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Abstrakt 

Karyotypy pavouků infrařádu Mygalomorphae jsou poměrně málo známy. Tématem 

diplomové práce je základní cytogenetická analýza vybraných zástupců afrických linií 

mygalomorfní čeledi Theraphosidae. Jedná se o podčeledi Eumenophorinae, Harpactirinae, 

Ischnocolinae a Stromatopelminae. U samčích jedinců vybraných druhů těchto podčeledí byly 

studovány diploidní počty, chromosomová morfologie, systémy pohlavních chromosomů  

a chování chromosomů v pohlavní dráze. Zjištěné údaje podporují publikované výsledky, že 

čeleď Theraphosidae vykazuje značnou karyotypovu diverzitu. Významným trendem 

karyotypové evoluce terafosidů je pravděpodobně snižování diploidního počtu chromosomů. 

Většina analyzovaných druhů má systémy chromosomového určení pohlaví tvořené jedním až 

třemi chromosomy X, u některých byly nalezeny systémy neopohlavních chromosomů.  U řady 

zástupců byly detekovány také jeden nebo dva páry nediferencovaných pohlavních 

chromosomů (SCP). Metodou fluorescenční in situ hybridizace byly u některých druhů 

detekovány nukleolární organizátory jadérka. U dvou druhů byla provedena detekce 

konstitutivního heterochromatinu metodou C-pruhování. 

 

Klíčová slova: 

diploidní počet, fluorescenční in situ hybridizace, karyotyp, konstitutivní heterochromatin, 

Mygalomorphae, nukleolární organizátor, pavouk, pohlavní chromosom, SCP, Theraphosidae 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Abstract 

Karyotypes of mygalomorph spiders are not satisfactorily known. This thesis is focused  

on the basic cytogenetic analysis of selected species of African clades of theraphosid 

mygalomorphs. It includes four subfamilies: Eumenophorinae, Harpactirinae, Ischnocolinae 

and Stromatopelminae. Diploid numbers, chromosome morphology, sex chromosome systems 

and chromosome behaviour in male germline in the selected species of African theraphosid 

subfamilies were studied. The findings support published results, that refer of high karyotype 

diversity in Theraphosidae. Diploid chromosome number reduction is probably a basic trend  

of theraphosid karyotype evolution. The majority of analysed species exhibited one, two or 

three sex chromosomes. In some species neo-sex chromosome systems were found. In some 

species one or two sex chromosome pairs (SCP), composed of chromosomes which lack 

morphological differentiation were detected. Nucleolus organizer regions were detected  

by fluorescent in situ hybridization in several species. Constitutive heterochromatin detection 

was performed by C-banding in two species.  

 

Keywords: 

constitutive heterochromatin, diploid number, karyotype, fluorescence in situ hybridization, 

Mygalomorphae, nucleolus organizer region, SCP, sex chromosome, spider, Theraphosidae 
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1 Úvod 

Pavouci jsou druhově nejbohatším řádem podkmene klepítkatci, který spadá do největšího 

živočišného kmene členovci (Arthropoda). Zatím bylo popsáno přes 48 000 žijících druhů 

pavouků (World Spider Catalog 2019), celkový počet druhů dnes žijících pavouků by podle 

některých autorů mohl dosahovat až 120 000 (Agnarsson et al. in Penney 2013). To činí 

z pavouků nejpočetnější skupinu terestrických predátorů (Bond et al. 2014). Jedinou výjimkou 

z této potravní specializace je středoamerická skákavka Bagheera kiplingi, která se živí 

převážně akáciovým listím (Meehan et al. 2009). Rostlinnou potravu lze sice najít v jídelníčku 

i jiných pavoučích druhů, ale nikdy nepředstavuje dominantní složku. Je známo požírání pylu 

(především pavoučími nymfami), nektaru, mízy a dalších typů rostlinné potravy (Nyffeler et al. 

2016). 

Řád pavouci je rozdělen na dva podřády: podřád Mesothelae (sklípkoši) a podřád Opisthothelae 

(Bond et al. 2014). Podřád Opisthothelae obsahuje dva infrařády: Mygalomorphae (sklípkani) 

a Araneomorphae (dvouplicní pavouci) (Bond et al. 2014). Podřád Mesothelae, tedy sklípkoši, 

je tvořen nejbazálnějšími recentními pavouky (Coddington & Levi 1991).  

Sklípkani (Mygalomorphae) patří nesporně mezi nejznámější skupiny pavouků. Pro svou 

velikost jsou častým objektem zájmu teraristů i postrachem arachnofobiků. Do tohoto infrařádu 

spadá čeled Theraphosidae (Coddington & Levi 1991), jejichž africkým podčeledím se věnuje 

předkládaná práce. Infrařád Araneomorphae zahrnuje naprostou většinu druhového bohatství 

recentních pavouků (Platnick & Raven 2013). Araneomorfní pavouci jsou nositeli řady 

odvozených znaků, které je odlišují od sklípkošů i sklípkanů (Coddington 2005).  

V rámci klepítkatců jsou pavouci nejprostudovanější skupinou. První pavoučí karyotypy 

pozoroval a charakterizoval Carnoy v roce 1885 (Araujo 2012). Dosud byly popsány karyotypy 

867 pavoučích druhů (databáze Araujo et al. 2019). To však není vzhledem k celkovému počtu 

známých recentních druhů pavouků příliš vysoký počet. Navíc jednotlivé skupiny tohoto řádu 

jsou prozkoumány značně nerovnoměrně. Naprostá většina údajů z pavoučí cytogenetiky se 

týká araneomorfních pavouků (databáze Araujo et al. 2019). Nejméně cytogenetických údajů 

je známo o sklípkoších. Mygalomorfní pavouci jsou z cytogenetického hlediska také značně 

opomíjeni. Cytogenetikou sklípkanů se v podstatě zabývá jen naše pracoviště (Laboratoř 

cytogenetiky pavoukovců, Katedra genetiky a mikrobiologie, PřF UK), což souvisí 

s komplikovanou stukturou karyotypů této skupiny. Sklípkani také obecně vykazují vyšší 

diploidní počty chromosomů než dvouplicní pavouci. Analýza karyotypu sklípkanů tedy 



 

8 
 

vyžaduje velké zkušenosti.  Dosud byly publikovány popisy karyotypu jen několika desítek 

druhů mygalomorfních pavouků, z toho 17 druhů patří mezi terafosidní sklípkany (databáze 

Araujo et al. 2019). Z dosavadních výsledků je patrná velmi vysoká karyotypová diverzita 

pavouků.  

Tuto skutečnost ilustruje nejnižší známý diploidní počet chromosomů u pavouků 2♂n = 5, jehož 

nositelem je Afrilobus sp. (Král et al. 2019). Jedná se o araneomorfního pavouka z čeledi 

Orsolobidae. Nejvyšší známý diploidní počet chromosomů 2♂n = 152 (Král et al. 2019) byl 

nalezen u druhu Caponia natalensis z araneomofní čeledi Caponiidae. Stejně rozmanitá je  

i morfologie chromosomů u řádu Araneae. V některých skupinách se karyotypy skládají 

z jednoramenných (tj. akrocentrických a subtelocentrických) chromosomů, např. u většiny 

entelegynních dvouplicných pavouků (Král et al. 2006). Naproti tomu dvouramenné  

(tj. metacentrické a submetacentrické) chromosomy převažují u haplogynních dvouplicných 

pavouků, stejně jako u sklípkanů a sklípkošů (Král et al. 2006). V pavoučích karyotypech byly 

identifikovány i holokinetické chromosomy, které představují cytogenetickou autapomorfii 

nadčeledi Dysderoidea (Král et al. 2019).  

Diferencované pohlavní chromosomy byly zatím identifikovány u všech karyotypovaných 

druhů pavouků (databáze Araujo et al. 2019). V rámci pavoukovců však není přítomnost 

diferencovaných gonosomů samozřejmým jevem. Např. u řádu Amblypygi nebyly 

diferencované pohlavní chromosomy u většiny druhů nalezeny, tito pavoukovci mají 

pravděpodobně homomorfní pohlavní chromosomy (Král, nepublikované výsledky). 

Heterogametickým pohlavím je u pavouků samec, jedná se tedy o chromosomové určení 

pohlaví typu Drosophila (Suzuki 1954). Velmi častý je výskyt odvozených systémů pohlavních 

chromosomů. Nejodvozenější systémy nejdeme mezi mygalomorfními pavouky, mezi které 

patří například Macrothele gigas z čeledi sklípkancovití (Hexathelidae) se sestavou pohlavních 

chromosomů 2n♂= X1X2X3X4X5X6X7X8X9X10X11X12X130 (Král et al. 2013).  
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2 Cíle 

Tématem této práce je karyotypová evoluce linií terafosidních sklípkanů, jejichž druhy se 

vyskytují na africkém kontinentu. Jedná se o čtyři podčeledi čeledi Theraphosidae: 

Eumenophorinae, Harpactirinae, Ischnocolinae a Stromatopelminae. Cílem práce je popsat 

karyotypy vybraných druhů z uvedených podčeledí a získané údaje začlenit do kontextu 

pavoučí genetiky. Analýza zahrne stanovení karyotypu, systému pohlavních chromosomů  

a jejich chování v pohlavní dráze samců, u některých druhů také detekci nukleolárních 

organizátorů a konstitutivního heterochromatinu. Tyto údaje budou podkladem  

pro rekonstrukci karyotypové evoluce těchto skupin. Vedle standardních cytogenetických 

postupů budou ke zkoumání karyotypové evoluce těchto sklípkanů použity také metoda FISH 

(fluorescenční in situ hybridizace) a C-pruhování (vizualizace konstitutivního 

heterochromatinu).  Sklípkani představují archaickou skupinu pavouků, proto dosažené 

výsledky mohou pomoci objasnit evoluční minulost celého řádu pavouci (Araneae). Studium 

chromosomových přestaveb, prostřednictvím kterých vznikají nové sklípkaní karyotypy, může 

přispět k poznání evoluce chromosomů obecně.  
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3 Přehled literatury 

3.1 Systematika pavouků 

3.1.1 Úvodní poznámky 

Pavouci jsou jedním z druhově nejbohatších řádů živočichů. Větší druhové bohatství vykazují 

pouze některé hmyzí řády  (Stork et al. 2015). Zatím bylo popsáno přes 48 000 druhů pavouků 

(World Spider Catalog 2019), celkový počet recentních   druhů by se mohl pohybovat až kolem 

120 000 (Agnarsson et al. in Penney 2013). Pavouci se na Zemi objevili v devonu, zhruba před 

320 miliony let (Dunlop et al. 2008). Jsou součástí kmene členovci (Arthropoda), podkmene 

klepítkatci (Chelicerata) a třídy pavoukovci (Arachnida). V rámci pavoukovců tvoří pavouci 

společně s recentními řády Schizomida, Thelyphonida a Amblypygi skupinu Tetrapulmonata. 

Synapomorfiemi tetrapulmonat jsou dva páry plicních vaků (u pokročilých pavoučích linií 

došlo k redukci jednoho, ve výjimečných případech i obou párů), velký postcerebelární hrtan 

(u Uropygi byl redukován), prosomální čtyřčlánkový endosternit a subchelátní chelicery.  

Pro samotné pavouky je charakteristická pevná hlavohruď (prosoma, cephalothorax) a měkký 

zadeček (opisthosoma, abdomen), modifikace makadel na kopulační orgány, čtyři páry 

kráčivých končetin, přítomnost snovacích bradavek na zadečku, schopnost spřádat vlákno  

a dravý způsob života (Foelix 2011). 

Hypotézy o zasazení pavouků do fylogenetického kontextu a o jejich vlastní fylogenezi 

vznikaly nejprve na základě analýzy morfologických znaků (Bond et al. 2014). Byla 

formulována řada teorií fylogenezi pavouků, opírajících se o morfologické analýzy. S aplikací 

molekulárně fylogenetických metod došlo v interpretaci pavoučích fylogenetických vztahů 

k řadě změn (Bond et al. 2014). 
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Obr. 1: Popis vnější morfologie pavoučího těla. 
 

Řád pavouci je rozdělen na dva podřády: Mesothelae (sklípkoši) a Opisthothelae (Bond et al. 

2014). Podřád Opisthothelae obsahuje dva infrařády, Mygalomorphae (sklípkani)  

a Araneomorphae (dvouplicní pavouci) (Bond et al. 2014). Do podřádu Mesothelae patří pouze 

čeleď sklípkošovití (Liphistiidae) (Xu et al. 2015b) obsahující osm rodů (World Spider Catalog 

2019). Vymezení jednotlivých druhů sklípkošů je z řady důvodů obtížné (Xu et al. 2015a), dnes 

jich je popsáno sto šestnáct (World Spider Catalog 2019). Sklípkoši jsou značně starou pavoučí 

skupinou (Xu et al. 2015b) a vykazují řadu filogeneticky původních znaků. Jedná se zejména  

o segmentovaný zadeček (Xu et al. 2015b), čtyři páry snovacích bradavek specifického tvaru 

umístěné v polovině ventrální části zadečku (Garrison et al. 2016) a dva páry plicních vaků 

(Raven 1985). Sklípkoši se vyskytují ve východní a v jihovýchodní Asii (Dunlop et al. 2008). 

Vyhrabávají si nory, které obývají a uzavírají poklopem zpevněným pavučinovými vlákny 

(Jocqué & Dippenaar-Schoeman 2006). V rámci pavouků jsou sklípkoši poměrně dlouholetí. 

Do infrařádu Mygalomorphae je řazeno 352 rodů v patnácti čeledích a 2600 druzích (World 

Spider Catalog 2019). Infrařád Araneomorphae zahrnuje naprostou většinu druhového 

bohatství pavouků (Platnick & Raven 2013), jeho zástupci vykazují nejodvozenější znaky mezi 

pavouky. Chelicery dvouplicných pavouků patří k labidognátnímu typu, jsou tedy kolmé 

k podélné ose těla (Kraus & Kraus 1993). U většiny druhů došlo k redukci druhého páru 

plicních vaků, ve střední Evropě se to týká všech zástupců (Kůrka et al. 2015). U některých 

druhů čeledi anapovitých (Anapidae) zanikl i druhý pár plicních vaků (Kůrka et al. 2015). Zadní 

pár plicních vaků případně oba páry byly v těchto případech nahrazeny vzdušnicemi.  
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3.1.2 Sklípkani (Mygalomorphae) 

Sklípkani představují archaičtější ze dvou infrařádů podřádu Opisthothelae. Vykazují jak 

evolučně původní znaky, které sdílí se sklípkoši, tak i odvozené znaky společné s dvouplicnými 

pavouky. Výrazným starobylým znakem sklípkanů je přítomnost dvou párů plicních vaků 

(Foelix 2011). Chelicery jsou u sklípkanů většinou velmi výrazné a zpravidla směřují dopředu, 

jedná se o chelicery ortognátní (Kraus & Kraus 1993). Tento typ chelicer byl odvozen od 

plagiognátních chelicer, které mají sklípkoši i někteří mygalomorfní pavouci. Plagiognátní 

chelicery jsou podobné cheliderám ortognátním, také míří dopředu a mohou pracovat nezávisle 

jedna na druhé. Z plagiognátních chelicer vznikly i labidognátní chelicery, které najdeme  

u araneomorfních pavouků (Kraus & Kraus 1993). Snovací bradavky jsou již posunuty na konec 

zadečku, stejně jako u nejodvozenějších, tedy dvouplicných, pavouků (Coddington & Levi 

1991). U většiny sklípkanů jsou bradavky tří až čtyř článkové a tvoří dva páry, které odpovídají 

zadním dvěma párům snovacích bradavek araneomorfních pavouků (Raven 1995). Zadeček 

však již postrádá jakoukoli z vnějšku viditelnou segmentaci. Výjimkou je čeleď 

Mecicobothriidae u které je ve všech ontogenetických stadiích naznačeno článkování zadečku 

(Gertsch & Platnick 1979). Raven uvádí ve své rozsáhlé práci z roku 1985 další znaky definující 

mygalomorfní pavouky: chybí přední střední snovací bradavky nebo těmto bradavkám 

homologické struktury, přední postranní bradavky buď také chybí, nebo jsou značně 

redukovány, jsou přítomny sternální sigily, embolus zfúzoval s tegulem a bazální články 

zadních postranních snovacích bradavek vykazují pseudosegmentaci. Podle současných 

poznatků představují mygalomorfní pavouci pouze necelých sedm procent diverzity celého 

řádu pavouků (World Spider Catalog 2019). 

 Areál sklípkanů zahrnuje Evropu, Afriku, Asii, Austrálii a Ameriku. V Severní Americe se 

sklípkani vyskytují v jižních a v západních oblastech světadílu. V Evropě se vyskytuje pouze 

nízký počet druhů sklípkanů. Takto rozsáhlý areál rozšíření je důsledkem vzniku celé skupiny 

před rozdělením superkontinentu Pangea, který vznikl před 335 miliony let a rozpadl se před 

175 miliony let (Selden et al. 2006). Evropské druhy mygalomorfních pavouků spadají  

do čeledí Atypidae, Ctenizidae, Cyrtaucheniidae, Macrothelidae, Nemesiidae a Theraphosidae. 

Poslední uvedená čeleď, sklípkánkovití (Atypidae), zasahuje nejseverněji. Tři druhy rodu 

Atypus patří i do arachnofauny České republiky a sklípkánek hnědý (Atypus affinis) zasahuje 

až do jižní Skandinávie a severní části evropského Ruska. Podle způsobu života lze vymezit 

skupinu sklípkanů, kteří si budují vlastní nory, dále sklípkany zemní, kteří si vlastní nory 

nehrabou a využívají přirozené úkryty v prostředí pod kameny, listy, kůrou apod. a sklípkany 
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stromové. Toto rozdělení odráží jen ekologické nikoliv fylogenetické vztahy. Čeleď Atypidae 

tvoří společně s čeleděmi Antrodiaetidae a Mecicobothridae  nadčeleď Atypoidea (Opatová et 

al. 2019), která je považována za sesterskou všem ostatním sklípkanům (Bond et al. 2012). 

Ostatní sklípkaní čeledi tvoří klad Avicularioidea (Bond et al. 2012).  

Sklípkani jsou méně početní než dvouplicní pavouci. Důvodem jsou především jejich 

ortognátní chelicery, které umožňují uchopit relativně menší kořist než labidognátní chelicery 

araneomorfních pavouků. Proto v evoluci sklípkanů nemohlo dojít k takovému zmenšení těla, 

aby se u nich obecně rozšířila disperze na vláknech unášených větrem a lov na pavučinách. 

Tyto životní projevy jsou u dvoulicných pavouků podstatně diverzifikovanější (Foelix 2011). 

Právě tyto skutečnosti patrně stojí za velkým druhovým bohatstvím dvouplicných pavouků. 

Přesto je celkový počet recentních druhů sklípkanů pravděpodobně vyšší. Mygalomorfní 

pavouci jsou totiž ve srovnání s araneomorfními morfologicky poměrně uniformní. Rozlišit 

jednotlivé druhy na základě morfologických znaků je často značně obtížné. Zkušených 

determinátorů mygalomorfních pavouků je navíc velice málo.  Aplikací molekulárních metod 

u mygalomorfních pavouků jistě dojde ke značným změnám, jak v počtu popsaných druhů, tak 

v interpretaci jejich fylogenetických vztahů. Dnes je klasifikováno dvacet osm čeledí 

mygalomorfních pavouků (Opatová et al. 2019). Jsou to čeledi Actinopodidae, Antrodiaetidae, 

Atracidae, Atypidae, Barychelidae, Ctenizidae, Cyrtauchenidae, Dipluridae, Euctenizidae, 

Hexathelidae, Idiopidae, Macrothelidae, Mecicobothriidae, Microstigmatidae, Migidae, 

Nemesiidae, Parathropididae, Porrhothelidae a Theraphosidae (Opatová et al. 2019).  

Od konce devatenáctého století proběhla řada pokusů o uspořádání sklípkaních druhů a rodů 

do přirozeného systému. Až do devadesátých let dvacátého století byla nejvýznamnějším 

zdrojem poznatků vnější morfologie sklípkanů. Autorem prvního z těchto pokusů byl 

francouzský přírodovědec Eugène Simon. V roce 1889 publikoval klasifikaci sklípkanů, kterou 

následně v roce 1903 doplnil (Raven 1985). Simon rozeznával pouze dvě čeledi sklípkanů a to 

Atypidae a Aviculariidae (Simon 1889) . Pavouci řazení do čeledi Atypidae tvoří nyní nadčeled 

Atypoidea čeled Aviciulariidae nadčeleď Avicularioidea (Raven 1985). Pickard-Cambridge 

(1896) povýšil Simonovy podčeledi (sensu 1889) na úroveň čeledí. Pocock ve svých pracích 

postupoval shodně a navíc vymezil novou čeleď Halonoproctidae, do které zařadil rod 

Cyclocosmia (Pocock 1897, Pocock 1903). Později v roce 1926, rozdělil Savory mygalomorfní 

čeledi mezi dvě nadčeledi (Raven 1985). Do nadčeledi Ctenizoidea řadil Ctenizidae, Atypidae, 

Migidae a Paratropididae, do nadčeledi Theraphosoidea čeledi Theraphosidae, Barychelidae, 
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Dipluridae a Pycnothelidae. Čeledi podle Savoryho byly vymezeny poměrně nejednoznačně 

(Raven 1985). 

Jistý posun v systematice sklípkanů znamenaly práce, které publikoval Petrunkevitch (Raven 

1985). Ve své první práci se ještě držel klasifikace na základě vnější morfologie pavouků  

a provedl několik změn v interpretaci příbuznosti jednotlivých čeledí (Petrunkevitch 1928).  

Ve své následující práci (1933) se již pokusil o vytvoření systému sklípkanů na základě vnitřní 

anatomie, což žádný z dřívějších autorů neudělal (Raven 1985). Podle Petrunkevitchovy 

klasifikace z roku 1933 se mygalomorfní pavouci dělí na dvě základní evoluční linie. Jedna je 

tvořena čeleděmi Paratropididae a Theraphosidae, větev tvořená těmito skupinami je sesterská 

čeledím Ctenizidae a Dipluridae. Druhá skupina má podobnou strukturu, první sesterskou 

dvojici tvoří čeledi Pycnothelinae a Barychelidae, druhou čeledi Atypidae a Mygidae. Autor 

však vymezil znaky jednotlivých čeledí pouze na základě studia nízkého počtu rodů (Raven 

1985). Významný americký arachnolog Gertsch  v roce 1949 spojil čeledi Atypidae, 

Antrodiaetidae a Mecicobothriidae do skupiny Atypoidea, ostatní sklípkany považoval za 

sesterské této skupině (Gertsch 1949). Později, během sedmdesátých let, jeden 

z nejvýznamnějších arachnologů dvacátého století Platnick, monofylii skupiny Atypoidea 

v dosavadním pojetí  naopak popřel (Platnick 1977). V tomto případě by čeleď 

Mecicobothriidae byla příbuznější čeledi Dipluridae, než čeledím Atypidae a Antrodiaetidae. 

Čeledi Mecicobothriidaea Dipluridae navíc spojuje přítomnost serruly (ozubené lišty), která 

byla považována za synapomorfii  (Platnick 1977). 

První pokus o důkladné objasnění evolučních vztahů mygalomorfních pavouků  

na úrovni čeledí a rodů provedl Raven v roce 1985. Použil kladistickou analýzu. Z hlediska 

počtu analyzovaných druhů je to dosud nejrozsáhlejší práce z oblasti fylogeneze sklípkanů 

(Bond et al. 2012). Podle jeho klasifikace jsou čeledi Cyrtaucheniidae a Idiopidae vyčleněny 

z čeledi Ctenizidae (Raven 1985). 

V další etapě výzkumu fylogeneze sklípkanů se rozhodujícím způsobem uplatnily molekulární 

znaky. V roce 2012 Bond et al. provedl rekonstrukci fylogeneze sklípkanů na základě několika 

genů ( geny pro 18S a 28S rRNA, jaderný protein kódující gen EF-1γ) a matice morfologických 

znaků (Bond et al. 2012). Podle dosažených výsledků spadají bazální sklípkani do skupiny 

Atypoidea, sdružující čeledi Antrodiaetidae, Atypidae a Mecicobothriidae. Atypoidea je 

sesterská všem ostatním sklípkanům. Vzájemnou příbuznost jednotlivých čeledí mygalomorfů 

uvedená práce nevyřešila (Bond et al. 2012). Čeledi Ctenizidae, Cyrtauchenidae, Dipluridae, 
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Hexathelidae, Mecicobothriidae a Nemesiidae autoři práce označili jako parafyletické  

a vymezení jednotlivých rodů u řady sklípkaních čeledí považují za dlouhodobě neudržitelné. 

Velmi problematická je především čeleď Cyrtauchenidae. Autoři z ní vydělili samostatnou 

čeleď Euctenizidae (Bond et al. 2012). Opačná situace byla u čeledi Microstigmatidae, u níž  

autoři navrhují její sloučení s čeledí Nemesidae (Bond et al. 2012). Mnoho morfologických 

znaků tradičně používaných v taxonomii pavouků jsou ve skutečnosti homoplázie nikoliv 

homologie (Bond et al. 2012). První pokus o rekonstrukci fylogeneze rozsáhlé čeledi 

Theraphosidae pomocí molekulárních znaků provedli Lüddecke et al. (2018). Autoři použili tři 

jaderné a tři mitochondriální markery. 

Aplikace molekulárních metod v systematice sklípkanů jsou teprve v počátcích. Přesto je 

patrné, že jejich další používání povede k velkým změnám v klasifikaci této pavoučí skupiny. 

