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Abstrakt  

Vysokohorské systémy jsou považovány za důležité oblasti pro divergenci a speciaci 

místní bioty. Topograficky členitá pohoří v řadě případů silně ovlivnila evoluci různých 

živočišných i rostlinných taxonů. Alpy jakožto největší evropský vysokohorský systém 

tvoří významný prvek v utváření fylogeografie mnoha evropských druhů a vyznačují se 

výskytem velké řady endemitů. Štíři jsou obecně velmi dobře známi především jako 

obyvatelé aridních a semiaridních oblastí, ale některé druhy, jako je tomu v případě 

zástupců podrodu Euscorpius (Alpiscorpius), tvoří důležitý prvek horské bioty. V oblasti 

Alp jsou v současnosti rozeznávány tři endemické druhy štírů, E. (A.) alpha, E. (A.) 

germanus a E. (A.) gamma, jejichž druhový status byl potvrzen před 15 lety na základě 

pilotních fylogenetických studií využívajících molekulární markery.  

Cílem této práce bylo popsat karyotypy alpských druhů v rámci celé oblasti jejich 

rozšíření za využití klasických i molekulárně cytogenetických metod. Pro detekci 

specifických chromozomálních přestaveb byla aplikována fluorescenční in situ hybridizace 

s nepřímo značenou sondou pro 18S rDNA. Pro navržení základních schémat karyotypové 

evoluce alpských druhů byla karyologická data kombinována s výsledky molekulárně 

fylogenetických analýz za využití dvou mitochondriálních genů pro 16S rRNA a COI. 

V rámci předkládané diplomové práce jsem analyzovala 35 různých alpských populací 

E. (A.) alpha, E. (A.) germanus a E. (A.) gamma. U všech populací E.(A.) germanus, druhu 

s největším areálem rozšíření, byl identifikován neměnný a zároveň nejnižší počet 

chromozómů 2n=46. U dalších alpských druhů E. (A.) alpha (2n=54; 60; 90) a 

E. (A.) gamma (2n=58; 88) byla odhalena existence vnitrodruhové karyotypové variability 

v podobě několika geograficky oddělených karyotypových ras. Odlišné karyotypy 

korespondují s konkrétními fylogenetickými liniemi a distribuce karyotypových ras je 

vymezena přirozenými geografickými bariérami, které pravděpodobně v minulosti hrály 

důležitou roli během karyotypové diferenciace. 

 

Klíčová slova: cytogenetika, molekulární fylogeneze, štíři, Alpiscorpius, FISH, 

18S rDNA, Alpy, karyotypová evoluce 

 



Abstract  

High mountain systems are important areas for divergence and speciation. These 

topographically diverse structures have strongly influenced the evolution of mountain 

biota. Alps, as the largest European high mountain system, form a major feature in 

moulding the phylogeography of many species and they are specific in a high number of 

endemic species. Scorpions are generally well known mainly as inhabitants of arid and 

semi-arid areas but some of them also contribute an important element of mountain biota in 

which is the case of subgenus Alpiscorpius within European genus Euscorpius. Three 

endemic cryptic species have been recognised from Alpine mountain system, these are 

E.(A.) alpha, E.(A.) germanus and E.(A.) gamma at this moment. They were elevated to 

species rank about 15 years ago as a result of pilot molecular phylogenetic studies using 

molecular markers, mitochondrial 16S rDNA and nuclear allozymes. 

I examined these species from 35 different alpine populations using cytogenetic 

methods and detected unsuspected great karyotype variability among them. In 

E. (A.) alpha there was reported occurrence of three distinct karyotypic races (2n=60, 90, 

54). Similarly, within species E. (A.) gamma there was found existence of two highly 

different karyotypic races (2n=58; 88). Interestingly, among populations of 

E. (A.) germanus with the largest area of distribution was identified only one conservative 

karyotype with the lowest number of chromosomes (2n=46) and total absence of one-

armed chromosomes. For detecting specific chromosomal rearrangements I applied 

FIuorescence in situ hybridization using 18S rDNA probe for visualization of nucleolus 

organizer regions in genome of studied species. For proposing a basic scheme of karyotype 

evolution in alpine species I linked observed karyological data with our results of 

molecular phylogenetic analysis using two mitochondrial markers, genes for 16S rRNA 

and COI. Differences of karyotypes are in agreement with specific phylogenetic lineages 

and the distribution of karyotype races does not overlap and corresponds to the geographic 

barriers that have been playing an important role during the karyotype differentiation. 

 

Key words: cytogenetics, molecular phylogeny, scorpions, Alpiscorpius, FISH, 

18S rDNA, Alps, karyotype evolution 

  



Slovník pojmů a seznam zkratek 

BSA – hovězí sérový albumin (z angl. bovine serum albumine), protein se širokým využitím v mol. 
biologických laboratořích, mj. i jako blokátor mnoha reakcí (blokuje volná vazebná místa 
reaktantů) 
COI – cytochrom oxidáza I 
C pruh – vizualizovaný usek konstitutivního heterochromatinu 
DAPI – 4',6-diamidino-2-phenylindol; fluorescenční barvivo vážící se na DNA (přednostně na AT 
páry). 
Denhardtův roztok – blokátor nespecifického nasednutí sondy nebo cytoplazmatických proteinů; 
(50x Denhardtův roztok: 2,5g Ficol, 2,5g Polyvinilpyrolidon, 2,5g BSA, 250 ml H2O) 
FISH - Fluorescenční in situ hybridizace 
Heteropyknóza – odlišná barvitelnost chromozómů nebo jejich úseků; může být pozitivní (tj. 
tmavší barvitelnost chromozómů) i negativní (tj.světlejší barvitelnost chromozómů). 
NOR – nukleolární organizátor jadérka (z angl. nucleolus organizer region); část chromozomu, v 
němž se nachází geny pro rRNA (kromě genů pro 5S rRNA). 
Outgroup – organizmus nebo skupina organizmů užívaná v evolučních analýzách. Nepatří 
do analyzované skupiny a slouží pro porovnání event. stanovení výchozího stavu u analyzované 
skupiny 
PBS – pufr; 8g NaCl, 0,2g KH2PO4, 2,3g Na2HPO4.12H2O, 1000 ml H2O, pH 7,3 
PCR – polymerázová řetězová reakce 
rDNA – úseky DNA, které kódují geny pro ribozomální RNA 
Sörensenův pufr – 4,75g Na2HPO4.12H2O, 4,54g KH2PO4, 1000 ml H2O, pH 6,8 
SSC – tzv. SSC pufr (20x SSC pufr: 175,32g 3M NaCl, 88,23g 0,3M C6H5O7Na3.2H2O, 1000 ml 
H2O, pH 7) 
Taq polymeráza – DNA polymeráza izolována z termofilní bakterie Thermus aquaticus pro účely 
metody PCR 
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1 Literární přehled 
Štíři (Scorpiones) jsou starobylou skupinou terestrických členovců (Arthropoda) obývající 

planetu Zemi bezmála 428 milionů let (Dunlop 2010). Ve spojitosti s faktem, že 

předchůdci recentních zástupců tohoto řádu úspěšně osídlili suchozemské prostředí již v 

období spodního siluru, se o štírech často hovoří jako o živoucích fosiliích (např. Prendini 

et al. 2006). Po dobu své dlouhé existence se štíři stali úspěšnou skupinou bezobratlých 

živočichů obývající rozmanité biotopy téměř celého světa (např. Kovařík 2009). 

O úspěšnosti tohoto řádu pavoukovců svědčí nejen jeho rozšíření, ale i druhová 

rozmanitost. K dnešnímu dni je rozeznáváno 2194 druhů (Rein 2014) řazených do 18 

čeledí (Prendini 2011).  

V řadě aspektů se věnuje štírům jakožto biomedicínsky významným živočichům 

značná pozornost (např. Goudet et al. 2002). Nicméně z cytogenetického hlediska byl 

dosud analyzován jen zlomek recentních zástupců řádu štírů (cca 4%). V současné době 

jsou chromozomální charakteristiky známy u 96 druhů (Schneider et al. 2014) náležících 

do 10 čeledí (Obr. 1). Kvůli nevyváženému zkoumání zástupců z řad různých čeledí jsou 

informace o cytogenetice štírů pouze fragmentární. Na jedné straně se některé skupiny těší 

velkému zájmu autorů. Tak je tomu kupříkladu u nejpočetnější, celosvětově rozšířené 

čeledi Buthidae (Fet et al. 2003a), jejíž zástupci tvoří zhruba polovinu všech cytogeneticky 

prozkoumaných štírů. Ovšem na druhé straně jsou u řady čeledí informace o jejich 

karyotypech poměrně chudé či v některých případech chybí zcela (viz Obr. 1). Nicméně i 

při současném stavu poznání cytogenetiky štírů je zřejmé, že se jedná o skupinu se 

specifickou kombinací chromozomálních charakteristik, jakými jsou zejména velký rozsah 

diploidních počtů chromozómů, výskyt monocentrických i holocentrických chromozómů, 

achiazmatická meióza či absence morfologicky diferencovaných pohlavních chromozómů 

(gonozómů) (např. Schneider et al. 2009a,b; Shanahan 1989a,b). 
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1.1 Cytogenetika štírů 

1.1.1 Karyotypová variabilita 

Štíři vykazují značnou diverzitu v diploidním počtu chromozómů. V rámci celého řádu se 

počet chromozómů pohybuje v rozpětí od 2n=5  (Tityus bahiensis (Perty, 1833); Buthidae) 

(Schneider et al. 2009a) do 2n=175 (Urodacus novaehollandiae (Peters, 1861); 

Urodacidae) (Shanahan 1989b). Takto rozsáhlá variabilita v diploidním počtu chromozómů 

nebyla dosud u ostatních řádů třídy pavoukovců zjištěna. Nicméně u dalších intenzivněji 

studovaných skupin pavoukovců, jakými jsou sekáči (2n=10 – 109) (Tsurusaki 2007), 

pavouci (2n=7 – 128) (Araujo et al. 2014) či štírci (2n=7 – 143) (Šťáhlavský 2014), 

dosahuje variabilita počtu chromozómů také poměrně širokého rozpětí. Naproti tomu 

u zástupců druhově nejpočetnějšího řádu pavoukovců, roztočů, bylo zaznamenáno výrazně 

užší rozpětí diploidního počtu chromozómů (n=2 – 2n=34) (Oliver & Nelson 1967, Oliver 

1967, Weeks et al. 2001). 

 Ačkoliv štíři jako celek vykazují značnou diverzitu v diploidním počtu 

chromozómů, na úrovni jednotlivých čeledí je situace odlišná. Kupříkladu u čeledí 

Buthidae a Bothriuridae lze na základě dostupných karyologických dat vysledovat, že 

diploidní počty chromozómů se u těchto skupin pohybují v poměrně úzkém rozpětí hodnot 

(Obr. 1). V případě jednotlivých rodů lze u řady z nich pozorovat dokonce konzervativní a 

neměnné počty chromozómů, jako je tomu zejména u rodu Androctonus (Buthidae), jehož 

6 karyologicky analyzovaných druhů vykazuje stejný počet chromozómů 2n=24 (Moustafa 

et al. 2005). Podobné karyotypy byly dále zaznamenány i u zástupců rodu Isometrus 

(Buthidae; 2n=12 – 14) (viz Schneider et al. 2014), Rhopalurus (Buthidae; 2n=28) (Mattos 

et al. 2013, Piza 1957), či u rodu Brachistosternus (Bothriuridae), v rámci něhož byl u 4 

druhů zjištěn totožný počet chromozómů 2n=46 (Adilardi et al. 2013, Rodríguez-Gil et al. 

2009). U výše zmíněných případů není možné tato karyologická data vzhledem 

k uniformitě karyotypů uplatnit v cytotaxonomii daných skupin, a tudíž k případnému 

odlišení blízce příbuzných druhů na základě odlišných chromozomálních charakteristik. 

Jiným příkladem jsou naopak čeledi Liochelidae, Scorpionidae a Urodacidae, u nichž je 

mezidruhová variabilita karyotypů vysoká (Obr. 1). V rámci rodu Hadogenes (Liochelidae) 

byla zaznamenána mezidruhová variabilita v rozpětí diploidních počtů od 60 (Hadogenes 

zumpti Newlands & Cantrell, 1985) po 174 (Hadogenes sp.) (Newlands & Cantrell 1985). 

Podobně u rodu Heterometrus (Scorpionidae) dosahují mezidruhové karyotypové rozdíly 
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hodnot od 2n=56 (Heterometrus spinifer (Ehrenberg, 1828)) (Vítková et al. 2005) po 

2n=112 (Heterometrus gravimanus (Pocock, 1894)) (Venkatanarasimhiah & 

Rajasekarasetty 1964b). Snad největší rozpětí diploidních počtů chromozómů u štírů 

vykazuje rod Urodacus (Urodacidae), u jehož zástupců byl zjištěn rozsah diploidních počtů 

chromozómů od 29 (Urodacus manicatus (Thorell, 1876)) po 175 (Urodacus 

novaehollandiae (Peters, 1861)) (Shanahan 1989b).  

První údaj o cytogenetice evropských štírů rodu Euscorpius přinesl již na počátku 

minulého století Sokolow (1913), který studoval u Euscorpius sp. (tehdy E. carpathicus 

(Linné, 1767)) průběh spermatogeneze. Na základě analýzy několika jedinců z jedné 

lokality ve své práci uvedl, že diploidní počet chromozómů se u tohoto druhu pohybuje 

v rozmezí 2n=70 – 80. Jedním z vysvětlení tohoto rozpětí může být, že nebylo možné určit 

přesný diploidní počet v důsledku nižší kvality histologických preparátů. Dále připadá 

v úvahu také možnost, že zjištěná karyotypová variabilita může odrážet více syntopicky se 

vyskytujících druhů. Uvedené rozdíly karyotypu nicméně autor dále nijak nekomentuje. 

V recentní práci pojednávající o cytogenetice taxonomicky komplikovaného rodu 

Euscorpius (Euscorpiidae) Novotný (2012) zaznamenal u 6 druhů značné mezidruhové 

rozdíly na úrovni karyotypů (2n=36 – 90). Zjištěné výrazné karyotypové rozdíly by obecně 

mohly mít uplatnění v cytotaxonomii a tvořit tak důležitý znak pro odlišení blízce 

příbuzných druhů či odhalení případných kryptických druhů taxonomicky komplikovaných 

skupin štírů, u nichž jsou klasická morfologická kritéria nedostačující. 

Mimo existence rozmanité mezidruhové karyotypové variability byly u některých 

štírů dokumentovány rozdíly v počtu chromozómů také mezi různými populacemi jednoho 

druhu. Široké rozpětí v diploidním počtu chromozómů bylo zaznamenáno u druhů 

Hottentotta tamulus (Fabricius, 1798) 2n=20 – 28 (Buthidae) (Venkatanarasimhiah & 

Rajasekarasetty 1964a), Tityus bahiensis 2n=5 – 19 (Buthidae) (Schneider et al. 2009a) či 

Lychas marmoreus (C. L. Koch, 1844) (Buthidae) (Shanahan 1989a). U australských druhů 

Urodacus novaehollandiae 2n=66 – 175, U. manicatus (Thorell, 1876) 2n=29 – 64 

(Urodacidae) a U. yaschenkoi (Birula, 1903) 2n=94 – 166 byla dokumentována dokonce i 

vnitropopulační karyotypová variabilita (Shanahan 1989b). Existence vnitrodruhové 

variability v počtu chromozómů nebyla u studovaných druhů dodnes zcela objasněna. 

V případě zástupců čeledi Buthidae se předpokládá, že velká vnitrodruhová variabilita je 

důsledkem častých chromozómových zlomů či fůzí, které u holocentrických chromozómů 

mohou být snadněji tolerovány oproti monocentrickým chromozómům 
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(Schneider et al. 2009a, Mattos et al. 2013). U druhu U. novaehollandiae 

s monocentrickými chromozómy naproti tomu může různý diploidní počet odrážet 

ve skutečnosti mezidruhové rozdíly izolovaných populací (Shanahan 1989b). Pochopení 

udávané vnitrodruhové variability komplikuje fakt, že známá karyologická data nebyla 

dosud propojena se studiem genetické divergence daných linií ani s podrobnou 

morfologickou revizí. Kombinace těchto tří přístupů by mohla napovědět, zda se skutečně 

jedná v některých případech o vnitrodruhovou variabilitu zapříčiněnou specifickými 

vlastnostmi holocentrických chromozómů (viz podkapitola 1.1.2) anebo zda udávané 

rozdíly na úrovni karyotypů ve skutečnosti neodráží možnou existenci kryptických druhů. 

1.1.2 Kinetická organizace chromozómů 

Štíry můžeme na základě kinetické aktivity jejich chromozómů rozdělit na dvě nápadně 

odlišné skupiny. U většiny studovaných čeledí byly zaznamenány chromozómy 

monocentrické (Schneider et al. 2009a), které se vyznačují definovanou oblastí centromery 

– místem, kam se upínají mikrotubuly dělícího vřeténka při buněčném dělení. Kinetická 

aktivita je tak u těchto chromozómů lokalizována pouze do jednoho konkrétního místa 

(Melters et al. 2012). Druhou početnou skupinu tvoří čeleď Buthidae, bazální a současně 

nejpočetnější linie štírů (Prendini & Wheeler 2005), u níž se vyskytují chromozómy 

holocentrické (holokinetické). Tento typ chromozómů postrádá zřetelnou primární 

konstrikci a kinetická aktivita je rozložena po celé délce chromozómu nebo po jeho značné 

části (Dernburg 2001).  

Mechanismy, které způsobují změny v počtu a uspořádání chromozómů, se zdají 

být podobné u obou chromozomálních typů s odlišnou kinetickou aktivitou (Luceno & 

Guerra 1996). Nicméně určité chromozomální přestavby u systému s monocentrickými 

chromozómy mohou iniciovat vznik acentrických či dicentrických chromozomálních 

segmentů, které jsou často v důsledku nestability během buněčného dělení eliminovány 

(Schneider et al. 2009a). Naopak v případě holocentrických chromozómů je možné, že 

všechny vzniklé chromozomální fragmenty budou segregovat normálně, a to díky 

kinetické aktivitě rozložené po většině chromozomálního povrchu (Dernburg 2001). 

