

 
8 

Ephippiochthonius nanus Itálie Imperia 43.939N, 7.829E ♂ 25 2 m, 22 a / X m 
(1)

 6 

Ephippiochthonius sp. Řecko Korfu: Kassiopi  39.791N, 19.919E ♂ 21 4 m, 2 sm, 2 st, 12 a / X m 
(3)

 2 

Ephippiochthonius tetrachelatus Česká republika Praha: Vršovice 50.066N, 14.444E ♂ 35 2 sm, 2 st, 30 a / X m 
(3)

 14 

Chthonius cfr. ischnocheles Itálie Egna 46.313N, 11.290E ♂ 35 4 m, 2 sm, 28 a / X m 
(1)

 6 

 
Itálie Vermiglio 46.290N, 10.678E  2 ♂♂ 35 4 m, 2 sm, 28 a / X m 

(1)
 6 

Chthonius cfr. rhodochelatus Itálie Puria 46.033N, 9.049E ♂ 35 4 m, 30 a / X m 
(1)

 6 

Chthonius ischnocheles Švýcarsko Bieane 47.123N, 7.208E ♂ 31 4 m, 26 a / X m 
(1)

 5 

Chthonius raridentatus Slovinsko Roče 46.108N, 13.816E ♂ 29 2 m, 2 st, 24 a / X m 
(1)

 2 

Chthonius rhodochelatus Itálie Lago di S. G. Sanzena 46.357N, 11.069E ♂ 35 2 m, 2 sm, 30 a / X m 8 

Chthonius sp. 1 Španělsko Kanárské ostrovy: Tenerife 28.283N, 16.833W ♂ 29 
 

18 

Chthonius sp. 2 Španělsko Kanárské ostrovy: La Palma 28.663N, 17.840W ♂ 35 
 

4 
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Chthonius sp. 3 Španělsko Andalusia: Granada 37.180N, 3.585W ♂ 35 
 

4 

Chthonius tenuis Rakousko Altfinkenstein 46.549N, 13.876E ♂ 33 4 m, 2 st, 26 a / X m 
(1)

 9 

 
Itálie Noli 44.200N, 8.405E ♂ 21 6 m, 14 a / X m 

(1)
 9 

 
Itálie Noli 44.200N, 8.405E ♂ 35 2 m, 32 a / X m 6 

 
Itálie Dezzo Di Scalve 45.974N, 10.104E ♂ 35 2 m, 32 a / X m 6 

 
Itálie Pont-saint-martin 45.607N, 7.810E ♂ 33 4 m, 2 st, 26 a / X m 

(1)
 8 

 
Itálie Isola Di Fondra 45.967N, 9.734E ♂ 35 2 m, 32 a / X m 6 

 
Itálie Loreglia 45.902N, 8.371E ♂ 35 2 m, 32 a / X m 18 

Tyrannochthonius sp. Srí Lanka Kataragama 6.396N, 81.331E ♂ 17 16 m / X m 2 

Ideoroncidae               

Nhatrangia ceylonensis Srí Lanka Elahana-Bakamuna Road 7.812N, 80.772E ♂ 37 
 

6 

Larcidae               

Larca lata Česká republika Lužnice 49.049N, 14.768E  3 ♂♂ 66 34 m, 16 sm, 14 a / X m, Y m 
(2)

 4 

    
2 ♀♀ 66 

 
4 

Neobisiidae               

Acanthocreagris sp. Španělsko Galicia: Oroso 43.005N, 8.430W ♂ 49 
 

2 

Microcreagris sp. USA Kalifornie: Navarro 39.160N, 123.567W ♀ 24 16 m, 6 sm, 2 st 4 

Neobisium biharicum Rumunsko Bihor: Piatra Galbenei 46.571N, 22.684E ♂ 69 42 m, 24 sm, 2 st / X m 
(7)

 4 

Neobisium carcinoides forma I Česká republika Praha: Zbraslav 49.972N, 14.374E ♂ 70 46 m, 14 sm, 2 st, 6 a / X m, Y a 
(2)

 4 

Neobisium carcinoides forma III Slovensko Kováčov 47.828N, 18.759E ♂ 65 42 m, 6 sm, 2 st, 14 a/ X sm 
(2)

 2 

Neobisium erythrodactylum Slovensko Kováčov 47.828N, 18.759E ♂ 44 28 m, 4 sm, 10 a / X sm, X st 
(2)

 6 

Neobisium erythrodactylum Slovensko Kováčov 47.828N, 18.759E ♂ 44 28 m, 4 sm, 10 a / X sm, X st 
(2)

 6 

Neobisium fuscimanum Česká republika Praha: Uhříněves 50.039N, 14.601E ♂ 49 2 m, 6 sm, 2 st, 38 a / X m 
(2)