V případě sklípkanů je význam genetických metod ještě posílen značnou morfologickou 

uniformitou těchto pavouků. Ta je příčinou obrovských problémů při pokusech o vytvoření 

přirozeného systému sklípkanů na základě analýzy morfologických znaků. Další změny 

v interpretaci fylogenetických vztahů mygalomorfních pavouků přinesly aplikace modernějších 

molekulárních metod. Byla popřena monofylie řady magalomorfních čeledí, například čeledi 

Ctenizidae, Cyrtauchenidae, Dipluridae, Hexathelidae a Nemesiidae (Opatová et al. 2019).  
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Obr. 2: Schéma fylogenetických vztahů mygalomorfních čeledí.  
Fylogenetické uzly značené obdélníky s křížky značí fylogenetické události s nízkou podporou (Opatová et al. 
2019). 
 

3.1.3 Theraphosidae 

Druhově nejbohatší čeledí mygalomorfních pavouků je čeleď Theraphosidae. Je známo téměř 

tisíc druhů terafosidních sklípkanů (World Spider Catalog 2019). Je však možné,  

že řada neodhalených druhů je i v dalších čeledích sklípkanů. Týká se to především čeledi 

Nemesiidae. Dnes je známo přes 300 druhů této čeledi (World Spider Catalog 2019). Sklípkani 

čeledi Nemesiidae však nejsou na rozdíl od terafosidů objektem teraristického zájmu, proto je 

velmi obtížné získat dostatečný počet jedinců pro taxonomické vyhodnocení a tudíž jsou méně 

probádaní z taxonomického hlediska. Ovšem i čeleď Theraphosidae vykazuje značnou skrytou 

druhovou diversitu (Hamilton et al. 2011).  
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Vytvořit přirozený systém terafosidních sklípkanů na základě analýzy morfologických znaků 

se ukázalo být velice obtížné. Výraznou apomorfií terafosidních sklípkanů je husté ochlupení 

tarzální skopuly na prvním a posledních dvou párech kráčivých končetin, které jim usnadňuje 

pohyb a manipulaci s potravou (Coddington & Levi 1991). Podle některých autorů lze  

za apomorfii theraphosidů považovat také výrazný anteriorní lobus na maxile a vysokou hustotu 

ostnů na labiích a na maxilách (Bond et al. 2012). Karapax, abdomen  

a končetiny jsou hustě ochlupené. Jsou přítomny čtyři snovací bradavky. Apikální segmenty 

zadních postranních snovacích bradavek jsou digitiformní (Raven 1985). Očí je osm a jsou 

uspořádány ve dvou řadách (Raven 1985). Výjimku tvoří mexičtí terafosidní sklípkani rodu 

Hemirrhagus. U některých druhů tohoto rodu jsou oči potlačené (Gertsch 1971). Sternum je 

malé, párové tarsální drápky na koncích kráčivých končetin  nesou málo drobných zoubků   

a ozubení chelicer je nevýrazné nebo úplně chybí (Raven 1985).  

Čeleď Theraphosidae se skládá z jedenácti podčeledí. Jsou to podčeledi Aviculariinae, 

Eumenophorinae, Harpactirinae, Ischnocolinae, Ornithoctoninae, Schismatothelinae, 

Selenocosmiinae, Selenogirinae, Stromatopelminae, Theraphosinae a Thrigmopoeinae 

(Lüddecke et al. 2018). Mezi africkou arachnofaunu lze zařadit pět z nich. Jsou to podčeledi 

Harpactirinae, Ischnocolinae, Eumenophorinae, Selenogyrinae a Stromatopelminae (Lüddecke 

et al. 2018). Druhy podčeledí Harpactirinae, Selenogyrinae a Stromatopelminae obývají pouze 

africký kontinent, druhy podčeledi Eumenophorinae a zvláště podčeledi Ischnocolinae mají 

širší areál rozšíření (Lüddecke et al. 2018).  

Vzájemné vztahy terafosidních podčeledí zůstávají nepříliš jasné. Proběhlo několik pokusů 

vytvořit přirozený systém podčeledí terafosidních sklípkanů. Podčeledi Ornithoctoninae, 

Thrigmopoeinae, Selenocosmiinae a Eumenophorinae byly spojovány do monofyletického 

kladu na základě mofologie stridulačních lyr (Raven  1985). Jako sesterská skupina tohoto 

kladu byla označována podčeleď Selenogyrinae, protože selenogyrinní rody Euphrictus, 

Annandaliella a Selenogyrus mají stejné umístění klavátních štětin, jako selenocosmin 

Coremiocnemis (Raven 1985). V jiných studiích nejsou tyto klady uznávány a jako nejbližší 

příbuzní podčeledi Selenocosmiinae jsou udávány podčeledi Aviculariinae a Stromatopelminae 

(Guadanucci 2014).  

V současnosti stále existuje velmi málo fylogenetických prací pokoušejících se zrekonstruovat 

evoluční vztahy podčeledí terafosidních sklípkanů. 
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Podle práce Lüddeckeho et al. lze terafosidní sklípkany rozdělit  

do šesti kladů, nazvaných Afrika 1, Afrika 2, Amerika 1, Amerika 2, Asie 1 a Asie 2 (2018). 

Nejbazálnější linií by měl být klad Afrika 2 (Eumenophorinae) (Lüddecke et al. 2018). Směrem 

od báze k vrcholu stromu následují klady Amerika 2 (Theraphosinae), Asie 2 (Ornithoctoninae, 

Thrigmopoeinae, Poecilotheriinae), Asie 1 (Selenocosmiinae, Ischnocolinae) a jako 

nejodvozenější taxon dvojice linií Amerika 1 (Aviculariinae, Schismatothelinae, 

Psalmopoeinae) a Afrika 1 (Stromatopelminae, Harpactirinae) (Lüddecke et al. 2018). 

Ze všech fylogenetických schémat vyplývá, že africké terafosidní podčeledi, kterým se věnuje 

předkládaná práce, netvoří monofylum.  V rámci čeledi theraphosidů nelze tedy vymezit linii, 

která by zahrnovala jen africké skupiny. 

3.1.4 Africké linie čeledi Theraphosidae 

Jak bylo zmíněno, mezi africkou arachnofaunu lze zařadit sklípkany z pěti terafosidních 

podčeledí (Lüddecke et al. 2018). Druhy podčeledi Ischnocolinae se vyskytují v Africe, v jižní 

Evropě, na Blízkém Východě, na některých ostrovech v Indickém oceánu, na Indickém 

subkontinentu, v Jižní a ve Střední Americe a na Antilských ostrovech. Podčeleď 

Eumenophorinae má zástupce v Africe, na Madagaskaru a na jihozápadě Arabského 

poloostrova. Pavouci podčeledí Stromatopelinae a Harpactirinae žijí pouze na africkém 

kontinentu (Schmidt 2003). Druhy podčeledi Selenogyrinae obývají západní Afriku  

a severovýchodní část Indického subkontinentu (Schmidt 2003). Podle Lüddeckeho et al. je 

podčeleď Eumenophorinae nejbazálnějším terafosidním kladem (Lüddecke et al. 2018). 

Podčeleď Ischnocolinae není podle většiny studií pravděpodobně monofyletická. Někteří autoři 

ji považují za spíše odvozenou a umisťují ji do blízkosti podčeledi Selenocosminae (Lüddecke 

et al. 2018). Pavouci podčeledi Selenocosminae obývají jižní Asii a Austrálii (Schmidt 2003). 

Podle jiných autorů je podčeleď Ischnocolinae bazálnější než podčeleď Eumenophorinae 

(Guadanucci 2014). Podčeledi Stromatopelminae a Harpactirinae jsou někdy klasifikovány 

jako sesterské (Lüddecke et al. 2018). Větev tvořená podčeleděmi Stromatopelminae  

a Harpactirinae vychází podle některých fylogenetických analýz jako nejodvozenější skupina 

v rámci čeledi (Lüddecke et al. 2018). Jiné studie pokládají 1) podčeleď Harpactirinae  

za odvozenější než Ischnocolinae a bazálnější než Eumenophorinae a 2) podčeleď 

Stromatopelminae za jednu z nejodvoznějších terafosidních podčeledí (Guadanucci 2014). 

Fylogenetická pozice podčeledi Selenogyrinae je nejasná (Lüddecke et al. 2018). Někteří autoři 

ji zařazují do blízkosti podčeledí Eumenophorinae a Stromatopelminae (Guadanucci 2014). 
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Podčeleď Eumenophorinae poprvé vymezil Pocock (1897). Raven uvádí jako morfologický 

diagnostický znak prolaterální koxu prvního páru kráčivých končetin porostlou řadou štětin, 

které zapadajících do řady štětin na retrolaterální straně maxil (Raven 1985). V současném 

pojetí zahrnuje podčeleď Eumenophorinae třináct rodů: Anoploscelus, Batesiella, Encyocrates, 

Eumenophorus, Hysterocrates, Loxomphalia, Loxoptygus, Mascaraneus, Monocentropus, 

Myostola, Pelinobius, Phoneyusa a Sahydroaraneus (Raven 1985, Schmidt 2003, Mirza et al. 

2014). Výčet eumenophoriních rodů se ale podle různých autorů velmi odlišuje. Někteří  

do podčeledi Eumenophorinae řadí například také rody Stromatopelma a Heteroscodra (Raven 

1985). Tyto rody ale do této čeledi nezapadají, jak upozorňuje i tento autor.  Podle jiných autorů 

jsou tyto dva rody součástí jinak americké podčeledi Aviculariinae  (Fukushima & Bertani 

2017), podle dalších autorů tvoří vlastní klad označovaný jako podčeleď Stromatopelminae 

(Schmidt 2003). V recentní práci založené na molekulárních znacích je podčeleď 

Stromatopelminae řazena jako velmi blízce příbuzná k podčeledi Harpactirinae (Lüddecke et 

al. 2018).  Také příslušnost rodu Monocentropus k podčeledi Eumenophorinae je pokládána  

za  nejistou (Lüddecke et al. 2018). Rod Monocentropus se vyskytuje na Madagaskaru, 

v Jemenu a na jemenském ostrově Sokotra. Podle Lüddeckeho et al. (2018) práce se jedná  

o samostatný terafosidní klad oddělený od podčeledi Eumenophorinae. Většina druhů podčeledi 

Eumenophorinae se řadí k velkým sklípkanům. Některé druhy, například Pelinobius muticus 

nebo Hysterocrates hercules, přesahují v rozpětí končetin dvacet centimetrů.  

Podčeleď Ischnocolinae je zatím fylogeneticky obtížně uchopitelná. Někteří autoři ji spojují  

do společného kladu s podčeledí Selenocosminae (Lüddecke et al. 2018). Dříve byla 

umisťována i na bázi fylogenetického stromu terafosidů. Na rozdíl od ostatních terafosidů chybí 

totiž ischnocolinům výrazně vyvinutá tarsální scopula  (Raven 1985). Jejich poměrně málo 

vyvinuté tarsální scopuly na předních dvou párech kráčivých končetin jsou rozděleny pásem 

štětin. Na třetím a čtvrtém páru kráčivých končetin jsou tarsální scopuly ještě tenčí nebo téměř 

chybí. Tyto znaky byly označovány za autapomorfii podčeledi Ischnocolinae (Guadanucci 

2014). Později však byly hodnoceny jako plesiomorfní (Guadanucci 2014). V Ravenově 

obsáhlé práci (1985) je podčeleď Ischnocolinae označena za parafylum, monofyletickou 

klasifikaci ischnocolinů však autor nenavrhl. I podle některých současných studií podčeleď 

Ischnocolinae monofyletická není (Opatová et al. 2019). Rody Reichlingia  

a Trichopelma, často považované za ischnocoliní byly dříve řazeny do čeledi Barychelidae 

(Guadanucci 2014). Zástupci podčeledi Ischnocolinae se řadí většinou k menším terafosidům. 

Pro ischnocoliny jsou typické jednoduché palpální bulby s rovným subtegulem, většinou rovný 
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dlouhý embolus bez kýlů a končetiny s velkým množstvím trnitých výrůstků (Gerschman de 

Pikelin & Schiapelli 1973). Tito pavouci obývají přirozené úkryty pod kameny,  

za odchlípnutou kůrou nebo ve skalních trhlinách, kde si spřádají pavučinové chodby 

(Guadanucci 2014).  

Podčeleď Stromatopelminae bývá dnes klasifikována jako odvozená skupina theraphosidů, 

sesterská podčeledi Harpactirinae (Lüddecke et al. 2018). Dříve byla kladena do blízké 

příbuznosti americké podčeledi Aviculariinae. Poprvé tak učinil Simon (1892). Později byla 

k těmto dvěma podčeledím přiřazena podčeleď Selenocosmiinae (Guadanucci 2014). Jako 

synapomorfie kladu Harpactirinae-Aviculariinae-Selenocosmiinae byly uváděny tarsální 

chloupky ve tvaru písmene U (Guadanucci 2014). Dnes jsou tyto znaky považovány spíše  

za homoplázie vzniklé díky podobnému prostředí, které tyto čeledi obývají a tím jsou větve  

a listy stromů. Jako určovací znaky  podčeledi Stromatopelminae bývají uváděny retrolaterální 

scopula na palpálním femuru (Gallon 2003), kruhová důlkovitá fovea (Gallon 2003), černé 

skvrny na dorzální straně tibie, metatarsu a tarsu (Gallon 2003), snížený počet labiálních 

vroubků (Gallon 2003), stridulační orgány na prvním a někdy i na druhém páru kráčivých 

končetin (Schmidt 2003), hákovité štětiny na trochanterech prvního a druhého páru kráčivých 

končetin (Schmidt 2003), koxy a trochantery s dlouhým ohnutými štětinami na horním okraji 

(Schmidt 2003), tarsy kráčivých nohou tenčí, než metatarsy, fovea je většinou prokurvní 

(Schmidt 2003).  V nejrozšířenějším pojetí zahrnuje podčeleď Stromatopelminae tři rody: 

Stromatopelma, Heteroscodra a Encyocratella. Někteří autoři odlišují ještě další rody, 

například Xenodendrophila (Gallon 2003). Pavouci podčeledi Stromatopelminae obývají pouze 

afrických kontinet a to oblast přibližně od Západní Sahary po oblast rovníku západně od Velké 

příkopové propadliny (Schmidt 2003).  

Podčeleď Harpactirinae je podle většiny fylogenetických schémat odvozenou terafosidní 

podčeledí. V tomto se shoduje jak řada fylogenetických koncepcí vytvořených na základě 

analýzy morfologických znaků (Guadanucci 2014), tak i první  molekulárně fylogenetické 

hypotézy terafosidů (Lüddecke et al. 2018). Jako diagnostické znaky podčeledi Harpactirinae 

se uvádí zřetelné štětiny na trochanterech, silné a zpeřené stridulační tyčinkovité orgány  

na trochanterech, zadní sternální sigily na okraji sterna. Počet rodů je proměnlivý v závislosti 

na pojetí různých autorů. Nejčastěji se do podčeledi Harpactirinae zařazuje deset rodů 

(Augacephalus, Bacillochirus, Brachionopus, Ceratogyrus, Eucratoscelus, Harpactira, 

Harpactirella, Idiothele, Pterinochilus a Trichognathella). Pozoruhodná je především 

taxonomická historie rodů Brachionopus a Harpactirella, které dříve nebyly považovány  
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za terafosidy a řazeny do čeledi Barychelidae (Pocock 1897). Zástupci těchto dvou rodů se 

v některých znacích od ostatních harpactirinů a ostatních terafosidů skutečně odlišují. Na rozdíl 

od ostatních zástupců podčeledi Harpactirinae nemají stridulační orgány (Schmidt 2003)  

a u samců rodu Brachionopus chybí tibiální apofýza (Schmidt 2003). Od ostatních teraphosidů 

je odlišuje absence ostrého hrbolku na labiu (Schmidt 2003), poslední článek snovacích 

bradavek, který je kratší, než předposlední (u ostatních teraphosidů je tomu naopak) (Schmidt 

2003) a jednovětevná tibiální apofýza s výrazným ostnem (kormě samců rodu Brachinopus, 

kde tibiální apofýza chybí) (Fukushima & Bertani 2017). Někteří autoři proto  

na základě analýzy morfologických znaků rody Brachionopus a Harpactirella zařadili  

do čeledi Theraphosidae, ale vymezili pro ně podčeleď Harpactirellinae (Schmidt 2003). Autoři 

jiných morfologických studií je naopak řadí do podčeledi Harpactirinae (Raven 1985).  Práce 

opírající se o molekulárně fylogenetickou analýzu podporují zařazení obou těchto rodů  

do podčeledi Harpactirinae (Lüddecke et al. 2018). Sklípkani podčeledi Harpactirinae obývají 

většinu území subsaharské Afriky (Schmidt 2003).  

3.2  Cytogenetika pavouků 

3.2.1 Karyotypy pavouků 

Pravděpodobný ancestrální pavoučí karyotyp se skládal patrně ze sedmdesáti  

až osmdesáti převážně jednoramenných (subtelocentrické: st, aktocentrické: A) chromosomů 

(Král et al. 2013). Během evoluce řádu pavouci došlo k mnoha karyotypovým přestavbám. 

Jejich následkem jsou karyotypy dnešních pavouků velice rozmanité. Pozoruhodný je samotný 

rozsah diploidních počtů. Nositeli extrémních diploidních počtů chromosomů jsou haplogynní 

araneomorfní pavouk Afrilobus sp.  s 2n ♂ = 5 (Král et al. 2019) a rovněž halogynní pavouk 

Caponia natalensis s 2n ♂ = 152 (Král et al. 2019). Výrazným trendem pavoučí karyotypové 

evoluce je snižování diploidních počtů chromosomů. Tato skutečnost je patrná z diploidních 

počtů chromosomů jednotlivých pavoučích infrařádů. Sklípkoši (Mesothelae), tedy 

nejbazálnější pavouci, vykazují karyotypy tvořené vysokými počty chromosomů. Dosud 

zjištěné hodnoty se pohybují v rozmezí 2n ♂ = 69–96 (Suzuki 1954, Kořínková & Král 2013). 

Původní karyotyp sklípkanů byl pravděpodobně tvořen čtyřiceti až padesáti, převážně 

dvouramennými (metacentrické: m, submetacentrické: sm) chromosomy (Král et al. 2013). 

Původní karyotyp sklípkaní nadčeledi Avicularioidea se pravděpodobně skládal z osmdesáti až 

devadesáti metacentrických chromosomů (Král et al. 2013). Takto vysoký diploidní počet je 

vysvětlován působením polyploidizace, která při vzniku této pavoučí linie pravděpodobně 

proběhla (Král et al. 2013).  Mezi sklípkany lze najít široké rozpětí hodnot diploidních počtů 
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chromosomů. Nejméně chromosomů v rámci tohoto infrařádu obsahuje karyotyp sklípkánka 

hnědého Atypus affinis: 2n ♂ = 14 (Řezáč et al. 2006). Takto nízká hodnota představuje v rámci 

mygalomorfních pavouků skutečně výjimku. Nejvyšší počet byl identifikován u Macrothele 

calpeiana: 2n ♂ = 132 (Král et al. 2013). Z této hodnoty je zřejmé, že v některých sklípkaních 

liniích diploidní počet chromosomů neklesá, ale vzrůstá (Král et al. 2013). Jedná se o poměrně 

vzácnou výjimku z obecného trendu snižování diploidních počtů v rámci pavoučí karyotypové 

evoluce. Druhy nejpočetnějšího, nejodvozenějšího a nejlépe probádaného pavoučího infrařádu, 

dvouplicných pavouků mají v naprosté většině poměrně nízké počty chromosomů (databáze 

Araujo et al. 2019). 

Chromosomová morfologie doznala v různých pavoučích evolučních liniích také řady změn. 

Karyotypy sklípkošů (Mesothelae) jsou tvořeny převážně akrocentrickými chromosomy 

(Kořínková & Král 2013). Naopak ve sklípkaních karyotypech převládají chromosomy 

dvouramenné (databáze Araojo et al. 2019). V řadě případů zde docházelo ke vzniku 

jednoramenných chromosomů prostřednictvím rozpadů chromosomů dvouramenných. Existují 

však i linie sklípkanů s karyotypy, ve kterých jednoramenné chromosomy výrazně převládají, 

a zároveň není zvýšen diploidní počet oproti příbuzným formám. Tento stav je pravděpodobně 

důsledkem pericentrických inverzí (Král et al. 2013). Příklady takovýchto karyotypů byly 

nalezeny v čeledích Antrodiaetidae, Cyrtauchenidae, Nemesidae a Theraphosidae (Král et al. 

2013). V rámci dvouplicných pavouků je chromosomová morfologie též poměrně pestrá.  

U haplogynních linií převažují dvouramenné chromosomy (Král et al. 2006). V některých 

skupinách jsou karyotypy tvořeny holocentrickými chromosomy. Jedná se o nadčeleď 

Dysderoidea  (Král et al. 2019). U nejodvozenějších linií dvouplicných pavouků, tedy  

u pavouků entelegynních, se nejčastěji vyskytují karyotypy tvořené jen jednoramennými 

chromosomy (databáze Araujo et al. 2019).  

3.2.2 Karyotypy sklípkanů 

Karyotypy mygalomorfních pavouků jsou stále poměrně málo prozkoumané (Král et al. 2013). 

Ze známých výsledků lze proto většinou odvodit jen základní trendy karyotypové evoluce. 

Ancestrální karyotyp mygalomorfních pavouků se skládal z vysokého diploidního počtu 

chromosomů. V rámci infrařádu potom docházelo jak ke snižování tak i zvyšování těchto počtů 

(Král et al. 2006).  

Druhy s vysokými dipoidními počty chromosomů převažují. Značnou variabilitu v diploidních 

počtech chromosomů i v jejich morfologii lze najít dokonce i mezi druhy v rámci jednoho rodu 
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(Řezáč et al. 2006). Velký rozsah diploidních počtů chromosomů byl doložen  

u řady mygalomorfních čeledí, například u čeledi Theraphosidae se pohybuje od 2n ♂ = 23 

(Hrubá 2017) do 2n ♂ = 110 (Král et al 2011). U některých druhů došlo ke snížení diploidních 

počtů chromosomů prostřednictvím chromosomových fúzí (Král et al. 2013). Pro výsledné 

karyotypy jsou často typické výrazné rozdíly ve velikosti chromosomů. Malé chromosomy 

mohou být původní chromosomy, které fúzi neprodělaly. Typickým příkladem je karyotyp 

sklípkánka hnědého (Atypus affinis)   (Řezáč et al. 2006)..  Ancestrální karyotypy 

mygalomorfních pavouků se skládaly převážně z dvouramenných chromosomů (Král et al. 

2013), stejně jako karyotypy haplogynních araneomorfních pavouků (Král et al. 2013). Jedná 

se tedy o symplesiomorfii  sklípkanů a dvouplicných pavouků (Král et al. 2013). V některých 

evolučních liniích došlo u části druhů ke vzniku karyotypů s výrazným podílem nebo i převahou 

jednoramenných chromosomů. Výrazný podíl jednoramenných chromosomů byl nalezen 

zejména u druhů s vyššími diploidními počty chromosomů. Jedná se o druhy z různých čeledí 

jako například Cyclososmia siamensis z čeledi Ctenizidae (Král et al. 2011), Microcostigmata 

amatola z čeledi Microstigmatidae (Král et al. 2013) nebo Poecilotheria formosa z čeledi 

Theraphosidae (Král et al. 2013). Přestavby chromosomů, které vedly ke zvýšení počtu 

chromosomů a  postihovaly řadu chromosomů v karyotypu, jsou interpretovány jako  centrické 

rozpady chromosomů (Král et al. 2013). Jindy došlo ke změnám morfologie všech nebo téměř 

všech chromosomů z dvouramenných na jednoramenné, přičemž nedošlo ke zvýšení 2n. 

Takovéto karyotypy se rovněž objevují u různých mygalomorfních čeledí. Příkladem může být 

Atypus karschi z čeledi Atypidae (Suzuki 1954), Iberesia machadoi z čeledi Nemesiidae, 

Pelinobius muticus z čeledi Theraphosidae nebo všichni karyotypovaní zástupci čeledí 

Barychelidae a Migidae (Král et al.  2013).  V takových případech se pravděpodobně jedná  

o důsledky pericentrických inverzí (Král et al. 2013). Tyto karyotypy nevznikly sériemi 

centrických rozpadů chromosomů. Kdyby tomu tak bylo, museli by nejbližší příbuzní jejich 

nositelů mít zhruba poloviční diploidní počty chromosomů (Král et al. 2013). Přestože byl zatím 

cytogeneticky studován nízký počet mygalomorfních druhů, je už nyní patrná značná 

karyotypová diverzita. Jednou z příčin této pestrosti by mohly být omezené migrační možnosti 

sklípkanů (Král et al. 2013). Na rozdíl od entelegynních dvouplicných pavouků se u sklípkanů 

vyskytuje jen výjimečně schopnost plachtění na pavučinových vláknech ve vzdušných 

proudech (Foelix 2011). Proto se sklípkani tak nešíří a  ke speciaci  dochází často v malých 

populacích (Král et al. 2013). Malá velikost populací umožňuje efektivnější fixaci přestaveb. 
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3.2.3 Pohlavní chromosomy pavouků 

Pavouci patří mezi živočichy s chromosomovou determinací pohlaví. Všechny dosud 

karyotypované druhy vykazují samčí heterogametii (databáze Araujo et al. 2019). Za původní 

znak je považována přítomnost dvou pohlavních chromosomů X, tedy sestava X1X20. Symbol 

0 značí nepřítomnost chromosomu Y (Král et al. 2011).  Tento systém převažuje  

u entelegynních araneomorfů, u ostatních skupin je vzácnější a pravděpodobně odvozený.  