Navzdory mnoha typům takovýchto chromozomálních přestaveb bez fatálního dopadu na 

segregaci, dělení a životaschopnost buňky, druhy s holocentrickými chromozómy obecně 

vykazují nízkou variabilitu v diploidním počtu chromozómů, než by se dalo očekávat 

(White 1973). Stejně tak je tomu i u zástupců čeledi Buthidae, kde se diploidní počty 
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chromozómů pohybují v úzkém rozmezí 2n=5 – 56 (modální počet 2n=24) a vykazují tak 

nižší variabilitu ve srovnání s ostatními skupinami štírů, kde diverzita v karyotypu 

dosahuje znatelně vyšších hodnot (2n=29 – 175) (Schneider et al. 2014).  

Zdá se, že v rámci pavoukovců chromozómy bez lokalizované centromery vznikly 

v evoluci několikrát nezávisle, s přihlédnutím k faktu, že tak bylo pozorováno u blízce 

nepříbuzných skupin, jako jsou například akariformní roztoči (Oliver 1977, Laumann et al. 

2008, Wrensch et al. 1994), haplogynní pavouci čeledí Dysderidae a Segestriidae (Král et 

al. 2006, Diaz et al. 2010) či právě štíři čeledi Buthidae (např. Schneider & Cella 2010).  

1.1.3 Achiazmatická meióza  

Dalším typickým znakem štírů je přítomnost achiazmatické meiózy u samců, která byla 

doložena u všech dosud cytogeneticky zkoumaných druhů tohoto řádu (Schneider et al. 

2009a,b). Předpokládá se, že se jedná o odvozený typ meiózy, který se vyznačuje 

nepřítomností chiazmat mezi homologickými chromozómy v profázi prvního meiotického 

dělení, a to v důsledku absence procesu zvaný crossing-over (Ullerich 1961). Následkem 

toho se v meiotickém cyklu, respektive v profázi I,  nevyskytují fáze diplotene a diakineze 

(Shanahan 1989b). První zmínka o existenci achiazmatické meiózy u štírů se objevila již 

na konci 30. let minulého století při studiu meiotického cyklu druhu Tityus bahiensis 

(Buthidae) (Piza 1939). Zpočátku byl tento znak sledován u buněk prvního meiotického 

dělení za využití světelné mikroskopie, nicméně s rozvojem pokročilejších metod, a stejně 

tak technického zařízení začaly navazující studie využívat analýzy synaptonemálního 

komplexu, která exaktně potvrdila výskyt achiazmatické meiózy například u čeledí 

Buthidae (Schneider et al. 2009a), Bothriuridae (Schneider et al. 2009b) či Urodacidae 

(Shanahan & Hayman 1990). Přítomnost chiazmat, stejně tak fází diplotene a diakineze, 

v meiotickém cyklu štírů byla popsána pouze v  práci autorů Rajasekarasetty et al. (1979), 

kteří analyzovali karyotyp druhu Heterometrus sp. (tehdy Palamnaeus sp). Popis chiazmat 

nicméně pravděpodobně učinili na základě chybné interpretace přítomnosti multivalentních 

uskupení chromozómů v metafázi a rané anafázi prvního meiotického dělení a o první 

doklad existence chiazmatické meiózy u štírů se tedy nejedná.  

Obvykle bývá výskyt achiazmatické meiózy omezen pouze na jedno pohlaví, ať již 

samčí či samičí. V souvislosti s tím bylo zaznamenáno, že u organismů s diferencovanými 

pohlavními chromozómy je právě heterogametické pohlaví tím, u něhož bývá 

achiazmatická meióza patrná (např. White 1973, Nokkala & Nokkala 1983). Nicméně 
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u štírů pohlavní systém ani existence diferencovaných pohlavních chromozómů nejsou 

v současnosti přesvědčivě dokázány (více viz podkapitola 1.1.4). K dnešnímu dni je výskyt 

achiazmatické meiózy u zástupců tohoto starobylého řádu velice dobře doložen pouze 

u samčího pohlaví. Je to dáno především tím, že meiotický cyklus nebyl u samic dosud 

podrobně zmapován kvůli obtížně získatelným kvalitním preparátům s buňkami různých 

meiotických fází (viz např. Schneider et al. 2009a,b) převážně v důsledku dlouhého 

reprodukčního cyklu samic (Shanahan 1989a). Nicméně o meiotickém cyklu samic druhů 

U. manicatus a Lychas marmoreus (C.L. Koch, 1844) se okrajově ve svých pracích 

zmiňuje Shanahan (1989a,b), jež na základě porovnání údajných metafází I samic a samců 

konstatovala, že tyto buněčné fáze si jsou bez ohledu na pohlaví velice podobné a obě 

vykazují známky nepřítomnosti zjevných chiazmat. Štíři tak mohou tvořit skupinu 

živočichů, u níž je achiazmatická meióza přítomna u obou pohlaví (Schneider et al. 2009a, 

Mattos et al. 2013). 

Evoluční význam achiazmatické meiózy zůstává dosud nejasný. White (1973) 

navrhnul, že slouží jako mechanismus redukující rekombinaci, a tak chrání koadaptované 

genové komplexy. Autoři Schneider et al. (2009a) se domnívají, že kompletní absence 

chiazmat v profázi prvního meiotického dělení u štírů je důležitým mechanismem 

pro udržení chromozómů zapojených do chromozomálních přestaveb v populaci. 

Achiazmatická meióza vznikla v evoluci pavoukovců několikrát nezávisle na sobě. 

Mimo všech dosud cytogeneticky analyzovaných druhů štírů byla její existence doložena 

například u některých akariformních roztočů (Keyl 1957), pavouků čeledí Dysderidae a 

Segestriidae (Benavente & Wettstein 1980, Rodríguez-Gil et al. 2002) či u štírků čeledi 

Chthoniidae (Šťáhlavský & Král 2004). 

1.1.4 Pohlavní chromozómy 

U všech doposud zkoumaných štírů nebyly identifikovány morfologicky diferencované 

pohlavní chromozómy (Schneider et al. 2009a,b). Ojedinělá zmínka o možné existenci 

zřetelných gonozómů u štírů byla zaznamenána ve studii Srivastava & Agrawal (1961), jež 

analyzovali karyotyp druhu Heterometrus longimanus (Herbst, 1800) (Scorpionidae). 

Nicméně existence pohlavního systému XY/XX u studovaného druhu byla popsána 

pravděpodobně na základě chybné interpretace výsledků v důsledku nízké kvality 

chromozómových preparátů a nedostatečné dokumentace průkazných zřetelně 

vizualizovaných pohlavních chromozómů u samců (Schneider et al. 2009a). Zřejmě 
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nesprávný výklad přítomnosti pohlavního systému XY samců druhu Hottentotta judaicus 

(Simon, 1872) (Buthidae) se objevuje i v recentní studii o cytogenetice štírů z oblasti 

Palestiny (Qumsiyeh et al. 2013). Autoři na základě získaných dat popisují karyotyp tohoto 

druhu se zřetelně morfologicky diferencovanými pohlavními chromozómy X a Y. Zároveň 

však prezentují párování homologických chromozómů během „diplotene“, kde velikostně 

diferencovaný heteromorfní bivalent není přítomen. Práce navíc nezahrnuje 

sofistikovanější metody v podobě diferenčního barvení (např. C-pruhování) či molekulárně 

cytogenetických metod (např. komparativní genomová hybridizace CGH), které by 

umožnily diferencované gonozómy přesvědčivě identifikovat. 

V rámci pavoukovců nejsou štíři jedinou skupinou postrádající ve svém 

genomu morfologicky diferencované pohlavní chromozómy. Analýzy karyotypů a průběhu 

meiózy zatím neodhalily přítomnost pohlavních chromozómů u krabovce Heterophrynus 

longicornis (Bulter, 1873) (Amblypygi) (Paula-Neto et al. 2013), štírenek Eukoenenia 

spelaea (Peyerimhoff, 1902) a E. mirabilis (Grassi & Calandruccio, 1885) (Palpigradi) 

(Král et al. 2008), u sekáčů podřádů Laniatores (Opiliones) (Tsurusaki 2007) a 

Cyphophtalmi (Opiliones) (Šťáhlavský et al. 2012a), či u akariformních roztočů 

s výjimkou některých čeledí odvozené skupiny Acaridida (viz Král et al. 2008). Informace 

o distribuci pohlavních chromozómů v rámci třídy pavoukovců naznačují, že morfologicky 

nediferencované pohlavní chromozómy pravděpodobně odpovídají ancestrálnímu stavu 

v evoluci této skupiny členovců (Král et al. 2008). 

1.2 Štíři rodu Euscorpius 

Čeleď Euscorpiidae je v Evropě zastoupena jediným rodem Euscorpius Thorell, 1876, 

který v současnosti tvoří klíčový a vysoce diverzifikovaný element evropské štíří fauny 

(Fet 2010). Zástupci tohoto rodu obývají rozmanitá stanoviště od přímořských oblastí 

po vysokohorské biotopy, přičemž na řadě území se mohou některé úzce příbuzné druhy 

vyskytovat sympatricky (Fet 2010). Tradiční taxonomie rodu Euscorpius založená 

především na morfologických charakteristikách a zbarvení těla se ukázala být postupem let 

nejednoznačná a zavádějící (Parmakelis et al. 2013). S nástupem využití chaetotaxie 

zahrnující podrobnou analýzu počtu a vzájemného uspořádání trichobothrií na makadlech 

štírů se systematika rodu Euscorpius stala o trochu více přehlednou. Nicméně přesto, že 

byly některé druhy na základě těchto znaků velice dobře definovány, v mnoha jiných 

případech sledovaná morfologická kritéria nebyla dostačující. A to jak pro taxonomické 
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uspořádání jednotlivých druhů, tak pro pochopení skutečné diverzity rodu Euscorpius. 

Výsledkem řady taxonomických revizí rodu Euscorpius během minulého století bylo sedm 

validních druhů a bezmála 40 poddruhů (Fet & Sissom 2000). V posledních 15 letech se 

začaly využívat kombinované morfologické revize studovaných taxonů zahrnující 

mitochondriální či jaderné molekulární markery. Takto zaměřené taxonomické studie 

napomohly povýšit řadu poddruhů na validní druhy a též odhalit řadu kryptických druhů 

(např. viz Vignoli & Salomone 2008, Parmakelis et al. 2013). V současnosti je díky tomuto 

přístupu v rámci rodu Euscorpius rozeznáváno 34 druhů (Rein 2014) řazených do čtyř 

podrodů (Euscorpius, Alpiscorpius, Tetratrichobothrius a Polytrichobothrius). Vzhledem 

k nastolenému trendu a k faktu, že řada balkánských zemí není zatím dobře prozkoumána, 

lze očekávat, že do budoucna bude počet druhů narůstat. 

1.2.1 Podrod Euscorpius (Alpiscorpius) 

Status podrodu Alpiscorpius byl ustanoven před 15 lety na základě výsledků první 

fylogenetické studie rodu Euscorpius s využitím molekulárních markerů, konkrétně 

jaderných allozymů a fragmentu mitochondriálního genu pro 16S rRNA (Gentenbein et al. 

1999). Typový druh E. (A.) germanus (C.L. Koch, 1837) tradičně zahrnoval několik 

poddruhů s poněkud nejasnou diagnostikou a nevyřešenými vzájemnými vztahy 

(Caporiacco 1950), přičemž neustále panovaly dohady o jeho skutečném areálu rozšíření 

(např. viz Fet 1997, Vignoli & Salomone 2008). Navazující fylogenetické studie potvrdily 

domněnku o existenci komplexu několika druhů v rámci podrodu Alpiscorpius a na 

základě zjištěné genetické divergence studovaných alpských populací byly na druhovou 

úroveň povýšeny E. (A.) alpha Caporiacco, 1950 (Gantenbein et al. 2000) a E. (A). gamma 

Caporiacco, 1950 (Scherabon et al. 2000). Předpokládalo se, že podrod Alpiscorpius není 

pouze endemickým prvkem fauny Alpského pohoří (např. Fet & Sissom 2000), nicméně 

další rozsáhlá území v podobě Balkánského poloostrova a severozápadní části Turecka 

nebyla na sklonku 20. století prakticky prozkoumána. Řada autorů si již dříve povšimla 

značné podobnosti alpských druhů s E. (A.) mingrelicus (Kessler, 1874) z oblasti Kavkazu, 

který v současnosti do podrodu Alpiscorpius skutečně náleží (Fet & Sissom 2000, Fet et al. 

2004). Nicméně pro některé autory bylo dříve vymezení tohoto druhu nejasné (Gantenbein 

et al. 1999, 2000) a řada forem vyskytujících se v oblastech jihovýchodní Evropy byla 

proto řazena do druhového komplexu s názvem „E. mingrelicus“ (Fet 2010, Vignoli & 

Salamone 2008), jehož šíře a skutečná druhová diverzita není doposud známa.  
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Výsledkem řady taxonomických změn posledních let v rámci podrodu Alpiscorpius 

je 7 validních druhů (Tab. 1), obývajících ostrůvkovitě rozsáhlý areál od severozápadní 

Itálie, přes Balkánský poloostrov až po severní Gruzii (Fet 2010). Dle získaných informací 

o výskytu jednotlivých populací daných taxonů se také ukazuje, že zástupci podrodu 

Alpiscorpius se od ostatních evropských skupin štírů výrazně liší v ekologických 

preferencích, jelikož obývají zalesněné humidní biotopy od středních poloh až po 

vysokohorské oblasti (do 2500 m.n.m) (Vignoli & Salamone 2008, Fet 2010). 

Je zřejmé, že se ani podrod Alpiscorpius (analogicky jako celý rod Euscorpius) 

během 15 let od svého ustanovení nevyvaroval řadě taxonomických nejasností a 

zavádějících, často matoucích informací, obzvláště pak ohledně distribuce jeho 

jednotlivých zástupců a popisu řady poddruhů s nejasnou taxonomickou příslušností. 

Z tohoto důvodu je podrobná revize podrodu Alpiscorpius v budoucnu nezbytná. 

Tab. 1: Rozšíření druhů podrodu Euscorpius (Alpiscorpius). 

Druh Rozšíření Zdroj 

E. (A.) alpha Švýcarsko, Itálie Fet 2010 

E. (A.) germanus Itálie, Rakousko, Švýcarsko, Slovinsko Fet 2010 

E. (A.) gamma Rakousko, Slovinsko, Chorvatsko (?) Fet 2010 

E. (A.) croaticus Chorvatsko Graham et al. 2012 

E. (A.) beroni Albánie Fet 2010 

E. (A.) mingrelicus Rusko (Severní Kavkaz), Gruzie Fet 2010 

E. (A.) ciliciensis Turecko Fet et al. 2003b 

 

1.2.1.1 Fylogeneze alpských štírů podrodu Alpiscorpius  

Jak již bylo zmíněno v předešlé podkapitole, pro pochopení skutečné druhové diverzity 

podrodu Alpiscorpius se vzhledem k morfologické uniformitě jeho zástupců staly dobrým 

nástrojem taxonomie molekulárně fylogenetické metody (Gantenbein et al. 1999, 2000). 

Nejinak tomu bylo i u třech druhů E. (A.). alpha, E. (A.) germanus a E. (A.) gamma 

(Obr. 2), které tvoří nedílnou součást současné alpské horské bioty (Fet 2010). 
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V pilotní analýze molekulární fylogeneze a biogeografie rodu Euscorpius byl 

zjištěn vysoký stupeň genetické divergence mezi endemickou alpskou linií a podrodem 

Euscorpius sensu stricto (Gantenbein et al. 1999). To vedlo autory k předpokladu, že 

ekologická diferenciace a adaptace na vlhčí biotopy u předků moderních forem podrodu 

Alpiscorpius může odrážet velmi starobylou událost. Řečeno jinými slovy, současné druhy 

obývající Alpinskou oblast nemusí být nutně výsledkem speciace v důsledku recentních 

(pleistocénních) glaciálních událostí, ale jednotlivé taxony se mohly na daném území 

vyvíjet již od počátku Alpinské orogeneze (Gantenbein et al. 2000). Toto tvrzení 

podporuje mimo jiné vysoký stupeň genetické divergence 16S mtDNA pozorované uvnitř 

alpské linie podrodu Alpiscorpius, přičemž na základě kalibrace molekulárních hodin 

Gantenbein et al. (2000) stanovili, že k separaci sesterských druhů E. (A.) alpha a 

E. (A.) germanus došlo před 2-3 miliony let (svrchní pliocén). Mezi těmito dvěma klady 

nebyl mimo jiné detekován potenciální genový tok, což poukazuje ve vztahu k biogeografii 

daných taxonů na fakt, že se jedná o alopatrické druhy, mezi nimiž funguje severoitalská 

řeka Adige jako účinná geografická bariéra. Jiná situace byla nicméně dokumentována 

u třetího alpského druhu E. (A.) gamma, který dle fylogenetických analýz tvoří sesterský 

klad ke skupině E. (A.) alpha a E. (A.) germanus (Gantenbein et al. 2000). E. (A.) gamma a 

E. (A.) germanus údajně žijí v některých oblastech na území západního Slovinska 

sympatricky (Scherabon et al. 2000, Fet 2010). V současnosti tedy mezi slovinskými 

populacemi těchto druhů není známa existence potenciální geografické bariéry. Nicméně 
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není vyloučeno, že v minulosti tomu mohlo být jinak, především v souvislosti 

s topografickou členitostí Alp a nárůstem údolních ledovců během období glaciálů.  

1.3 Alpy – centrum endemismu evropské horské bioty 

Horská pásma jsou považována za důležitá místa divergence a speciace rozličných 

organismů, a to jak v tropických oblastech (Fjeldsa & Lovett 1997), tak v oblastech 

mírného pásma (Hewitt 1996, 2000; Knowles 2000). Evropa se vyznačuje řadou 

vysokohorských systémů dominujících podstatné části jejího území, přičemž právě 

topologie těchto členitých pohoří v řadě případů silně ovlivnila evoluci různých 

živočišných i rostlinných taxonů (Schmitt 2009). V této souvislosti se pak zvláště o Alpách 

často hovoří jako o významném prvku v utváření fylogeografie evropských druhů (Hewitt 

2004).  

