
ABSTRAKT (ČESKY) 

 

Většina studovaných želv vykazuje teplotní určení pohlaví, genotypové určení pohlaví (tj. přítomnost 

pohlavních chromozomů) bylo zjištěno u této skupiny relativně vzácně. Cílem této práce bylo 

prozkoumat a rozšířit naše znalosti o evoluci karyotypu a determinaci pohlaví u želv, zejména se 

zaměřením na čeleď Geoemydidae, čeleď želv s dříve doloženou variabilitou systémů určení  pohlaví. 

Přítomnost pohlavních chromozomů byla zkoumána kombinací konvenčních a molekulárně-

cytogenetických technik. Vedle analýzy karyotypu byla zkoumána distribuce konstitutivního 

heterochromatinu (C-pruhování) a repetitivních elementů, pohlůavní rozdíly pak pomocí 

komparativní genomové hybridizace (FISH, CGH). Celkem bylo cytogeneticky vyšetřeno 49 druhů 

želv z devíti čeledí. U čeledi Geoemydidae byla zjištěna pozoruhodná podobnost karyotypů, které se 

skládají z 2n=52 chromozomů (což je předpokládaný ancestrální diploidní počet chromozomů pro 

všechny želvy) a podobné topologie lokusů rDNA a telomerních repetic. 

Sharma et al. (1975) popsali ZZ/ZW pohlavní chromozomy u druhu Pangshura smithii. V 

analýze předložené v této práci dokládáme potenciálně chybnou identifikaci těchto pohlavních 

chromozomů v důsledku chybného párování chromozomů při rekonstrukci karyotypu. Navíc 

heteromorfní pohlavní chromozomy nebyly odhaleny ani u blízce příbuzných druhů geoemidů 

Geoemyda japonica a Geoemyda spengleri (ačkoli fylogenetické postavení rodu Geoemyda je stále 

předmětem diskusí). 

Systém určování pohlaví XX/XY byl dříve doložen u druhů Sieberonckiella crassicollis a 

Cuora galbinifrons. V druhém případě ale nebyla publikována data podporující tento závěr. V této 

práci bylo cytogeneticky zkoumáno 10 druhů rodu Cuora, včetně Cuora galbinifrons. U všech 

zkoumaných druhů byl zjištěn karyotyp 2n=52 s podobným rozložením telomerních a rDNA repetic, 

ale pohlavní chromozomy nebyly zjištěny. Předchozí identifikace pohlavních chromozomů u Cuora 

galbinifrons byla pravděpodobně chybná. Želvy rodu Cuora mají buď genotypové určení pohlaví s 

homomorfními a málo diferencovanými pohlavními chromozomy, nebo teplotně závislé určení 

pohlaví. 

Dále byla provedena rozsáhlá cytogenetická analýza sedmi dosud nestudovaných druhů z 

čeledi Chelidae, včetně zástupců rodů Chelodina, Elseya a Emydura. Přítomnost pohlavních 

chromozomů XX/XY byla zjištěna u všech sedmi zkoumaných druhů čeledí. Navzdory rozdílné 

morfologii naznačuje podobnost v obsahu repetitivních pohlavních chromozomů čeledi Chelidae 

možnou homologii samčí heterogamie, která by mohla pocházet z doby před 50-120 miliony let. 

Studium repetitivních elementů často představuje klíčový nástroj při studiu diverzifikace karyotypů, 

neboť odhaluje rozdíly, které by mohly zůstat při použití pouze klasické cytogenetiky neodhaleny, 



jako například přítomnost chromozomálních přestaveb nebo dokonce diferencovaných, ale 

homomorfních pohlavních chromozomů. Ve snaze prozkoumat evoluci karyotypu u želv byla 

studována distribuce telomerických repetic (TTAGGGG)n u 30 druhů želv, zahrnujících devět čeledí. 

Telomerní repetice tvoří konce chromozomů, ale u obratlovců se často uvádí, že se hromadí také v 

centromerách nebo uvnitř ramen chromozomů. Předpokládá se, že tyto takzvané intersticiální 

telomerické repetice (ITR) souvisejí s přestavbami karyotypu nebo s mechanismy oprav 

dvouřetězcových zlomů. Ačkoli jejich úloha stále není jasná, mohly by poskytnout vhled do 

reorganizace genomů u skupiny jako jsou želvy, u nichž se předpokládá, že mají poměrně stabilní 

karyotypy. Všechny zkoumané druhy želv mají očekávanou, terminální topologii telomerických 

repetic. U pouhých pěti druhů byly navíc nově zjištěny intersticiální telomerické repetice (ITR), 

především v centromerických pozicích. Distribuce ITR nesleduje striktní fylogenetickou distribuci a 

zdá se, že ITR se v rámci želv vyvinuly nezávisle nejméně sedmkrát a to spíše bez přímé souvislosti 

s interchromozomálními přestavbami. 

 