Pro původnost této sestavy hovoří její přítomnost u bazálních pavouků, u sklípkošů 

(Mesothelae) (Suzuki 1954). Vzhledem k achiasmatickému párování těchto pohlavních 

chromosomů v průběhu samčí meiózy se jedná pravděpodobně o chromosomy nehomologické 

(Král et al. 2011). Existují dvě hlavní teorie, pokoušející se vysvětlit vznik původního 

pavoučího systému pohlavních chromosomů. Starší z nich jej považuje za důsledek rozštěpení 

jednoho původního chromosomu X, tedy vznik ze systému X0. Mělo se jednat buď  

o metacentrický chromosom X (Pätau 1948) nebo o chromosom X se dvěma centromerami 

(Pätau 1948, Suzuki 1954). Podle jiné teorie vznikl systém X1X20 z jednoho původního 

chromosomu X cestou nondisjunkce (Postiglioni & Brum-Zorrilla 1980). Pavoučí systém 

pohlavních chromosomů X1X20 byl v průběhu pavoučí karyotypové evoluce objektem řady 

chromosomových přestaveb. U řady druhů pavouků došlo ke zjednodušení tohoto systému  

a vznikl systém X0 fúzemi chromosomů X. Tento systém se vyskytuje jak v karyotypech 

některých haplogynních a entelygynních dvouplicných pavouků (Král et al. 2006), tak  

i některých sklípkanů (Král et al. 2013). Systém X0 je poměrně častý. Vznikl tedy opakovaně, 

a to různými způsoby. U některých druhů s tímto systémem je chromosom X představován 

metacentrickým chromosomem. Ten vznikl pravděpodobně  centrickou fúzí jednoramenných 

chromosomů X1 a X2 (Hackmann 1948, Postiglioni & Brum-Zorrilla 1980). U jiných druhů je 

chromosom X akrocentrický. V tomto případě mohla systém X0 vytvořit buď také tandemová 

fúze (Pekár & Král 2001) nebo postupná degenerace druhého chromosomu X prostřednictvím 

opakovaných delecí (Suzuki 1954). Častěji však docházelo ke zvyšování počtu pohlavních 

chromosomů. Mnohočetné systémy pohlavních chromosomů jsou známy u dvouplicných 

pavouků i u sklípkanů. Nejodvozenější systém dvoulicných pavouků obsahuje čtyři 

chromosomy X, tj. systém X1X2X3X40 (Kořínková & Král 2013). Podle nejstarších teorií tyto 

systémy vznikaly  štěpením původních chromosomů X. Pozdější teorie označily za hlavní sílu 

formující systémy mnohočetných systémů pohlavních chromosomů nondisjunkci (Postiglioni 

& Brum-Zorrilla 1980). Hypotézu o vzniku nondisjunkcemi podporuje unikátní chování těchto 

pohlavních chromosomů v průběhu meiotického dělení u samic. Toto chování obnáší vznik 

inaktivovaných a specifickým způsobem asociovaných bivalentů, tvořenými chromosomy X 
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(Král et al. 2011). Vznik a remodelace systémů pohlavních chromosomů nondisjuncí nebyl 

dosud prokázán u žádné jiné skupiny organismů. Duplikace a další diferenciace pavoučích 

pohlavních chromosomů může být doprovázena i jejich rozpady. Docházelo k nim patrně 

hlavně v systémech tvořených vysokým počtem chromosomů X, např. u sklípkana Macrothele 

gigas s 2n♂=X1X2X3X4X5X6X7X8X9X10X11X12X130 (Král et al. 2013). V případě některých 

složitých systémů chromosomového určení pohlaví u některých pavoučích skupin je zvažována  

i polyploidizace (Král et al. 2013). Té nasvědčuje zvláštní skladba systému pohlavních 

chromosomů, především u některých sklípkanů a haplogynních pavouků čeledi Caponiidae 

(Král et al. 2019). Stejně jako v případě duplikace jednotlivých chromosomů se jedná o proces, 

jehož role ve formování systémů pohlavních chromosomů nebyla dosud potvrzena u žádné 

skupiny organismů. Pokud v karyotypové evoluci sklípkanů polyploidizace skutečně tímto 

způsobem působila, pravděpodobně se tak stalo na počátku evoluce sklípkaní nadčeledi 

Avicularioidea (Král et al. 2019). Podobně tomu bylo u čeledi Caponiidae (Král et al. 2019). 

Duplikace jednotlivých pohlavních chromosomů i polyploidizace často vedou ke ztrátě funkce 

systémů chromosomového určení pohlaví (Mable 2004). Pokud by tyto procesy skutečně 

formovaly systémy pohlavních chromosomů u některých pavoučích linií, musely by existovat 

kompenzační mechanismy, minimalizující jejich negativní dopady.  

Podle dosavadních výsledků je chromosomová determinace pohlaví pavouků ještě složitější. 

Kromě diferencovaných pohlavních chromosomů jsou u pavouků přítomny i páry morfologicky 

nediferencovaných pohlavních chromosomů XY (dále SCP, sex chromosome pairs).  

U některých sklípkanů se jedná dokonce o dva páry (Král et al. 2013). Podle 

publikované hypotézy představuje jeden pár nediferencovaných pohlavních chromosomů 

ancestrální stav pohlavních chromosomů u pavouků (Král et al. 2011). Mnohočetné 

chromosomy X mohly vznikat nondisjunkcemi chromosomu X tohoto páru (Král 2007).  

Spektrum evoluce pohlavních chromosomů pavouků dále rozšiřují neopohlavní chromosomy 

vzniklé chromosomovými přestavbami mezi autosomy a gonosomy (Rowell 1985, Řezáč et al. 

2006, Král et al. 2006, Král et al. 2013). Neopohlavní chromosomy mohou u pavouků vznikat 

jak přestavbami mezi diferencovanými pohlavními chromosomy a autosomy, tak i přestavbami 

mezi chromosomy nediferencovaného páru pohlavních chromosomů a autosomy (Král 2007). 

Translokace mezi autosomem a chromosomem X mohla vytvořit systém X1X2Y, přítomný  

u několika  čeledí haplogynních dvouplicných pavouků (Král et al. 2019). V některých liniích 

byl tento chromosom Y ztracen (Král et al. 2006).  
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Pavoučí pohlavní chromosomy vykazují řadu specifických rysů nejen ve své morfologii  

a evoluci, ale také ve svém chování v průběhu buněčného cyklu (Král et al. 2011). Kondenzace 

pavoučích chromosomů X probíhá již v premeiotické interfázi, a to jak u samců, tak u samic. 

Pohlavní chromosomy pavoučích samců během meiózy párují achiasmaticky, a to podélně nebo 

svými konci. Spojování chromosomů konci je běžné především u sklípkanů a haplogynních 

pavouků, spojování po celé délce bylo identifikováno  u řady entelegynních pavouků (Král et 

al. 2011). Spojení je zprostředkováno různými způsoby, například strukturou nazývanou 

spojovací lamina (junction lamina), podobnou synaptonemálnímu komplexu (Benavente et al. 

1982). V průběhu samičí meiózy dochází k párování homologických chromosomů X již 

v premeiotické interfázi (Král 2007). Pohlavní chromosomy zůstávají inaktivovány až  

do profáze I. Během těchto fází jsou bivalenty tvořené gonosomy asociovány jedním koncem.  

3.2.4 Pohlavní chromosomy sklípkanů  

Systémy pohlavních chromosomů mygalomorfních pavouků jsou velmi odvozené. Sklípkani 

nadčeledi Avicularioidea patří mezi pavouky, jejichž gonosomové systémy byly velmi 

pravděpodobně již na počátku evoluce celé linie formovány působením genomové duplikace   

a nondisjunkcí (Král et al. 2013). Pohlavní chromosomy sklípkanů jsou většinou dvouramenné. 

Výjimkou jsou druhy s výraznou převahou jednoramenných autosomů. U nich jsou 

jednoramenné i gonosomy (Král et al. 2013). Pozoruhodná je přítomnost jednoramenných 

gonosomů u druhů rodu Linothele z čeledi Dipluridae, kde je většina chromosomů 

dvouramenných (Král et al. 2013). Druhy nadčeledi Atypoidea mají systém X0 (Řezáč et al. 

2006). Výjimkou je druh   Atypus affinis s neopohlavním systémem XY (Řezáč et al. 2006). 

V nadčeledi Avicularioidea naopak převažují  gonosomální systémy s několika chromosomy X 

(Král et al. 2013). Systém X1X2X3X40 je pro nadčeleď Avicularioidea zřejmě původní (Král et 

al. 2013). Tento systém pravděpodobně vznikl duplikací systému X1X20. Na jeho vznik 

duplikací genomu ukazuje meiotické chování chromosomů X (Král et al. 2011).  Nejsložitější 

systémy (tvořené nejvíce chromosomy), byly nalezeny u rodů Macrothele  

a Paratropis, které patří do bazálních linií nadčeledi Avicularioidea (Král et al. 2013).   

Na vzniku systémů s více, než čtyřmi chromosomy X se nejspíše podílely série centrických 

štěpení a nondisjunkce (Král et al. 2013). Systémy s nižším počtem chromosomů X jsou 

pravděpodobně důsledky chromosomových fúzí (Král et al. 2013).  

U některých druhů mygalomorfních pavouků jsou známy i systémy s neopohlavními 

chromosomy a chromosomem Y. Jedná se například o Ischnothele caudata (XY) z čeledi 

Dipluridae, Cyphonisia sp. (XY) z čeledi Barychelidae nebo Paratropis sp.  z čeledi 
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Paratropididae (X1X2X3X4X5X6X7Y). Vzniku systémů s chromosomem Y přestavbou mezi 

autosomy a gonosomy nasvědčuje mj. i chiasmatické párování mezi chromosomy X a Y (Král 

et al. 2013).  

Z hlediska chování pohlavních chromosomů v pohlavní dráze lze u sklípkanů sledovat dva 

specifické znaky. Za prvé mnohočetné chromosomy X nejsou ve spermatogoniích nikdy 

heteropyknotické. Za druhé, na počátku diplotene migrují tyto chromosomy z periferie 

buněčného jádra do  středu figury, kde zůstávají až do metafáze I (Král et al. 2013).  

U chromosomů X dvouplicných pavouků k této migraci nedochází (Král et al. 2013).  

V karyotypech řady sklípkaních druhů byly cytologicky detekovány SCP. U mygalomorfů jsou 

SCP tvořeny velkými dvouramennými chromosomy. Chování sklípkaních SCP vykazuje také 

několik specifických jevů. Na rozdíl od dvouplicných pavouků jsou sklípkaní SCP 

detekovatelné již od spermatogoniální profáze (Král et al. 2011). Meiotická heterochromatizace 

chromosomů tvořících SCP je u sklípkanů mnohem častější než u dvouplicných. Meiotická 

heterochromatinizace SCP může zamezovat rekombinaci s  ostatními pohlavními chromosomy 

(Král et al. 2011). V některých sklípkaních čeledích SCP identifikováno nebylo, což je 

připisováno absenci specifického chování, nikoli absenci SCP (Král et al. 2013). Jak bylo již 

uvedeno, u některých sklípkanů byly nalezeny dva SCP, například u hexatelidů  

a novosvětských terafosidů. Chromosomy obou SCP se během anafáze I rozchází k opačným 

pólům buňky. Lze tedy předpokládat, že se každý SCP skládá z chromosomu X a Y. Druhý 

SCP vznikl patrně duplikací (Král et al. 2013). 

3.3 Nukleolární organizátory u pavouků 

Oblasti organizátorů jadérka (dále jen NORy, z anglického nucleolus organizer regions) jsou 

oblasti na chromosomech, ve kterých se nachází tandemové repetice některých genů  

pro ribosomální RNA (rRNA) (O’ Sullivan et al. 2013). V jadérku dochází k transkripci genů 

pro rRNA a k syntéze ribosomů (Schöfer & Weipoltshammer 2018).  Konkrétně se jedná  

o geny pro 18S, 5,8S a 28S rRNA ležící za sebou v tandemových repeticích v tomto pořadí 

(Britton-Davidian et al. 2011).  Jsou transkribovány společně, jako 45S rRNA, a to 

polymerázou I (Sochorová et al. 2018). Geny pro 18S, 5,8S a 28S r RNA jsou v rámci 

transkripční podjednotky odděleny dvěma  spacery a vnějším transkribovaným spacerem 

(Cazaux et al. 2011).  Naproti tomu geny pro 5S RNA leží mimo oblasti organizátorů jadérka 

a jsou přepisovány RNA polymerázou III (Potapova & Gerton 2019). Oblasti organizátoru 

jadérka jsou na chromosomech často patrné jako sekundární konstrikce (Sumner 2003).  
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Jadérko je lokalizovano uvnitř jádra většiny eukaryotických buněk. Je přítomno během 

interfáze, tehdy v něm lze rozlišit fibrilární centrum, fibrilární složku  

a granulární složku (O’ Sullivan et al. 2013). Granulární složka obaluje fibrilární složku  

a fibrilární centrum (Schöfer & Weipoltshammer 2018). Okraje jadérka obklopuje 

perinuleolární euchromatin i heterochromatin (Schöfer & Weipoltshammer 2018). Ribosomální 

DNA se nachází ve fibrilární složce a v perinukleolárním heterochromatinu. Ribosomální RNA 

se pak objevuje, jak ve fibrilární, tak v granulární složce. Fibrilární složka je také prostorem, 

kde probíhá transkripce rRNA (Schöfer & Weipoltshammer 2018).  

Jadérko během buněčného cyklu v typickém případě  vzniká při přechodu z pozdní telofáze  

do časné interfáze (Hernandez-Verdun 2011). Jeho vznik je iniciován transkripcí lokusů 

polymerázou I (Dousset et al. 2000). U naprosté většiny vyšších eukaryot se jadérko během 

buněčného dělení rozpadá. Na počátku mitózy je zastavena transkripce rRNA genů (Roussel et 

al. 1993). Během profáze následuje samotný rozpad jadérka (Hernandez-Verdun 2011). 

V metafázi dochází k disociaci RNA polymerázy I a rozpadu NORů (Hernandez-Verdun 2011). 

U některých organismů se však jadérko v profázi nerozpadá a přetrvává v průběhu celé mitózy. 

Tento fenomén se nazývá perzistence jadérka (Heneen & Nichols 1966). Poměrně často se 

objevuje u organismů, u kterých se během mitózy nerozpadá ani jádro. Většinou jde  

o jednobuněčné eukaryotické organismy.  Výjimečně se perzistence jadérka objevuje  

i u mnohobuněčných eukaryotických organismů s otevřenou mitózou, při které se jádro 

rozpadá. Příkladem může být křečík čínský (Cricetulus griseus) (Heneen & Nichols 1966). 

K perzistenci jadérka dochází také v některých specifických populacích lidských buněk, 

například v krátkodobých buněčných kulturách z buněk periferní krve nebo v morku kostí 

(Heneen & Nichols 1966). Poměrně běžná je perzistence jadérka u rostlin (Brown & Emery 

1957, Hakansson  & Levan 1942, Levan 1944). Ribosomální RNA společně s ribosomálními 

proteiny vytváří malou a velkou podjednotku   ribosomu (Cruz et al. 2015).  

Počet transkripčních jednotek 45S rRNA i 5S rRNA vykazuje velkou mezidruhovou variabilitu 

(Sumner 2003). U mnoha organismů byla zjištěna pozitivní korelace mezi velikostí genomu  

a počtem kopií rDNA genů (Prokopowich et al. 2003).Vysoké počty kopií rDNA genů byly 

nicméně objeveny i u živočichů s malými genomy (Symonová et al. 2017). Naopak existují 

druhy s velkými genomy a s vysokými diploidními počty chromosomů vykazující nízké počty 

kopií  (Mlinarec et al. 2016).  
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Eukaryotické organismy se rovněž výrazně liší v počtu a v lokalizaci oblastí organizátoru 

jadérka. Mezi živočichy bylo identifiováno od 1 do 54 lokusů NORů (Sochorová et al. 2018). 

54 oblastí organizátorů jadérka se nachází v karyotypu jihoamerické ryby Schizodon fasciatus 

z řádu trnobřiší (Characiformes). Vysoké počty lokusů NORů mohou být důsledkem 

polyploidizačních událostí (Sochorová et al. 2018), rekombinací mezi lokusy (Cazaux et al. 

2011), pohybu transpozonů (Symonová et al. 2013) nebo integrace extrachromosomálně 

replikované rRNA (Cohen et al. 2010). Podle současného stavu znalostí distribuce lokusů  

NORů má většina živočichů ve svém karyotypu pouze jednu tuto oblast (Sochorová et al. 2018).    

U člověka jsou tyto oblasti lokalizovány na krátkých raménkách třináctého, čtrnáctého, 

patnáctého, dvacátého prvního a dvacátého druhého chromosomového páru (Henderson  

et al.1972). U myši domácí (Mus musculus) leží lokusy NORů také na pěti autosomových 

párech. V tomto případě se jedná o dvanáctý, patnáctý, šestnáctý, osmnáctý a devatenáctý pár 

(Britton-Davidian 2011). Mezi počtem lokusů NORů a lokusů 5S rDNA není pravděpodobně 

žádná souvislost (Sochorová et al. 2018). Variabilitu v počtu a v distribuci lokusů NORů lze 

někdy pozorovat i mezi různými buněčnými populacemi v rámci jednoho druhu (Schöfer & 

Weipoltshammer 2018).  

Lokusy NORů mohou ležet v jakékoli oblasti chromosomu. V některých pozicích  byly 

nalezeny u řady druhů, v jiných se naopak objevují velice vzácně (Sochorová et al. 2018). 

Například u savců, ryb nebo měkkýšů jsou lokusy NORů lokalizovány především poblíž 

centromer, zatímco například u členovců byla v poloze lokusů NORů zjištěna značná variabilita 

(Sochorová et al. 2018). Často se vyskytující pozice poblíž konců chromosomových ramen je 

některými autory dávána do souvislosti s lokalizací rDNA chromatinu v jadérku a v jeho okolí 

(Gornung 2013). Podle současného stavu znalostí je nejčastější pozicí lokusů NORů pozice 

subtelomerická (Sochorová et al. 2018). Zatím není známo, jestli má tato poloha nějakou 

biologickou funkci.  Byla formulována řada hypotéz o významu subtelomerické polohy lokusů 

NORů. V rostlinné cytogenetice je zmíněná pozice zdůvodňována například  hypotézou 

chromosomového pole (Lima-de-Faria 1976). Pozice lokusů NORů je pravděpodobně 

ovlivněna stavbou chromosomů, stavbou jadérka a dynamikou alelických rekombinací (Roa & 

Guerra 2012). Velmi silně je terminální pozice lokusů NORů konzervována na holokinetických 

chromosomech (Roa & Guerra 2012). Nelze vyloučit ani strukturní funkci rDNA 

heterochromatinu ve stabilizaci telomerických a centromerických oblastí (Sochorová et al. 

2018). Další možnost by mohla souviset s mechanismem společné evoluce, kterým se rDNA 
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geny vyvíjí (Parks et al. 2019). Mohlo by se jednat o  větší efektivitu společné evoluce  

v subtelomerických oblastech, než v jiných oblastech chromosomu (Sochorová et al. 2018).   

Detekci NORů lze provádět pomocí stříbření (Lau et al. 1978). Metoda spočívá v barvení 

proteinů asociovaných s rRNA dusičnanem stříbrným, tedy ne samotných NORů  (Trere 2000). 

Navíc jsou detekovány pouze proteiny těch NORů, které se podílely na vzniku a fungování 

jadérka v průběhu předchozí  interfáze (Miller et al. 1976). Proto se dnes k detekci NORů častěji 

používají hybridizační techniky, kdy sekvence rDNA hybridizují se sondami  (Sumner 2003).  

Evoluce lokusů NORů u pavouků je zatím známa poměrně málo. U haplogynních 

araneomorphů se lokusy NORů často objevují na pohlavních chromosomech (Král et al. 2006), 

tato poloha byla zjištěna i u jiných skupin živočichů (Artoni & Bertollo 2002). Entelegynní 

pavouci naopak v typickém případě vykazují umístění lokusů NORů na dvou autosomových 

párech (Dolejš et al. 2011). U některých araneomorphních pavouků byly odhaleny značně 

rozsáhlé NORy, byť menší než u mygalomorfů (Dolejš et al. 2011).    

V rámci mygalomorfních pavouků byla poloha lokusů NORů identifikována u některých 

zástupců čeledí Antrodiaetidae, Dipluridae, Mecicobothriidae, Nemesiidae a Theraphosidae 

(Král et al. 2013).  Doposud byla zjištěna přítomnost jednoho až dvou párů lokusů NORů, 

typická poloha lokusů NORů u mygalomorfních pavouků je na konci ramen. Jedná se 

pravděpodobně o sympleziomorfní znak sdílený mygalomorfy a araneomorfy (Král et al. 2013). 

NORy mygalomorfních pavouků jsou často velice rozsáhlé ve výrazných sekundárních 

konstrikcích (Řezáč et al. 2006), tuto expanzi lokusů NORů snad lze připsat kompenzaci jejich 

nízkého počtu (Král et al. 2013). Celé tyto rozsáhlé NORy jsou pravděpodobně aktivní, protože 

při vizualizaci stříbřením se barví celé (Král et al. 2013). Lokalizace lokusů NORů  

na gonosomech je u mygalomorfů pravděpodobně značně vzácná. Zatím byla prokázána pouze  

u rodu Ischnothele a Linothele z čeledi Dipluridae. Ke vzniku tohoto znaku došlo u obou skupin 

téměř jistě nezávisle (Král et al. 2013). Přítomnost lokusů NORů na gonosomech nelze vyloučit 

u rodu Aliatypus (Král et al. 2013). U rodu Iberesia z čeledi Nemesiidae jsou lokusy NORů 

přítomny na jednom chromosomů tvořících SCP. U tohoto chromosomu leží na obou jeho 

koncích, zatímco na homologickém chromosomu NOR chybí (Král et al. 2013). 
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3.4 Konstitutivní heterochromatin u pavouků  

Chromosomový materiál eukaryotických organismů se nazývá chromatin. Je tvořen DNA, 

histony a nehistonovými proteiny (Sumner 2003).  Chromatin je strukturně a funkčně rozdělen 

na euchromatin a heterochromatin. Tyto dva základní typy chromatinu poprvé odlišil Emil 

Heitz (Heitz 1928). Euchromatin obsahuje většinu genů organismu, vykazuje transkripční 

aktivitu a je méně kondenzován než heterochromatin. Představuje většinu chromatinu 

chromosomových ramének, naopak v centromerických a telomerických oblastech převažuje 

konstitutivní heterochromatin (Sumner 2003). Heterochromatin je geneticky inaktivní, je 

kondenzovanější než euchromatin, většinou v něm převažují středně či vysoce repetitivní 

sekvence a k rekombinacím v něm dochází jen velice vzácně (Sumner 2003). 

Heterochromatin se strukturně a funkčně dělí na dva typy, a to na fakultativní a konstitutivní 

(Brown 1966). Fakultativní heterochromatin vzniká v závislosti na buněčném typu, 

ontogenetické fázi nebo pohlaví. Proces inaktivace chromatinu za vzniku fakultativního 

heterochromatinu se nazývá heterochromatinizace (Sumner 2003), jejím typickým příkladem 

je inaktivace chromosomu X u savčích samic (Lyon 1961). 

Naopak oblasti konstitutivního hetrochromatinu jsou stále kondenzovány. Konstitutivní 

heterochromatin hraje roli například při supresi transpozonů nebo při párování a segregaci 

chromosomů. (Allshire & Madhani 2018). U většiny organismů je heterochromatin lokalizován 

v oblasti centromer, velmi často rovněž v telomerických oblastech (Jansen et al. 2018). Tento 

typ heterochromatinu lze na chromosomech detekovat metodou C-pruhování, kdy pruhy 

odpovídají bloků konstitutivního heterochromatinu. C pruhy jsou patrné, jako tmavé oblasti  

na chromosomech (Sumner 1972).  

Distribuce bloků konstitutivnícho heterochromatinu u pavouků většinou nevykazuje výraznou 

odchylku proti stavu běžnému u ostatních eukaryotických organismů. Heterochromatin se 

nachází především v centromerických oblastech (Postiglioni & Brum-Zorilla 1980, Rowell 

1985, Datta & Chatterjee 1988, Gorlova et al. 1997, Král et al. 2006, Dolejš et al. 2011, Král et 

al. 2013). Méně častá je u pavouků poloha bloků konstitutivního heterochromatinu 

v telomerických oblastech, kde je známa například u druhů Argiope shillogensis, Cyclosa 

spirifera, Neoscona achine, Neoscona poonaensis (dnes Eriovixia poonaensis) nebo Nephila 

clavata (dnes Trichonephila clavata) (Datta & Chatterjee 1988). Intersticiální poloha bloků 

konstitutivního heterochromatinu, tedy poloha v chromosomovém raménku mezi 

centromerickou a telomerickou oblastí, je u pavouků vzácná. Byla identifikována například  
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u druhu Nephiligys cruentata (dnes Nephilingis cruentata) z čeledi křižákovití (Araújo et al. 