Vliv na současnou distribuci a strukturu horské bioty neměla pouze topografická 

členitost pohoří. Význačným kritickým mezníkem v evoluci organismů vázaných svým 

životem na horská prostředí se staly pleistocénní klimatické oscilace. Druhy reagovaly na 

tato cyklická období v různých oblastech individuálně (Hewitt 1996) a dopady glaciálních 

a interglaciálních fluktuací se u různých skupin organismů výrazně lišily v závislosti na 

jejich ekologické specifitě a stejně tak na tehdejším areálu rozšíření (Holdhaus 1954). 

Některé druhy v odpovědi na nově nastolené podmínky byly schopné svůj areál výskytu 

rozšířit. Řada jiných organismů byla naopak nucena nepříznivé podmínky přežít 

v lokálních refugiích, která pro ně skýtala útočiště s relativně stabilním prostředím, z nichž 

po příchodu optimálních podmínek mohla znovu expandovat. V řadě případů ale některé 

druhy během těchto kritických období zcela vymřely. K takovýmto rozličným scénářům 

docházelo v minulosti opakovaně, přičemž je pravděpodobné, že tyto oscilace areálů 

podporovaly speciační události (Hewitt 2000). 

Vzrůstající zájem o biogeografii horských druhů byl zaznamenán již na začátku 

20. století. Zvláštní pozornost pak vzbuzovala otázka, kde horské druhy přežívaly doby 

ledové, vzhledem ke skutečnosti, že horské systémy byly často silně zaledněny (viz 

Holderegger & Thiel-Egenter 2009). S nástupem molekulárních technik, které umožňují 

detailní zkoumání historie biogeografie nebo fylogeografie horských druhů, zájem o tuto 

problematiku z řad vědců ještě zesílil (Avise 2009). Zejména pak pro živočichy, u nichž je 

fosilní záznam ojedinělý či vůbec neexistuje, jsou DNA data o to cennější (Hewitt 1999). 

Řada fylogeografických prací zabývajících se genetickou skladbou zástupců 

evropské flóry (např. Schönswetter et al. 2005, Comes & Kadereit 2003) či fauny (přehled 
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viz Schmitt 2007) naznačuje, že horské druhy doby ledové často nepřežívaly v jednom 

hlavním glaciálním refugiu (tzv. makrorefugiu, sensu Rull 2009), ale v několika prostorově 

omezených a izolovaných glaciálních refugiích (odpovídajících tzv. mikrorefugiím 

sensu Rull 2009). Glaciální refugia horských druhů lze dle Holderegger & Thiel-Egenter 

(2009) rozdělit do třech topograficky odlišných skupin: (i) Nunataky. Jedná se o glaciální 

refugia na vrcholcích hor, které vyčnívaly nad ledovci ve středu horského pásma (Obr. 3). 

Nunatak potenciálně skrýval prostorově omezená vhodná stanoviště (tzv. mikrorefugia, 

Rull 2009), která nebyla alespoň během letních měsíců v obdobích glaciálů pokryta 

sněhem. Například všechny vrcholky Alp mohly pro pleistocénní horskou biotu fungovat 

jako nunataky (Holderegger & Thiel-Egenter 2009). Muster (2000) uvedl několik alpských 

zástupců pavoukovců (např. papříčnatky Cryphoeca nivalis (Schenkel, 1919), C. lichenum 

nigerrima (Thaler, 1978), sekáč Megabunus rhinoceros (Canestrini, 1872)), kteří se údajně 

na základě jejich současné distribuce v takovýchto refugiích zdržovaly. (ii) Periferní 

glaciální refugia. Tato refugia byla situována na pomezí horského systému (např. Tribsch 

& Schönswetter 2003, Haubrich & Schmitt 2007), ale stále v rámci něj (Obr. 3). Například 

u některých prvků horské flóry se periferní glaciální refugia nacházela podél hranic dříve 

zaledněného horského systému Alp (např. Schönswetter et al. 2005, Ronikier et al. 2008). 

(iii) Nížinná glaciální refugia. Jedná se o oblasti ležící mimo horských systém a 

za hranicemi ledovcových štítů. Tato specifická území poskytovala vhodná stanoviště 

pro organismy, které se vyskytovaly v přilehlých oblastech horských systémů 

před nástupem zalednění. Nížinná refugia kontinentální Evropy byla pravděpodobně 

detekována například pro horskou rostlinu Oxytropis campestris ((L.) DC), která 

v současné době roste po celém území Alp (Schönswetter et al. 2005). Schmitt & Hewitt 

(2004) uvedli příklad nížinných refugií pro arkticko-alpinský druh vřetenušky Zygaena 

exulant (Hohenwarth, 1792).  

Pro současné druhy, které jsou svým výskytem vázány na komplexní vysokohorské 

systémy, a konkrétně pak na Alpy, existují charakteristické biogeografické modely 

diferenciace (Schmitt 2009). (i) Je známo, že ve většině evropských vysokohorských 

systémů se nalézá mnoho lokálních endemitů. Není tedy překvapivé, že Alpy jakožto 

nejrozsáhlejší a nejvyšší horský systém Evropy hostí největší počet a množství endemitů 

typických horských druhů, přičemž někteří z nich jsou široce rozšířeni po celém tomto 

členitém území, zatímco jiní jsou více či méně lokálními endemity pouze určitých částí 

Alp. (ii) U populací daných taxonů v současnosti široce rozšířených po území rozsáhlých 

pohoří často existují dvě nebo více genetických linií, které mají v některých případech 
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status kryptických druhů. Konkrétně u Alp jsou v mnoha případech tyto linie výsledkem 

existence několika center glaciálních refugií v perialpinských oblastech. (iii) Na území Alp 

je možné rozeznat dva hotspoty lokálního endemismu. V prvním případě jej tvoří druhy 

vázané na vysokohorské alpinské habitaty, které mohly období glaciálů přežít in situ 

v malých nezaledněných oblastech ledovcových štítů, tzv. nunatakách. V druhém případě 

jej tvoří druhy s rozšířením v periferních částech Alp o nižších a středních nadmořských 

výškách (více Varga & Schmitt 2008), přičemž největší koncentrace těchto endemitů se 

nachází v oblastech jihovýchodních a jihozápadních Alp (Schmitt 2009). Tato území 

s největší pravděpodobností sloužila jako centra glaciálních přežívání, odkud dané druhy 

prováděly pouze výškové posuny, nikoliv rozsáhlejší expanze do okolí. Jelikož tyto taxony 

mohly provádět tyto výškové posuny opakovaně skrze klimatické pleistocénní fluktuace, 

konkrétní glaciální refugia mohla být místem evolučních speciačních procesů (Hewitt 

1996). (iv) Populace řady horských druhů vykazují gradienty genetické diverzity v rámci 

svého areálu rozšíření od geneticky bohatého východu po chudý západ. Toto nejspíše 

indikuje lepší podmínky pro přežití během dob ledových ve východních oblastech Evropy.  
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2 Cíle práce 
 

• popis karyotypů druhů E. (A.) alpha, E. (A.) germanus a E. (A.) gamma v rámci 

celé oblasti jejich rozšíření 

• prozkoumat pomocí metody C-pruhování distribuci a výskyt konstitutivního 

heterochromatinu v genomu samců 

• pomocí metody FISH zjistit a porovnat počet a lokalizaci organizátorů jadérka 

(NOR) v genomu samců analyzovaných druhů 

• zmapovat průběh meiotického cyklu a zaznamenat případné odlišnosti od 

standardního schématu 

• objasnit příbuzenské vztahy analyzovaných (studovaných) linií za pomoci 

molekulárně fylogenetických metod s využitím dvou mitochondriálních genů (16S, 

COI) 

• navrhnout základní schéma karyotypové evoluce u studovaných druhů 
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3 Materiál a metodika 

3.1. Sběr materiálu 

Dospělí jedinci obou pohlaví byli získáni individuálním sběrem v letech 2008 – 2013 

na předem vytipovaných lokalitách na území Švýcarska, Itálie, Rakouska a Slovinska (viz 

Příloha, Tab. 8). Štíři byli nalézáni pod kameny či kúrou spadaných stromů zejména 

na vlhčích místech na zalesněných lokalitách v nadmořských výškách od 200 do 1880 

m.n.m. (kupř. viz Obr. 4). Živé exempláře byly bezprostředně po návratu zpracovány na 

přípravu chromozómových preparátů, popřípadě byli jedinci uchováváni v konstantních 

podmínkách v klimaboxu pro pozdější analýzy. Pro přípravu preparátů byli primárně 

vybíráni vitální dospělí samci, jelikož poskytují nepoměrně kvalitnější výsledky než 

samice. Samice byly ve většině případů březí a v rozmezí dnů až týdnů po sběru v přírodě 

rodily živá mláďata. Několik samic bylo v průběhu diplomové práce využito k přípravě 

chromozómových preparátů. Bohužel ale ani v jednom případě nebyl získán (kvalitní) 

chromozómový materiál pro analýzy karyotypu. Samice byly tudíž využívány především 

k morfologické determinaci daných druhů. 
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3.2. Cytogenetické metody 

3.2.1 Příprava chromozómových preparátů   

Chromozómové preparáty byly vyhotoveny pomocí techniky „plate spreading“ 

(Traut 1976), která je úspěšně a rutinně využívána u některých skupin pavoukovců, včetně 

štírů (např. Kovařík et al. 2013a, b). Tato metoda umožňuje minimalizovat ztráty 

materiálu, a tudíž je vhodná pro přípravu chromozómových preparátů z živočichů menších 

rozměrů, mezi něž se štíři podrodu Alpiscorpius řadí.  

 Jedinci určenému na přípravu chromozómových preparátů byly bezprostředně po 

jeho usmrcení opatrně vyňaty z tělní dutiny gonády, které byly vystaveny hypotonickému 

předpůsobení (0.075M KCl) po dobu 20 minut. Během této fáze buňky v důsledku příjmu 

vody zvětšují svůj objem a díky tomu se v dělících se buňkách chromozómy rozestupují, 

což ulehčuje analýzu karyotypu. V dalším kroku byly gonády ve směsi metanolu a 

kyseliny octové (3:1) po dobu 3x7 minut podrobeny fixaci. Následně byla malá část 

gonády (cca. 1 mm) rozpuštěna pomocí 60 % kyseliny octové přímo na podložním sklíčku. 

Rozpouštění bylo urychleno mechanickou fragmentací pomocí wolframových drátků. 

Závěrečným krokem přípravy preparátu bylo jeho umístění na vyhřátou histologickou 

ploténku (45°C) a následné pomalé rozprostírání kapky suspenze wolframovým drátkem 

po povrchu sklíčka do jejího vypaření. 

 Po pitvě byli jedinci uloženi do 96 % etanolu a uchováni pro plánované 

molekulární analýzy. Zhotovené chromozómové preparáty byly barveny následujícího dne 

po dobu 40 minut roztokem 5% Giemsy v Sörensenově pufru (pH=6.8). 

3.2.2 C-pruhování 

Metoda C-pruhování umožňuje vizualizaci bloků konstitutivního heterochromatinu. Ty 

jsou na monocentrických chromozómech lokalizovány v oblasti centromer (primární 

konstrikce) nebo také mohou u některých živočichů heterogametického pohlaví tvořit 

značnou část nepárového pohlavního chromozómu. Díky přesné detekci pozice centromery 

za pomoci C-pruhování přinášejí analýzy morfologie jednotlivých chromozomů, a tudíž 

celého karyotypu, přesnější výsledky. Aplikací této specifické proužkovací metody mohou 

být také v některých případech odhaleny další (intersticiální) bloky konstitutivního 

heterochromatinu vyskytující se mimo oblast centromery, které umožňují identifikovat 

konkrétní chromozómové páry. Metoda C-pruhování byla proto aplikována i u 
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karyotypových forem, v jejichž karyotypu byla centromera u jednotlivých 

chromozómových párů dobře patrná. 

Chromozómové preparáty určené na C-pruhování byly zhotoveny metodou „plate 

spreading“ (viz podkapitola 3.2.1) pouze s tím rozdílem, že roztěr suspenze probíhal při 

pokojové teplotě bez využití histologické ploténky. Nejlepší výsledky byly získány při 

aplikaci C-pruhování na chromozomální preparáty 3-5 dnů po jejich vyrobení, nicméně 

pozitivních či uspokojivých výsledků bylo dosaženo i u skel staršího data zhotovení 

(v řádu měsíců i let). 

Preparáty podrobené C-pruhování byly vyhotoveny dle standardního protokolu 

Sumner (1972). V první fázi byla skla sušena 60 minut při 60°C, poté se nechala 30 minut 

zchladnout. Následovalo předpůsobení v roztoku 0.2N HCl po dobu 45 minut. Během této 

fáze dochází k rozvolňování struktury chromozómů. Poté byla skla opláchnuta v 

destilované vodě a 3 hodiny ponechána při pokojové teplotě do úplného zaschnutí. 

Následně byla skla inkubována v nasyceném roztoku Ba(OH)2 při 50°C 3 - 6 minut. V 

tomto kroku dochází k denaturaci DNA. Dále byly chromozómové preparáty omývány v 

destilované vodě o teplotě 30 - 40°C. Vyšší teplota lépe odstraňuje Ba(OH)2 z povrchu 

skla. Poté tři hodiny preparáty zasychaly. Následně byla skla inkubována v teplém (60°C) 

2xSSC pufru po dobu 70 - 75 minut (renaturace DNA). V posledním kroku byla skla 

opláchnuta v destilované vodě o pokojové teplotě. 

Preparáty podrobené C-pruhování byly barveny následujícího dne roztokem 5% 

Giemsy v Sörensenově pufru (pH=6.8) po dobu cca 70 minut. Pokud C-pruhování 

proběhlo na chromozómech úspěšně, byla provedena fotodokumentace vybraných 

chromozomálních struktur a zaznamenána jejich pozice pomocí souřadnic. U kvalitních 

skel bylo barvivo odmyto ve směsi metanolu a kyseliny octové (3:1) a na těchto 

preparátech bylo následujícího dne otestováno barvení pomocí DAPI, fluorochromu 

specificky se vázajícího na AT-bohaté oblasti chromozómů, za účelem kvalitní vizualizace 

bloků konstitutivního heterochromatinu, jak bylo dokumentováno např. u studie 

meiotického cyklu štíra Brachistosternus alienus Lönnberg, 1898 (Adilardi et al. 2013) či 

u vybraných zástupců čeledi Buthidae (Mattos et al. 2013, Adilardi et al. 2014). Barvení 

DAPI v 1% Triton X/1x PBS probíhalo 7 minut. Skla se nechala mírně oschnout. Poté bylo 

aplikováno Dabco (25µl/sklo) a preparát byl opatřen krycím sklem, jehož okraje byly 

přetřeny lakem na nehty. Preparáty byly prohlíženy pomocí fluorescenčního mikroskopu a 

postupně byly dokumentovány tytéž (prve Giemsou barvené) buňky a výsledky kvality 

obou technik barvení byly mezi sebou porovnávány. 
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3.2.3 Analýza karyotypu 

Chromozómové preparáty byly pozorovány pomocí mikroskopu Olympus AX70 Provis. 

Pozorované chromozómy byly dokumentovány pomocí kamery Olympus DP71. Následně 

byly vytipovány sady chromozómů vhodných pro karyotypovou analýzu. Mitotické 

metafáze byly u všech analyzovaných jedinců využívány pro ověření diploidního počtu 

chromozómů. Na měření chromozomálních charakteristik byly použity metafáze I a 

metafáze II s dobře viditelnou pozicí centromery u jednotlivých chromozómů. Základní 

charakteristiky karyotypu (diploidní počet, velikost a morfologie chromozómů) byly 

identifikovány v programu ImageJ 1.47 (http://imagej.nih.gov/ij/) s nainstalovaným 

doplňkem Levan, který je určen speciálně pro analýzu karyotypů (Sakamoto & Zacaro 

2009). Při samotné analýze karyotypu bylo postupováno následovně: (i) u každého 

chromozómového páru bylo změřeno krátké (p) a dlouhé (q) raménko; (ii) naměřená data 

byla posléze uložena v tabulce aplikace MS Excel; (iii) u každé analyzované karyotypové 

rasy bylo provedeno 6 - 11 měření diploidní sady chromozómů v závislosti na kvalitě 

chromozomálních preparátů; (iv) z výstupů všech měření příslušné karyotypové rasy byly 

jednotlivé dílčí výsledky naměřených chromozómů seřazeny a spárovány podle relativní 

délky a centromerického indexu; (v) následně byla průměrována data všech měření pro 

relativní délku chromozómů a centromerický index; (vi) morfologie chromozómů byla 

klasifikována dle Levan et al. (1964); (vii) na závěr byl sestaven karyogram 

analyzovaného druhu, resp. karyotypové rasy. 

3.2.4. Fluorescenční in situ hybridizace (FISH) s nepřímo značenou sondou  

Fluorescenční in situ hybridizace umožňuje lokalizaci specifických sekvencí DNA na 

chromozómech pomocí značených DNA nebo RNA sond. Principem metody FISH 

s nepřímo značenou sondou je navázání specifické nukleotidové sekvence (sondy) na 

komplementární úsek DNA na chromozómu a její následná detekce pomocí protilátky 

s navázaným fluorochromem. V našem případě byla použita nepřímo značená 

biotilynovaná sonda, která byla detekována protilátkou (streptavidinem) s navázaným 

fluorochromem Cy3. Metoda FISH s využitím specifické sondy pro 18S rDNA byla v této 

práci použita za účelem detekce počtu a distribuce NORů v genomu analyzovaných druhů. 

Specifika jednotlivých signálů by mohla být dobrým nástrojem pro sledování evoluční 

dynamiky tohoto konkrétního genu v rámci chromozómové variability studovaných 

karyotypových forem. Aplikace FISH s nepřímo značenou sondou pro 18S rDNA by tak 
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mohla být nápomocna k odhalení případných konkrétních chromozómových přestaveb 

u blízce příbuzných taxonů, jak již bylo dříve zaznamenáno u některých skupin členovců 

(např. Nguyen et al. 2010, Cabral-de-Mello et al. 2011). 