 6 

Neobisium simile Itálie Contrada Boschi 44.442N, 9.738E  2 ♂♂ 69 
 

4 

Neobisium stygium Chorvatsko Fužine - cave Vrelo 45.327N, 14.704E ♂ 71 
 

4 

 
Chorvatsko Lokve - cave Lokvarka 45.361N, 14.762E ♂ 71 

 
4 

 
Chorvatsko Trošmarija: Kustrovka cave 45.346N, 15.220E ♂ 71 

 
4 

Roncus alpinus Itálie Egna (near Bolzano) 46.314N, 11.290E ♂ 43 4 m, 4 sm, 12 st, 22 t / X m 
(6)

 2 

 
Itálie Nuova Olomio - Lago di Como 46.162N, 9.434E ♂ 43 4 m, 4 sm, 12 st, 22 t / X m 

(6)
 2 

Roncus cadinensis Španělsko Katalásko: Ribera d’Urgellet 42.321N, 1.394E ♂ 38 2 m, 2 sm, 32 a / X m, Y m 
(8)

 2 

Roncus lubricus Česká republika Praha: Uhříněves 50.039N, 14.601E ♂ 45 4 m, 2 sm, 14 st, 24 a / X m 
(6)

 2 

Roncus montsenyensis Španělsko Katalánsko: NP Montseny 41.752N, 2.443E ♂ 16 12 m, 2 sm / X m, Y m 
(8)

 2 
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Roncus sp. Slovensko Kováčov 47.828N, 18.759E ♂ 23 18 m, 4 sm / X m 
(6)

 2 

Roncus transsilvanicus  Rumunsko Retezat: Gabana Gentiana 45.393N, 22.881E ♂ 43 2 m, 2 sm, 10 st, 28 a / X m 
(2)

 2 

 
Rumunsko Bihor: Peştera Neagra 46.581N, 22.677E ♂ 43 2 m, 2 sm, 10 st, 28 a / X m 

(2)
 2 

Olpiidae               

Calocheiridius mussardi Srí Lanka ca 35 km from Dambula 7.954N, 80.913E ♂ 37 
 

M: 4 + A: 2 + A: 2 

Horus obscurus 
Jihoafrická 
republika Soetdoring Nature Reserve 28.840S, 26.051E ♂ 21 18 m, 2 sm / X sm 2 

Minniza ceylonica Srí Lanka North Central Province 8.169N, 81.293E  3 ♂♂ 22 14 m, 4 sm, 2 a / X m, Y a 4 

Nanolpium sp. 
Jihoafrická 
republika KwaZulu-Natal: Ndumo 26.875S, 32.211E ♂ 23 6 m, 16 a / X m 

(4)
 2 

Olpium ceylonicum Srí Lanka Marble beach - Trinkomalee 8.512N, 81.211E ♂ 7 6 m / X m 4 

 
Srí Lanka NP Yale 6.277N, 81.419E ♂ 7 6 m / X m 4 

Olpium pallipes Řecko Korfu: Korission 39.450N, 19.867E ♂ 7 6 m / X a 2 

Olpium turcicum  Izrael Sde Boker, Haluquim Ridge 30.872N, 34.815E ♂ 7 4 m, 2 a / X m 2 

Xenolpium madagascariense Seychely Sans Souci 4.649S, 55.452E  2 ♂♂ 21 18 m, 2 sm / X m 2 

Pseudogarypidae               

Neopseudogarypus scutellatus Austrálie Tasmánie: Lauceston 41.444S, 147.116E ♂ 17 
 

2 

Pseudotyranochthoniidae               

Pseudostyranochthonius sp. 1 
Jihoafrická 
republika KwaZulu-Natal: Drakensberg 1 28.691S, 28.941E ♂ 39 

 
10 

Pseudostyranochthonius sp. 1 
Jihoafrická 
republika KwaZulu-Natal: Drakensberg 2 28.686S, 28.928E ♂ 39 

 
10 

Pseudostyranochthonius sp. 2 
Jihoafrická 
republika Mpumalanga: God's Window 24.875S, 30.891E 4 ♂♂ 

přes 
40 

 
8 

Pseudostyranochthonius sp. 3 

Jihoafrická 
republika Western Cape: Valley of the Ferns 33.914S, 23.144E ♂ 41 

 
6 

Syarinidae               

Ideoblothrus sp. Kamerun Mt. Coupe 4.819N, 9.707E ♂ 15 
 

min. 3 

Tridenchthoniidae               

Anaulacodithella sp. 
Jihoafrická 
republika Western Cape: Fernkloof 34.398S, 19.267E ♂ 25 

 
6 

Heterolophus sp.  
Jihoafrická 
republika Free State: Bloemfontein 29.049S, 26.215E  2 ♂♂ 35   12 

 