2005). Výjimečně je konstitutivním heterochromatinem tvořeno celé chromosomové rameno, 

napříkladu u druhu Poecilotheria formosa (Král et al. 2011). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

33 
 

4 Materiál a metodika 

4.1 Materiál 

Pavouci ke studijním a výzkumným účelům byli zpravidla zakupováni na chovatelských 

burzách v České republice a ve Spolkové republice Německo, v některých případech byli 

získáni darem. Jednalo se jak o materiál z terénních sběrů, tak o odchovy v zajetí, kdy je přesná 

lokalita původu často již nedohledatelná. Analyzováno bylo celkem 15 druhů sklípkanů. 

V tabulce č. 1 je uveden přehled těchto druhů zařazených do příslušných podčeledí s uvedením 

počtu studovaných exemplářů, pohlaví, ontogenetického stádia a lokality (v případě terénních 

sběrů) daného jedince, areálu výskytu každého druhu a metod použitých při analýze daného 

jedince. 

Pro stanovení karyotypu každého druhu pavouka jsou nejdůležitější informace 

z heterogametického pohlaví. Při stanovení karyotypu je totiž třeba mít informace o pohlavních 

chromosomech, většinu lze získat pouze z meiotického dělení heterogametického pohlaví. 

Všechny fáze meiotického dělení lze pozorovat a studovat pouze u adultních nebo subadultních 

samců. Proto bylo nutné některé exempláře chovat do dosažení adultního nebo subadultního 

stádia. Chov probíhal v plastových boxech na terarijním substrátu, u některých jedinců 

v klimaboxu (27 °C). Pavouci byli krmeni cvrčky (Acheta domestica nebo Melanogryllus 

desertus), minimálně jednou týdně. Pohlaví nedospělých jedinců bylo určeno analýzou 

morfologie exuvie. Adultní stádium samců bylo rozeznáno podle přítomnosti bulbů  

na makadlech. Vypitvané exempláře byly uskladněny v čistém ethanolu a deponovány ve sbírce 

laboratoře školitele nebo poskytnuty k determinaci odborníkům na taxonomii terafosidních 

sklípkanů.  
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Tabulka 1: Přehled studovaných druhů.  
Údaje o rozšíření druhů byly převzaty z  databáze World Spider Catalog. Ve sloupci aplikované metody jsou 
uvedeny cytogenetické techniky, pomocí kterých byly karyotypy jednotlivých druhů zkoumány: Giemsa-
vyhodnocení standardních chromosomových preparátů, FISH-fluorescenční in situ hybridizace, C-pruhování-
detekce konstitutivního heterochromatinu. Všechny uvedené metody jsou popsány níže v kapitole metodika.  
 
 

Taxon Počet 
jedinců 

Pohlaví  Ontogenetické 
stadium 

Lokalita Rozšíření Aplikované 
metody 

EUMENOPHORINAE 
Hysterocrates 
hercules 

1 ♂ adultní chov západní a 
střední 
Afrika 

Giemsa, 
FISH 

Monocentropus 
balfouri 

1 ♂ subadultní chov Jemen 
(Sokotra) 

Giemsa 

HARPACTIRINAE 
Augacephalus 
ezendami 

1 ♂ subadultní chov východní 
Afrika 

Giemsa 

Brachionopus sp. I 1 ♂ subadultní 27.360128S, 31.984800E 
Pongola Game Reserve, 
KwaZulu-Natal, Jihoafrická 
republika, sbíráno 
24.III.17, Pavel Just 

jižní 
Afrika  

Giemsa, 
 

Brachionopus sp. 
II 

1 ♂ subadultní 25.603055S, 30.974972E, 
Barberton 1, 
KwaZulu-Natal, 
Jihoafrická republika, 
sbíráno 5.IV.17, Pavel Just 

jižní 
Afrika 

Giemsa 

Brachionopus sp. 
III 

2 ♂ subadultní 26.909544S, 32.314619E 
Ndumo Game Reserve – Camp, 
KwaZulu-Natal, 
Jihoafrická republika, 
sbíráno 3.IV.17, Pavel Just 
 

jižní 
Afrika 

Giemsa, 
 

Ceratogyrus 
darlingi 

1 ♂ adultní chov jižní 
Afrika 

Giemsa, 
FISH 

Harpactira 
dictator 

1 ♂ subadultní chov jižní 
Afrika 

Giemsa 

Harpactira 
overdijki 

1 ♂ subadultní  chov jižní 
Afrika 

Giemsa, 
C-pruhování 
 

Harpactira 
pulchripes 

1 ♂ subadultní  chov jižní  
Afrika 

FISH 
 

Idiothele mira 1 ♂ subadultní chov jižní 
Afrika 

FISH, 
C-puhování 
 

ISCHNOCOLINAE 
Heterothele 
gabonensis 

1 ♂ subadultní chov západní 
Afrika 

Giemsa 

STROMATOPELMINAE 
Ecyocratella 
olivacea 

1 ♂ subadultní chov východní 
Afrika 

Giemsa 

Heteroscodra 
maculta 

1 ♂ subadultní chov střední a 
západní 
Afrika 

Giemsa, 
FISH 

Stromatopelma 
calceatum 

1 ♂ subadultní chov západní 
Afrika 

Giemsa, 
FISH 
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4.2 Metodika 

4.2.1 Příprava chromosomových preparátů 

Chromosomové preparáty byly připravovány podle protokolu Dolejše et al. (2011). Tento 

protokol je modifikací postupu vypracovaného Trautem et al. (1979) a byl použit k přípravě 

chromosomových preparátů ze slíďáků (Dolejš et al.  2011). V této práci bylo zařazeno ještě 

několik dalších změn uvedených v Král et al. (2013), které umožnily přípravu kvalitnějších 

preparátů z terafosidních sklípkanů. Exempláře sklípkanů byly usmrceny v mrazničce  

při teplotě -20 °C. Doba usmrcení se podle velikosti exempláře pohybovala od 15 do 25 minut. 

Následně byla provedena pitva ve fyziologickém roztoku, vyvinutém původně pro motýly rodu 

Ephestia (Lokwood 1961). U všech exemplářů byly vypreparovány gonády, popř. i střevo. 

Vypreparovaná tkáň byla po dobu 40 minut vystavena působení hypotonizačního roztoku 

(0,075 M KCl (Sigma-Aldrich)).  Oproti protokolu Dolejše et al. (2011), v němž autoři 

hypotonizovali tkáně po dobu 12 až 15 minut, se jednalo o výrazné prodloužení, které umožnuje 

lepší rozestup většího množství chromosomů. V následujících krocích byla tkáň fixována. Před 

fixací byl získaný materiál rozdělen zhruba na polovinu. Jedna polovina byla fixována v roztoku 

kyseliny octové (Merck) a methanolu (Merck) v objemovém poměru 1:3, druhá polovina  

v roztoku kyseliny octové a ethanolu (Merck) (1:3). V případě obou fixačních roztoků se 

fixovalo postupně ve třech fixážích, a to po dobu 6, 10 a 20 minut. V případě poslední doby 

fixování se jedná o minimální čas, většina materiálu zůstala v roztoku déle (než byla dále 

zpracována). Z takto připraveného materiálu byly vyráběny mikroskopické preparáty. Na každé 

podložní sklíčko byla nanesena malá část tkáně (cca 1mm3), která byla neprodleně zakápnuta 

několika kapkami 60 % kyseliny octové. Pomocí dvou wolframových jehel byla z tkáně v tomto 

roztoku vytvořena buněčná suspenze. Sklíčko se suspenzí bylo následně přeneseno  

na histologickou ploténku o teplotě 40°C. Suspenze byla wolframovou jehlou vlečena  

pro povrchu skla za současného odpařování tekutiny. Zbytek kapky byl ze sklíčka sklepnut. 

V některých případech, především pro potřeby C-pruhování, bylo roztírání prováděno při nižší 

teplotě plotny (35 °C), snížení teploty vedlo v některých případech též k lepšímu rozprostření 

chromosomových figur. Kontrola kvality figur a hustoty materiálu byla průběžně prováděna 

prohlížením preparátů ve světelném mikroskopu ve fázovém kontrastu.  

Hotové preparáty byly obarveny Giemsovým roztokem (Merck) v modifikovaném 

Sørensenově fosfátovém pufru (1:20). Doba barvení byla 24 minut při pokojové teplotě. Část 

preparátů byla ponechána neobarvená pro aplikaci dalších technik (C-pruhování, FISH). 

Preparáty pro FISH byly odvodněny vzestupnou alkoholovou řadou (postupně v 70 %, 80 %  
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a 96 % etanolu, vždy 1 minuta) a zamraženy v hlubokomrazicím boxu. V případě nižšího počtu 

kvalitních skel byly v některých případech použity pro FISH experimenty preparáty obarvené 

Giemsou, z nichž bylo odstraněno barvivo, resp. imerze. K odstranění imerze byl použit oplach 

xylenem (Merck) a lékařským benzinem (Merck) a následně bylo odstraněno barvivo Giemsa 

ponořením preparátu do methanol-octové fixáže na cca 2 minuty.  

4.2.2 Analýza chromosomových preparátů 

Giemsou barvené preparáty byly pozorovány pod mikroskopem Olympus BX 50. Vybrané 

chromosomové figury byly pozorovány pod imerzním objektivem Olympus MPlanApo 100x / 

1,40 Oil. Snímky byly pořízeny chlazenou CCD kamerou (Olympus DP 71) řízenou 

počítačovým programem Cell^D. Získané snímky chromosomových figur byly proměřeny 

v programu ImageJ. Ramena všech chromosomů byla změřena od centromery ke konci 

raménka. Podle poměru dlouhého raménka (q) a krátkého raménka (p) byl pro každý 

chromosom stanoven jeho centromerický index. Podle hodnot centromerických indexů byly 

jednotlivé chromosomy klasifikovány podle Levanovy kategorizace morfologie chromosomů 

(Levan et al. 1964). Další měřenou veličinou byla relativní chromosomová délka. Jedná se  

o podíl každého jednotlivého chromosomu, popř. chromosomového páru na celkové délce 

všech chromosomů tvořících karyotyp.  Pojmem chromosomový pár se rozumí dvojice dvou 

hologických chromosomů, autosomů nebo chromosomů tvořících SCP. 

Velmi cenné informace poskytly figury samčí metafáze II. V této fázi byla nejlépe patrná 

morfologie chromosomů, navíc je často možné stanovit počet a systém pohlavních 

chromosomů.  

V případě druhů s karyotypy obsahujícími více pohlavních chromosomů, byly jednotlivé 

chromosomy X a Y seřazeny podle velikosti a očíslovány, kdy největší gonosom ve své 

kategorii byl označen jako X1 nebo Y1. Pomocí programu Corel Photopaint X3 byly 

zkonstruovány karyotypy jednotlivých druhů. K tomu byly použity metafáze II. Chromosomy 

tvořící figuru byly manuálním modem vyřezány, homologní chromosomy byly spárovány  

a tyto chromosomové páry byly uspořádány podle velikosti od největšího po nejmenší. 

4.2.3 C-pruhování 

Metoda C-pruhování slouží k detekci konstitutivního heterochromatinu. Chromosomový 

materiál na preparátech byl stabilizován v sušárně při 60 °C po dobu 60 minut. Po vyjmutí se  

a zchladnutí na pokojovou teplotu byly preparáty umístěny do 0,2 N roztoku HCl (Penta)  

na dobu 45 minut. Po uplynutí této doby byly preparáty opláchnuty destilovanou vodou. 
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Opláchnuté preparáty byly ponechány po dobu 2 hodin při pokojové teplotě, aby dokonale 

uschly. Poté byly vystaveny působení nasyceného roztoku Ba(OH)2  o teplotě 50 °C a to  

po dobu 3-5 minut. Během každého ponoření a vyjmutí skel bylo nutné odsávat buničitou vatou 

sraženinu z hladiny, aby nezanesla povrch sklíček. Použit byl nasycený roztok Ba(OH)2,  byl 

připraven z 3 g Ba(OH)2  (Sigma-Aldrich)  a 300 ml destilované vody. Tento roztok byl na topné 

desce zahříván a míchán magnetickým míchadlem. Když teplota připravovaného roztoku 

Ba(OH)2 dosáhla 90 °C, bylo ohřívání zastaveno. Připravený roztok byl ponechán, aby 

zchladnul na teplotu 50 °C a následně byl rozlit do kádinek umístěných ve vodní lázni. Po 

vyjmutí z tohoto roztoku byly preparáty opláchnuty destilovanou vodou o teplotě 30-40 °C  

a následně byly opláchnuty vlažnou vodou. Tyto oplachy odstraňují případný povlak uhličitanu 

barnatého. Potom byly preparáty ponechány při pokojové teplotě po dobu 2-3 hodin. 

Následovala inkubace v roztoku 2x SSC o teplotě 60 °C, trvající 70 minut. Poté byly preparáty 

opláchnuty destilovanou vodou. Následující den byly obarveny Giemsou jak popsáno výše. 

Doba barvení byla prodloužena na 75 minut.  

4.2.4 FISH 

U vybraných druhů byla provedena vizualizace genů pro 18S rRNA, které se nachází 

v oblastech organizátorů jadérka. Tato vizualizace byla realizována pomocí metody 

fluorescenční in situ hybridizace. K vizualizaci dochází prostřednictvím hybridizace značené 

sondy s homologickými sekvencemi chromosomů na chromosomovém preparátu. 

V experimentech byly používány biotinové sondy detekované bakteriálním proteinem 

streptavidinem konjugovaným s fluorochromem Cy3. Signál byl zesílen aplikací protilátky 

antistreptavidinu konjugované s biotinem a následným opětovným přídavkem streptavidinu-

Cy3. Toto zesílení signálu umožňuje i detekci menších clusterů. 

 Příprava sondy 

K přípravě sondy pro vizualizaci 18S rDNA u pavouků se osvědčila celogenomová DNA 

šestiočky rudé (Dysdera erythrina) (Forman et al. 2013), kterou jsem později nahradil sondou 

ze stepníka Gandanameno sp. (laboratorní linie N58). Izolace DNA byla provedena pomocí 

kitu DNeasy Blood & Tissue (Quiagen). Z pavouků fixovaných v etanolu bylo odebráno cca 

20 mg tkáně. Fragmenty této tkáně byly lyzovány působením 20 µl proteinkinázy K,  

za přítomnosti 180 µl pufru ATL, při teplotě 56 °C. K vzniklému roztoku bylo přidáno 200 µl 

pufru AL, následovala desetiminutová inkubace opět při teplotě 56 °C. Po jejím skončení byl 

roztok obohacen o 200 µl 96 % ethanolu a přenesen do kolonky ve zkumavce. Tato kolonka 
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byla následně čtyřikrát centrifugována. První, druhá a čtvrtá centrifugace probíhaly při  

6 000 x g a trvaly 1 minutu. Třetí centrifugace měla otáčky 20 000 x g a trvala  

3 minuty. Po první centrifugaci byla odstraněna frakce, která protekla kolonkou. Před druhou 

centrifugací byl k roztoku přidán promývací roztok AW1 a po ní byla opět odstraněna frakce 

pod kolonkou ve zkumavce. Poté byl roztok doplněn o 500 µl pufru AW2 a byl centrifugován 

potřetí. Před čtvrtou finální elucí centrifugací byla kolonka přenesena do nové zkumavky, 

k roztoku bylo přidáno 200 µl elučního pufru AE. Po dokončení všech centrifugací byla 

provedena kontrolní elektroforéza získaného genetického materiálu ve 2 % agarózovém gelu, 

kde byl pozorován proužek vysokomolekulární gDNA.  

Další krok v přípravě sondy představovala polymerázová řetězová reakce (PCR), prováděná  

za účelem amplifikace úseku 18S rDNA.  Forward primerem v této reakci byla sekvence  

5’ – CGAGCGCTTTTATTAGACCA (Generi Biotech) a Reverse primerem  

5’ – GGTTCACCTACGGAAACCTT (Generi Biotech) (Forman et al. 2013). PCR probíhaly 

v objemech 25 µl. V těchto reakcích byly přítomny výše popsané primery (10 µM), oba 

v objemu 1 µl. Reakční roztoky dále tvořila komerční směs PPP Master mix (Top Bio) o objemu 

12,5 µl, celogenomová DNA o hmotnosti přibližně 100 ng a zbytek objemu představovala PCR 

voda (Top Bio). Na PCR cykleru bylo naprogramováno 35 cyklů s následujícím teplotním 

profilem: 95 °C při denaturaci (30 sekund), 56 °C při nasedání primerů (30 sekund) a 72 °C  

při elongaci (1 minuta). Prodlouženy byly časy pro první denaturaci (5 minut) a poslední 

elongaci (10 minut). Materiál získaný pomocí výše popsané PCR byl podroben elektroforéze 

ve 2 % agarózovém gelu v 1x TAE pufru. Následovala excise cílového fragmentu o velikosti 

cca 1500bp a jeho purifikace pomocí kitu QIAquick Gel Extraction Kit (Quiagen). Purifikovaný 

produkt byl na závěr označen biotin-14-dATP pomocí nick translace za použití kitu Bionick 

Labeling System (Invitrogen Life Technologies). Nick translace probíhala při teplotě 16°C  

a její průběh byl kontrolován na agarozovém gelu, ideální doba značení byla stanovena  

na 1,5 - 2 hodiny. 

Byly učiněny i první kroky k optimalizaci FISH sond pro jiné často užívané genové markery. 

Testovány byly sety primerů pro následující geny: histon H3, 5S rRNA, U2 snRNA a U1 

snRNA. Provedl jsem gradientovou PCR, a to za použití primerů a protokolu specifikovaného 

v předešlých diplomových pracích pracoviště (detaily viz Pajpach 2018). Jako templáty byly 

použity celogenomové DNA sklípkana skvrnitého (Heteroscodra maculata) a sklípkana 

Idiothele mira. 
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Vlastní FISH 

Byla vytvořena směs z připravené sondy (v množství od 20 ng na sklo) a nespecifického 

kompetitora -sonikované DNA z lososích spermií (Sigma-Aldrich) (25 ng na preparát). Směs 

DNA byla pročištěna ethanolovou precipitací přídavkem 10 % objemu acetátu sodného (3 M, 

pH=5,2 (Topbio) a podchlazeného 96 % ethanolu (250 % celkového objemu). Směs byla 

následně 1 hodinu precipitována v hlubokomrazicím boxu (-75 °C) a centrifugována po dobu 

20 minut při 20 000 x g (-4°C). Po centrifugaci byl odsán supernatant a pelet DNA byl promyt 

podchlazeným 70 % ethanolem, aby byly vyplaveny zbytkové soli. Poté byla zopakována 

centrifugace. Po této centrifugaci byl dokonale odsán supernatant a byl odpařen zbytkový 

ethanol v termobloku o teplotě (37°C). Takto pročištěná DNA byla rozpuštěna 

v deionizovaném formamidu (Sigma-Aldrich) (10µl na preparát). Po 30 minutách rozpouštění 

sondy v termomixu za teploty 37 °C bylo přidáno stejné objemové množství 20 % 

dextransulfátu. Samotná denaturace sondy poté probíhala ve vodní lázni o teplotě 90 °C a trvala 

5 minut. Po dokončení denaturace byly mikrozkumavky s hybridizační směsí skokově 

ochlazeny na ledové tříšti, což zabránilo renaturaci a směs byla neprodleně aplikována  

na denaturované preparáty. 

Preparáty, připravené postupem popsaným v kapitole 4.2.1 byly nejprve odvodněny  

ve vzestupné alkoholové řadě, jak bylo popsáno výše. Jelikož sklípkaní chromosomy se jeví 

citlivější k proceduře FISH, osvědčilo se stabilizování materiálu na preparátech tzv. stárnutím 

(ageing) skel při 60°C po dobu jedné hodiny. Na materiál na preparátech bylo nutno předpůsobit 

RNázou A, za účelem odstranění RNA, která by mohla způsobovat nežádoucí pozadí. Pro každý 

preparát bylo připraveno 100 µl 2% roztoku RNázy A (Biotech) v 2x SSC. Tento roztok byl 

nanesen na preparát, kapka byla přikryta krycím sklem a preparát byl inkubován v boxu 

s navlhčeným ubrouskem při teplotě 37 °C po dobu 1 hodiny. Po inkubaci byla sklíčka 

opláchnuta ve dvou kyvetách s 2x SSC, v každé kyvetě po dobu 5 minut. 

Dalším krokem byla inkubace podložních sklíček s chromosomovým materiálem v kyvetě 

s roztokem 5 x Denhardtova reagens, ve vodní lázni (37°C po dobu 30 minut, za stálého 

třepání). Aplikace Denhardtova reagens blokuje nespecifické nasedání sondy. Následovala 

denaturace sklíček v 70 % roztoku deionizovaného formamidu v 6,7x SSC, která probíhala 

v termomixu při 68 °C po dobu 3 minut. Po dokončení denaturace byly preparáty neprodleně 

umístěny do 70 % etanolu předchlazeného na -20 °C na dobu 1 minuty, čímž byla zafixována 
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denaturovaná struktura chromosomu. Po vyjmutí byla dokončena dehydratace preparátů  

v 80 % a v 90 % ethanolu. Denaturovaná sklíčka oschla. 

Hybridizační směs připravená výše popsaným způsobem byla nanesena na jednotlivé preparáty 

v objemu 20 µl na preparát. Kapky hybridizační směsi byly přikryty krycími sklíčky, jejichž 

okraje byly zalepeny Rubber cementem (Marabu). Potom byly preparáty inkubovány 

v hybridizační komůrce, představované plastovým boxem, na filtračním papíře napuštěném  

2x SSC pufrem. Hybridizace probíhala za teploty 37 °C po dobu 20 hodin.  

Po dokončení inkubace byl nejprve z podložních sklíček odstraněn Rubber cement a krycí 

sklíčka. Dále byly preparáty vyprány v připravených roztocích. Praní v těchto roztocích 

probíhalo v kyvetách ve vodní lázni, za jejího stálého třepání. Preparáty byly opláchnuty 

v roztocích v následujícím pořadí:  

1. v 50 % formamidu v 2x SSC za teploty 46 °C, po dobu 3 x 5 minut  

2. v 2x SSC ve vodní lázni, za teploty 46 °C, po dobu 5 x 2 minuty  

3. v 0,1x SSC za teploty 62 °C, 3 x 5 minut  

Opláchnuté preparáty byly uloženy do 4x SSC / 0,1 % Tween 20 (Gerbu) a v tomto roztoku 

byly ponechány 5 minut při pokojové teplotě.  

Před samotnou detekcí biotinu bylo nutné provést blokaci nespecifických vazebných míst, aby 

se na ně nemohl vázat streptavidin. Za tímto účelem byl nanesen 2,5 % BSA (Gerbu) / 4x SSC 

v objemu 500 µl na preparát. Po první aplikaci byly preparáty uloženy do vlhké komůrky, kde 

byly za tmy a za pokojové teploty ponechány 20 minut. Po vyjmutí z komůrky byl  

na každý preparát nanesen roztok 100 µl streptavidinu-Cy3 (Jackson Immuno Research 

Laboratories) v 2,5 % BSA. Poté byly preparáty znovu umístěny do vlhké komůrky, kde byly 

inkubovány za tmy a při pokojové teplotě po dobu 30 minut. Po vyjmutí preparátů byl proveden 

jejich oplach, 3x3 minuty v 4x SSC /1 % Tween 20 při teplotě 37 °C ve vodní lázni za stálého 

třepání. Následovala opětovná blokace nanesením 2,5 % BSA / 4x SSC jak popsáno výše. 

V dalším kroku byl aplikován roztok 4 % antistreptavidin-biotinu (Vector) v 2,5 % BSA 

v objemu 50 µl na preparát. Preparáty s naneseným antistreptavidinem byly uloženy  

do termostatu, kde při teplotě 37 °C probíhala inkubace po dobu 20 minut. Následoval oplach 

skel, blokace pomocí BSA a opětovná aplikace Cy3-streptavidinu a inkubace za tmy, při teplotě 

37 °C po dobu 20 minut a závěrečná série oplachů v 4x SSC / 1 % Tween 20.  
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Chromosomy byly následně podbarveny fluorescenčním barvivem DAPI (Sigma-Aldrich). 

Barvení pomocí DAPI zahrnovalo v prvním kroku promytí preparátu v 1 % Tritonu X (Sigma 

Aldrich) / 1 x PBS při teplotě 25 °C po dobu 5 minut. Vlastní barvení pomocí DAPI trvalo  

8 minut za teploty 25 °C. Barvicím roztokem bylo v tomto případě 40 ml DAPI v 1% Tritonu 

X / 1 x PBS. Pak následovala dvě promytí. První promývání probíhalo v 1 % PhotoFlo (Kodak)/ 

1 x PBS při teplotě 25 °C po dobu 5 minut. Druhé promývání bylo provedeno PhotoFlo / H2O, 

opět při teplotě 25 °C, ovšem tentokrát pouze po dobu 1 minuty. Omyté preparáty mírně oschly, 

poté bylo naneseno 20 µl antifade DABCO, kapka byla zakryta krycím sklíčkem, přebytky 

antifade byly vytlačeny mírným tlakem přes filtrační papír. Okraje krycích sklíček byly 

překryty lakem na nehty, což zabránilo vysoušení antifade.  

Vyrobené preparáty byly pozorovány pod fluorescenčním mikroskopem typu Olympus IX81 

s imerzním objektivem 100 x a fotografovány kamerou 100x CCD.  Snímky chromosomových 

figur byly pořízeny pomocí kamery Hammatsu ORCA C4742-80-12AG. Pro sestavení 

výsledného obrazu byly použity pseudobarvy (modrá pro DAPI a červená pro Cy3), v případě 

nutnosti byl upraven kontrast barevných kanálů v SW Image Toool. 