Sonda pro 18S rDNA byla připravena ve spolupráci s RNDr. Petrem Nguyenem 

z laboratoře molekulární cytogenetiky Entomologického ústavu AV v Českých 

Budějovicích. Z celogenomové DNA druhu Dysdera erythrina (Walckenaer, 1802) byl 

pomocí PCR amplifikován úsek 18S rDNA za využití specifických primerů (forward: 5´-

CGAGCGCTTTTATTAGACCA-3´, reverse: 5´-GGTTCACCTACGGAAACCTT-3´) 

(Generi Biotech). Na jednu PCR reakci (celkový objem 25 µl) byly použity následující 

komponenty: 10× Ex Taq pufr (10 µl) a 5 U/µl TaKaRa Ex Taq HS DNA polymeráza 

(0,40 µl) (Takara), dNTP o koncentraci 2,5 mM (2 µl), 100 ng templátové DNA, 1,25 µl 

každého z primerů (koncentrace 10 µM), do celkového objemu bylo doplněno miliQ H2O. 

Po počáteční denaturaci (3 min., 94 °C) následovala série 30 cyklů PCR (denaturace 94 °C 

po dobu 1 min., nasedání primerů 51 °C po dobu 1 min., a fáze prodlužování řetězce 72 °C 

po dobu 1,5 min.). Fáze prodlužování řetězce byla v posledním cyklu prodloužena na 10 

minut. Poté byl PCR produkt podroben elektroforetické separaci v 1 % agarózovém gelu. 

Výsledný proužek, odpovídající produktu PCR, byl z gelu vyříznut a DNA byla 

extrahována kitem QIAquick Gel Extraction (Qiagen GmbH). Extrahovaná 18S rDNA 

byla zamražena po pozdější hybridizaci. Část objemu této sondy byla použita jako templát 

pro další PCR amplifikaci, jejíž produkt byl následně naznačen biotin–14–dATP metodou 

“nick” translace pomocí kitu Bionick Labeling System (Invitrogen, LifeTechnologies Inc.). 

Vlastní FISH probíhala s drobnými úpravami dle protokolu Sahara et al. (1999). 

Chromozomální preparáty byly po vyjmutí z mrazicího boxu (-20°C) odvodněny 

ve vzestupné etanolové řadě (70%, 80% a 96%). Následně byla aplikována RNáza A 

v 2xSSC pufru a preparáty byly inkubovány 60 minut v hybridizačních komůrkách (37°C). 

V průběhu inkubace byla namíchána hybridizační směs (1µl sondy/2,5µl Salmon 

sperm/sklo) a po přidání dalších složek (0,35µl Na-acetát/9,75µl 96% EtOH/sklo) se 

ve směsi vysrážela DNA. Poté byla hybridizační směs hluboce zmražena (-80°C) a 

ponechána při této teplotě 60 minut. Chromozómové preparáty byly po působení RNázy A 

promyty v 2xSSC 2x5 minut a 30 minut inkubovány v 5xDenhardtově roztoku. Následně 

byla skla při 68°C denaturována v 70% deionizovaném formamidu v 2xSSC po dobu 

3 minut a 30 sekund. Bezprostředně poté následovalo jejich prudké zchlazení a odvodnění 

v etanolové řadě (70% (-20°C), 80% a 96%). Hybridizační směs byla po vyjmutí 

z mrazicího boxu centrifugována, čímž došlo k odseparování supernatantu. Po jeho 
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důkladném odstranění byla směs vysušena v termomixu (37°C). Vysrážená DNA byla 

rozpouštěna při 37°C ve 100% deionizovaném formamidu po dobu 30 minut a následně 

byl přidán dextran sulfát. Směs byla 5 minut vystavena vysoké teplotě (90°C) ve vodní 

lázni a poté prudce zchlazena na ledu. Na suché preparáty byla aplikována hybridizační 

směs, přiložené krycí sklo bylo olemováno rubber cementem (FixoGum) a chromozómové 

preparáty byly uloženy do hybridizačních komůrek, kde byly ponechány při teplotě 37°C 

do druhého dne. 

 V průběhu druhého dne bylo nutné jednotlivé kroky protokolu provádět za šera, aby 

nedocházelo k předčasnému vysvícení fluorescenčně značených úseků chromozómů. Pro 

nepřímou detekci hybridizačních signálů byl v prvním kroku na 30 minut aplikován Cy3-

konjugovaný streptavidin (Jackson ImmunoResearch), následně se detekovaný signál 

zesiloval působením biotinylovaného antistreptavidinu (Vector Labs. Inc.; 20 minut, 

37°C), a Cy-3 konjugovaného streptavidinu (20 minut, 37°C). Každé z těchto třech fází 

předcházelo zablokování reakce 2,5% BSA (20 minut) a po jednotlivých působeních 

avidinu byly vždy preparáty promývány v 4xSSC/0,1% Tween 3x3 minuty. 

 Na závěr byly chromozómové preparáty barveny DAPI v 1%TritonX/1xPBS 

(7 minut). Skla se nechala mírně oschnout. Poté bylo aplikováno Dabco (25µl/sklo), 

preparát se opatřil krycím sklem, jehož okraje byly přetřeny lakem na nehty. Po zaschnutí 

bylo možné preparáty prohlížet pomocí mikroskopu Olympus IX81 vybaveného ORCAA-

AG monochromatickou CCD kamerou (Hammatsu). Snímky byly dokumentovány pomocí 

programu Cell^R (Olympus Soft Imaging Solutions). 

Snímky chromozomálních sad s vizualizovanou pozicí sondy byly následně 

vyhodnoceny naměřením relativních délek chromozómů, na nichž se NOR nachází, a 

stejně tak pozice fluorescenčních signálů v programu ImageJ 1.47 

(http://imagej.nih.gov/ij/) s nainstalovaným doplňkem Levan. 

3.3. Molekulárně fylogenetické metody 

3.3.1 Izolace DNA 

Po pitvě byla usmrcenému jedinci za účelem izolace DNA odňata končetina, zafixována a 

uchována v 96% etanolu v -20°C. DNA vytipovaných štírů s pozitivními karyologickými 

výsledky (Tab. 11) byla extrahována ze svalové tkáně femuru. Izolace DNA probíhala dle 

protokolu komerčně dodávané izolační sady DNeasy Blood & Tissue Kit (Quiagen). 
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Pro efektivnější lyzi sklerotizovaných částí končetiny s obsaženou svalovou tkání bylo 

působení proteinázy K prodlouženo na 4 hodiny. Získaná DNA byla uchovávána při 

teplotě -20°C. 

3.3.2 Polymerázová řetězová reakce (PCR) 

Fragmenty dvou mitochondriálních genů (pro 16S rRNA a cytochromu oxidázu I (COI)) 

byly amplifikovány polymerázovou řetězovou reakcí (PCR). K amplifikaci genu pro 16S 

rRNA (~395 bp) byla použita dvojice specifických štířích primerů (Tab. 2), prvně 

využitých u Gantenbein et al. (1999). Pro amplifikaci COI genu (~708 bp) byly použity 

univerzální primery LCO 1490 a HCO2198 (Tab. 2; Folmer et al. 1994). 

Tab. 2: Sekvence použitých primerů pro geny 16S rRNA a COI. 

Gen Název 

primeru 

Orientace Sekvence primeru 5´→3´ Zdroj 

16S 16S_L forward CGATTTGAACTCAGATCA Simon et al. 1999 
16S_R reverse GTGCAAAGGTAGCATAATCA Gantenbein et al. 1999 

COI LCO1490 forward GGTCAACAAATCATAAAGATATTGG Folmer et al. 1994 
HCO2198 reverse TAAACTTCAGGGTGACCAAAAAATCA Folmer et al. 1994 

Pro každý genový fragment byla PCR prováděna v celkovém objemu vzorku 25µl. Reakční 

směs obsahovala 2µl templátové DNA, 1µl forward primer, 1µl reverse primer, 12,5 µl 

PPP Master mix (Top-Bio s.r.o.) a 8,5 µl PCR miliQH2O. Vlastní protokol pro PCR byl u 

obou mitochondriálních genů totožný a probíhal za stejných podmínek (Tab. 3).  

Tab. 3: Program PCR pro 16S rRNA a COI. 

16S/COI Krok Počet 

opakování 

Teplota Čas 
1. Počáteční denaturace 1x 95°C 3 minuty 
2. Denaturace 

40x 
94°C 30 sekund 

3. Nasedání primerů 40°C 1 minuta 
4. Prodlužování 72°C 1, 5 minuty 
5. Konečné prodlužování 1x 72°C 10 minut 
6. Chlazení 1x 4°C ∞ 

 

Kontrola kvality PCR produktu byla provedena pomocí horizontální elektroforézy. PCR 

produkt (3 µl) byl nanesen na 1% agarózový gel s přidaným optimálním množstvím 

ethidium bromidu (v závislosti na objemu gelu). Současně byl na gel nanesen i délkový 

standard DNA (GeneRulerTM 100bp DNA Ladder, Fermentas) umožňující zjistit délku 

získaného fragmentu. Elektroforéza probíhala 30 minut při nastavené hodnotě 110 V. 

Výsledek elektroforetické separace byl vyhodnocen pod UV osvětlením. 
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Vzorky, u kterých došlo k úspěšné amplifikaci genu, byly přečištěny etanolovou 

purifikací a zaslány na sekvenaci (Macrogen Inc.; Jižní Korea). 

3.3.3 Úprava sekvencí a analýza dat 

V prvním kroku byly prohlédnuty chromatogramy obdržených sekvencí. Každý vzorek byl 

sekvenován v obou směrech (forward a reverse) a oba tyto směry sekvence byly 

komplementárně spojeny, zkontrolovány a upraveny. Z takto upravených sekvencí byl 

vytvořen alignment pro každý gen zvlášť. Všechny tyto kroky byly provedeny v programu 

Geneious 6.0.6 (Biomatter, http:/www.geneious.com). V tomtéž programu bylo u sekvencí 

pro protein kódující gen COI přepisem na aminokyseliny ověřeno, zda neobsahují stop 

kodóny. Datový soubor získaný z vlastních vzorků byl rozšířen o sekvence genů pro 16S 

rRNA a COI studovaných alpských druhů dříve publikovaných prací dostupné z GenBank 

(Příloha, Tab. 12). Ty byly v utvořeném alignmentu u fragmentu pro 16S rRNA zkráceny 

na jednotnou délku, tj. na 339 bp, a v případě COI byly použity sekvence různých délek, 

přičemž 20 sekvencí tvořilo úsek dlouhý 658 bp, 4 sekvence 628 bp a 2 sekvence 

z GenBank 649 bp . 

 V programu Partition Finder 1.1.1 (Lanfear et al. 2012) byly vypočítány evoluční 

modely (Tab. 4) pro konkatenát obou genů za použití Bayesovského informačního kritéria 

(BIC), přičemž u COI byly vyhledány evoluční modely na každou pozici v kodónu zvlášť a 

v případě genu pro 16S rRNA pro celý alignment bez dělení na pozice. Poté byly pro 

datové soubory vypočítány fylogenetické stromy metodami Maximum Likelihood (ML) a 

Bayesovskou Analýzou (BA). Jako outgroup byl zvolen druh Euscorpius flavicaudis 

(DeGeer, 1778). 

 Získané výsledné stromy byly prohlíženy v programu FigTree 1.4.0 (Rambaut 

2012) a byly následně graficky upravovány v programu Adobe® Photoshop® CS4 11.0. 

U výsledných fylogenetických stromů byly nody s bootstrapem ≥ 70% (ML) a hodnotou 

posteriorní pravděpodobnosti ≥ 0.95 (BA) považovány za vysoce podpořené 

(Huelsenberck & Rannala 2004). 
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Tab. 4: Evoluční modely vypočítané programem Partition Finder. 

Konkatenát genů Rozdělení Model pro ML Model pro BA 

16S bez rozdělení 

GTR + G 

GTR + G 

COI 

1. pozice v kodónu HKY 

2. pozice v kodónu K80 + I 

3. pozice v kodónu F81 

3.3.4.1 Maximum likelihood (ML) 

Analýza metodou maximální věrohodnosti (ML) byla prováděna v programu 

raxmlGUI 1.3 (Silvestro & Michalak 2012). Pro konkatenát sekvencí obou 

mitochondriálních genů byl zvolen jeden evoluční model (viz Tab. 4), přičemž u genu pro 

COI byl aplikován na každou pozici v kodónu zvlášť a v případě genu pro 16S rRNA pro 

celý alignment bez dělení na pozice. Podpora jednotlivých nodů byla ověřena bootstrapem 

s 1000 pseudoreplikacemi. 

3.3.4.2 Bayesovská analýza (BA) 

Bayesovská analýza založená na výpočtu posteriorních pravděpodobností byla počítána 

programem MrBayes 3.2.2 (Ronquist & Huelsenbeck 2003), který pracuje metodou 

Marcov Chain Monte Carlo (MCMC). Zvolené evoluční modely pro konkatenát sekvencí 

obou mitochondriálních genů jsou uvedeny v Tab. 4. Analýza byla nastavena na 

10 000 000 generací, přičemž byl ukládán každý 10 000. strom. Pro eliminaci neustálených 

počátečních stromů bylo prvních 25% odstraněno. Z výsledných stromů byl poté vypočítán 

konsenzuální strom, který obsahuje u jednotlivých větví hodnoty posteriorních 

pravděpodobností značících frekvenci výskytu jednotlivých nodů u ukládaných stromů. 

3.3.4.3 Výpočet p-distancí 

Výpočet p-distancí udává procentuální rozdílnosti mezi dvěma nukleotidovými 

sekvencemi na základě počtu míst v sekvenci obsahujících neidentické báze dělených 

celkovým počtem zkoumaných míst. Nekorigované p-distance byly vypočítány v programu 

MEGA 6 (Tamura et al. 2013) ze získaných sekvencí genů pro COI a 16S rRNA, přičemž 

byly porovnávány sekvence karyotypových ras. Získané údaje (Tab. 13) byly porovnány 

s již publikovanými daty nekorigovaných p-distancí studovaných druhů a sloužily pouze 

jako pracovní nástroj.  
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4 Výsledky 
V rámci této diplomové práce byly analyzovány karyotypy tří druhů podrodu Alpiscorpius 

vyskytující se na území Alp: E.(A.) alpha, E.(A.) germanus a E.(A.) gamma. Celkem se 

podařilo získat pozitivní karyologické údaje u 54 jedinců z 35 alpských populací (Tab. 8, 

Obr. 5). U studovaných druhů byla zjištěna poměrně značná diverzita nejen v diploidním 

počtu chromozómů, ale též v jejich morfologii a velikostech. Za využití cytogenetických 

metod byla v rámci analyzovaných druhů odhalena existence několika geograficky 

oddělených karyotypových ras. U E. (A.) alpha byl zaznamenán výskyt tří karyotypových 

ras (2n=54; 60; 90) a u druhu E. (A.) gamma byla zjištěna existence dvou karyotypových 

ras (2n=58; 88). U všech analyzovaných populací druhu s největším areálem rozšíření 

E. (A.) germanus byl identifikován neměnný a zároveň nejnižší počet chromozómů 2n=46. 

U všech zastoupených karyotypových forem byl sestaven karyogram, metodou C-

pruhování byl vyšetřen výskyt konstitutivního chromatinu u jednotlivých chromozómů a 

aplikací FISH byl zjištěn počet a poloha NORů v genomu samců. Pro navržení základních 

schémat karyotypové evoluce u studovaných druhů byla zjištěna příbuznost jednotlivých 

linií za pomoci molekulárně fylogenetických metod s využitím dvou mitochondriálních 

genů pro COI a 16S rRNA. 
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4.1 Chromozomální charakteristiky studovaných druhů 

4.1.1 Euscorpius (Alpiscorpius) alpha 

Karyotypová rasa I (2n=60) 

Karyologické analýze byli podrobeni 2 samci z různých lokalit (viz Tab. 11). Zjištěný 

diploidní počet chromozómů karyotypové rasy I je 60 (Obr. 6; A, E). Karyotyp (2n=60) 

sestavený z dceřiných metafází II zahrnuje 16 metacentrických, 7 submetacentrických, 

1 subtelocentrický a 6 telocentrických párů chromozómů (Obr. 6; B, D). Velikost 

chromozómů v karyotypu se plynule snižuje. Relativní délka chromozómů se pohybuje 

v rozmezí od 6,35 % po 1,15 % haploidní sady (Tab. 9). Pomocí metody C-pruhování byl 

vizualizován konstitutivní heterochromatin, který je u této karyotypové rasy lokalizován 

pouze v oblasti centromer daných chromozómů (Obr. 6; C, D). Meiotický cyklus samců 

vykazoval standardní průběh (viz podkapitola 4.2) dle schématu Obr. 12; A - I. 

Aplikace FISH s využitím nepřímo značené specifické sondy pro 18S rDNA 

odhalila jeden pár signálů dokládající výskyt NORů v genomu samce. Signály jsou 

lokalizovány v terminální části metacentrického chromozomálního páru, jehož relativní 

délka činí 4,12 % haploidní sady (Obr. 6; F).  

 



Obr. 6: E. (A.) alpha karyotypová rasa I (2n♂=60).  A - metafáze II (barveno Giemsou); 
B - karyogram sestavený ze dvou Giemsou barvených dceřiných metafází II; C - metafáze 
II po aplikaci C-pruhování s vizualizovanými oblastmi primární konstrikce (barveno DAPI); 
D - karyogram složený z dceřiných metafází II s vizualizovanými oblastmi centromery 
(C-pruhování; barveno DAPI; invertováno); E - spermatogoniální metafáze (barveno Giemsou); 
F - FISH vizualizace sondy pro 18S rDNA (červeně) na metafázi I. Měřítko 10 µm.
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Karyotypová rasa II (2n=90) 

Diploidní počet chromozómů karyotypové rasy II (2n=90, Obr. 7; A, E) byl stanoven 

na základě analýzy 11 jedinců samčího pohlaví z 9 různých alpských lokalit (Tab. 11). 

Detailní karyotypové charakteristiky byly analyzovány u 3 jedinců z různých populací 

(Tab. 11). Jejich karyotyp je složen z 5 metacentrických, 5 submetacentrických, 

1 subtelocentrického a 34 telocentrických párů chromozómů (Obr. 7; B, D). Akrocentrické 

chromozómy tak tvoří bezmála tři čtvrtiny z celého podílu zastoupených chromozómů. 

Velikost chromozómů se plynule zmenšuje od 3,81 % do 0,87 % haploidní sady (Tab. 9). 

Aplikace metody C-pruhování umožnila vizualizovat konstitutivní heterochromatin 

lokalizovaný u všech chromozómů v oblasti centromery (Obr. 7; C, D). U jedince 

z lokality Teglio (Tab. 11) navíc pár číslo 14 vykazuje v terminální části další blok 

konstitutivního heterochromatinu (Obr. 7; C, D). Meiotický cyklus samců vykazoval 

standardní průběh (viz podkapitola 4.2) dle schématu Obr. 12; A - I. 

Metoda fluorescenční in situ hybridizace s využitím specifické sondy pro 

18S rDNA napomohla detekovat v genomu samce jeden pár signálů pro tento úsek genu 

v subterminální části akrocentrického chromozomálního páru, jehož relativní délka činí 

2,22 % haploidní sady (Obr. 7; F).  

 
 



Obr. 7: E. (A.) alpha karyotypová rasa II (2n♂=90). A - pozdní metafáze I (barveno 
Giemsou); B - karyogram sestavený z předchozí pozdní metafáze I; C - pozdní metafáze I po 
aplikaci C-pruhování s vizualizovanými oblastmi primární konstrikce a sekundárními bloky 
(šipky) konstitutivního heterochromatinu (barveno DAPI); D - karyogram sestavený z pozdní 
metafáze I s vizualizovanými oblastmi centromery a sekundárními bloky (šipky) konstitutivního 
heterochromatinu (C-pruhování; barveno DAPI; invertováno); E - spermatogoniální metafáze 
(barveno Giemsou); F - FISH vizualizace sondy pro 18S rDNA (červeně) na metafázi I. Měřítko 
10 10 µm.
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Karyotypová rasa III (2n=54) 

Analýze meiotických a mitotických buněčných fází bylo podrobeno 13 samců ze 7 různých 

lokalit (Tab. 11). Zjištěný diploidní počet chromozómů karyotypové rasy III je 54 

(Obr. 8; A, E) a v karyotypu značně převažují metacentrické chromozómy. Detailní 

karyotypové charakteristiky byly zjištěny u 2 jedinců z různých populací (Tab. 11), 

přičemž jejich karyotyp se skládá z 20 metacentrických, 5 submetacentrických, 1 

subtelocentrického a 1 telocentrického páru chromozómů (Obr. 8; B, D). Velikost 

chromozómů v karyotypu se plynule snižuje. Relativní délka chromozómů se pohybuje 

v rozmezí od 6,13 % do 1,83 % haploidní sady (Tab. 9). Pro zviditelnění konstitutivního 

heterochromatinu byla aplikována metoda C-pruhování (Obr. 8; C, D). U všech 

chromozómových párů byly bloky konstitutivního chromatinu lokalizovány pouze 

v oblasti primární konstrikce (Obr. 8; C, D). Meiotický cyklus samců vykazoval standardní 

průběh (viz podkapitola 4.2) dle schématu Obr. 12; A - I. 

Aplikací fluorescenční in situ hybridizace s využitím nepřímo značené specifické 

sondy pro 18S rDNA se podařilo detekovat pozici NORů v genomu samce, a to 

v subterminální pozici jediného sub/metacentrického chromozomálního páru o relativní 

délce 4,25 % haploidní sady (Obr. 8; F). 



Obr. 8: E. (A.) alpha karyotypová rasa III (2n♂=54).  A - metafáze I (barveno Giemsou); 
B - karyogram sestavený z předchozí metafáze I; C - metafáze I po aplikaci C-pruhování s 
vizualizovanými oblastmi primární konstrikce (barveno DAPI); D - karyogram sestavený z 
předchozí metafáze  I s vizualizovanými oblastmi centromery (C-pruhování; barveno DAPI; 
invertováno); E - spermatogoniální metafáze (barveno Giemsou); F - FISH vizualizace sondy 
pro 18S rDNA (červeně) na metafázi I. Měřítko 10 µm.
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4.1.2 Euscorpius (Alpiscorpius) germanus 

Diploidní počet chromozómů (2n=46; Obr. 9; A, E) tohoto druhu byl stanoven na základě 

karyologické analýzy 19 samců z 11 různých lokalit (viz Tab. 11). Detailní karyotypové 

charakteristiky byly popsány u 5 jedinců z 3 různých populací (Tab. 11). V karyotypu 

nejsou zastoupeny jednoramenné chromozómy a je složen z 18 metacentrických a 5 

submetacentrických párů chromozómů (Obr. 9; B, D). Relativní délka chromozómů se 

plynule zmenšuje od 6,80 % do 2,15 % haploidní sady (Tab. 10). Pomocí diferenčního C-

pruhování byl vizualizován konstitutivní heterochromatin nacházející se u jednotlivých 

chromozómů pouze v oblasti centromery (Obr. 9; C, D). Samčí meiotický cyklus probíhal 

dle standardního schématu (viz podkapitola 4.2; Obr. 12; A - I). 

Metoda fluorescenční in situ hybridizace s využitím specifické sondy pro 

18S rDNA napomohla detekovat v genomu samce jeden signální pár pro NOR 

v subterminální části homologického metacentrického páru chromozómů o relativní délce 

3,51 % haploidní sady. (Obr. 9; F) 



Obr. 9: E. (A.) germanus (2n♂=46).  A - pozdní metafáze I (barveno Giemsou); B - karyogram 
sestavený z předchozí pozdní metafáze I; C - pozdní metafáze I po aplikaci C-pruhování s 
vizualizovanými oblastmi primární konstrikce (barveno DAPI); D - karyogram sestavený 
z pozdní metafáze I s vizualizovanými oblastmi centromery (C-pruhování; barveno DAPI; 
invertováno); E - spermatogoniální metafáze (barveno Giemsou); F - FISH vizualizace sondy 
pro 18S rDNA (červeně) na metafázi I. Měřítko 10 µm.
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4.1.3 Euscorpius (Alpiscorpius) gamma 

Karyotypová rasa I (2n=58) 

Karyologické analýze byli podrobeni 3 samci ze 2 lokalit ve  Slovinsku, přičemž diploidní 

počet chromozómů této karyotypové rasy je 58 (Obr. 10; A, E) a v karyotypu dominují 

metacentrické chromozómy (více jak 80%). Podrobné chromozomální charakteristiky byly 

zjištěny u dvou jedinců z různých populací (Tab. 11). Karyotyp se skládá z 21 

metacentrických, 5 submetacentrických, 1 subtelocentrického a 2 telocentrických párů 

chromozómů (Obr. 10; B, D). Velikost chromozómů v karyotypu se plynule snižuje. 

Relativní délka chromozómů se pohybuje v rozmezí od 5,37 % do 1,61 % haploidní sady 

(Tab. 10). Pomocí metody C-pruhování byl vizualizován konstitutivní heterochromatin, 

který je u této karyotypové rasy lokalizován v oblasti centromer daných chromozómů 

(Obr. 10; C, D). U chromozomálních párů č. 6, 7, 8 a 12 je patrný další blok 

konstitutivního heterochromatinu (Obr. 10; C, D). Meiotický cyklus samců vykazoval 

standardní průběh (viz podkapitola 4.2) dle schématu Obr. 12; A - I. 

Za využití fluorescenční in situ hybridizace s nepřímo značenou sondou 

pro 18S rDNA se podařilo vizualizovat pozici NORů (Obr. 10; F). V genomu samce se 

nachází jeden pár signálů na metacentrickém chromozomálním páru, jehož relativní délka 

činí 4,61 % haploidní sady. 

 



Obr. 10: E. (A.) gamma karyotypová rasa I (2n♂=58).  A - pozdní metafáze I (barveno 
Giemsou); B - karyogram sestavený z předchozí pozdní metafáze I; C - metafáze I po aplikaci 
C-pruhování s vizualizovanými oblastmi primární konstrikce a sekundárními bloky (šipky) 
konstitutivního heterochromatinu (barveno DAPI); D - karyogram sestavený z metafáze 
I s vizualizovanými oblastmi centromery a sekundárními bloky (šipky) konstitutivního 
heterochromatinu (C-pruhování; barveno DAPI; invertováno); E - spermatogoniální metafáze 
(barveno Giemsou); F - FISH vizualizace sondy pro 18S rDNA (červeně) na pozdní metafázi 
I. I. Měřítko 10 µm.
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Karyotypová rasa II (2n=88) 

Diploidní počet karyotypové rasy II (2n=88; Obr. 11; A, E) byl stanoven na základě 

analýzy 6 samců ze 4 různých populací, přičemž měření podrobných chromozomálních 

charakteristik bylo provedeno u 3 jedinců ze dvou různých lokalit (Tab. 11). Karyotyp je 

složen z 10 metacentrických, 1 submetacentrického, 3 subtelocentrických a 

30 telocentrických párů chromozómů (Obr. 11; B, D). Akrocentrické chromozómy tak 

tvoří téměř tři čtvrtiny z celého podílu zastoupených chromozómů. Relativní délka 

chromozómů se plynule zmenšuje od 4,63 % do 0,92 % haploidní sady (Tab. 10). Metoda 

C-pruhování napomohla vizualizovat oblast centromery u jednotlivých chromozómů, a 

dále u řady chromozomálních párů (č. 2, 3, 5, 9, 10, 24, 35) též sekundární bloky 

konstitutivního chromatinu (Obr. 11; C, D). Samčí meiotický cyklus probíhal dle 

standardního schématu (viz podkapitola 4.2; Obr. 12; A - I). 

Aplikace FISH s využitím nepřímo značené specifické sondy pro 18S rDNA 

odhalila jeden pár signálů dokládající výskyt NORů v genomu samce. Signály byly 

lokalizovány v centrální části akrocentrického chromozomálního páru, jehož relativní 

délka činí 2,36 % haploidní sady (Obr. 11; F). 

 



Obr. 11: E. (A.) gamma karyotypová rasa II (2n♂=88).  A - pozdní metafáze I (barveno 
Giemsou); B - karyogram sestavený z předchozí pozdní metafáze I; C - pozdní metafáze I po 
aplikaci C-pruhování s vizualizovanými oblastmi primární konstrikce a sekundárními bloky 
(šipky) konstitutivního heterochromatinu (barveno DAPI); D - karyogram sestavený z pozdní 
metafáze I s vizualizovanými oblastmi centromery a sekundárními bloky (šipky) konstitutivního 
heterochromatinu (C-pruhování; barveno DAPI; invertováno); E - spermatogoniální metafáze 
(barveno Giemsou); F - FISH vizualizace sondy pro 18S rDNA (červeně) na metafázi I. 
Měřítko 10 µm.Měřítko 10 µm.
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4.2 Průběh samčího meiotického dělení 

Průběh samčí meiózy vykazoval u všech studovaných druhů podrodu Alpiscorpius (viz 

Obr. 12; A - I) stejné charakteristiky a nijak se neliší od dříve publikovaných informací 

o dílčích fázích meiotického cyklu ostatních skupin štírů.  

Průběh prvního meiotického dělení je kontinuální a jednotlivé buněčné fáze cyklu 

na sebe plynule navazují (Obr. 12; B – G). Ve fázi leptotene probíhá proces spiralizace a 

kondenzace, během níž se chromozómy stávají viditelnými v podobě tenkých dlouhých 

vláken (Obr. 12; B). V následující zygotene začíná párování homologních chromozómů 

(Obr. 12; C) a postupně se mezi nimi vytvářejí těsná spojení, tzv. synapse (Obr. 12; D). 

V průběhu pachytene dochází k úplnému spojení bivalentů po celé jejich délce za pomoci 

synaptonemálního komplexu. U homologických párů chromozómů nejsou během této 

buněčné fáze přítomna chiazmata a stejně tak rekombinační noduly, které by 

u studovaných exemplářů nasvědčovaly výskytu procesu crossing-over (Obr. 12; E). 

Podobně nebyla v profázi I. meiotického dělení identifikována existence fází diplotene a 

diakineze. Párování a segregace chromozomů v meióze samců probíhají standardním 

způsobem a homologické homomorfní chromozómy tvoří standardní achiazmatické 

bivalenty (Obr. 12; E - F). Z průběhu ekvačního dělení byly nejčastěji pozorovány 

metafáze II, během nichž sesterské chromatidy disociují od sebe, ale jsou stále spojeny 

centromerou (Obr. 12; H – I). 

Při mapování různých buněčných fází meiózy nevykazovaly chromozómy pozitivní 

či negativní heteropyknotické vlastnosti. U studovaných samců nebyly detekovány 

u Giemsou barvených buněčných fází morfologicky diferencované pohlavní chromozómy. 

Metoda C-pruhování neodhalila přítomnost heteromorfních bivalentů, která by svědčila 

o výskytu morfologicky diferencovaných pohlavních chromozómů u samců.  

 



Obr. 12: Vybrané buněčné fáze achiazmatického meiotického cyklu ♂ E. germanus. 
A - interfáze; B - leptotene; C -  zygotene; D - pozdní zygotene; E - pachytene; F - metafáze I; 
G - raná anafáze I; H - raná metafáze II; I - pozdní metafáze II. Měřítko 10 µm.
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4.3 Fylogenetické analýzy 

Do fylogenetických analýz bylo zahrnuto 28 sekvencí genu pro COI (26 vlastních + 2 

z GenBank) a 44 sekvencí genu pro 16S rRNA (28 vlastních + 16 z GenBank). 

Bayesovskými analýzami (BA) a metodou maximální věrohodnosti (ML) byly provedeny 

analýzy k vypočítání fylogenetických stromů nejprve pro datový soubor zahrnující získané 

sekvence jedinců se známými karyologickými údaji (Tab. 11), dále pak pro tentýž datový 

soubor rozšířený o sekvence získané z GenBank (Tab. 12). Celý konkatenát sekvencí obou 

mitochondriálních genů byl tvořen 997 bp (339 bp 16S rRNA + 658 bp COI). 

 Fylogenetický strom zrekonstruovaný na základě konkatenovaného datového 

souboru karyologicky vyšetřených jedinců (Obr. 13) je vysoce strukturovaný a poukazuje 

na tři základní vysoce podpořené monofyletické linie: linie druhové příslušnosti 

E. (A.) gamma a ve vztahu k ní sesterská skupina sestávající z E. (A). germanus a 

E. (A.) alpha. Podařilo se též objasnit vzájemné vztahy uvnitř těchto jednotlivých skupin 

(Obr. 13). Na základě zjištěných hodnot posteriorních pravděpodobností (BA) a 

procentuálních hodnot bootstrapu (ML) byla identifikována řada nodů s vysokou podporou 

(Obr. 13). Jednotlivé karyotypové rasy druhu E. (A.) alpha tvoří klad. Zdá se pak, že 

karyotypová rasa III (2n=54) tvoří bazální linie a odvozenější skupinu pak tvoří 

karyotypová rasa I (2n=60) a karyotypová rasa II (2n=90). V rámci druhu E. (A.) gamma 

jsou obě karyotypové rasy recipročně monofyletické. V rámci karyotypově uniformního 

druhu E. (A.) germanus jsou patrné dvě oddělené linie, které by bylo možné rozlišit 

na základě biogeografie studovaných jedinců na klad rakousko-italský a klad slovinský.  

 Fylogenetický strom vytvořený z datového souboru rozšířeného o sekvence 

z GenBank umožnil propojení získaných sekvenčních dat s již dříve publikovanými daty, 

přičemž bylo zjištěno, že tato data spolu korespondují (Obr. 14). Výsledkem zahrnutí 

sekvenčních dat z databáze GenBank do fylogenetických analýz nicméně byly nižší 

hodnoty posteriorních pravděpodobností (BA) a procentuálních hodnoty bootstrapu (ML) 

u řady nodů (BA ˂0.95, ML ˂70) a na základě toho byly některé větve vyhodnoceny jako 

nepodpořené (srovnej Obr. 13 a Obr. 14). Toto bylo především způsobeno sekvencemi 

nižší kvality získanými z databáze GenBank. Biogeografie všech analyzovaných jedinců je 

v souladu s výsledky fylogenetických analýz (Obr. 18).  

 



Obr. 13: Fylogenetický strom sestrojený metodou BA. Čísla u nodů udávají hodnotu posteriorních provděpodobností (BA)/ procentuální 
hodnotu bootstrapu (ML). E. (A). alpha karyotypová rasa I (2n=60;   ), karyotypová rasa II (2n=90;   ), karyotypová rasa III (2n=54;   );   
E. (A.) germanus (2n=46;   ); E. (A.) gamma karyotypová rasa I (2n=58;   ), karyotypová rasa II (2n=88;   ). Hodnoty posteriorních 
pravděpodobností < 0.95 a bootstrapu < 70% nejsou zobrazeny. 

-



Obr. 14: Fylogenetický strom sestrojený metodou BA se zahrnutými daty z databáze GenBank. Čísla u nodů udávají hodnotu 
posteriorních provděpodobností (BA)/ procentuální hodnotu bootstrapu (ML). E. (A). alpha karyotypová rasa I (2n=60;   ), 
karyotypová rasa II (2n=90;   ), karyotypová rasa III (2n=54;   );  E. (A.) germanus (2n=46;   ); E. (A.) gamma karyotypová rasa I 
(2n=58;   ), karyotypová rasa II (2n=88;   ). GenBank sekvence jsou znázorněny symbolem     , jehož barva koresponduje s příbuzenskou 
příslušností k dané karyotypové rase. Hodnoty posteriorních pravděpodobností < 0.95 a bootstrapu < 70% nejsou zobrazeny. 
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4.4 Determinace a morfologické charakteristiky 

Podrod Alpiscorpius je morfologicky odlišný od ostatních 3 v současnosti uznávaných 

podrodů v rámci rodu Euscorpius. Studované alpské druhy E. (A.) alpha, E. (A.) germanus 

a E. (A.) gamma byly rozlišeny na základě DNA markerů pilotních fylogenetických studií, 

tudíž validní morfologické znaky, které by je od sebe bezpečně odlišovaly, v současné 

době neexistují. Nicméně tyto endemity Alpských pohoří lze obecně definovat na základě 

následujících hlavních diagnostických znaků: (1) počet trichobothrií na ventrální straně 

klepeta (V1-V4, Et1) je 5, přičemž V4 a Et1 jsou zpravidla umístěny na ventroexternální 

hraně (viz Obr. 15; A); (2) počet ventrálních trichobothrií (Pv) na patele u makadla je 5 – 6 

(viz Obr. 15; A); (3) počet mediánních trichobothrií (em) na externální straně pately 

u makadla je 3 (viz Obr. 15; B); (4) celkový počet externálních trichobothrií (Pe) na patele 

u makadla bývá zpravidla 21, přičemž ve většině případů se et=4, est=4, em=3, esb=2, 

eba=4, eb=4 (viz Obr. 15; B); (5) 5. metasomální segment je hladký bez zjevných granulací 

a kýlu (viz Obr. 15; C). 