4.2.5 Seznam použitých reagencií a komerčních kitů 

Antifade DABCO: 
0.21 M 1,4-diazabicyclooktan, 1 M  Tris-HCl (pH 8.0), 0,9 % (v/v) glycerol 
BSA: 
Hovězí sérový albumin, protein laboratorně používaný při blokaci řady reakcí 
DAPI: 
4’,6-diamidino-2-phenylindol, fluorescenční látka vázající se na na DNA, přednostně na AT 
páry 
Denhardtovo reagens: 
 1% (w/v) Ficoll (typ 400),1% (w/v) polyvinylpyrolidin, 1% (w/v) BSA. 
Fyziologický roztok Ephestia: 
0.15 M NaCl, 5.6 mM KCl, 2.4mM NaHCO3, 3mM CaCl2.2H2O, pH 7. 
Modifikovaný Sørensenův fosfátový pufr: 
0.03 M KH2PO4, 0.013 M Na2HPO4.12 H2O, pH 6,8. 
1xPBS: 
0.015 M NaCl, 0.015 KCl, 0.015 M KCl, 0.015 M KH2PO4, 0.015 M Na2HPO4. 12 H2O, pH 
7.3 
1xSSC: 
0,15 M NaCl, 0,015 C6H5O7Na3.2H2O, pH 7. 
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Komerčních kity 
 

DNeasy Blood & Tissue (Quiagen) 
Bionick Labeling System (Invitrogen Life Technologies) 
QIAquick Gel Extraction Kit (Quiagen) 
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5 Výsledky 

5.1 Ischnocolinae (Simon, 1892) 

5.1.1 Heterothele gabonensis (Strand, 1907) 

Samčí karyotyp je složen pravděpodobně z osmdesáti jednoho chromosomu (Obr. 3a). 

Přítomen je systém pohlavních chromosomů X1X2X30 (Obr.3c,d) a dva velké SCP (Obr. 3a,d).  

V průběhu mitotické metafáze lze doložit přítomnost dvouramenných i jednoramenných 

chromosomů (Obr. 3b). Během časné diplotene lze pozorovat tři chromosomy X lokalizované 

blízko sebe na okraji figury (Obr. 3c). Později v diplotene se chromosomy X ocitají uprostřed 

figury a na okrajích figur leží dvě pozitivně heteropyknotické SCP, tvořené velkými 

chromosomy (obr. 3d). 

 

Obr. 3: Heterothele gabonensis, chování chromosomů v mitotickém a meiotickém dělení samce. 
a-mitotická metafáze, přítomno je 81 chromosomů, tedy pravděpodobný úplný diploidní počet, jsou viditelné 
chromosomy SCP (trojúhelníky), b-mitotická metafáze, neúplná, z figury je patrná přítomnost dvouramenných  
i jednoramenných chromosomů, c-časná diplotene, jsou viditelné tři chromosomy X (šipky), d-pozdní diplotene, 
ve středu figury leží tři chromosomy X (šipky) a na okraji figury dvě pozitivně heteropyknotické SCP. 
(trojúhelníky). Měřítko: 10 µm. 
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5.2 Eumenophorinae (Pocock, 1897) 

5.2.1 Monocentropus balfouri (Lucas, 1858) 

Samčí karyotyp je složen z padesáti chromosomů (Obr. 5a). Pohlavní chromosomy jsou tvořeny 

třemi chromosomy X, jedním chromosomem Y a jedním SCP (Obr. 5c,d,). Velikost 

chromosomů tvořících karyotyp klesá plynule (Tab. 2, Obr. 4). Ve figuře metafáze II  

s 26 chromosomy, tedy se třemi chromosomy X, bylo zjištěno následující zastoupení 

morfologických typů chromosomů: dvanáct metacentrických, čtyři submetacentrické, tři 

subtelocentrické a sedm akrocentrických (Tab. 2). 

U chromosomů jsou v pozdní profázi I a částečně také v metafázi II patrné centromery, a to 

jako tmavá zrna (Obr. 5b,d,f). V diplotene lze rozpoznat dva univalenty X2 a X3 (Obr. 5a,c).  

V těchto figurách je také viditelný jeden heteromorfní bivalent tvořený velkým metacentrickým 

chromosomem neo-X=X1 a drobným chromosomem neo-Y, jedno z ramen chromosomu neo-

X je poněkud méně spiralizováno (Obr. 5a,c). Při přechodu diplotene do diakineze je tento 

heterobivalent stále patrný, současně lze odlišit chromosomy X2 a X3 a SCP (Obr. 5b,d). Během 

přechodu z metafáze I do anafáze I jsou stále viditelné chromosomy X2 a X3 a heterobivalent 

neo-XY na okraji figury, SCP již patrný není (Obr. 5e). V metafázi druhého meiotického dělení 

již nelze odlišit diferencované pohlavní chromosomy, ani chromosomy SCP (Obr. 5f). Lze 

identifikovat sesterské metafáze II, složené z dvaceti čtyř i z dvaceti šesti chromosomů. Figury 

se dvaceti šesti chromosomy obsahují dvacet dva autosomů, jeden chromosom SCP a tři 

chromosomy X (Obr. 5f). Figury s dvaceti čtyřmi chromosomy obsahují dvacet dva autosomů, 

jeden chromosom SCP a chromosom Y. 
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Tabulka 2: Numerická charakteristika haploidního setu samce druhu Monocentropus balfouri.  
Změřeno na základě jedné samčí metafáze II složené z 26 chromosomů, tedy obsahující tři chromosomy X. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Číslo chromosomu Relativní 

chromosomová 

délka 

Centromerický 

index 

Morfologický typ 

1. 6,47 1,15 M 

2. 6,44 1,08 M 

3. 5,43 1,03 M 

4. 5,10 1,13 M 

5. 4,74 1,78 SM 

6. 4,73 1,06 M 

7. 4,46 1,75 SM 

8. 4,40 4,37 ST 

9. 4,38 1,37 M 

10. 4,09 1,31 M 

11. 3,62 2,45 SM 

12. 3,61 1,09 M 

13. 3,48 1,23 M 

14. 3,40 1,93 M 

15. 3,38 2,39 SM 

16. 3,22 9,53 ST 

17. 3,20 ∞ A 

18. 3,18 ∞ A 

19. 3,17 4,02 ST 

20. 3,13 ∞ A 

21. 3,13 1,18 M 

22. 2,93 ∞ A 

23. 2,77 ∞ A 

24. 2,72 ∞ A 

25. 2,47 ∞ A 

26. 2,34 1,52 M 
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Obr. 4: Haploidní karyogram samce druhu Monocentropus balfouri.  
Jeden z velkých metacentriků je chromosom X1 a dva ze subtelocentricků jsou chromosomy X2  a X3. Sestaveno 
z metafáze II tvořené 26 chromosomy, tedy obsahující tři chromosomy X. Měřítko: 10 µm. 
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Obr. 5: Monocentropus balfouri, chování chromosomů v meiotickém dělení samce. 
a- diplotene, chromosomy X2 a X3 , heterobivalent tvořený chromosomem neo-X  a neo-Y (hvězdička),  
b- pozdní diplotene až diakineze, chromosomy X2 a X3, heterobivalent tvořený chromosomem neo-X  a  neo-Y 
(hvězdička) a SCP (trojúhelník), c-pohlavní chromosomy v diplotene, výřez z obr. 5a, chromosomy X2 a X3, 
heterobivalent (hvězdička) tvořený chromosomy  neo-X a neo-Y, jedno raménko chromosomu neo-X je méně 
spiralizováno (r), d-pohlavní chromosomy v pozdním diplotene až v diakinezi, výřez z obr. 5b, chromosomy X2 
a X3,  heterobivalent (hvězdička) tvořený chromosomy neo-X  a neo-Y, párujícími terminálním chiazmatem (ch), 
u chromosomů X2, X3, neo-X a neo-Y jsou vidtelné centromery (c), SCP (trojúhelník), e-přechod z metafáze I  
do anafáze I, chromosomy X2 a X3 (šipky), heterobivalent tvořený chromosomem neo-X  a neo-Y (hvězdička),  
f-metafáze II s chromosomy X (n = 26) křížek – překryv dvou akrocentrických chromosomů s viditelnými 
centromerami (c). Měřítko: 10 µ 
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5.2.2 Hysterocrates hercules (Pocock, 1900) 

Karyotyp samce je složen z osmdesáti tří chromosomů (Obr. 6). Výrazně převažují 

jednoramenné chromosomy (Obr. 6).  Jedná se o třicet devět párů autosomů, tři různé 

chromosomy X a jeden SCP. Přítomnost tří různých X je patrná například v diplotene, kdy lze 

identifikovat tři univalenty X, které se zároveň od přítomných bivalentů liší negativní 

heteropyknózou (Obr. 7d). Z hlediska chromosomové morfologie je třicet šest párů 

akrocentrických, jeden submetacentrický a tři metacentrické (Tab. 3). Rozdíl mezi nejmenším 

a největším chromosomovým párem je poměrně výrazný. Největší je více než pět krát větší než 

nejmenší (Tab. 3). Chromosomy X se v rámci karyotypu řadí k chromosomům střední velikosti. 

Chromosom X1 je submetacentrický (Tab. 3), chromosomy X2 a X3 jsou akrocentrické (Tab. 3). 

Chromosomy tvořící SCP jsou metacentrické (Obr. 7b). 

V mitotické prometafázi a v mitotické metafázi vykazují chromosomy SCP předčasnou 

separaci chromatid (Obr. 7a,b). Při přechodu z pachytene do diplotene jsou chromosomy X 

asociovány a vykazují negativní heteropyknózu (Obr. 7c). Zároveň je odlišitelný SCP  

(Obr. 7c). Tento bivalent vykazuje na rozdíl od chromosomů X velmi silnou pozitivní 

heteropyknózu (Obr. 7c). Během diplotene jsou centromery viditelné pouze u chromosomů X 

(Obr. 7d). S postupující diplotene se asociace chromosomů X rozvolňuje, ale chromosomy X 

stále vykazují slabou negativní heteropyknózu, a jsou tak jasně odlišné od autosomů (Obr. 7d). 

Chromosomy tvořící SCP vykazují i během pozdějších fází diplotene pozitivní heteropyknózu 

(Obr. 7d).  

Pomocí FISH byly identifikovány dva lokusy NOR, každý na jednom páru chromosomů. 

V případě obou párů leží lokusy NOR na koncích chromosomů (Obr. 8).  
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Tabulka 3: Numerická charakteristika samčího diploidního setu samce druhu Hysterocrates hercules.  
Změřeno na základě jedné samčí metafáze II. 

 

 

 

Číslo chromosomového 

páru/gonosom 

Relativní chromosomová 

délka 

Centromerický index Morfologický typ 

1. 6,38 1,22 M 

2. 5,82 1,40 M 

3. 3,73 ∞ A 

4. 3,42 1,65 M 

5. 3,28 ∞ A 

6. 3,17 ∞ A 

7. 3,11 ∞ A 

8. 2,80 ∞ A 

9. 2,80 ∞ A 

10. 2,76 ∞ A 

11. 2,66 ∞ A 

12. 2,65 ∞ A 

13. 2,62 ∞ A 

14. 2,53 ∞ A 

15. 2,51 ∞ A 

16. 2,27 ∞ A 

17. 2,27 ∞ A 

18. 2,26 ∞ A 

19. 2,25 ∞ A 

20. 2,21 ∞ A 

21. 2,10 ∞ A 

22. 2,07 ∞ A 

23. 2,06 ∞ A 

24. 2,05 ∞ A 

25. 2,01 ∞ A 

26. 1,97 ∞ A 

27. 1,96 ∞ A 

28. 1,95 ∞ A 

29. 1,90 ∞ A 

30. 1,79 ∞ A 

31. 1,78 ∞ A 

32. 1,78 ∞ A 

33. 1,77 ∞ A 

34. 1,67 ∞ A 

35. 1,64 2,11 SM 

36. 1,49 ∞ A 

37. 1,40 ∞ A 

38. 1,26 ∞ A 

39. 1,24 ∞ A 

40. 1,22 ∞ A 

X1 1,48 2,50 SM 

X2 1,01 ∞ A 

X3 0,92 ∞ A 
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Obr. 6: Karyogram samce druhu Hysterocrates hercules.  
Sestaveno z figury tvořené dvěma sesterskými metafázemi II. Měřítko: 10 µm. 
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Obr. 7: Hysterocrates hercules, chování chromosomů v mitotickém a meiotickém dělení samce.  
a-mitotická prometafáze, dva chromosomy SCP vykazují předčasnou separaci chromatid (trojúhelníky),  
b- mitotická metafáze, dva chromosomy SCP vykazují předčasnou separaci chromatid (trojúhelníky),  c-přechod 
z pachytene do diplotene, chromosomy X asociují a vykazují slabou negativní heteropyknózu (šipka), SCP 
(černý trojúhelník) vykazuje silnou pozitivní heteropyknózu, d-diplotene, dobře patrné jsou chromosomy X1, X2 
a X3 (šipky), které jsou méně spiralizované než autosomy s výjimkou centromerického knobu (k). Dva 
chromosomy X mají knobs na konci chromosomu (jsou jednoramenné), další uprostřed (je dvouramenný), SCP 
vykazuje pozitivní heteropyknózu. Měřítko: 10 µm. 
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Obr. 8: Hysterocrates hercules, mitotická metafáze, FISH 18S rDNA.  
NOR leží na koncích chromosomů dvou párů (trojúhelníky). Měřítko: 10 µm. 
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5.3 Stromatopelminae (Schmidt, 1993) 

5.3.1 Encyocratella olivacea (Strand, 1907) 

Samčí karyotyp je složen z osmdesáti tří chromosomů. Karyotyp obsahuje tři chromosomy X 

(X1X2X3) (Obr. 10b). Velikost chromosomů se snižuje plynule (viz Obr. 9). Relativní 

chromosomová délka největšího chromosomového páru je více než třikrát větší, než relativní 

chromosomová délka nejmenšího chromosomu (Tab. 4). Z párových chromosomů je dvacet 

jeden metacentrický, dvanáct submetacentrických a sedm akrocentrických (Tab. 4). 

V karyotypu tedy převažují dvouramenné chromosomy. Chromosomy X1 a X2 jsou velké 

metacentrické chromosomy. 

Během přechodu z pachytene do diplotene lze na okrajích figur odlišit asociující chromosomy 

X (Obr. 10a). V diplotene se pozitivně heteropyknotické chromosomy X přesouvají do středu 

figur (Obr. 10b). Následně v průběhu diakineze a metafáze I již nelze gonosomy odlišit (Obr. 

10c,d,e). V diakinezi a metafázi I lze identifikovat heteromorfní bivalent (Obr. 10c,e).  

V metafázích II nejsou patrné gonosomy heteropyknotické, nicméně lze odlišit dva 

chromosomy X na základě velikosti, představují největší z přítomných metacentrických 

chromosomů (Obr. 10f).  Tyto chromosomy se během metafází druhého meiotického dělení 

nacházejí vzájemně blízko sebe, asociují (Obr. 10f). 
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Tabulka 4: Numerická charakteristika samčího haploidního setu druhu Encyocratella olivacea.  
Změřeno na základě jedné  metafáze II. Tato tabulka neobsahuje chromosomy X. 

 Číslo chromosomu Relativní chromosomová 

délka 

Centromerický index Morfologický typ 

1. 5,16 1,20 M 

2. 5,05 1,13 M 

3. 4,61 1,86 SM 

4. 4,42 1,65 M 

5. 4,01 1,40 M 

6. 3,64 1,84 SM 

7. 3,13 1,52 M 

8. 3,13 1,17 M 

9. 3,02 1,37 M 

10. 2,98 1,57 M 

11. 2,94 2,52 SM 

12. 2,93 1,48 M 

13. 2,81 2,05 SM 

14. 2,77 1,58 M 

15. 2,76 1,42 SM 

16. 2,75 2,10 SM 

17. 2,68 1,09 M 

18. 2,67 1,09 M 

19. 2,51 2,40 SM 

20. 2,33 1,20 M 

21. 2,30 2,03 SM 

22. 2,22 1,63 M 

23. 2,17 2,10 SM 

24. 2,14 2,07 SM 

25. 2,13 1,77 M 

26. 2,01 1,20 M 

27. 1,84 ∞ A 

28. 1,80 1,71 SM 

29. 1,68 1,63 M 

30. 1,68 1,10 M 

31. 1,66 1,20 M 

32. 1,65 2,10 SM 

33. 1,48 ∞ A 

34. 1,46 ∞ A 

35. 1,37 1,49 M 

36. 1,32 1,17 M 

37. 1,31 ∞ A 

38. 1,23 ∞ A 

39. 1,19 ∞ A 

40. 1,08 ∞ A 
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Obr. 9: Samčí haploidní karyogram druhu Encyocratella olivacea.  
Sestaveno na základě jedné metafáze II, která neobsahuje chromosomy X. Měřítko: 10 µm. 
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Obr. 10: Encyocratella olivacea, chování chromosomů v meiotickém dělení samce.  
a-přechod z pachytene do diplotene, klastr tvořený univalenty X (šipka), b-diplotene, chromosomy X (šipky),  
c diakineze, heteromorfní bivalent (hvězdička), d-časná metafáze I, e-pozdní metafáze I, heteromorfní bivalent 
(hvězdička), f-dvě splynulé sesterské metafáze II, dva asociující chromosomy X (šipky). Měřítko: 10 µm. 
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5.3.2 Heteroscodra maculata (Simon, 1897) 

Karyotyp samce je složen ze třiceti osmi chromosomů (Obr. 11). Pravděpodobně je přítomen 

systém pohlavních chromosomů X1X2X3Y (Obr. 11) a dva SCP, které se liší značně svou délkou 

(Obr. 14a). Velikost jednotlivých chromosomových párů karyotypu klesá plynule (Obr. 11). 

Hodnota relativní chromosomové délky největšího chromosomového páru je třikrát větší než 

tato hodnota u nejmenšího chromosomového páru (Tab. 5). Výrazně převažují dvouramenné 

chromosomy (Obr. 11). Z chromosomových párů je deset metacentrických, čtyři 

submetacentrické a tři akrocentrické (Tab. 5). Chromosomy X jsou metacentrické, chromosom 

X1 představuje největší chromosom celého karyotypu (Tab. 5). Chromosom Y je akrocentrický, 

při čemž je naopak nejmenším chromosomem celého karyotypu (Tab. 5). Přítomnost systému 

pohlavních chromosomů X1X2X3Y podporují počty chromosomů nacházené v sesterských 

figurách metafáze II. Některé z nich se totiž skládají ze dvaceti (Obr. 12, 14e) a jiné z osmnácti 

chromosomů (Obr. 13, 14d). 

Během přechodu z pachytene do diplotene lze odlišit dva pozitivně heteropyknotické SCP lišící 

se značně svou délkou (Obr. 14a).  V diplotene je viditelný již pouze větší SCP, dále však lze 

rozeznat volný univalent chromosom X1 a tirivalent tvořený chromosomy X2, X3 a Y (Obr. 14b). 

Tento bivalent je patrný i v pokročilejších fázích diplotene (Obr. 15). Skládá se z chromosomu 

neo-X (=X2) a neo-Y (=Y), které párují prostřednictvím chiasmatu. Volný konec chromosomu 

neo-X páruje s dalším chromosomem X (=X3). V metafázi II jsou všechny chromosomy 

izopyknotické kromě chromosomu X1, který je v některých figurách negativně 

heteropyknotický (Obr. 14c).   

Aplikací FISH byl zjištěn terminální signál na obou chromosomech jednoho páru (Obr. 16). 

Karyotyp obsahuje tedy jediný NOR lokus.   
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Obr. 11: Karyogram samce druhu Heteroscodra maculata.  
Sestaveno z figury tvořené dvěma sesterskými metafázemi II. Měřítko: 10 µm. 

 

 

 

Obr. 12: Haploidní karyogram samce druhu Heteroscodra maculata.  
Sestaveno z metafáze II s chromosomy X. Jedná se o karyotyp ilustrující přítomnost tří chromosomů X. 
Homologizace chromosomů jednotlivých chromosomových párů s diploidním karyogramem nemusí být vždy 
přesná. Měřítko: 10 µm. 

 

 

Obr. 13: Haploidní karyogram samce druhu Heteroscodra maculata.  
Sestaveno z metafáze II s chromosomem Y. Jedná se o karyotyp ilustrující přítomnost chromosomu Y. 
Homologizace chromosomů jednotlivých chromosomových párů s diploidním karyogramem nemusí být vždy 
přesná.  Měřítko: 10 µm. 
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Obr. 14: Heteroscodra maculata, chování chromosomů v meiotickém dělení samce.  
a-přechod z pachytene do diplotene, lze rozlišit větší i menší  SCP, oba vykazují pozitivní heteropyknózu 
(trojúhelníky), b-diplotene, chromosom X1 (šipka), trivalent (hvězdička) tvořený chromosmy X2 , X3 a Y,  
větší z přítomných SCP, který je pozitivně heteropyknotický (trojúhelník), c-dvě splynulé sesterské metafáze 
II, chromosomy X1 , X 2  , X 3 a Y, totožnost pohlavních chromosomů v této figuře byla zjištěna na základě 
měření při konstrukci karyogramu, d- metafáze II s dvaceti chromosomy, e- metafáze II s osmnácti 
chromosomy, f- anafáze II. Měřítko: 10 µm. 

 

 

 



 

60 
 

 

 

Obr. 15: Heteroscodra maculata, diplotene.  
Trivalent pohlavních chromosomů tvořený pohlavními chromosomy X2, X3 a Y (šipky), ch značí chiasma. 
Měřítko 10 µm. 
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Tabulka 5: Numerická charakteristika diploidního setu samce druhu Heteroscodra maculata.  
Sestaveno na základě jedné figury tvořené dvěma sesterskými metafázemi II. 

Číslo 
chromosomového 
páru/ 
gonosom 
 

Relativní 
chromosomová 
délka 

Centromerický 
index 

Morfologický 
typ 

1. 7,83 1,3 M 
2. 7,10 1,3 M 
3. 6,43 1,46 M 
4. 6,10 1,23 M 
5. 6,01 1,09 M 
6. 5,36 1,26 M 
7. 5,32 1,06 M 
8. 5,30 1,23 M 
9. 5,09 1,76 SM 
10. 4,48 1,5 M 
11. 3,81 ∞ A 
12. 3,68 1,74 SM 
13. 3,67 1,2 M 
14. 3,58 ∞ A 
15. 3,45 1,91 SM 
16. 3,39 1,74 SM 
17. 2,61 ∞ A 
X1

 6,95 1,23 M 
X2 5,22 1,34 M 
X3 3,42 1,04 M 
Y 1,19 ∞ A 
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Obr. 16: Heteroscodra maculata, diplotene, FISH 18S rDNA.  
Jeden z bivalentů obsahuje lokus NOR, klastry rDNA leží na koncích chromosomů (trojúhelníky). Měřítko: 10 µm. 

 

5.3.3 Stromatopelma calceatum (Karsch, 1881) 

Karyotyp samce je složen z padesáti jednoho chromosomu (Obr. 18c). Přítomen je jeden 

chromosom X (Obr. 18a, c, d, f). Velikost chromosomových párů v karyotypu klesá pozvolna, 

chromosom nejdelšího páru je více než čtyřikrát větší než chromosom nejmenšího páru (Tab. 

6). Výrazně převažují jednoramenné chromosomy (Obr. 17). V haploidním setu bez 

chromosomu X se nachází dva metacentrické, šest subtelocentrických a sedmnáct 

akrocentrických chromosomů (Tab. 6).  Chromosom X má metacentrickou morfologii a je 

největším chromosomem karyotypu (Obr. 18f). 

Během přechodu z pachytene do diplotene se chromosom X výrazně liší od ostatních 

chromosomů svou délkou a morfologií (Obr. 18a,b), chromosomy tvořící SCP v těchto fázích  

tvoří bivalenty, stejně jako autosomy a vykazují pozitivní heteropyknózu (Obr. 18a,b). 

V diplotene se dobře patrný chromosom X nachází na okrajích figur (Tab. 18c, 18d).  
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V metafázi II již chromosomy SCP nejsou odlišitelné, chromosom X lze stále rozeznat na 

základě velikosti a morfologie (Tab. 18f).  

Technika FISH odhalila jeden lokus NOR, signály byly na koncích chromosomů jednoho páru 

(Obr. 19). 

 

 

Obr. 17: Haploidní karyogram samce druhu Stromatopelma calceatum.  
Sestaveno z metafáze II bez chromosomu X. Měřítko: 10 µm. 
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Obr. 18: Stromatopelma calceatum, chování chromosomů v meiotickém dělení samce.  
a- přechod z pachytene do diplotene, chromosom X (šipka), dva různě velké pozitivně heteropyknotické SCP 
(trojúhelníky), b- přechod z pachytene do diplotene, dvě plynulé figury, chromosomy X (šipky) a dva velké SCP 
(trojúhelníky), c- diplotene, chromosom X (šipka), d- pozdní diplotene, chromosom X (šipka), e-prometafáze II, 
f-metafáze II, chromosom X (šipka). Měřítko: 10 µm. 
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Tabulka 6: Numerická charakteristika haploidního setu samce druhu Stromatopelma calceatum.  
Sestaveno na základě jedné metafáze II, která neobsahuje pohlavní chromosom. 