 Všichni jedinci zahrnuti do karyologických a molekulárně fylogenetických analýz 

byli determinováni na základě platného klíče (viz Vignoli & Salomone 2008) a jejich 

morfologické charakteristiky zaznamenány (Tab. 5). Všichni zkoumaní jedinci vykazují 

morfologické znaky, respektive počty a vzájemná uspořádání trichobothrií typické 

pro zástupce podrodu Alpiscorpius. Srovnání studovaných jedinců neposkytlo jiné odlišné 

morfologické charakteristiky využitelné pro odlišení těchto úzce příbuzných druhů, popř. 

karyotypových ras. 

Tab. 5: Počty trichobothrií karyotypových ras druhů E. (A.) alpha, E.(A.) germanus a 
E. (A.) gamma. Označení trichobothrií (V, Pv, Pe, et, est, em, esb, eba, eb) a jejich pozice 
jsou podrobně vysvětleny výše. 

Druh / počet jedinců V Pv Pe et est em esb eba eb

E. (A.) alpha
  ◦karyotypová rasa I / 2 4 + Et1 5.6 21 4 4 3 2 4 4
  ◦karyotypová rasa II / 14 4 + Et1 6 (1x7) 21 4 4 3 2 4 4
  ◦karyotypová rasa III / 12 4 + Et1 5 21 4 4 3 2 4 4
E. (A.) germanus / 19 4 + Et1 5 21 4 4 3 2 4 (1x3) 4
E. (A.) gamma
  ◦karyotypová rasa I / 3 4 + Et1 5.6 21 4 4 3 2 4 4
  ◦karyotypová rasa II / 7 4 + Et1 5 (1x6) 21 4 4 3 2 4 4  

 



Obr. 15: Sledované morfologické charakteristiky alpských druhů podrodu Alpiscorpius na 
příkladu samice E. (A.) alpha. A - ventrální strana klepeta (vyznačeny trichobothrie Et1, V1, 
V2, V3, V4) a pately (vyznačeny trichobothrie Pv); B - externální strana pately se zvýrazněným 
uspořádáním trichobothrií (Pe), et=4, est=4, em=3, esb=2, eba=4, eb=4; C -  dorzální a laterální 
strana 4. a 5. metasomálního segmentu, který je hladký, bez granulace a patrného kýlu.

B

C

A
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5 Diskuze 

5.1 Charakteristika karyotypů a karyotypová variabilita 

studovaných druhů 

V rámci této diplomové práce byly popsány karyotypy u třech alpských druhů podrodu 

Alpiscorpius: E.(A.) alpha, E. (A.) germanus a E.(A.) gamma. Analýza průběhu 

meiotického a mitotického cyklu potvrdila dvě základní cytogenetické charakteristiky 

štírů: přítomnost achiazmatické meiózy u samců a absence morfologicky diferencovaných 

pohlavních chromozómů typu XY (Schneider et al. 2009a,b). Morfologicky 

nediferencované pohlavní chromozómy jsou známé také u jiných řádů pavoukovců a 

předpokládá se, že tento stav je pravděpodobně pro celou třídu Arachnida původní (Král et 

al. 2008). Vzhledem k chybějícím údajům o meiotickém cyklu samic nicméně nelze u rodu 

Euscorpius zcela vyloučit ani diferenciaci pohlavních chromozómů typu ZW. Avšak tento 

systém je v rámci pavoukovců zcela výjimečný a je udáván zatím pouze u jediné populace 

sekáče Mitopus morio (Phalangiidae) z ostrova Rishiri (Japonsko) (Tsurusaki & 

Cokendolpher 1990). Analýza karyotypů druhů podrodu Alpiscorpius též potvrdila, že rod 

Euscorpius patří do fylogenetické linie štírů, u nichž jsou vyvinuty monocentrické 

chromozómy (Schneider et al. 2009b).  

Jedním z podnětů k analýze karyotypů alpských štírů byla snaha o nalezení dalších 

markerů umožňujících vymezení morfologicky uniformních druhů vyskytujících se v této 

oblasti. Stěžejní úlohou diplomové práce pak bylo na základě získaných karyologických 

dat navrhnout u daných druhů základní mechanizmy karyotypové evoluce. Za tímto 

účelem bylo analyzováno 54 jedinců z 35 různých populací, které z větší části pokrývaly 

areály rozšíření analyzovaných druhů. Karyologická data byla kombinována 

s výstupy molekulárně fylogenetických analýz, přičemž tento kombinovaný typ analýzy 

byl úspěšně proveden v rámci štírů zcela poprvé.  

Pro využití karyologických dat v taxonomii je nezbytné, aby karyotypové 

charakteristiky vykazovaly dostatečné rozdíly (např. Zaragoza & Šťáhlavský 2008). 

Zdá se, že v rámci rodu Euscorpius mohou karyologická data skutečně sloužit 

k taxonomickým účelům, jelikož u analyzovaných druhů podrodu Alpiscorpius byla 

zjištěna značná diverzita v diploidním počtu a morfologii chromozómů (2n=46 – 90), která 

je v souladu s daty známými z předešlých karyologických analýz rodu Euscorpius (2n=36 
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– 90) (Novotný 2012). Navíc se zdá, že rozsah diploidního počtu dosahuje až 2n=126 

(E. flavicaudis; nepublikovaná data - Plíšková). Obdobný rozsah počtu chromozómů a 

výrazné specifické mezidruhové rozdíly podobně jako u rodu Euscorpius byly 

též identifikovány u zástupců štírů rodů Hadogenes (Liochelidae) (2n=60 – 174) 

(Newlands & Cantrell 1985) a Heterometrus (Scorpionidae) (2n=56 – 112) (Vítková et al. 

2005, Venkatanarasimhiah & Rajasekarasetty 1964b). 

Zajímavým nálezem je přítomnost odlišných karyotypových ras v rámci některých 

alpských druhů podrodu Alpiscorpius. Zatímco u všech analyzovaných populací 

E. (A.) germanus, tedy druhu s největším areálem rozšíření, byl identifikován neměnný a 

zároveň nejnižší počet chromozómů 2n=46, u dalších alpských druhů E. (A.) alpha (2n=54; 

60; 90) a E. (A.) gamma (2n=58; 88) byla odhalena existence vnitrodruhové karyotypové 

variability v podobě několika geograficky oddělených karyotypových ras. Uvedená 

karyotypová variabilita druhů E. (A.) alpha a E. (A.) gamma je možným dokladem 

vnitrodruhových rozdílů v diploidním počtu chromozómů u štírů s monocentrickými 

chromozómy. Obdobný nález vnitrodruhové a též vnitropopulační karyotypové variability 

uvádí Shanahan (1989b) u tří druhů rodu Urodacus; Urodacus novaehollandiae (2n=66 – 

175), U. manicatus (2n=29 – 64) a U. yaschenkoi (2n=94 – 116). Jednotlivé představitele 

s odlišnými karyotypy označuje jako tzv. cytotypy a poukazuje též na fakt, že 

chromozomální rozdíly jsou mezi populacemi i v rámci nich tak značné, že případní 

hybridní jedinci by byli s největší pravděpodobností neživotaschopní. Shanahan (1989b) 

dále konstatuje, že populace s odlišnými karyotypy pravděpodobně reprezentují samostatné 

druhy, což dle autorky není překvapující vzhledem ke komplikované morfologické 

taxonomii štírů. Prakticky analogickou situaci můžeme pozorovat u alpských štírů podrodu 

Alpiscorpius, u kterých jsou také tradiční morfologická kritéria pro řešení taxonomie 

nedostačující. Ohromné chromozomální rozdíly karyotypových ras a též jejich vzájemná 

geografická izolace napovídají, že se jedná o samostatné linie podobně jako v případě 

australských druhů rodu Urodacus (více viz podkapitola 5.4). 

Zjištěné rozdíly mezi karyotypy alpských štírů se netýkají pouze počtu 

chromozómů, ale také jejich velikosti a zejména pak morfologie (Tab. 6). Vzájemným 

porovnáním zastoupení jednotlivých typů chromozómů (viz Tab. 6) v daných karyotypech 

lze vypozorovat několik trendů. (i) U karyotypových ras E. (A.) alpha a E. (A.) gamma se 

vyskytuje velmi podobné zastoupení subtelocentrických chromozómů (2 – 4,5%), přičemž 

pouze u karyotypové rasy II druhu E. (A.) gamma se v karyotypu vyskytují dva páry 

subtelocentrických chromozómů, kdežto u všech ostatních pouze jeden pár o podobné 
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relativní délce. (ii) Největší rozdíly mezi jednotlivými karyotypy lze naopak vypozorovat 

u procentuálního zastoupení metacentrických a telocentrických chromozómů (Tab. 6). 

Z těchto údajů je patrné, že u karyotypových ras o celkově nižším diploidním počtu je 

vyšší zastoupení dvouramenných chromozómů, kdežto jednoramenné chromozomy naopak 

tvoří minoritní část (Tab. xy) a vice versa. Nejmarkantněji je toto patrné 

u E. (A.) germanus o nejnižším počtu chromozómů, jenž ve svém karyotypu jednoramenné 

chromozómy zcela postrádá. Analogický případ v rámci jiných druhů rodu Euscorpius 

zaznamenal Novotný (2012). Autor u druhů E. naupliensis (C. L. Koch, 1837) (2n=60) a 

E. hadzii Caporiacco, 1950 (2n=68) uvadí, že jejich karyotyp je složen pouze 

z metacentrických a submetacentrických chromozómů. Nicméně diploidní počty 

chromozómů oproti E. (A.) germanus u nich dosahují vyšších hodnot. Naopak 

u karyotypových ras II E. (A.) alpha (2n=90) a E. (A.) gamma (2n=88) tvoří telocentrické 

chromozómy bezmála dvě třetiny z celkového počtu chromozómů. Totožné diploidní počty 

chromozómů sdílejí s dalšími zástupci rodu Euscorpius, E. carpathicus (2n=90) a 

E. concinnus (C. L. Koch, 1837) (2n=88). Nicméně karyotypy těchto druhů překvapivě 

navzdory vysokému diploidnímu počtu chromozómů postrádají telocentrické chromozómy 

a majoritní část tvoří chromozómy dvouramenné (Novotný 2012). (iii) Z výsledků 

karyologických analýz alpských druhů dále vyplývá, že při snižování diploidního počtu 

chromozómů nabývá relativní délka jednotlivých chromozomálních párů vyšších hodnot, 

a naopak. 

Tab. 6: Zastoupení jednotlivých typů chromozomů u alpských druhů podrodu 
Euscorpius (Alpiscorpius). Číslo v závorce udává procentuální zastoupení v karyotypu. M 
– metacentrických chr., SM – submetacentrický chr., ST – subtelocentrický chr., T – 
telocentrický chr. 

 

  

Druh 2n M SM ST T
E. (A.) alpha
  ◦karyotypová rasa I 60 32 (53%) 14 (23%) 2 (4%) 12 (20%)
  ◦karyotypová rasa II 90 10 (11%) 10 (11%) 2 (2%) 68 (76%)
  ◦karyotypová rasa III 54 42 (78%) 8 (14%) 2 (4%) 2 (4%)
E. (A.) germanus 46 26 (57%) 20 (43%) 0 0
E. (A.) gamma
  ◦karyotypová rasa I 58 42 (72%) 10 (17%) 2 (4%) 4 (7%)
  ◦karyotypová rasa II 88 20 (23%) 4 (4,5%) 4 (4,5%) 60 (68%)
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5.2 Karyotypová evoluce podrodu Euscorpius (Alpiscorpius) 

Vzájemnou syntézou karyologických a molekulárně fylogenetických dat bylo možné 

navrhnout základní schéma karyotypové evoluce alpských štírů podrodu Alpiscorpius. 

Na základě navržení možné podoby ancestrálního karyotypu lze zrekonstruovat dva hlavní 

scénáře evoluce karyotypu daných druhů, respektive karyotypových ras.  

(i) V prvním případě mohl být původní karyotyp, ze kterého se odštěpily karyotypy 

tří hlavních genetických linií, charakteristický vyšším diploidním počtem chromozómů 

(2n ≈ 90) s většinovým zastoupením jednoramenných chromozómů. Za daného výchozího 

stavu by v rámci alpských druhů obecně docházelo několikrát nezávisle k redukci 

diploidního počtu chromozómů doprovázené zvyšováním počtu dvouramenných 

chromozómů v důsledku centrických fúzí a/nebo pericentrických inverzí. Podobný scénář 

karyotypové evoluce a strukturálních změn byl navržen u štírků rodu Chthonius 

(Šťáhlavský & Král 2004). U druhu E. (A.) germanus dokonce uvedené strukturální změny 

vedly ke vzniku karyotypu o nejnižším diploidním počtu chromozómů, jenž zároveň jako 

jediný zcela postrádá jednoramenné chromozómy. V trendu snižování diploidních počtů 

chromozómů u alpských zástupců by pak tvořily výjimky karyotypová rasa II (2n=88) 

bazální linie E. (A.) gamma, která vykazuje podobné charakteristiky jako ancestrální 

karyotyp, a karyotypová rasa II E. (A.). alpha (2n=90), u níž v kontextu fylogeneze 

alpských druhů naopak došlo k sekundárnímu zvýšení diploidního počtu chromozómů 

doprovázeného zvyšováním počtu akrocentrických chromozómů v důsledku masivních 

centrických rozpadů dvouramenných chromozómů a možných pericentrických inverzí.  

(ii) Druhý scénář karyotypové evoluce alpských štírů by se mohl odvíjet 

od ancestrálního karyotypu o nižším diploidním (2n ≈ 60) počtu chromozómů 

s většinovým zastoupením dvouramenných chromozómů. Vzhledem k minoritnímu 

zastoupení nebo naprosté absenci jednoramenných chromozómů u karyotypových ras 

o nižších diploidních počtech lze usuzovat, že ancestrální karyotyp nedosahoval nižší 

hodnoty než 2n=60. Za daného výchozího stavu by karyotypy třech hlavních alpských 

genetických linii neprodělaly četné a robustní strukturální změny jako v prvním případě. 

Nicméně i tak by obecně docházelo k mírnému snížení diploidních počtů chromozómů, 

ovšem bez výrazných změn v zastoupení jednotlivých chromozomálních typů. V rámci 

fylogeneze alpských druhů by pak došlo nezávisle ke dvěma nárůstům diploidního počtu 

chromozómů, a to o téměř třetinu oproti původnímu stavu. Týkalo by se to karyotypových 

ras II druhů E. (A.). gamma a E. (A.) alpha, u nichž pravděpodobně došlo k početným 
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centrickým rozpadům dvouramenných chromozómů a možným pericentrickým inverzím. 

Podobně byly uváděny centrické rozpady dvouramenných chromozómů jakožto možné 

vysvětlení vysokého diploidního počtu chromozómů u štírků čeledi Atemnidae 

(Šťáhlavský et al. 2012b). 

Oba popsané scénáře evoluce karyotypu podrodu Alpiscorpius obecně spočívají, 

bez ohledu na konkrétní mechanismy chromozomálních přestaveb, ve snižování 

diploidního počtu chromozómů. Základní schéma karyotypové evoluce alpských štírů tak 

koresponduje kupříkladu s předcházející hypotézou v rámci jiných druhů rodu Euscorpius. 

Novotný (2012) totiž na základě výsledků karyologické analýzy 6 druhů rodu Euscorpius 

předpokládá, že v evoluci tohoto rodu zřejmě došlo k několika nezávislým snižováním 

diploidních počtů chromozómů, a to přinejmenším v rámci vyšetřených podrodů 

Euscorpius a Polytrichobothrius. Pro potvrzení, zdali se může jednat o trend signifikantní 

pro celý rod Euscorpius, je nezbytné zahrnout do karyologických analýz více druhů všech 

podrodů a příslušné výsledky propojit s fylogenezí daných taxonů.  

Nicméně evoluce karyotypu doprovázená snižováním diploidního počtu 

chromozómů a zvyšováním počtu metacentrických chromozómů byla již dříve navržena 

u různých skupin pavoukovců, např. u rodů Roncus a Chthonius (Pseudoscorpiones) 

(Zaragoza & Šťáhlavský 2008, Šťáhlavský & Král 2004), u řádu bičovců (Amblypygi) 

(Sember 2010) a redukce diploidního počtu je též předpokládaná v evoluci karyotypu 

mygalomorfních i araneomorfních pavouků (Král et al. 2006, Král et al. 2013). Naopak 

u sekáčů (Opiliones) se předpokládá, že v evoluci karyotypu tohoto řádu jsou původní 

nízké počty chromozómů (Schneider et al. 2009c). 

5.3 Distribuce heterochromatinu  

Pro zjištění míry akumulace a distribuce konstitutivního heterochromatinu v genomu 

samců byla u všech studovaných druhů, respektive karyotypových ras, použita metoda C-

pruhování. Za pomoci této techniky diferenčního barvení byl ve všech případech 

lokalizován blok konstitutivního heterochromatinu v oblasti centromery (primární 

konstrikce), přičemž u velkých chromozómů byl tento úsek masivnější, lépe barvitelný, a 

tudíž lépe viditelný, než u malých chromozómů. V některých případech byly v rámci 

studovaných druhů zaznamenány i sekundární bloky konstitutivního heterochromatinu, 

ať již distální či intersticiální. U karyotypové rasy II E. (A.) alpha (2n=90) byl takto 

ojediněle pozorován distální heterochromatin v oblasti jediného submetacentrického páru 

chromozómů. Pouze v rámci druhu E. (A.) gamma byl zaznamenán vyšší počet podobných 
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sekundárních bloků konstitutivního heterochromatinu. U karyotypové rasy I (2n=58) byl 

konstitutivní heterochromatin lokalizován mimo oblast centromery celkem u čtyř 

metacentrických chromozomálních párů a vyšetřením genomu karyotypové rasy II (2n=88) 

bylo odhaleno takovýchto chromozomálních párů dokonce 7. Nabízí se ovšem otázka, jaké 

další informace vyjma deskripce karyotypu mohou tyto specifické úseky chromozómů 

poskytnout.  

V prvním případě by se mohlo jednat o bloky akumulovaných vysoce repetitivních 

sekvencí neznámého původu, které potenciálně mohou chránit sousedící esenciální genové 

komplexy. Již dříve bylo popsáno, že v oblastech konstitutivního heterochromatinu 

dochází k represi rekombinací (Sumner 1990) a v některých případech byla dokonce 

zaznamenána asociace konstitutivní heterochromatin s nukleárními organizátory, kterým 

takto pravděpodobně vytváří ochranu před nežádoucími rekombinacemi (tzv. bodyguard 

hypothesis) (Hsu 1975). I u štírů, u nichž vlivem achiazmatické meiozy k rekombinacím 

mezi homologickými páry chromozómů nedochází (Shanahan 1989a,b), bylo několik 

takových to případů těsné asociace heterochromatinu s nukleárními organizátory jadérka 

zaznamenáno. U druhu Bothriurus rochensis San Martín, 1965 byly AT bohaté úseky 

heterochromatinu detekovány v těsné blízkosti 4 z celkem 6 NORů (Schneider et al. 

2009b). Také u druhů Tityus bahiensis a T. serrulatus Lutz & Mello, 1922 byla 

dokumentována těsná interakce NORů a bloků konstitutivního heterochromatinu 

(Schneider & Cella 2010, Schneider et al. 2009a). Možným vysvětlením této specifické 

asociace dle Schneider et al. (2009b) může být zachování integrity ribozomálních cistronů 

s přihlédnutí k faktu, že AT bohaté oblasti chromozómů jsou méně náchylné ke zlomům 

(Sumner 2003), a že u štírů je velká genetická variabilita připisována častým výskytům 

chromozomálních přestaveb (Shanahan 1989b). Schneider et al. (2009a,b) na základě 

známých karyologických dat udávají, že oblasti heterochromatinu sousedící 

s nukleolárními organizátory jadérka jsou patrně charakteristickým znakem řádu štírů. 

Nicméně v případě alpských druhů nebyla u konkrétních chromozomálních párů 

detekována shodná lokalizace NORů a konstitutivního heterochromatinu. Mattos et al. 

(2013) na základě studia akumulace heterochromatinu u 11 druhů štírů čeledi Buthidae 

zaznamenali, že u druhů Tityus confluens Borelli, 1899 a T. fasciolatus (Pessa, 1935) 

s detekovanými výraznými bloky heterochromatinu byla pozorována vůbec nejnižší 

četnost výskytu chromozomálních přestaveb ve vztahu k ostatním studovaným druhům. 

Nelze tedy vyloučit, že sekundární bloky konstitutivního heterochromatinu mohou obecně 
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u štírů fungovat jako supresor možných chromozomálních zlomů, a tudíž kupříkladu 

chránit důležité genové komplexy, jejichž ztráta by zapříčinila letalitu buňky.  

Ve druhém případě je možné, že sledované heterochromatinové bloky jsou 

pozůstatkem chromozomálních přestaveb. Dvojité bloky konstitutivního heterochromatinu 

v pericentrické oblasti 9. a 10. metacentrického chromozomálního páru E. (A.) gamma 

(2n=88) mohly vzniknout v důsledku procesu centrických fúzí dvou akrocentrických 

chromozómů. Podobná situace byla popsána u jednoho druhu bičovce Charinus 

neocaledonicus Kraepelin, 1895 (Amblypygi), v jehož genomu byl detekován jeden 

chromozomální pár s dvojitým blokem heterochromatinu v centromerické oblasti (Sember 

2010). Toto zjištění dle autora podporuje navrženou hypotézu snižování diploidního počtu 

chromozómů doprovázeného nárůstem metacentrických chromozómů v karyotypové 

evoluci bičovců, a to právě vlivem centrických fúzí (Sember 2010). Za předpokladu, že 

ancestrálním stavem byl v případě alpských štírů karyotyp o vysokém počtu chromozómů, 

je možné takovéto vysvětlení použít i pro karyotypovou evoluci bazální linie alpských 

druhů E. (A.) gamma (2n=58; 88). Odlišný scénář původu sekundární bloků 

heterochromatinu by mohl platit u karyotypové rasy I E. (A.) gamma (2n=58), kde 

intersticiální bloky heterochromatinu chromozomálních párů č. 6, 7 a 8 mohly vzniknout 

vlivem tandemových fúzí následovaných centrickou fúzí, v obou případech 

akrocentrických chromozómů. Takovéto změny mohly vést ke snížení diploidního počtu 

chromozómů a zároveň zvýšení zastoupení metacentrických chromozómů v karyotypu rasy 

I druhu E. (A.) gamma. Nicméně častým problémem tandemových fúzí u monocentrických 

chromozómů je, že se vytváří nestabilní dicentrický fragment. Zůstává tedy otázkou, 

na kolik mohou být tyto chromozomální přestavby v evoluci karyotypu časté vzhledem 

k utváření nestabilního systému a možné eliminaci chromozómů se dvěma 

centromerickými oblastmi. 

Obdobně jako v recentních studiích (např. Schneider & Cella 2010, Adilardi et al. 

2013, 2014) byly v této práci doplněny informace o specifických úsecích heterochromatinu 

sekvenčním barvením za pomoci AT vazebných fluorochromů (DAPI), které přineslo 

výraznější vizualizaci topografické pozice centromery než již klasické barvení Giemsou 

v Sörensenově pufru. Na základě těchto výsledků se zdá, že detekované C pruhy 

u alpských druhů jsou zároveň bohaté na AT páry. Fluorescenční pruhování bylo u štírů 

prováděno do současné doby pouze u několika zástupců bazální čeledi Buthidae 

(Schneider & Cella 2010, Adilardi et al. 2013, 2014) a jednoho druhu čeledi Bothriuridae 
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(Schneider et al. 2009b) za využití dvou fluorochromů, AT vazebného DAPI a GC 

vazebného CMA3.  

Fluorescenční diferenciální barvení u většiny druhů štírů prokázalo nepřítomnost 

GC bohatého heterochromatinu a současně nízký a variabilní počet AT-bohatých 

heterochromatických oblastí, které byly shodné s některými vizualizovanými C pruhy 

(Adilardi et al. 2014, Schneider & Cella 2010, Mattos et al. 2013). Pouze karyotypy druhů 

Tityus martinpaechi Lourenço, 2001 a Rhopalurus agamemnon (CL Koch, 1839) 

vykazovaly GC-bohaté terminální oblasti na jednom chromozomálním páru (Mattos et al. 

2013). Na základě dostupných informací se zdá, že u štírů převažuje AT-bohatý 

heterochromatin. Podobně bylo toto sledováno také u pavouků čeledí Scytodidae a 

Pholcidae (Araujo et al. 2005, 2008). 

5.4 Výskyt nukleolárních organizátorů jadérka v genomu samců 

Aplikací FISH s využitím nepřímo značené sondy pro 18S rDNA byly v rámci této 

diplomové práce analyzovány genomy samců všech alpských druhů, resp. karyotypových 

ras (viz Příloha, Tab. 11) za cílem vizualizace a porovnání polohy nukleolárních 

organizátorů jadérka (NOR). Ze získaných dat vyplývá, že bez ohledu na diploidní počet 

chromozómů se v případě všech analyzovaných karyotypů nalézá dvojice signálů 

reprezentující polohu NORů na jednom chromozomálním páru. Je tedy zřejmé, že počet 

NORů je v rámci alpských druhů konzervativní. Ukázalo se ale, že jejich pozice jsou 

variabilní. U alpských štírů se NORy nalézají na chromozomálních párech odlišné velikosti 

a morfologie (viz Tab. 7). S většinou druhů štírů, u nichž byla studována pozice NORů 

(Schneider et al. 2009a, Mattos et al. 2013), sdílejí alpští štíři konzervativní počet 

nukleolárních organizátorů jadérka nacházejících se nejčastěji v terminální či 

subterminální části chromozómů. Výskyt jednoho páru nukleolárních organizátorů jadérka 

v genomu štírů na koncových částech chromozómů může tedy odrážet ancestrální stav 

pro celý řád Štíři. Standardní poloha NORů v terminální či subterminální části 

chromozómů byla též zaznamenána i jiných pavoukovců z řádu bičovců (Sember 2010) a 

většiny studovaných pavouků (Král et al 2006, Oliveira et al. 2007, Araujo et al. 2008). 

U nich byl nicméně oproti štírům dokumentován výskyt dvou párů nukleolárních 

organizátorů jadérka a dokonce je tento stav u obou řádů považován za ancestrální 

(Rodríguez-Gil et al. 2007, Sember 2010). 
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Tab. 7: Srovnání pozice nukleolárních organizátorů jadérka u studovaných alpských 
druhů podrodu Euscorpius (Alpiscorpius). RL udává relativní délku chromozómu 
haploidní sady. 

 

Pro sledování případné dynamiky chromozomálního páru nesoucího NOR byla získaná 

karyologická data propojena se zjištěnými fylogenetickými vztahy alpských linií. 

Za pomoci těchto dvou přístupů nebyla dosud u řádu štírů evoluce konkrétního úseku 

genu/chromozómů mapována. Ze základní charakteristiky karyotypů (Tab. 6) a pozice 

nukleolárních organizátorů jadérka (Tab. 7) lze navrhnout dva možné scénáře dynamiky 

chromozomálního páru nesoucího NORy v kontextu dvou alternativních hypotéz 

karyotypové evoluce alpských štírů. (i) V prvním případě se předpokládá, že ancestrálním 

stavem byl vysoký diploidní počet chromozómů s majoritním zastoupením 

akrocentrických chromozómů. V tomto případě se jeden pár NORů nalézal v terminální či 

subterminální části akrocentrického páru chromozómů menší velikosti. U tří hlavních 

genetických linií reprezentovaných samotnými druhy E. (A.) gamma, E. (A.) germanus a 

E. (A.) alpha lze na základě tohoto předpokladu pozorovat trend ve snižování diploidního 

počtu chromozómů odrážející i variabilní lokalizaci NORů. U bazální skupiny 

E. (A.) gamma v rámci karyotypové rasy II patrně nedošlo k žádným fúzím či rozpadům, 

do nichž by byl zapojen chromozomální pár nesoucí nukleolární organizátory jadérka. 

Nicméně oproti původnímu stavu se NORy nacházejí v centrální části chromozómu. 

Zdá se, že tato specifická pozice NORů může být výsledkem prodělané paracentrické 

inverze (Obr. 16; A). Důležitá role inverzí v přestavbách chromozomálních párů nesoucích 

NORy byla již dříve dokumentována například u rodů Pomphorhynchus (Acanthocephala) 

(Bombarová et al. 2007), Myrmecia (Hymenoptera) (Hirai et al. 1996) či u druhu Phrynus 

whitei Lamarck, 1801 (Amblypygi) (Sember 2010). U karyotypové rasy I E. (A.) gamma 

o nižším diploidním počtu chromozómů došlo naopak k dynamickým změnám 

v karyotypu, které byly doprovázeny pravděpodobně převážně centrickými fúzemi (Obr. 

16; B). Za pomoci fúze dvou akrocentrických chromozómů mohl též vzniknout 

Druh 2n Morfolog. typ RL % Pozice NORů
E. (A.) alpha
  ◦karyotypová rasa I 60 metacentrický 4,12 terminální
  ◦karyotypová rasa II 90 akrocentrický 2,22 subterminální
  ◦karyotypová rasa III 54 metacentrický 4,25 subterminální
E. (A.) germanus 46 metacentrický 3,51 subterminální
E. (A.) gamma
  ◦karyotypová rasa I 58 metacentrický 4,61 terminální
  ◦karyotypová rasa II 88 akrocentrický 2,36 centrální
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metacentrický chromozomální pár s lokalizovanými NORy. Podobný scénář nejspíše 

proběhl i u E. (A.) germanus a bazální linie druhu E. (A.) alpha reprezentované 

karyotypovou rasou III. Dalo by se tak usuzovat na základě výskytu nižšího počtu 

chromozómů a také toho, že detekovaný chromozomální pár s nukleolárními organizátory 

jadérka je stejně jako v předešlém případě metacentrický o přibližně podobné velikosti 

(Tab. 7). Změna lokalizace NORů ve spojitosti s fúzí dvou chromozómů byla také 

dokumentována kupříkladu u jedné z karyotypových forem druhu T. bahiensis (Schneider 

et al. 2009a). Odlišný případ můžeme ovšem sledovat uvnitř druhu E. (A.) alpha. Pokud 

bychom v rámci tohoto druhu považovali na základě fylogenetických analýz jako výchozí 

stav pozici NORů karyotypové rasy III (Tab. 7), pak by se nabízely dva nezávislé scénáře 

pro odlišné pozice nukleolárních organizátorů jadérka u karyotypových ras I a II. 

V případě karyotypové rasy II akrocentrický pár nesoucí NOR mohl vzhledem ke své 

relativní délce (2,22%) vzniknout z původního metacentrického páru chromozómů 

rozpadem na dva akrocentrické (Obr. 16; C). U karyotypové rasy I vzhledem k neměnné 

velikosti daného páru chromozómů by mohla být odlišná pozice NORů oproti výchozímu 

stavu vysvětlena paracentrickou inverzí (Obr. 16; D). (ii) Ve druhém případě mohl být 

ancestrální stav karyotypu alpských druhů o nižším diploidním počtu chromozómů 

s majoritním zastoupením dvouramenných chromozómů. V tomto případě se jeden pár 

NORů nalézal v terminální či subterminální části metacentrického páru chromozómů. 

Za takového to předpokladu by karyotypy druhu E. (A.) germanus, karyotypové rasy I 

E. (A.) gamma a karyotypové rasy III E. (A.) alpha o nižším diploidním počtu 

chromozómů neprodělaly rozsáhlé strukturální změny jako v prvním scénáři. Vzhledem 

k tomu, že NORy se u těchto zástupců nacházejí na metacentrickém chromozomálním páru 

velmi podobné velikosti, zdá se, že v tomto případě si tento specifický chromozomální pár 

mohl zachovat svoji integritu. U karyotypových ras I a II druhu E. (A.) alpha by mohl na 

základě vyhodnocení výsledků karyologie a fylogeneze platit analogický scénář, jenž byl 

popsán výše. Větších změn by tedy doznal především karyotyp druhu E. (A.) gamma, 

respektive karyotypové rasy II, která se vyznačuje oproti ancestrálnímu stavu vysokým 

počtem chromozómů. Pravděpodobně zde došlo k rozsáhlým centrickým rozpadům 

dvouramenných chromozómů na menší jednoramenné, což nejspíše mělo mimo jiné za 

následek vznik malého akrocentrického páru nesoucího dvojici NORů z původního většího 

páru dvouramenných chromozómů. Centrální pozice těchto signálů by stejně jako v 

předešlém případě mohla být výsledkem následné paracentrické inverze. 
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Zdá se tedy, že druhý scénář možné evoluce a dynamiky chromozomálního páru 

s lokalizovanými NORy, který počítá s výchozím stavem nižšího diploidního počtu 

chromozómů s převahou dvouramenných chromozómů, se jeví jako stabilnější. 

 

5.5 Fylogeneze alpských štírů  

E. (A.) alpha, E. (A.) germanus a E. (A.) gamma tvoří nedílnou součást současné alpské 

horské bioty (viz Fet 2010). V utváření jejich současné distribuce a populační struktury 

měla bezesporu značný vliv topografická členitost Alp. Štíři se obecně řadí mezi poměrně 

málo vagilní živočichy bez možnosti pasivní disperze (Sissom & Hendrixon 2005), proto 

různé geografické bariéry mohou mít potenciální vliv na izolaci jednotlivých linií. 

Konkrétně v případě alpských druhů mohou mít podobu vysokých pohoří, řek či 

ledovcových jezer a během období glaciálů pak významnou izolační bariéru mohly tvořit 

údolní ledovce.  
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Předpoklad vlivu geografických bariér na izolaci blízce příbuzných taxonů nabízí 

vysvětlení pro zjištěnou karyotypovou variabilitu alpských štírů. Jednotlivé druhy, 

respektive karyotypové rasy, obývají geograficky vymezené areály, které se mezi sebou 

nepřekrývají. Alpští štíři tedy vykazují podobně jako jiné alpské druhy (Schmitt 2009) 

prvky lokálního endemismu. Podobně jako řeka Adige tvoří přirozenou geografickou 

bariéru mezi druhy E. (A.) alpha a E. (A.) germanus (Gantenbein et al. 2000), tak mezi 

karyotypovými rasami I a II druhu E. (A.) alpha analogicky figuruje ledovcové jezero 

Maggiore a mezi areály výskytu karyotypových ras II a III E. (A.) alpha tvoří přirozenou 

hranici řeka Oglio protékající ledovcovým jezerem Iseo. U karyotypových ras 

E. (A.) gamma nebyla podobná geografická barierá nalezena, nicméně se jedná o druh, 

který se vyskytuje ostrůvkovitě a poměrně vzácně. Jediná zmínka o syntopickém výskytu 

alpských druhů byla zaznamenána u E. (A.) germanus a E. (A.) gamma na východě 

Slovinska (Scherabon et al. 2000). Mnou získaná karyologická data a stejně tak 

fylogenetické analýzy nicméně nenaznačují, že by mezi těmito druhy docházelo ke křížení 

či potenciálnímu genovému toku. Zdá se tedy, že každá genetická linie reprezentovaná 

odlišným karyotypem podléhá vlastní evoluci. Oproti markantním rozdílům na úrovni 

karyotypů genetická divergence karyotypových ras naopak není natolik signifikantní 

(Tab. 13, srovnej s Fet et al. 2003b, Fet et al. 2002), abychom pouze na základě 

molekulárních markerů mohli tvrdit, že se jedná o samostatné druhy. Nicméně odlišnosti 

na úrovni karyotypů jsou v rámci druhů E. (A.) alpha a E. (A.) gamma tak veliké, že by 

potenciální hybridní jedinci blízce příbuzných karyotypových ras byli s velkou 

pravděpodobností neživotaschopní. Takový to předpoklad nás vede k názoru, že se 

skutečně jedná o samostatné linie.  