Číslo chromosomu Relativní 

chromosomová 

délka 

Centromerický 

index 

Morfologický typ 

1 9,07 3,69 ST 

2 7,89 1,29 M 

3 6,23 1,47 M 

4 5,95 4,58 ST 

5 4,97 ∞ A 

6 4,36 4,15 ST 

7 4,04 3,44 ST 

8 3,99 ∞ A 

9 3,94 ∞ A 

10 3,90 ∞ A 

11 3,65 3,13 ST 

12 3,64 ∞ A 

13 3,45 6,63 A 

14 3,40 ∞ A 

15 3,36 ∞ A 

16 3,24 ∞ A 

17 3,23 ∞ A 

18 3,09 ∞ A 

19 3,08 ∞ A 

20 3,02 ∞ A 

21 3,00 ∞ A 

22 2,64 ∞ A 

23 2,54 ∞ A 

24 2,35 ∞ A 

25 1,98 3,05 ST 
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Obr. 19: Stromatopelma calceatum. Diplotene, FISH 18S rDNA.  
NOR leží na koncích chromosomů jednoho chromosomového páru (trojúhelníky). Měřítko: 10 µm. 

 

5.4 Podčeleď Harpactirinae (Pocock, 1897) 

5.4.1 Augacephalus ezendami (Gallon, 2001) 

Samčí karyotyp je složen z třiceti jednoho chromosomu (Obr. 20). Je přítomen pouze jeden 

chromosom X (Obr. 20). V karyotypu se nachází jeden SCP (Obr. 21a). Velikost 

chromosomových párů klesá plynule až po pátý pár, který je výrazně větší než šestý. Další 

výrazný rozdíl je viditelný mezi dvanáctým a třináctým párem (Tab. 7). Relativní 

chromosomová délka největšího chromosomového páru je téměř osmkrát větší než relativní 

chromosomová délka nejmenšího (Tab. 7). Všechny chromosomy tvořící karyotyp jsou 

dvouramenné (Obr. 20). Dvanáct chromosomových párů se skládá z metacentrických a tři  

ze submetacentrických chromosomů (Tab. 7). Chromosom X je metacentrický (Tab. 7). 

Během pachytene lze již rozlišit chromosom X a SCP, které vykazují větší spiralizaci, než 

autosomy (Obr. 21a). Z tohoto důvodu jsou pohlavní chromosomy během pachytene pozitivně 
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heteropyknotické (Obr. 21a). Během diplotene a diakineze je patrný univalent X (Obr. 21b, c). 

Během anafáze I (Obr. 21d), metafáze II (Obr. 21e) i anafáze II (Obr. 21f) gonosomy nejsou 

patrné. 

 

 

 

Obr. 20: Karyogram samce Augacephalus ezendami.  
Sestaveno na základě figury tvořené dvěma sesterskými metafázemi II. Měřítko: 10 µm. 

 

Tabulka 7: Numerická charakteristika karyotypu samce druhu Augacephalus ezendami.  
Změřeno z jedné figury tvořené dvěma sesterskými metafázemi II. 

Číslo 

chromosomového 

páru/gonosom 

Relativní 

chromosomová délka 

Centromerický index Morfologický typ 

1 11,26 1,26 M 
2 10,49 1,13 M 
3 9,56 1,13 M 
4 9,40 1,34 M 
5 8,31 2,28 SM 
6 6,94 1,24 M 
7 6,94 1,84 SM 
8 6,47 1,25 M 
9 5,95 1,54 M 
10 5,44 1,28 M 
11 4,82 1,75 SM 
12 3,86 1,51 M 
13 2,07 1,39 M 
14 1,61 1,37 M 
15 1,46 1,09 M 
X 5,41 1,38 M 
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Obr. 21: Augacephalus ezendami, chování chromosomů v meiotickém dělení samce.  
a-pachytene, chromosom X (šipka) a SCP (trojúhelník), b- diplotene, c- diakineze, chromosom X (šipka), 
d- anafáze I, e- metafáze II, figuru tvoří dvě sesterské metafáze II, f- anafáze II. Měřítko: 10 µm. 

 

 

 



 

69 
 

5.4.2 Brachionopus sp. I  

Samčí karyotyp je složen ze dvaceti pěti chromosomů (Obr. 22). Karyotyp se skládá především 

z dvouramenných chromosomů. Výrazně převažují metacentrické páry, kterých je přítomno 

osm, submetacentrické páry jsou dva a subtelocentrické páry jsou také dva (Tab. 8). Je přítomen 

jeden chromosom X, vykazuje metacentrickou morfologii (Tab. 8). Diploidní počet a systém 

pohlavních chromosomů je patrný z diplotenních a diakinetických figur (Obr. 23a, b, c). 

V diplotene je viditelný univalent chromosomu X (Obr. 23a, b). Během časného diplotene se 

chromosom X nachází na okraji figur (Obr. 23a), později se přesouvá do středu figury (Obr. 

23b).  Na základě morfologie lze chromosom X odlišit rovněž v diakinezi (Obr. 23c). 

V metafázi a v anafázi druhého meiotického dělení a během přechodu mezi těmito dvěma 

fázemi chromosom X na základě chování nebo pyknózy odlišit nelze (Obr. 23d, e, f). 

  

Tabulka 8: Numerická charakteristika karyogramu samce druhu Brachionopus sp. I.  
Změřeno z jedné figury tvořené dvěma sesterskými metafázemi II. 

Číslo 

chromosomového 

páru/gonosom 

Relativní 

chromosomová 

délka 

Centromerický 

index 

Morfologický typ 

1 13,09 1,26 M 

2 11,58 1,26 M 

3 10,57 1,24 M 

4 9,81 1,30 M 

5 9,35 1,11 M 

6 7,78 1,87 SM 

7 6,48 2,01 SM 

8 6,61 1,39 M 

9 6,43 3,87 ST 

10 6,03 1,49 M 

11 4,55 1,25 M 

12 3,65 3,27 ST 

X 3,70 1,48 M 
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Obr. 22: Karyogram samce Brachionopus sp. I.  
Sestaveno z figury tvořené dvěma sesterskými metafázemi II. Měřítko: 10 µm. 
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Obr. 23: Brachionopus sp. I, chování chromosomů v meiotickém dělení samce.  
a- časná diplotene, chromosom X (šipka), b- diplotene, chromosom X (šipka), c-diakineze, chromosom X 
(šipka), d-metafáze II, figuru tvoří dvě sesterské metafáze II, e- přechod mezi metafází II a anafází II, tvořeno 
dvěma sesterskými figurami, f-anafáze II. Měřítko: 10 µm. 
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5.4.3 Brachionopus sp. II 

Samčí karyotyp je složen ze čtyřiceti jednoho chromosomu (Obr. 24). Je přítomen jediný 

chromosom X (Obr. 25a, b, c, d, e) a pravděpodobně dva SCP (Obr. 25b). Velikost chromosomů 

se snižuje pozvolna až po čtrnáctý pár, který je znatelně větší než patnáctý. Od patnáctého páru 

zase pokračuje pozvolné snižování velikosti (Tab. 9). V karyotypu převažují dvouramenné 

chromosomy (Obr. 24). Deset párů je metacentrických, pět submetacentrických, tři 

subtelocentrické a dva akrocentrické. Chromosom X je největší ze všech chromosomů 

v karyotypu a vykazuje metacentrickou morfologii (Tab. 9). 

V pachytene lze odlišit na základě morfologie chromosom X (Obr. 25a). Konce chromosomu 

X spolu asociují (Obr. 25a).  V průběhu přechodu pachytene do diplotene pokračuje asociace 

konců chromosomu X a jsou viditelné dva SCP  (Obr. 25b). I během diplotene a diakineze je 

patrný univalent chromosomu X (Obr. 25c,d). Během diakineze lze doložit přítomnost dvaceti 

bivalentů a systému chromosomového určení pohlaví X0 (Obr. 25d). V metafázi druhého 

meiotického dělení lze chromosom X identifikovat na základě dřívější separace chromatid  

a také na základě velikosti, protože žádný jiný chromosom srovnatelné velikosti ve figuře 

přítomen není (Obr. 25e). 
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Tabulka 9: Numerická charakteristika karyotypu samce druhu Brachionopus sp. II.  
Změřeno z jedné figury tvořené dvěma sesterskými metafázemi II.  

Číslo chromosomového 

páru/ 

gonosom 

Relativní  

chromosomová 

délka 

Centromerický 

index 

Morfologický 

typ 

1 
9,80 1,12 

M 

2 
8,80 2,13 

SM 

3 
7,29 1,73 

SM 

4 
7,22 1,65 

M 

5 
6,21 1,24 

M 

6 
5,95 1,58 

M 

7 
5,21 6,89 

ST 

8 
4,92 ∞ 

A 

9 
4,59 2,46 

SM 

10 
4,44 4,89 

ST 

11 
4,09 1,56 

M 

12 
3,89 ∞ 

A 

13 
3,66 1,70 

M 

14 
3,65 3,47 

ST 

15 
2,83 1,91 

SM 

16 
2,78 1,33 

M 

17 
2,41 1,45 

M 

18 
2,25 1,73 

SM 

19 
2,02 1,40 

M 

20 
1,51 1,37 

M 

X 
6,47 1,30 

M 
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Obr. 24: Karyogram samce Brachionopus sp. II. 
Sestaveno z figury tvořené dvěma sesterskými metafázemi II. Měřítko: 10 µm. 
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Obr. 25: Brachionopus sp. II, chování chromosomů v meiotickém dělení samce.  
a- pozdní pachytene, chromosom X (šipka), b- přechod mezi pachytene a diplotene, chromosom X (šipka), dva 
SCP (trojúhelníky), c-diplotene, chromosom X (šipka), d-diakineze, chromosom X (šipka), e-metafáze II, figura 
je tvořena dvěma sesterskými metafázemi II, chromatidy chromosomu X (šipky), f-metafáze II, figura je tvořena 
dvěma sesterskými metafázemi II. Měřítko: 10 µm. 
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5.4.4 Brachionopus sp. III  

Samčí karyotyp je složen ze třiceti sedmi chromosomů (Obr. 26). Přítomen je systém 

pohlavních chromosomů X0 (Obr. 26). Mezi chromosomy tvořícími karyotyp jsou patrné 

výrazné velikostní rozdíly (Tab. 10). První chromosomoý pár je více, než osmkrát větší, než 

pár poslední (Tab. 10).  První dva chromosomové páry jsou si velikostně poměrně podobné, 

mezi druhým a třetím párem je naopak poměrně výrazný rozdíl, mezi třetím a čtvrtým párem 

je velikostní rozdíl ještě větší (Tab. 10). Pak relativní chromosomová délka klesá pozvolna až 

po devátý pár, který je výrazně větší než desátý a ten je zase výrazně větší, než jedenáctý.  

Od dvanáctého po osmnáctý pár velikost klesá zase pozvolna (Tab. 10). Chromosom X se řadí 

ke středně velkým chromosomům tohoto karyotypu (Obr. 26). Téměř všechny chromosomy 

jsou dvouramenné. Devět párů je tvořeno metacentrickými a osm submetacentrickými 

chromosomy (Tab. 10). Pouze nejmenší pár je tvořen akrocentrickými chromosomy (Tab. 10). 

Chromosom X vykazuje submetacentrickou morfologii (Tab. 10). 

Diploidní počet třiceti sedmi chromosomů lze doložit v průběhu diplotene. Tehdy jsou figury 

tvořeny šestnácti bivalenty a jedním univalentem, chromosomem X (Obr. 27a). 
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Tabulka 10: Numerická charakteristika karyogramu samce druhu Brachionopus sp III.  
Sestaveno z jedné metafáze II. 

Číslo chromosomového 

páru/ 

gonosom 

 

Relativní  

chromosomová 

délka 

Centromerický 

index 

Morfologický 

typ 

1 
11,85 1,21 

M 

2 
10,81 1,25 

M 

3 
9,14 1,39 

M 

4 
7,76 1,32 

M 

5 
7,48 1,76 

SM 

6 
6,59 1,78 

SM 

7 
6,48 2,92 

SM 

8 
6,00 1,87 

SM 

9 
6,34 1,89 

SM 

10 
4,75 1,72 

SM 

11 
3,81 1,37 

M 

12 
3,10 1,17 

M 

13 
2,60 1,32 

M 

14 
2,39 1,14 

M 

15 
2,33 1,83 

SM 

16 
2,16 1,42 

M 

17 
2,08 2,06 

SM 

18 
1,35 ∞ 

A 

X 
2,98 1,33 

M 
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Obr. 26: Karyogram samce druhu Brachionopus sp. III.  
Sestaveno z figury tvořené dvěma sesterskými metafázemi II. Měřítko: 10 µm. 

 

 

Obr. 27: Brachionopus sp. III: chování chromosomů v meiotickém dělení samce.  
a-diplotene, univalent X (šipka), b-anafáze II. Měřítko: 10 µm. 

 

5.4.5 Harpactira dictator (Purcell, 1902) 

Karyotyp samce je složen ze čtyřiceti devíti chromosomů (Obr. 28). Přítomen je jeden 

chromosom X, jedná se tedy o systém pohlavních chromosomů X0 (Obr. 29c, d) a dva SCP 

(Obr. 29a, b, c). Chromosom X patří k větším chromosomům v karyotypu (Tab. 11). První dva 

chromosomové páry jsou zřetelně větší než všechny ostatní (Obr. 28, Tab. 11). Relativní 

chromosomová délka prvního páru přesahuje chromosomovou délku nejmenšího páru takřka 

čtyřikrát (Tab. 11).  Až na sedmý, osmý a dvacátý čtvrtý chromosomový pár, které jsou 

submetacentrické, vykazují všechny chromosomové páry tvořící karyotyp metacentrickou 

morfologii (Tab. 11). Metacentrický je rovněž chromosom X (Tab. 11).  
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V mitotické metafázi je možné pozorovat chromosomy dvou SCP. Tyto SCP jsou oba 

metacentrické a liší se velikostí chromosomů (Obr. 29a). Chromosomy SCP se od ostatních 

chromosomů liší dřívější separací chromatid (Obr. 29a,b). Tato separace se však netýká 

distálních částí ramen chromosomů SCP (Obr. 29a,b). Během pachytene lze odlišit pohlavní 

chromosom X na základě pozitivní heteropyknózy, jeho konce navzájem asociují (29c)  

a na základě pozitivní heteropyknózy lze rozeznat také oba SCP (Obr. 29c). U delšího SCP jsou 

heteropyknotické jen proximální části ramen (tedy střední část metacentrického SCP bivalentu) 

kratší SCP je celý heteropyknotický (Obr. 29c). V diakinezi se uprostřed figury nachází 

univalent chromosom X (Obr. 29d). SCP  již v diakinezi rozeznat nelze (Obr. 29d). V metafázi 

II není již patrný ani chromosom X (29e,f). Nicméně během metafáze druhého meiotického 

dělení jsou dobře patrné velké rozdíly ve velikosti chromosomů (Obr. 29f).  

 

 

 

 

Obr. 28: Karyogram samce druhu Harpactira dictator.  
Sestaveno z figury složené ze dvou sesterských metafází II. Měřítko: 10 µm. 
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Tabulka 11: Numerická charakteristika karyotypu druhu Harpactira dictator.  
Sestaveno z figury složené ze dvou sesterských metafází II.  

Číslo 

chromosomového 

páru/ 

gonosom 

Relativní 

chromosomová 

délka 

Centromerický 

index 

Morfologický 

typ 

1 8,09 1,09 M 

2 7,88 1,05 M 

3 6,23 1,64 M 

4 5,87 1,71 M 

5 5,13 1,25 M 

6 5,05 1,36 M 

7 5,02 1,82 SM 

8 4,95 1,92 SM 

9 4,24 1,14 M 

10 4,17 1,23 M 

11 3,87 1,77 M 

12 3,61 1,62 M 

13 3,50 1,56 M 

14 3,46 1,35 M 

15 3,27 1,39 M 

16 3,10 1,26 M 

17 3,05 1,34 M 

18 2,89 1,30 M 

19 2,55 1,23 M 

20 2,39 1,12 M 

21 2,29 1,54 M 

22 2,08 1,41 M 

23 2,07 1,20 M 

24 2,05 1,70 SM 

X 3,68 1,07 M 
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Obr. 29: Harpactira dictator, chování chromosomů v mitotickém a meiotickém dělení samce.  
a, b-mitotická metafáze, chromosomy delšího (1) a kratšího (2) páru SCP (trojúhelníky) vykazují dřívější 
separaci chromatid,  distální části ramének chromosomů SCP (d) separaci nevykazují, c-pozdní pachytene, 
chromosom X (šipka), SCP (trojúhelníky), konce chromosomu X asociují, střední část  většího SCP je pozitivně 
heteropyknotická, d-diakineze, chromosom X (šipka) e - metafáze II, f – dvě částečně splynulé sesterské 
metafáze II. Měřítko: 10 µm. 
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5.4.6 Harpactira pulchripes (Pocock, 1901) 
Samčí karyogram je složen ze 49 chromosomů, karyotyp obsahuje jediný chromosom X (Obr. 30). 

Metodou FISH byl odhalen jediný NOR lokus na jednom krátkém chromosomovém páru (Obr. 31). 

 

Obr. 30: Harpactira pulchripes: diplotene, FISH 18S rDNA.  
Je patrno 24 bivalentů a chromosom X (uprostřed figury). Konce chromosomu X navzájem asociují. Jeden malý 
bivalent nese NOR lokus. Měřítko: 10 µm. 

 

Obr. 31: Harpactira pulchripes: FISH 18S rDNA. Diplotene – výřez z jiné figury.  
Je patrná terminální poloha NOR lokusu na chromosomech bivalentu. Měřítko: 10 µm. 
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5.4.7 Harpactirella overdijki (Gallon, 2010) 

Karyotyp samce je složen ze šedesáti převážně dvouramenných chromosomů. Jsou přítomny 

dva chromosomy X (Obr. 33b, c, d) a jeden cytologicky detekovatelný SCP (Obr. 33a). Velikost 

chromosomů se snižuje poměrně plynule (Obr. 32).  Relativní délka největšího 

chromosomového páru je více než osmkrát větší než relativní délka nejmenšího páru (Tab. 12). 

Dvacet čtyři páry jsou metacentrické, dva páry submetacentrické, jeden pár subtelocentrický  

a dva páry akrocentrické (Tab. 12). Chromosomy X1 a X2 jsou metacentrické (Tab. 12). 

V časném diplotene je pozorovatelný SCP, který je z větší části heteropyknotický (Obr. 33a).  

V pozdním diplotene a v diakinezi jsou na základě morfologie a slabé negativní heteropyknózy 

rozlišitelné chromosomy X1 a X2, které leží vedle sebe na okraji figury (Obr. 33b,c). V metafázi 

I jsou chromosomy X stále charakteristické slabou negativní heteropyknózou (Obr. 33d).  

V metafázi II (Obr. 33e) již chromosomy X ani SCP nejsou odlišitelné od ostatních 

chromosomů. C-pruhování odhalilo nízké zastoupení konstitutivního heterochromatinu. 

Drobné bloky konstitutivního heterochromatinu se nacházejí v centromerických oblastech 

(Obr. 33f). 

 

 

Obr. 32: Karyogram samce druhu Harpactirella overdijki.  
Sestaveno z figury tvořené dvěma sesterskými metafázemi II. Měřítko: 10 µm. 
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Tabulka 12: Numerická charakteristika karyotypu samce druhu Harpactira overdijki.  
Sestaveno na základě figury tvořené dvěma sesterskými metafázemi II. 

Číslo 

chromosomového 

páru /gonosom 

Relativní 

chromosomová 

délka 

Centromerický 

index 

Morfologický typ 

1 7,27 1,68 M 

2 7,19 1,62 M 

3 6,31 1,41 M 

4 5,84 1,41 M 

5 5,26 1,34 M 

6 4,82 1,16 M 

7 4,54 1,74 SM 

8 4,50 1,41 M 

9 4,02 1,72 SM 

10 3,36 1,48 M 

11 3,08 1,60 M 

12 2,96 1,68 M 

13 2,82 1,25 M 

14 2,75 1,51 M 

15 2,70 1,55 M 

16 2,56 1,63 M 

17 2,33 1,34 M 

18 2,29 1,52 M 

19 2,15 1,24 M 

20 2,05 1,64 M 

21 2,04 1,40 M 

22 1,92 1,57 M 

23 1,90 3,66 ST 

24 1,76 1,49 M 

25 1,68 1,66 M 

26 1,66 ∞ A 

27 1,62 1,66 M 

28 1,57 1,61 M 

29 0,90 ∞ A 

X1 3,15 1,25 M 

X2 3,07 1,38 M 
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Obr. 33: Harpactirella overdijki, chování chromosomů v meiotickém dělení samce.  
a-diplotene, SCP (trojúhelník) – heteropyknotická je jen střední část SCP (na ni míří trojúhelník)), konce SCP 
které spolu asociují heteropyknotické nejsou (křížek), b-pozdní diplotene, chromosomy X1 a X2 (šipky),  
c-diakineze, chromosomy X1 a X2 (šipky), d-metafáze I, chromosomy X1 a X2 (šipky), e-metafáze II,  
f- diakineze, C-pruhování, centromerické oblasti jsou tvořeny drobnými bloky konstitutivního heterochromatinu. 
Měřítko: 10 µm. 
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5.4.8 Ceratogyrus darlingi (Pocock, 1897) 

Samčí karyotyp je složen z dvaceti pěti dvouramenných chromosomů (Obr. 34). Je přítomen 

pouze jediný pohlavní chromosom X, jedná se tedy o systém pohlavních chromosomů X0 (Obr. 

35c, d). Karyotyp obsahuje jeden SCP (Obr. 35a, b, c, d). Relativní chromosomová délka 

největšího páru je téměř dvakrát větší než relativní chromosomová délka nejmenšího páru (Tab. 

13), ale velikost jednotlivých párů klesá pozvolna, mezi sousedními páry nejsou patrné výrazné 

velikostní rozdíly (Obr. 34). Sedm párů se skládá z metacentrických chromosomů a pět  

ze submetacentrických (Tab. 13). Chromosom X je metacentrický (Tab. 13).  

V mitotické metafázi lze odlišit chromosomy SCP, charakteristické dřívějším nástupem 

separace chromatid (Obr. 35a). Při přechodu z pachytene do diplotene a v diplotene je možné 

rozeznat chromosom X a SCP (Obr. 35b, c, d). Na rozdíl od chromosomu X se pozitivní 

heteropyknóza netýká celého SCP. Pozitivně heteropyknotická je jen střední část SCP  

(Obr. 35b). V metafázi druhého meiotického dělení pohlavní chromosomy nelze rozeznat od 

autosomů (Obr. 35e).   

Technikou FISH byl odhalen jediný lokus NOR, leží na koncích chromosomů jednoho páru 

(Obr. 36). 

 

 

Obr. 34: Karyogram samce druhu Ceratogyrus darlingi.  
Sestaveno z figury tvořené dvěma sesterskými metafázemi II. Měřítko: 10 µm. 
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Obr. 35: Ceratogyrus darlingi, chování chromosomů v mitotickém a meiotickém dělení samce.  
a-dvě splynulé mitotické metafáze, dva chromosomy SCP (trojúhelníky), b-přechod z pachytene do diplotene, 
chromosom X (šipka), SCP (trojúhelník), c-diplotene, chromosom X (šipka), SCP (trojúhelník, míří na chiasma 
spojující oba chromosomy SCP), d- dvě splynulé figury v pozdním diplotene, chromosom X (šipka), SCP 
(trojúhelník), e-figura tvořená dvěma splynulými sesterskými metafafázemi II, f-telofáze II. Měřítko: 10 µm. 
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Obr. 36: Ceratogyrus darlingi: Diplotene, FISH 18S rDNA.  
Bivalent, s lokusem NOR. Tento lokus leží na koncích chromosomu tvořících bivalent. NORy tohoto lokusu jsou 
označeny trojúhelníky.  Měřítko: 10 µm. 

Tabulka 13: Numerická charakteristika karyotypu samce druhu Ceratogyrus darlingi.  
Sestaveno na základě jedné figury tvořené dvěma sesterskými metafázemi II. 

Číslo 
chromosomového 
páru/ 
gonosom 
 

Relativní  
chromosomová 
délka 

Centromerický  
index 

Morfologický 
typ 

1 11,03 1,74 SM 
2 10,11 1,32 M 
3 7,95 1,71 SM 
4 7,87 1,70 SM 
5 7,86 1,10 M 
6 7,81 1,18 M 
7 7,77 1,17 M 
8 7,74 1,81 SM 
9 7,44 1,46 M 
10 7,43 1,23 M 
11 7,01 2,27 SM 
12 5,96 1,43 M 
X 4,01 1,17 M 
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5.4.9 Idiothele mira (Gallon, 2010) 

Karyotyp samce je složen z dvaceti pěti chromosomů. Výrazně převažují chromosomy 

dvouramenné. Přítomen je systém pohlavních chromosomů X0. Velikost chromosomových 

párů klesá pozvolna, jedinou výjimkou je poslední chromosomový pár, který je výrazně menší, 

než jedenáctý (Král et al. 2013). U tohoto sklípkana byl identifikován jediný NOR lokus, a to 

na chromosomech jednoho páru. Tento lokus leží v pericentrické oblasti (Obr. 37). C-pruhování 

odhalilo drobné bloky konstitutivního heterochromatinu v centromerických oblastech (Obr. 

38). 

 

 

Obr. 37: Idiothele mira, metafáze II, FISH 18S rDNA.  
Lokus NOR leží v pericentrické oblasti jednoho metacentrického chromosomu (trojúhelníky). Měřítko: 10 µm. 
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Obr. 38: Idiothelele mira, diplotene, C-pruhování.  
Centromery jsou tvořeny drobnými bloky heterochromatinu. Měřítko: 10 µm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

91 
 

6 Diskuse  

6.1 Diploidní počty a morfologie chromosomových párů 

V rámci řádu pavouci (Araneae) byly doposud popsány karyotypy 842 druhů (databáze Araujo 

et al. 2019), což představuje poměrně malé procento z celkového druhového bohatství pavouků. 

Naprostá většina karyotypovaných pavoučích druhů patří do infrařádu Araneomorphae. 

Karyotypy infrařádu Mygalomorphae jsou známy podstatně méně. Pro poznání karyotypové 

evoluce pavouků jsou však karyologické údaje o mygalomorfních druzích klíčové. Jedná  

se totiž o skupinu sesterskou infrařádu Araneomorphae. Rekonstrukce karyotypové evoluce 

mygalomorfů tak může mít zásadní význam pro pochopení karyotypové evoluce araneomorfů. 

Ve své práci jsem studoval karyotypy patnácti druhů mygalomorfních pavouků z čeledi 

Theraphosidae z afrického kontinentu. Jednalo se o jednoho zástupce podčeledi Ischnocolinae, 

dva zástupce podčeledi Eumenophorinae, tři zástupce podčeledi Stromatopelminae a o devět 

zástupců podčeledi Harpactirinae. I když se většina druhů těchto podčeledí vyskytuje v Africe, 

tyto podčeledi netvoří monofylum (Lüddecke et al. 2018). Zjištěné údaje byly srovnány 

s karyotypovými daty sklípkanů z uvedených i dalších terafosidních podčeledí. Výsledky práce 

byly dále konfrontovány i s trendy karyotypové evoluce v rámci celého infrařádu 

Mygalomorphae a řádu Araneae.  

Mygalomorfní pavouci jsou většinou nositeli vyšších diploidních počtů chromosomů, než 

dvouplicní pavouci (Král et al. 2013). Vysoké diploidní počty (2n ♂ = 69-96) byly rovněž 

nalezeny u fylogeneticky bazálních pavouků, podřádu Mesothelae (Suzuki 1954, Kořínková & 

Král 2013). Z tohoto důvodu lze vysoký diploidní počet chromosomů u pavouků považovat  

za ancestrální stav (Král et al. 2006). V rámci podřádu Opisthothelae je za ancestrální stav 

považována přítomnost 40-50 chromosomů, jedná se pravděpodobně o důsledek fúzí 

v karyotypech s diploidními počty blízkými těm, které vykazují sklípkoši (Král et al. 2013).  

Pro karyotypy mygalomorfních pavouků je dále charakteristický velký rozsah diploidních 

počtů chromosomů (databáze Araujo et al. 2019). Nižší diploidní počty chromosomů lze  

u mygalomofů najít především mezi druhy nadčeledi Atypoidea. Nejvyšším diploidním počtem 

v rámci této nadčeledi (2n ♂ = 47) disponuje Antrodiaetus riversi z čeledi Antrodiaetidae (Král 

et al. 2013). Naopak nejnižší diploidní počet byl nalezen u sklípkánka hnědého (Atypus affinis) 

z čeledi Atypidaes 2n ♂ = 14, což představuje nejnižší známý diploidní počet chromosomů 

mezi mygalomorfními pavouky (Řezáč et al. 2006). Ancestrální diploidní počet chromosomů 

u nadčeledi Atypoidea byl pravděpodobně velmi podobný ancestrálnímu počtu celého podřádu 



 

92 
 

Opisthothelae, tedy 2n ♂ = 40-50 (Král et al. 2013). Čeleď Theraphosidae patří do nadčeledi 

Avicularioidea (Opatová et al. 2019). Druhy této nadčeledi vykazují spíše vyšší diploidní počty 

chromosomů. Patří do ní i Macrothele calpeiana s 2n ♂ = 132, což je vůbec nejvyšší známý 

diploidní chromosomový počet mezi sklípkany (Hrubá 2017). K razantnímu zvýšení 

diploidních počtů pravděpodobně došlo u bazálních představitelů nadčeledi Avicularioidea 

duplikací ancetrálního opistotelního počtu 40-50 chromosomů (Král et al. 2013). 

V rámci čeledi Theraphosidae jsou nositeli karyotypů s krajními hodnotami diploidního počtu 

chromosomů Pterinochilus lugardi z podčeledi Harpactirinae s 2n ♂ = 23 (Hrubá 2017)  

a Poecilotheria formosa z podčeledi Selenocosmiinae s 2n ♂ = 110 (Král et al. 2011). Značnou 

variabilitu v diploidních počtech chromosomů lze pozorovat i v rámci jednotlivých 

terafosidních podčeledí a rodů (databáze Araujo et al. 2019). Za ancestrální stav diploidních 

počtů chromosomů u terafosidů je pokládána přítomnost zhruba osmdesáti až devadesáti 

chromosomů. Tento předpoklad vychází z přítomnosti vysokých diploidních počtů 

chromosomů u mygalomorfních čeledí příbuzných terafosidům (Král et al. 2013).  

U terafosidních podčeledí, jejichž zástupci byli studováni v této práci, byly nalezeny následující 

krajní hodnoty diploidních počtů chromosomů: 

- Eumenophorinae: Pelinobius muticus 2n ♂ = 50 (tato práce) a Hysterocrates hercules  

2n ♂ = 83 (tato práce). 

- Ischnocolinae: Holothele cf. longipes 2n ♂ =  73 (Král et al. 2013) a Ischnocolus jickelii  

2n ♂ = 85  (Král et al. 2013). 

- Harpactirinae: Pterinochilus lugardi 2n ♂ = 23 (Hrubá 2017) a Harpactirella overdijki  

2n ♂ = 60 (tato práce). 

- Stromatopelminae: Heteroscodra maculata 2n ♂ = 38 (tato práce) a Encyocratella olivacea 

2n ♂ = 83 (tato práce).  

U řady pavoučích linií konvergentně docházelo ke snižování diploidních počtů chromosomů 

fúzemi. Nejdále tato redukce diploidních počtů pokročila u dvouplicných pavouků (Suzuki 

1954). K redukci chromosomů docházelo také v různých liniích mygalomorfů. (Král et al. 

2013). Čeleď Theraphosidae v tomto směru není výjimkou a výsledky této práce hypotézu  

o snižování diploidního počtu během evoluce terafosidů dále podporují.  

Z hlediska chromosomové morfologie je za ancestrální stav u pavouků podřádu Opistotheae, 

který je tvořen infrařády Mygalomorphae a Araneomorphae, považována početní převaha 
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dvouramenných chromosomů (Král et al. 2013). Toto tvrzení se zakládá na početní převaze 

dvouramenných chromosomů u bazálních linií opistotelních pavouků. Převaha dvouramenných 

chromosomů je zde pravděpodobně důsledkem fúzí, protože u sklípkošů převažují 

jednoramenné chromosomy (Král 2013). Diploidní počty chromosomů u sklípkošů jsou navíc 

výrazně vyšší než diploidní počty u bazálních opistotelních pavouků. To nasvědčuje právě 

redukci počtu chromosomů fúzemi jednoramenných chromosomů (Král et al. 2013).  

Dvouramenné chromosomy převažují u infrařádu Mygalomorphae (Král et al. 2011, Král et al. 

2013, tato práce) a u haplogynních pavouků (Král et al. 2006).  

U dosud karyotypovaných terafosidních sklípkanů většinou převažují dvouramenné 

chromosomy (Král et al. 2013), což platí i pro druhy s diploidními počty chromosomů blízkými 

předpokládanému ancestrálnímu počtu terafosidních sklípkanů (Král et al. 2013, tato práce).  

Protože vysoké diploidní počty chromosomů jsou u terafosidů považovány za ancestrální, lze 

za ancestrální označit rovněž převahu dvouramenných chromosomů (Král et al. 2013, tato 

práce). U terafosidů s nízkými diploidními počty chromosomů se jednoramenné chromosomy 

často nevyskytují vůbec (databáze Araujo et al. 2019, tato práce). 

Výrazným trendem karyotypové evoluce terafosidních sklípkanů jsou tedy pravděpodobně 

chromosomové fúze, kterými vznikaly odvozené karyotypy se stále nižšími diploidními počty 

chromosomů. Ke štěpením chromosomů během evoluce terafosidů pravděpodobně docházelo 

také, ale hrála menší roli než chromosomové fúze. Produktem štěpení jsou pravděpodobně 

jednoramenné chromosomy přítomné v karyotypech terafosidů s velmi vysokými diploidními 

počty chromosomů. Příkladem může být Poecilotheria formosa 2n ♂ = 110, kde je přítomno 

sedmdesát dvouramenných a čtyřicet jednoramenných chromosomů (Král et al. 2011). 

V podčeledi Harpactirinae bylo zatím karyotypováno nejvíce druhů ze všech terafosidních 

podčeledí, jejichž zástupci byli zařazeni do této práce (databáze Araujo et al. 2019, tato práce). 

V rámci harpactirinů byly popsány čtyři samčí karyotypy s diploidním počtem od dvaceti tří  

do dvaceti pěti chromosomů, což jsou nejnižší známé počty u terafosidů. Jedná se tyto druhy: 

Brachionopus sp. I 2n ♂ = 25, Ceratogyrus darlingi s 2n ♂ = 25 (tato práce), Idiothele mira  

s 2n ♂ = 25 (Král et al. 2013) a Pterinochilus lugardi s 2n ♂ = 23 (Hrubá 2017). U všech těchto 

čtyř druhů výrazně převažují dvouramenné chromosomy. Brachionopus sp. I má dva 

jednoramenné páry, Ceratogyrus darlingi vykazuje pouze dvouramenné chromosomy, 

Idiothele mira čtyři jednoramenné páry (Král et al. 2013) a Pterinochilus lugardi  má karyotyp 

složený pouze z dvouramenných chromosomů (Hrubá 2017). Podobně nízké zastoupení 
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jednoramenných párů však bylo nalezeno i u ostatních karyotypovaných harpactirinů. Ti 

vykazují vyšší počty chromosomů, diploidní počty těchto druhů se pohybují mezi 2n ♂ = 30  

a 60. Nejvyšší zastoupení jednoramenných párů bylo nalezeno u druhu Brachionopus sp. II  

s 2n ♂ = 41, u kterého je přítomno pět jednoramenných párů (tato práce).  Výskyt jednoho či 

několika jednoramenných párů v karyotypech některých harpactirinů podporuje představu, že 

tyto páry mohly být vytvořeny pericentrickými inverzemi dvouramenných chromosomů. 

Jednoramenné chromosomy vytvořené inverzemi mohly během další evoluce fúzovat 

centrickými fúzemi, čímž docházelo postupně ke snižování počtu chromosomů. Na tento proces 

ukazuje např. srovnání karyotypů Brachionopus sp. II (2n ♂ = 41, pět jednoramenných párů)  

a Brachionopus sp. III (2n ♂ = 37, jediný jednoramenný pár). Karyotyp Brachionopus sp. III 

lze odvodit dvěma centrickými fúzemi z karyotypu Brachionopus sp. II. Když uvážíme značné 

zastoupení dvouramenných chromosomů v karyotypech harpactirinů, mohlo docházet nejen 

k centrickým fúzím jednoramenných párů, ale i k fúzím dvouramenných párů. Mohly  

se  uplatnit tzv.,,nested insertions“, kdy dochází ke spojení  dvou dvouramenných chromosomů, 

přičemž se jeden z fúzujících chromosomů rozdělí na dvě části v oblasti centromery a každá 

z těchto částí se svou centromerickou oblastí napojí na telomerickou oblast druhého fúzujícího 

chromosomu (Murat et al. 2010, Birchler & Han 2018). Tomu by nasvědčovalo i nízké 

zastoupení nebo absence drobných dvouramenných párů u harpactirinů s nízkým diploidním 

počtem. Drobné dvouramenné chromosomy lze totiž u harpactirinů považovat za původní 

chromosomy, které se nezapojily do fúzí. Ke snižování diploidních počtů docházelo 

v některých případech i v rámci rodů, což lze dokumentovat značným rozsahem diploidních 

počtů, např. u rodu Brachionopus (2n ♂ = 25-41).  

Podle zjištěných cytogenetických údajů mají druhy podčeledi Harpactirinae ve srovnání 

s jinými terafosidy velmi odvozené karyotypy. Hypotézu o odvozenosti harpactirinů v rámci 

terafosidů podporují výsledky molekulárně fylogenetické analýzy Lüddeckeho et. al. Podčeleď 

Harpactirinae podle těchto autorů tvoří společně s podčeledí Stromatopelminae nejodvozenější 

terafosidní klad (Lüddecke et al. 2018). Podle některých morfologických analýz jsou čeledi 

Harpactirinae a Stromatopelminae také považovány za jedny z nejodvozenějších, byť ne  

za sesterské (Guadanucci 2014).  

Zástupci podčeledi Stromatopelminae nebyli nikdy dříve cytogeneticky studováni, první 

karyotypové údaje o stromatopelminech obsahuje tato práce. Byli zahrnuti zástupci všech tří 

rodů této podčeledi: Encyocratella, Heteroscodra a Stromatopelma. Encyocratella olivacea  

s 2n ♂ = 83 vykazuje převahu dvouramenných chromosomů, v karyotypu je přítomno jen sedm 
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jednoramenných párů (tato práce). Diploidní počet a převažující chromosomová morfologie  

u druhu Encyocratella olivacea jsou tedy podobné předpokládanému ancestrálnímu karyotypu 

terafosidních sklípkanů. U dalších dvou stromatopelminů je diploidní počet nižší. 

Stromatopelma calceatum (2n ♂ = 51) vykazuje na rozdíl od E. olivacea převahu 

jednoramenných chromosomů, sedmnáct párů je jednoramenných a osm dvouramenných (tato 

práce). U druhu Heteroscodra maculata (2n ♂ = 38) došlo k ještě výraznějšímu snížení 

diploidního počtu, ale opět převažují dvouramenné chromosomové páry. Jednoramenné jsou tři 

z jeho sedmnácti párů (tato práce). Podčeleď Stromatopelminae tedy vykazuje značnou 

karyotypovou diverzitu, ta může být buď důsledkem rychlé karyotypové evoluce 

stromatopelminů, větší evoluční vzdálenosti jednotlivých rodů nebo parafylie této podčeledi. 

Ve vymezení podčeledi Stromatopelminae na základě morfologických znaků panuje řada 

nejasností, někteří stromatopelmini byli dříve řazeni (byť s rezervou) do podčeledi 

Harpactirinae (Raven 1985). Podle molekulárně fylogenetické práce Lüddeckeho a spoluautorů 

tvoří podčeleď Stromatopelminae spolu s podčeledí Harpactirinae nejodvozenější terafosidní 

linii. Je však třeba podotkout, že Lüddecke et. al (2018) do své studie nezahrnuli žádný druh 

rodu Encyocratella, který se od ostatních stromatopelminů a harpactirinů liší vysokým 

diploidním počtem a může být bazálnější linií stromatopelminů. Pro odhalení důvodu vysoké 

karyotypové diverzity stromatopelminů bude nutná karyotypová analýza dalších zástupců, 

protože nelze vyloučit parafylii rodů této podčeledi. Adekvátní zasazení cytogenetických 

výsledků do kontextu bude možné až po robustnější molekulárně fylogenetické analýze 

stromatopelminů a terafosidů vůbec, která zahrne jak větší množství druhů, tak i genů.  

Z podčeledi Eumenophorinae byly zatím karyotypovány pouze tři druhy. Jedná se o druh 

Hysterocrates hercules s 2n ♂ = 83 (tato práce), Monocentropus balfouri 2n ♂ = 50 (tato práce) 

a Pelinobius muticus s 2n ♂ = 67 (Král et al. 2013). Tato podčeleď však zahrnuje více rodů, 

zástupci dalších deseti nebyli dosažitelní. Dosavadní výsledky naznačují naprostou převahu 

akrocentrických chromosomů u eumenophorinů s nejvyšším, tj. předpokládaným ancestrálním 

počtem chromosomů. Je tomu tak u druhů H. hercules (2n ♂ = 83) a P. muticus (2n ♂ = 67). 

H. hercules má třicet šest jednoramenných párů a čtyři dvouramenné páry (tato práce). 

Karyotyp P. muticus obsahuje dvacet tři jednoramenné a devět dvouramenných 

chromosomových párů (Král et al. 2013). Jednoramenné chromosomy jsou u pavouků často 

důsledkem štěpení dvouramenných chromosomů (Král et al. 2013). U druhů H. hercules  

a P. muticus se však o důsledek štěpení dvouramenných chromosomů zřejmě nejedná, protože 

diploidní počty jsou poměrně blízké předpokládanému ancestrálnímu počtu terafosidů. V tomto 
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případě vznikly tedy akrocentrické páry zřejmě pericentrickými inverzemi, tyto přestavby 

nevedou ke změně diploidních počtů. Je možné, že převaha akrocentrických chromosomů je 

apomorfií podčeledi Eumenophorinae nebo některého jejího kladu, tuto hypotézu však bude 

nutné ověřit studiem dalších zástupců podčeledi.  

Druh Monocentropus balfouri vykazuje na rozdíl od předchozích dvou převahu 

dvouramenných chromosomů. Protože má nižší diploidní počet chromosomů než H. hercules  

a P. muticus, jedná se pravděpodobně druh s odvozeným karyotypem v rámci podčeledi 

Eumenophorinae. Řada dvouramenných chromosomů zde tak pravděpodobně vznikla 

prostřednictvím centrických fúzí původních jednoramenných chromosomů. Fúzím 

jednoramenných chromosomů v rámci podčeledi Eumenophorinae nasvědčuje rovněž vyšší 

podíl dvouramenných chromosomů u druhu Pelinobius muticus s 2n ♂ = 67 (Král et al. 2013), 

než u druhu Hysterocrates hercules s 2n ♂ = 83 (tato práce). 

 Lüddecke et al. situovali podčeleď Eumenophorinae na bázi fylogenetického stromu 

terafosidních podčeledí (Lüddecke et al. 2018). Nejblíže příbuznou by podle Lüddeckeho et al. 

byla americká podčeleď Theraphosinae, jejíž zástupci mají většinou karyotypy složené 

převážně z dvouramenných chromosomů (Král et al. 2011, Král et al. 2013). Pokud je podčeleď 

Eumenophorinae skutečně blízce příbuzná podčeledi Theraphosinae, měli předci 

eumenophorinů pravděpodobně podobné karyotypy jako terafosini.  

Z podčeledi Ischnocolinae byly zatím karyotypovány také pouze tři druhy. Jsou to Heterothele 

gabonensis s 2n ♂ =  81  (tato práce),  Holothele cf. Longipes s 2n ♂ =  73 (Král et al. 2013)  

a Ischnocolus jickelii 2n ♂ =  85  (Král et al. 2013). U všech těchto zástupců převládají 

dvouramenné chromosomy (Král et. al 2013, tato práce). Je patrná podobnost karyotypů těchto 

druhů, jak v diploidních počtech chromosomů, tak i v chromosomové morfologii. V obou 

těchto karyotypových charakteristikách se karyotypy ischnocolinů rovněž blíží 

předpokládanému ancestrálnímu karyotypu terafosidů. Přes podobnost karyotypů těchto druhů 

je podle Lüddeckeho fylogenetické studie podčeleď Ischnocolinae polyfyletickým taxonem 

(Lüddecke et al. 2018). Tuto skutečnost naznačují i údaje týkající se evoluce pohlavních 

chromosomů (Král et al. 2013). Monofylii ischnocolinů popírají také některé morfologické 

studie (Guadanucci 2014). Nelze tedy zatím rozhodnout, jestli podobné diploidní počty  

a chromosomová morfologie uvedených tří ischnocolinů odráží příbuznost těchto rodů nebo 

jestli se jedná o konvergenci. Může se jednoduše jednato karyotypy, které jsou blízké 

ancestrálním parametrům karyotypu u terafosidů a patří k různým kladům této skupiny. 
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6.2 Evoluce pohlavních chromosomů 

U celého řádu Aranenae lze najít velmi vysokou diverzitu systémů pohlavních chromosomů. 

Velmi časté jsou systémy pohlavních chromosomů tvořené několika chromosomy X, což je  

u eukaryotických organismů neobvyklé (Araujo et al. 2012). V ancestrálním stavu se systém 

pohlavních chromosomů pavouků pravděpodobně skládal ze dvou chromosomů X: tzv. X1X20 

systém (Suzuki 1954). U entelegynních pavouků je acestrální systém systémem nejčastějším. 

(Král et al. 2006). U haplogynních a mygalomorfních pavouků se systém X1X20 vyskytuje 

vzácně (Král et al. 2006, 2013). Ancestrální systém mygalomorfů byl pravděpodobně totožný 

s původním pavoučím systémem X1X20. Systém X0 nadčeledi Atypoidea vznikl 

pravděpodobně fúzí těchto chromosomů. V rámci mygalomorfní nadčeledi Avicularioidea je 

za původní stav považována přítomnost systému pohlavních chromosomů X1X2X3X40, který 

pravděpodobně vznikl duplikací původního pavoučího systému X1X20 (Král et al. 2013). 

Během evoluce avicularioidních pavouků byl ancestrální systém X1X2X3X40 modelován řadou 

chromosomových přestaveb. Jednalo se jak o přestavby mezi pohlavními chromosomy 

navzájem, tak i o přestavby mezi autosomy a gonosomy, které vedly ke vzniku systémů 

neopohlavních chromosomů (Kořínková & Král 2013). Karyotypová evoluce terafosidních 

sklípkanů nebyla v tomto směru výjimkou. V rámci čeledi Theraphosidae docházelo zřejmě 

opakovaně ke snižování počtu chromosomů X. Tak vznikly systémy pohlavních chromosomů 

X1X2X30, X1X20 a X0 (Král et al. 2013).  

Systém pohlavních chromosomů X1X2X30 byl v této práci odhalen u druhů Heterothele 

gabonensis z podčeledi Ischnocolinae a Hysterocrates hercules z počeledi Eumenophorinae. 

V případě druhu Encyocratella olivacea (Stromatopelminae) lze zatím hovořit jen  

o pravděpodobné přítomnosti systému X1X2X30. Systém pohlavních chromosomů u E. olivacea 

by však mohl být ještě složitější a obsahovat neopohlavní chromosomy (viz dále). 

U druhu Hysterocrates hercules (X1X2X30) jsou dva z chromosomů X jednoramenné a jeden 

dvouramenný. V karyotypu H. hercules celkově převažují jednoramenné chromosomy, což je 

pravděpodobně výsledkem pericentrických inverzí. Ancestrální karyotyp terafosida ve kterém 

pericentrické inverze probíhaly, nesl pravděpodobně ancestrální systém nadčeledi 

Aviculariioidea X1X2X3X40, složený z dvouramenných chromosomů. Předpokládám,  

že pericentrická inverze vytvořila nejprve systém složený ze čtyř jednoramenných chromosomů 

X. Poté mohlo dojít k fúzi dvou z těchto jednoramenných gonosomů a vznikl dvouramenný 

chromosom X druhu H. hercules. Mohlo se jednat o fúzi dvou velikostně odlišných 

chromosomů X, protože dvouramenný chromosom X přítomný u H. hercules vykazuje 
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submetacentrickou morfologii. V karyotypu příbuzného druhu Pelinobius muticus byly 

identifikovány také tři chromosomy X, ale zde jsou dva dvouramenné a jeden jednoramenný. 

Lze se domnívat, že další dvouramenný chromosom X P. muticus vznikl pericentrickou inverzí 

jednoramenného chromosomu X. Systém X1X2X30 byl u terafosidních sklípkanů nalezen ještě  

u ischnocolinů  Holotehele cf. longipes a Ischnocolus jickelii  (Král et al. 2013). Byl tedy 

nalezen u dvou různých podčeledí terafosidů, což ukazuje, že mohl vzniknout během 

karyotypové evoluce terafosidních sklípkanů několikrát nezávisle.  

Systém X1X20 byl v této práci nalezen jen u druhu Harpactirella overdijki. V rámci celé čeledi 

Theraphosidae byl uvedený systém nalezen pouze u tří dalších druhů (databáze Araujo et al. 

2019). Pohlavní chromosomy druhu Harpactirella overdijki jsou dvouramenné. 

Dvouramennou morfologii vykazují rovněž chromosomy systému X1X20 nalezeného u druhů 

Grammostola rosea (Král et al. 2013) a Psalmopoeus cambridgei (Král et al. 2013). Systém 

X1X20 je uváděn také u druhu Aphonopelma hentzi (Painter1914), ale bez údajů  

o morfologii těchto gonosomů. Vzhledem k evoluci gonosomálních systémů v rámci celého 

řádu Araneae vznikl systém X1X20 u terafosidů zcela jistě sekundárně, přestože je numericky 

totožný s předpokládaným ancestálním stavem u pavouků. Byl nalezen u kladů starosvětských  

i novosvětských, což napovídá jeho opakovanému vzniku, a to fúzemi chromosomů X.  

Systém X0 byl v této práci nalezen u sedmi druhů pavouků. Jedná se o šest zástupců 

harpactirinů (Augacephalus ezendami, Brachionopus sp. I, Brachionopus sp. II, Brachionopus 

sp. III., Ceratogyrus darlingi, Harpactira dictator) a jednoho zástupce stromatopelminů 

(Stromatopelma calceatum).  

Nález systému X0 u výše uvedených druhů harpactirinů je důležitým příspěvkem pro poznání 

evoluce systémů pohlavních chromosomů v rámci podčeledi Harpactirinae. Před touto prací 

byly totiž karyotypovány pouze tři harpactirini: Idiothele mira (Král et al. 2013), Pterinochilus 

lugardi (Hrubá 2017) a Pterinochilus murinus (Král et al. 2013). U všech tří byl objeven systém 

X0. Zatím jediným známým případem druhu podčeledi Harpactirnae s jiným systémem 

pohlavních chromosomů, než X0 je Harpactirella overdijki. Tento pavouk vykazuje systém 

X1X20 (tato práce). Tento systém spolu s nejvyšším zjištěným počtem chromosomů  

u harpactirinů (2n ♂ = 60), nasvědčuje tomu, že rod Harpactirella může představovat bazální 

linii harpactirinů. Podle molekulární fylogeneze Lüddecke et. al (2018), patří rod Hapactirella 

do podčeledi Harpactirinae. Lze se tedy domnívat, že systém X0 u harpactirinů vznikl  

ze systému X1X20, který zůstal zachován u rodu Harpactirella. Vzniku systému a X0  
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u harpactirinů fúzí napovídá střední či dokonce velká relativní velikost chromosomů X u druhů 

podčeledi Harpactirinae.  

Přítomnost systému X0 u S. calceatum by mohla nasvědčovat buď opakovanému vzniku  

X0 systému u terafosidů (u harpactirinů a stromatopelminů) nebo příslušnost S. calceatum  

k harpactirinům. K rozhodnutí této otázky bude nutná robustnější karyotypová a fylogenetická 

analýza. Je nutno nicméně podotknout, že u S. calceatum byly, stejně jako u dalšího 

stromatopelmina (Heteroscodra maculata) zjištěny dva SCP, které se značně liší svou velikostí 

(viz dále). To je dosti unikátní a odvozený znak, který podporuje příslušnost S. calceatum  

ke stromatopelminům a tedy opakovaný vznik systému X0 u terafosidů.  

Kromě evolučních trendů ve změnách počtu a morfologie chromosomů X, lze u pavouků 

pozorovat i specifické chování těchto chromosomů v zárodečné dráze. U velkého množství 

pavoučích druhů byla pozorována heteropyknóza chromosomů X v buňkách této dráhy, 

většinou jde o heteropyknózu pozitivní. Byla identifikována u 95 % analyzovaných pavoučích 

druhů (Araujo et al. 2012). Pozitivní heteropyknóza je důsledkem fakultativní 

heterochromatinizace chromosomů X, která brání rekombinaci pohlavních chromosomů 

(Jablonka & Lamb 1988).  Chromosomy X  vykazují pozitivní heteropyknózu především během 

premeiotické interfáze a profáze I (Araujo et a. 2012), ale u některých druhů již  

ve spermatogoniálních mitózách v závěru meiotické dělení nebo v průběhu metafáze II 

(Hackmann 1948). Pozitivní heteropyknóza pohlavních chromosomů je velmi důležitým 

znakem při analýze chromosomových figur. Pohlavní chromosomy lze často odlišit právě  

na základě pozitivní heteropyknózy (Wallace 1905). Někdy pozitivní heteropyknózu vykazují 

jen některé chromosomy X daného druhu. Absence heteropyknózy některého z pohlavních 

chromosomů (nebo části chromosomu), může znamenat, že se jedná o neopohlavní 

chromosomy nebo úseky derivované z autosomů chromosomovými přestavbami (Araujo et al. 

2012). 

Za další významné specifické trendy v  chování pohlavních chromosomů mygalomorfních 

pavouků v pohlavní dráze lze označit následující fenomény: lokalizace pohlavních 

chromosomů na okrajích chromosomových figur v průběhu pachytene (Araujo et al. 2012)  

a přesun pohlavních chromosomů do středu chromosomových figur na počátku diplotene, kde 

setrvávají až do metafáze I (Král et al. 2013). 

Pro chromosomy systému X1X2X30 terafosidů analyzovaných v této práci je charakteristická 

jejich blízkost až asociace během některých etap meiotického dělení. U H. hercules  
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i E. olivacea tvoří chromosomy X na počátku diplotene klastr ležící na okraji figury, 

v pokročilejších fázích diplotene až v diakinezi se přesouvají do středu figury a mírně  

se vzájemné vzdalují (tato práce). U druhu Pelinobius muticus v diplotene leží chromosomy X 

také blízko sebe, ale již od počátku diplotene se nachází uprostřed figury (Král et al. 2013). 

Nejdále dospěla asociace chromosomů X u druhu Ischnoclus jickelii, kde přetrvává spojení 

chromosomů X svými konci až do metafáze I (Král et al. 2013).  

Gonosomy systému X1X20 u druhu Harpactirella overdijki leží během diplotene a diakineze 

vedle sebe (asociují) a na rozdíl od chromosomu X řady druhů se systémem X0 během diplotene 

nemigrují do středu figury a stále se drží na jejím okraji. V diplotene asociují i  chromosomy 

jiného druhu se systémem X1X20, Grammostola rosea (Král et al. 2013).  

Co se týče chromosomu X systému X0 u terafosidních sklípkanů analyzovaných v této práci, 

bylo jej zpravidla možné v pachytene odlišit od ostatních chromosomů na základě dřívější 

spiralizace, u některých druhů byla pozorována asociace konců chromosomových ramének 

(Brachionopus sp. II, Hapractira dictator). Na počátku diplotene se chromosom X většinou 

nacházel na okraji figury, v průběhu diplotene se postupně přesouval do jejího středu. Chování 

chromosomu X systémů X0 nalezených v této práci je podobné jako u dvou dalších 

terafosidních sklípkanů u kterých byl identifikován systém X0. Těmi jsou Idiothele mira  

a Pterinochilus murinus z podčeledi Harpactirinae. (Král et al. 2013). 

U afrických terafosidů byly v rámci této práce nalezeny i gonosomální systémy, které obsahují 

chromosom Y. Jedná se o druhy Heteroscodra maculata, Monocentropus balfouri a je možné, 

že se vyskytuje i u Encyocratella olivacea. Tyto systémy vznikaly přestavbami mezi 

pohlavními chromosomy a autosomy, jedná se tedy o systémy neopohlavních chromosomů. 

Neopohlavní systém s chromosomy Y byl již u terafosidních sklípkanů detekován a to u druhu 

Poecilotheria fasciata (Dulíková 2009). V rámci celého řádu Araneae se neopohlavní 

chromosomy vyskytují poměrně zřídka (Král et al. 2013). Skutečnost, že až dosud byly 

neopohlavní chromosomy u terafosidů objeveny jen u jediného druhu může být ale dána 

nízkým počtem karyotypovaných druhů. 

Heteroscodra maculata z podčeledi Stromatopelminae je pravděpodobně nositelem 

neopohlavního systému X1X2X3Y. Za chromosom Y zde považuji jeden malý nepárový 

akrocentrik, nejmenší chromosom karyotypu. V pozdní profázi I a metafázi I páruje tento 

chromosom chiasmaticky s jedním z chromosomů X (neo-X) s metacentrickou morfologií. 

S heterobivalentem tvořeným těmito chromosomy páruje achiasmaticky jeden ze dvou 
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zbývajících chromosomů X. Další chromosom X s ostatními chromosomy X nepáruje. 

Přítomnost systému složeného ze tří chromosomů X a jednoho chromosomu Y rovněž 

podporují sesterské metafáze II, z nichž některé obsahují dvacet (tedy figury se třemi 

chromosomy X a dalšími sedmnácti chromosomy) a jiné osmnáct (tedy figury s chromosomem 

Y a dalšími sedmnácti chromosomy) chromosomů (tato práce). K úplnému ověření přítomnosti 

systému X1X2X3Y u H. maculata bude třeba analyzovat karyotyp samice. Během práce se 

nepodařilo získat dostatek kvalitních samičích figur pro karyotypovou analýzu. Předpokládám, 

že systém X1X2X3Y u H. maculata vznikl fúzemi autosomů s gonosomy. Na častý výskyt fúzí 

v evoluci H. maculata ukazuje nízký diploidní počet (2n ♂ = 38) ve srovnání s ostatními 

stromatopelminy. Výchozím systémem byl patrně systém X1X2X30. Zřejmě došlo k fúzi 

jednoramenného chromosomu X s jednoramenným autosomem, čímž vznikl chromosom neo-

X a homolog zfúzovaného autosomu začal segregovat, jako chromosom neo-Y (Obr. 39). 

 

Obr. 39. Schéma vzniku systému nepohlavních chromosomů u H. maculata.  
X, Y-pohlavní chromosomy, A-autosomy, f-fúze. Schéma sestavil Mgr. David Sadílek podle instrukcí autora. 

 

Neopohlavní systém s chromosomem Y byl v této práci nalezen rovněž v karyotypu druhu 

Monocentropus balfouri z podčeledi Eumenophorinae. I zde je chromosom Y součástí systému 

X1X2X3Y. Dva chromosomy X (X2 a X3) vykazují subtelocentrickou morfologii. Oba jsou 

pravděpodobně produktem pericentrické inverze, která zřejmě vytvořila jednoramenné 

chromosomy X i u dalších karyotypovaných druhů podčeledi Eumenophorinae. Jedná se  

o původní chromosomy X, v samčí meióze tvoří univalenty. Chromosom X1 (neo-X) vykazuje 

metacentrickou a chromosom neo-Y submetacentrickou morfologii. V diplotene chromosomy 

neo-X a neo-Y tvoří heteromorfní chiazmatický bivalent, který přetrvává až do přechodu mezi 
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metafází a anafází prvního meiotického dělení. V pozdní profázi I má jedno rameno 

chromosomu neo-X podobný typ spiralizace jako původní chromosomy X (X2 a X3). 

Předpokládám tedy, že chromosom neo-X vznikl centrickou fúzí původního jednoramenného 

chromosomu X s malým autosomem. Rameno s podobnou spiralizací jako volné chromosomy 

X2 a X3 odpovídá původnímu chromosomu X.  Homolog zfúzovaného autosomu začal 

segregovat jako chromosom neo-Y. Díky pericentrické inverzi došlo ke změně jeho morfologie 

z jednoramenné na dvouramennou (Obr. 40). 

 

Obr. 40. Schéma vzniku systému neopohlavních chromosomů u M. balfouri.  
X, Y-pohlavní chromosomy, A-autosomy, f-fúze, i-inverze. Schéma sestavil Mgr. David Sadílek podle instrukcí 
autora. 

 

Neopohlavní systém X1X2X3Y je již u pavouků znám, byl popsán v karyotypech několika druhů 

skákavek rodu Evarcha (tehdy Pellenes) (Maddison 1982). Maddison v tomto případě 

předpokládá vznik systému X1X2X3Y fúzemi ze systému X1X20, protože u některých druhů 

skákavek, které studoval je X1X20 přítomen jako vnitrodruhový polymorfismus (1982). Někteří 

jedinci mají systém X1X2X3Y a jiní X1X20 (Maddison 1982).  

U druhu Encyocratella olivacea by se také mohlo jednat o neopohlavní systém obsahující 

chromosom Y, tento systém se ale nepodařilo spolehlivě prokázat. Jeho přítomnosti by mohl 

nasvědčovat heteromorfní bivalent pozorovaný v diplotenních figurách a metafázních figurách 

prvního meiotického dělení. Zatím nelze stanovit, jak tento heteromorfní bivalent vznikl. 

Pozorovaný jedinec může být heterozygotem pro autosomovou přestavbu. Je možné, že 

heteromorfní bivalent vznikl hybridizací dvou karyotypových linií potenciálně existujících 

v rámci jednoho druhu. Nelze však také vyloučit, že se jedná o chiasmatický heterobivalent 

tvořený chromosomem X a chromosomem Y. Heterobivalent s dalšími pohlavními 

chromosomy v meióze sice neasociuje, může se však jednat o volnou asociaci pohlavních 
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chromosomů, jako u H. maculata, která nemusí být po hypotonizaci buněk zachována. Pokud 

je heterobivalent skutečně tvořen pohlavními chromosomy, samčí karyotyp druhu E. olivacea 

obsahuje systém pohlavních chromosomů složený ze čtyř chromosomů X a chromosomu Y. 

Heterobivalent by v tomto případě byl produktem přestavby mezi některým z původních 

chromosomů X a autozomem či autosomy. Tuto možnost bude v následujících výzkumech 

nutné testovat, a to analýzou karyotypu několika dalších samčích jedinců. Když žádná 

vnitrodruhová karyotypová variabilita studiem samčích karyotypů zjištěna nebude, bude 

pravděpodobné, že se heteromorfní bivalent skládá z chromosomů X a Y.  

V pavoučích karyotypech byly kromě diferencovaných chromosomů X, popř. jejich derivátů 

popsány také jeden nebo dva chromosomové páry tvořené pohlavními chromosomy v časném 

stádiu diferenciace. Tyto páry se označují zkratkou SCP (Sex Chromosome Pair) (Král et al. 

2013). Předpokládá se, že ancestrální pohlavní chromosomy pavouků byly tvořeny jedním 

párem těchto chromosomů (Král et al. 2011). Ancestrální karyotyp mygalomorfů 

pravděpodobně obsahoval dva tyto páry (Král et al. 2013). U řady mygalomorfů jsou jeden 

nebo i oba páry detekovatelné na základě specifického chování. V karyotypech 

mygalomorfních pavouků mají SCP většinou podobu velkých metacentrických párů. U druhů 

u nichž je možno detekovat oba páry, mají oba podobnou velikost, což podporuje teorii vzniku 

druhého SCP duplikací prvního (Král et al. 2013). Pozorovaná nepřítomnost druhého SCP 

v rámci karyotypů některých mygalomorfů je pravděpodobně pouze zdánlivá. Důvodem může 

být velmi časné stadium diferenciace druhého páru, který se nevyznačuje specifickým 

chováním a nelze jej tedy cytologicky detekovat (Král et al. 2013). 

V této práci byl jeden SCP identifikován u druhů Augacephalus ezendami, Ceratogyrus 

darlingi, Harpactirella overdijiki (Harpactirinae) a Monocentropus balfouri 

(Eumenophorinae). V karyotypu druhu Encyocratella olivacea (Stromatopleminae) je přítomen 

při nejmenším jeden pozorovatelný SCP. U studovaných skupin byly publikovány nálezy 

jednoho SCP u druhů Idiothele mira (Harpactirinae), Ischnocolus jickelii (Ischnocolinae)  

a Pterinochilus murinus (Harpactirinae). U druhů Ceratogyrus darlingi, Encyocratella 

olivacea, Harpacitirella overdijki a Monocentropus balfouri je SCP poměrně velký, tak jak je 

u  sklípkanů běžné (Král et al. 2013). U druhu Augacephalus ezendami byl SCP pozorován 

pouze v pachytene, kdy není možné odhadnout jeho velikost (vytváří silně kondenzované 

tělísko). SCP všech těchto druhů vykazují po určitou část profáze úplnou nebo částečnou 

pozitivní heteropyknózu. V případě částečné heteropyknózy je heteropyknotická jen část SCP. 

Tento vzorec heteropyknózy jsem zjistil u druhu Harpactirella overdijki, byl popsán také  
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u dvou dalších harpactirinů (Král et al. 2013). Důvodem částečné heteropykózy by mohl být 

vznik chromosomů SCP tohoto druhu adicí autosomového materiálu.  

Dva SCP jsou v rámci terafosidů známy u druhů Grammostola rosea, Holothele cf. longipes 

(Theraphosinae) a Psalmopoeus cambridgei (Psalmopoeinae) (Král et al. 2013). V této práci 

byly dva SCP pozorovány v karyotypech druhů Harpactira dictator (Harpactirinae), 

Heteroscodra maculata, Stromatopelma calceatum (Stromatopelminae) a Heterothele 

gabonensis (Ischnocolinae). U druhů Brachionopus sp. II (Harpactirinae) a Hysterocrates 

hercules (Eumenophorinae) se přítomnost dvou SCP nepodařilo zcela prokázat. U C. darlingi, 

H. dictator a H. gabonensis dosahují oba SCP podobné velikosti, lze tedy uvažovat o jejich 

vzniku duplikací jednoho původního SCP. Formování obou SCP druhu Harpactira dictator 

pravděpodobně zahrnovalo přestavby mezi těmito páry a autosomy. Této možnosti nasvědčuje 

jejich chování v mitotické metafázi. Stejně jako u ostaních mygalomorfů s cytologicky 

diferencovanými SCP (Král et al. 2013) vykazují i chromosomy SCP u H. dictator v mitóze 

dřívější separaci chromatid než autosomy. Distální části chromatid chromosomů SCP ale  

v mitotické metafázi předčasně neseparují, což může být způsobeno jejich autosomovým 

původem. Druhy Heteroscodra maculata a Stromatopelma calceatum mají jeden velký a jeden 

malý SCP. Tento velikostní rozdíl by mohl být způsoben přenosem většiny materiálu z jednoho 

z původního SCP na druhý. Podobný velikostní vzorec SCP byl nalezen i u některých dalších 

mygalomorfních pavouků (Král et al. 2013). 

Objev dvou SCP se specifickým chováním u terafosidních starosvětských sklípkanů je velice 

zajímavý, protože dosud byly dva SCP v rámci čeledi Theraphosidae známy jen z karyotypů 

amerických podčeledí. Cytologická detekce dvou SCP u amerických terafosidních sklípkanů 

byla považována za znak podporující dávnou divergenci mezi starosvětskými a novosvětskými 

terafosidními liniemi (Král et al. 2013). Přítomnost dvou SCP se specifickým chováním  

u některých afrických terafosidů, a to hned u několika podčeledí, nasvědčuje opakovanému 

vzniku tohoto cytogenetického znaku. 

 U všech druhů analyzovaných v této práci, u kterých bylo možné rozeznat morfologii 

chromosomů tvořících SCP, byla zjištěna morfologie dvouramenná. A to i u druhů, kde je 

karyotyp složen převážně z jednoramenných chromosomů (např. Hysterocrates hercules). Toto 

zjištění je další podporou hypotézy o klíčovém významu dvouramenné morfologie 

chromosomů SCP pro zajištění funkční a evoluční stability SCP (Král et al. 2013).  
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6.3 Nukleolární organizátory 

Nukleolární organizátory byly zatím detekovány u poměrně nízkého počtu pavoučích druhů.  

U řady z nich se jednalo o detekci pomocí stříbření. Jde o metodu, při které se detekují proteiny 

asociované s rRNA (Trere 2000). Pozitivní výsledek je dokladem NORů, ale jen těch, které 

vykazovaly aktivitu během poslední uplynulé interfáze (Miller et al. 1976). Proto jsou dnes 

k detekci NORů používány raději hybridizační techniky, které specificky detekují sekvence 

vybraných genů v oblastech NORů (Sumner 2003). Pomocí detekce rDNA byla distribuce 

NORů studována i v této práci. 

Na základě současných poznatků lze vyslovit hypotézu, že ancestrálním stavem distribuce 

NORů u pavouků byla přítomnost jednoho lokusu NORů na jednom autosomovém páru 

(Forman et al. 2013). Nejvíce údajů o pavoučích NORech bylo získáno jejich detekcí 

v karyotypech dvouplicných pavouků (Forman et al. 2013). U haplogynních dvouplicných 

pavouků byla často prokázána přítomnost NORů na pohlavních chromosomech (Král et al. 

2006, Oliveira et al. 2007). Dosud analyzované druhy entelegynních dvouplicných pavouků 

většinou vykazují přítomnost NORů na dvou autosomových párech (Rodríguez-Gil et al. 2007, 

Dolejš et al. 2011). U mygalomorfních pavouků byla distribuce NORů studována velmi málo, 

nicméně u analyzovaných druhů byl většinou odhalen jeden nebo dva NORy na autosomových 

párech, na koncích chromosomových ramének (Král et al. 2013, Hrubá 2017, tato práce). 

V této práci byla detekce NORů úspěšně provedena u šesti druhů terafosidních sklípkanů.  

U několika dalších druhů se nezdařila. Nejlepších výsledků bylo dosaženo po zařazení tzv. 

stárnutí (ageing) do experimentů, kdy byly chromosomy na preparátech stabilizovány 

zahříváním preparátů při teplotě 60 °C po dobu jedné hodiny, jak je posáno v kapitole 

Metodika. Tento krok zatím nebyl při detekci NOR u mygalomorfních pavouků používán. Tato 

práce ukázala význam tohoto kroku a tím i citlivost sklípkaních chromosomů k proceduře 

FISH. Preparáty, které touto fází prošly, vykazovaly vyšší stabilitu chromosomových figur  

a bylo je možné lépe analyzovat. 

Poloha NORů pěti druhů analyzovaných v této práci se shoduje s typickou polohou této 

struktury u mygalomorfů. Jeden NOR lokus ležící na konci jednoho chromosomového páru byl 

zjištěn u druhů Ceratogyrus darlingi, Harpactira pulchripes, Heteroscodra maculata  

a Stromatopelma calceatum. U C. darlingi a S. calceatum je nositelem NORů jeden velký 

chromosomový pár. H. pulchripes vykazuje terminální NOR na jednom z menších 



 

106 
 

chromosomových párů. V případě druhu H. maculata byl odhalen jeden NOR na konci 

chromosomů středně velkého páru.  

Dva lokusy NOR byly v této práci nalezeny pouze o druhu Hysterocrates hercules. Oba leží  

na koncích chromosomového páru.  

Velmi zajímavou polohu NORu vykazuje druh Idiothele mira. Nukleolárnín organizátor leží 

totiž u tohoto pavouka v centromerické oblasti. To je poměrně neobvyklá poloha (Sochorová 

et al. 2018). Mezi pavouky byl pericentrický NOR zjištěn například u dvouplicného pavouka 

Diguetia lineata (Král et al. 2006) nebo právě u I. mira, kde byl zjištěn stříbřením (Král et al. 

2013). NOR se z obvyklé terminální do pericentrické polohy mohl dostat buď pericentrickou 

inverzí nebo centrickou fúzí. K zodpovězení této otázky by pomohla detekce NORů u dalších 

harpactirinů s nízkým diploidním počtem.  

6.4 Distribuce konstitutivního heterochromatinu 

Metodou C-pruhováním se provádí detekce distribuce konstitutivního heterochromatinu 

(Sumner 1972). U pavouků je konstitutivní heterochromatin většinou omezen na oblast 

centromery. U některých druhů byly nalezeny bloky konstitutivního heterochromatinu  

i v telomerických oblastech (Král et al. 2006, Dolejš et al. 2011, Král et al. 2011, Král et al. 

2013) nebo celoramenný heterochromatin (Král et al. 2011). 

V této práci bylo C-pruhování provedeno u druhů Harpactirella overdijki a Idiothele mira.  

U obou se konstitutivní heterochromatin omezuje na drobné bloky v centromerických 

oblastech, což nijak nevybočuje ze stavu běžného u pavouků. Toto zjištění je dalším dokladem, 

že distribuce konstitutivního hterochromatinu je konzervativním znakem, a to nejen u pavouků 

(Sochorová et al. 2018).  
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7 Souhrn 

Čeleď Mygalomorphae je cytogeneticky dosti opomíjenou skupinou. Proto je analýza 

karyotypů patnácti dalších druhů terafosidních sklípkanů z afrického kontinentu vhodným 

příspěvkem k cytogenetickému poznání mygalomorfních pavouků. Analyzované druhy patří  

ke čtyřem podčeledím, jedna z nich (Stromatopelminae) nebyla dosud cytogeneticky 

studována. 

Samčí diploidní počty se pohybují od 25 do 83. U druhů s nižšími diploidními počty převažují 

dvouramenné chromosomy, což s již publikovanými poznatky z cytogenetiky nadčeledi 

Avicularioidea naznačuje trend ke snižování diploidních počtů fúzemi. Tento trend byl 

pozorován i u jiných skupin pavouků. Práce tak přináší další podporu hypotézy o velkém 

významu chromosomových fúzí v karyotypové evoluci pavouků. U některých zástupců 

podčeledi Eumenophorinae převažují v důsledku pericentrických inverzí jednoramenné 

chromosomy. 

Systémy pohlavních chromosomů byly u studovaných sklípkanů velmi rozmanité. Stejně jako 

u autosomů byly i v evoluci pohlavních chromosomů časté fúze. Systémy chromosomů X0, 

X1X20 a X1X2X30 vznikly fúzemi z ancestrálního systému nadčeledi Avicularioidea, kterým 

pravděpodobně byl X1X2X3X40. U druhu Heteroscodra maculata, Monocentropus balfouri  

a možná také Encyocratella olivacea je přítomen neopohlavní systém obsahující chromosom 

Y.  U jedenácti druhů byl v této práci detekován jeden nebo dva SCP. U dvou druhů se dvěma 

SCP se tyto páry vzájemně velikostně výrazně liší, což bylo zatím popsáno jen u velice nízkého 

počtu pavoučích druhů. Protože druhý SCP vznikl pravděpodobně duplikací prvního, lze se 

domnívat, že výrazné velikostní rozdíly mohou být způsobeny vzájemnými přestavbami mezi 

dvěma SCP.  

NORy byly vizualizovány u šesti druhů. U čtyř z nich leží na konci ramének jednoho páru, což 

odpovídá hypotéze předpokládající, že ancestrálním stavem u pavouků je jeden terminální 

NOR lokus lokalizovaný na autosomech a svědčí pro konzervativnost tohoto znaku u pavouků. 

Pouze u druhu Hysterocrates hercules jsou přítomny dva NORy, každý na konci jednoho páru 

a u Idiothele mira je sice jediný NOR, ale lokalizovaný pericenricky. Pericentrická lokalizace 

je u pavouků vzácná. 

Detekce konstitutivního heterochromatinu C-pruhováním u druhu Harpactirella overdijki  

a Idiotehele mira odhalila drobné bloky v centromerických oblastech, což je u pavouků běžné.  
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