Nabízí se otázka, zda je diferenciace moderních alpských forem datována 

do období čtvrtohor, nebo se jedná o událost starší. Dle Gantenbein et al. (1999) došlo 

k separaci recentních sesterských druhů E. (A.) alpha a E. (A.) germanus již na pomezí 

středního a svrchního pliocénu před 2-3 miliony let. K rozrůznění karyotypových ras 

v rámci E. (A.) alpha tedy mohlo dojít ještě před nástupem pleistocénu. Není ovšem 

vyloučeno, že se tak mohlo dít i během něj. U bazální skupiny E. (A.) gamma by dle 

fylogenetických analýz došlo k chromozomální diferenciaci ještě před separací 

genetických linií E. (A.) alpha a E. (A.) germanus. Diferenciace alpských druhů nemusí být 

tedy nutně výsledkem pleistocénních klimatických oscilací, které hrály významnou roli 

v utváření fylogeografie bioty severní polokoule (Hewitt 2004), ale podobně jak bylo 
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doloženo u jiných taxonů (Klicka & Zink 1997), mohlo mít zásadní význam pro evoluci 

alpských štírů již období pliocénu. 

Kritickým mezníkem v evoluci organismů obývajících severní polokouli byl nástup 

razantních klimatických změn, které započaly již před 2,4 milionem let (svrchní pliocén) 

postupným nárůstem masy kontinentálního ledovce (Webb & Bartlein 1992) a eskalovaly 

v průběhu pleistocénu v podobě dob ledových a meziledových. Horská biota, alpských 

štírů nevyjímaje, byla nucena nepříznivé podmínky přežívat v lokálních, prostorově 

omezených glaciálních refugiích. Dle informací o současné distribuci alpských štírů, 

včetně našich z uskutečněných sběrů živých emeplářů v nadmořských výškách 200 – 1900 

m, se zdá, že alpští štíři nepřežívali doby ledové v refugiích situovaných na vrcholcích hor 

(tzv. nunataky), ale v periferních glaciálních refugiích, která se nacházela podél hranic 

zaledněného horského systému Alp. Genetické linie reprezentované odlišnými karyotypy 

mohou být tedy výsledkem existence několika center glaciálních refugií v perialpinských 

oblastech, jak již dříve postuloval obecně pro horské druhy Schmitt (2009).  
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6 Závěr 

Alpští štíři podrodu Alpiscorpius vykazují charakteristické cytogenetické znaky společné 

pro všechny dosud karyologicky analyzované druhy štírů. Na základě klasických 

cytogenetických metod byla u E. (A.) alpha, E. (A.) germanus a E. (A.). gamma potvrzena 

přítomnost achiazmatické meiózy u samců, nepřítomnost morfologicky diferencovaných 

chromozómů a existence monocentrických chromozómů, které byly detekovány vyjma 

bazální čeledi Buthidae u všech ostatních karyologicky analyzovaných čeledí štírů. 

V rámci studovaných alpských štírů se vyskytuje značná karyotypová variabilita 2n=46 – 

90, přičemž u druhů E. (A.) alpha a E. (A.) gamma byla zaznamenána existence několika 

geograficky oddělených karyotypových ras. Jak bylo zjištěno na základě výsledků 

fluorescenční in situ hybridizace, všechny detekované odlišné karyotypy vykazují stejný 

počet nukleolárních organizátorů jadérka v genomu, nicméně jejich lokalizace je variabilní, 

což poukazuje na možnost, že chromozomální pár nesoucí NORy byl aktivně zapojen 

do potenciálních strukturálních změn v karyotypové evoluci alpských štírů. Kombinací 

karyologických a molekulárně fylogenetických dat bylo navrženo základní schéma 

karyotypové evoluce, přičemž v případě E. (A.) alpha, E. (A.) germanus a E. (A.). gamma 

pravděpodobně obecně docházelo ke snižování diploidního počtu chromozómů. 

Dle současné distribuce analyzovaných populací alpských štírů se zdá, že jednotlivé 

geograficky oddělené karyotypové rasy vykazují prvky lokálního endemismu a mohou 

odrážet centra periferních glaciálních refugií.  
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Přílohy 
Tab. 8: Seznam karyologicky vyšetřených jedinců alpských druhů podrodu Euscorpius (Alpiscorpius) s uvedenými lokalitami, GPS 
souřadnicemi a nadmořskou výškou. E.(A.) alpha (2n=60; 90; 54), E. (A.). germanus (2n=46), E. (A.) gamma (2n=58; 88)  

Kód zvířete Země Lokalita GPS souřadnice m n. m. 2n Kód zvířete Země Lokalita GPS souřadnice m n. m. 2n

1 Scorpio 098 Itálie 1. Antey - St. André 45.78806, 07.58972 891 60 28 Scorpio 083 Itálie 20. Pordenone, Clauzetto 46.24751, 12.88282 539 46

2 Scorpio 102 Švýcarsko 2. Gondo 46.19556, 08.13794 845 60 29 Scorpio 086 Itálie 20. Pordenone, Clauzetto 46.24751, 12.88282 539 46

3 Scorpio 026 Itálie 3. Nuova Olomio 46.16172, 09.43366 259 90 30 Scorpio 087 Itálie 20. Pordenone, Clauzetto 46.24751, 12.88282 539 46

4 Scorpio 064/2 Švýcarsko 4. Castel San Pietro 45.86099, 09.01755 388 90 31 Scorpio 184 Itálie 21. Soffranco 46.28029, 12.24483 623 46

5 Scorpio 180 Itálie 5. Mezzoldo 46.01590, 09.66513 955 90 32 Scorpio 185 Itálie 22. Lichtenberg 46.63297, 10.56432 1021 46

6 Scorpio 182 Itálie 5. Mezzoldo 46.01590, 09.66513 955 90 33 Scorpio 254 Itálie 23. Schluderns 46.66977, 10.59312 974 46

7 Scorpio 284 Itálie 6. Sondrio 46.17521, 09.85762 466 90 34 Scorpio 263 Itálie 22. Lichtenberg 46.63297, 10.56432 1021 46

8 Scorpio 426 Itálie 7. Domaso 46.15703, 09.32840 254 90 35 Scorpio 264 Itálie 23. Schluderns 46.66977, 10.59312 974 46

9 Scorpio 433 Itálie 8. Teglio 46.18212, 10.05236 1308 90 36 Scorpio 265 Slovinsko 24. Srpenica I. 46.29547, 13.49313 343 46

10 Scorpio 438 Itálie 8. Teglio 46.18212, 10.05236 1308 90 37 Scorpio 266 Slovinsko 25. Trdnajava Kluže 46.36218, 13.58957 522 46

11 Scorpio 462 Itálie 9. Crespineto 46.15549, 10.09843 402 90 38 Scorpio 274 Itálie 22. Lichtenberg 46.63297, 10.56432 1021 46

12 Scorpio 464 Itálie 10. Selvetta 46.15750, 09.68234 288 90 39 Scorpio 278 Slovinsko 24. Srpenica I. 46.29547, 13.49313 343 46

13 Scorpio 469 Itálie 11. Puria 46.03298, 09.04877 477 90 40 Scorpio 280 Slovinsko 26. Roče II. 46.10815, 13.81608 201 46

14 Scorpio 181 Itálie 12. Bad Saltz 46.57031, 10.79028 1192 54 41 Scorpio 283 Itálie 27. Ometto 45.75370, 11.11776 886 46

15 Scorpio 183 Itálie 13. Sonvico 45.81948, 10.13190 606 54 42 Scorpio 425 Rakousko 28. Walchenbach 47.27335, 10.78284 1192 46

16 Scorpio 262 Itálie 13. Sonvico 45.81948, 10.13190 606 54 43 Scorpio 432 Itálie 29. Quellenhof 46.74754, 11.21636 827 46

17 Scorpio 277 Itálie 14. Pannone 45.87127, 10.93318 698 54 44 Scorpio 437 Itálie 29. Quellenhof 46.74754, 11.21636 827 46

18 Scorpio 282 Itálie 13. Sonvico 45.81948, 10.13190 606 54 45 Scorpio 444 Itálie 29. Quellenhof 46.74754, 11.21636 827 46

19 Scorpio 427 Itálie 15. Monte Mondero 45.77781, 10.18394 1398 54 46 Scorpio 020 Slovinsko 30. Bohinj 46.28550, 13.83196 548 58

20 Scorpio 443 Itálie 16. Lebenberg 46.64038, 11.13514 724 54 47 Scorpio 119 Slovinsko 30. Bohinj 46.28550, 13.83196 548 58

21 Scorpio 455 Itálie 17. Paso Di Croce Dominii 45.91297, 10.42470 1887 54 48 Scorpio 398 Slovinsko 31. Bohinjska Bistrica 46.27160, 13.95641 523 58

22 Scorpio 456 Itálie 18. Ponte Caffaro 45.81717, 10.51594 553 54 49 Scorpio 259 Slovinsko 32. Kamnik 46.20088, 14.60137 358 88

23 Scorpio 457 Itálie 18. Ponte Caffaro 45.81717, 10.51594 553 54 50 Scorpio 271 Slovinsko 33. Kamnik II. 46.22417, 14.61455 519 88

24 Scorpio 458 Itálie 14. Pannone 45.87127, 10.93318 690 54 51 Scorpio 416 Slovinsko 33. Kamnik II. 46.22417, 14.61455 519 88

25 Scorpio 465 Itálie 13. Sonvico 45.81948, 10.13190 606 54 52 Scorpio 417 Slovinsko 34. Kebelj 46.39997, 15.44710 547 88

26 Scorpio 476 Itálie 15. Monte Mondero 45.77781, 10.18394 1398 54 53 Scorpio 420 Slovinsko 35. Kozjak 46.41273, 15.17484 535 88

27 Scorpio 082 Itálie 19. Pordenone, Sequals 46.16559, 12.88072 217 46 54 Scorpio 436 Slovinsko 33. Kamnik II. 46.22417, 14.61455 519 88
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Tab. 9: Výsledky měření E. (A.) alpha karyotypových ras I, II a III. Relativní délka 
chromozómu v % (R.L.), poměr ramének (A.R.) a směrodatné odchylky (R.L. SD, A.R. 
SD). 

Pár č.

R.L. R.L. SD A.R. A.R. SD

1 6,35 0,35 1,51 0,35

2 6,00 0,13 1,27 0,13

3 5,78 0,31 1,67 0,12

4 4,91 0,49 1,39 0,14

5 4,89 0,57 1,19 0,06

6 4,84 0,52 1,85 0,38

7 4,21 0,27 2,26 0,46

8 4,09 0,32 1,67 0,29

9 3,98 0,21 1,19 0,16

10 3,71 0,28 ˃ 7 ―

11 3,58 0,14 1,44 0,33

12 3,57 0,22 1,74 0,27

13 3,53 0,17 1,09 0,05

14 3,38 0,09 2,03 0,41

15 3,32 0,54 ˃ 7 ―

16 3,00 0,27 1,16 0,09

17 2,84 0,10 1,32 0,25

18 2,80 0,29 1,52 0,29

19 2,79 0,37 2,41 0,52

20 2,76 0,21 1,64 0,36

21 2,74 0,31 1,97 0,43

22 2,73 0,69 5,88 1,02

23 2,58 0,39 1,22 0,15

24 2,31 0,21 ˃ 7 ―

25 1,96 0,20 ˃ 7 ―

26 1,68 0,36 1,20 0,26

27 1,58 0,24 1,48 0,24

28 1,53 0,29 1,91 0,43

29 1,44 0,25 ˃ 7 ―

30 1,15 0,18 ˃ 7 ―

E. (A.) alpha                                
karyotypová rasa I (2n=60)                        

6 měření

       
  

Pár č.

R.L. R.L. SD A.R. A.R. SD

1 3,81 0,30 ˃ 7 ―

2 3,60 0,14 ˃ 7 ―

3 3,52 0,37 1,39 0,18

4 3,31 0,25 ˃ 7 ―

5 3,28 0,73 ˃ 7 ―

6 3,27 0,54 2,37 0,48

7 3,26 0,46 1,95 0,48

8 3,04 0,54 1,27 0,19

9 3,01 0,21 ˃ 7 ―

10 2,95 0,52 3,98 0,96

11 2,76 0,08 ˃ 7 ―

12 2,73 0,23 2,21 0,38

13 2,65 0,11 ˃ 7 ―

14 2,61 0,60 1,79 0,14

15 2,56 0,16 ˃ 7 ―

16 2,49 0,12 ˃ 7 ―

17 2,47 0,12 ˃ 7 ―

18 2,42 0,11 ˃ 7 ―

19 2,41 0,61 1,42 0,27

20 2,32 0,07 ˃ 7 ―

21 2,19 0,07 ˃ 7 ―

22 2,18 0,60 1,84 0,50

23 2,14 0,05 ˃ 7 ―

24 2,06 0,09 ˃ 7 ―

25 2,00 0,09 ˃ 7 ―

26 1,99 0,32 1,29 0,17

27 1,91 0,05 ˃ 7 ―

28 1,87 0,05 ˃ 7 ―

29 1,82 0,04 ˃ 7 ―

30 1,78 0,07 ˃ 7 ―

31 1,74 0,09 ˃ 7 ―

32 1,69 0,10 ˃ 7 ―

33 1,67 0,09 ˃ 7 ―

34 1,63 0,07 ˃ 7 ―

35 1,58 0,07 ˃ 7 ―

36 1,54 0,06 ˃ 7 ―

37 1,49 0,04 ˃ 7 ―

38 1,47 0,04 ˃ 7 ―

39 1,43 0,06 ˃ 7 ―

40 1,38 0,08 ˃ 7 ―

41 1,35 0,34 1,30 0,16

42 1,27 0,08 ˃ 7 ―

43 1,16 0,09 ˃ 7 ―

44 1,11 0,10 ˃ 7 ―

45 0,87 0,14 ˃ 7 ―

E. (A.) alpha                                                
karyotypová rasa II (2n=90)                                           

7 měření Pár č.

R.L. R.L. SD A.R. A.R. SD

1 6,13 0,58 1,31 0,17

2 6,07 0,68 2,11 0,37

3 5,82 0,47 1,64 0,14

4 5,52 0,32 1,36 0,14

5 5,44 0,32 2,04 0,22

6 5,22 0,23 1,26 0,14

7 4,74 0,32 1,20 0,11

8 4,15 0,61 2,11 0,35

9 4,13 0,58 1,22 0,15

10 4,07 0,52 1,70 0,24

11 3,79 0,42 1,23 0,11

12 3,63 0,36 2,12 0,35

13 3,50 0,22 1,19 0,11

14 3,37 0,41 1,55 0,15

15 3,36 0,24 1,31 0,17

16 3,17 0,27 1,19 0,09

17 3,09 0,25 1,25 0,15

18 3,04 0,16 1,60 0,21

19 2,91 0,20 1,24 0,17

20 2,73 0,37 1,61 0,25

21 2,72 0,47 2,04 0,46

22 2,61 0,20 1,22 0,13

23 2,53 0,63 3,24 0,71

24 2,29 0,72 1,65 0,27

25 2,23 0,27 1,15 0,15

26 1,92 0,54 ˃ 7 ―

27 1,83 0,27 1,16 0,09

E. (A.) alpha                                
karyotypová rasa III (2n=54)                        

8 měření
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Tab. 10: Výsledky měření E. (A.) germanus a karyotypových ras I a II E. (A.) gamma. 
Relativní délka chromozómu v % (R.L.), poměr ramének (A.R.) a směrodatné odchylky 
(R.L. SD, A.R. SD). 

Pár č.

R.L. R.L. SD A.R. A.R. SD

1 6,80 0,65 1,52 0,40

2 5,95 0,38 2,00 0,34

3 5,65 0,27 1,89 0,54

4 5,60 0,41 1,30 0,21

5 5,49 0,21 1,35 0,23

6 5,43 0,23 1,99 0,45

7 5,19 0,22 1,79 0,43

8 5,01 0,20 1,25 0,15

9 4,98 0,22 1,60 0,20

10 4,86 0,15 1,35 0,13

11 4,65 0,19 1,33 0,18

12 4,48 0,27 1,81 0,33

13 4,29 0,24 1,58 0,38

14 4,27 0,23 1,26 0,14

15 3,64 0,25 1,67 0,38

16 3,58 0,24 1,16 0,09

17 3,40 0,16 1,33 0,20

18 3,21 0,19 1,44 0,30

19 3,15 0,29 1,55 0,53

20 2,88 0,19 1,40 0,28

21 2,75 0,21 1,46 0,30

22 2,56 0,15 1,37 0,16

23 2,15 0,21 1,55 0,34

E. (A.) germanus   (2n=46)                                               
11 měření Pár č.

R.L. R.L. SD A.R. A.R. SD

1 5,37 0,26 1,33 0,17

2 5,18 0,20 1,19 0,11

3 4,98 0,16 1,18 0,10

4 4,86 0,16 1,19 0,18

5 4,64 0,16 1,17 0,10

6 4,49 0,19 1,20 0,14

7 4,38 0,19 1,11 0,07

8 4,25 0,47 1,77 0,16

9 4,12 0,24 1,34 0,21

10 3,95 0,17 1,40 0,17

11 3,70 0,15 1,38 0,22

12 3,66 0,50 1,69 0,16

13 3,46 0,13 1,20 0,12

14 3,27 0,18 1,30 0,15

15 3,20 0,65 1,88 0,30

16 3,15 0,14 1,35 0,18

17 3,12 0,27 2,56 0,77

18 3,03 0,12 1,27 0,13

19 2,98 0,10 1,25 0,11

20 2,84 0,13 1,28 0,09

21 2,80 0,41 3,71 0,57

22 2,71 0,44 1,88 0,42

23 2,66 0,17 1,18 0,07

24 2,54 0,18 1,19 0,13

25 2,50 0,45 ˃ 7 ―

26 2,35 0,17 1,22 0,12

27 2,18 0,15 1,16 0,10

28 2,03 0,56 1,92 0,38

29 1,61 0,54 ˃ 7 ―

E. (A.) gamma                                                                
karyotypová rasa I (2n=58)                                                           

7 měření Pár č.

R.L. R.L. SD A.R. A.R. SD

1 4,63 0,36 1,12 0,08

2 3,95 0,27 1,14 0,07

3 3,42 0,25 1,25 0,17

4 3,18 0,20 3,06 0,77

5 3,10 0,24 1,13 0,07

6 3,10 0,27 1,28 0,18

7 3,00 0,11 ˃ 7 ―

8 2,91 0,14 ˃ 7 ―

9 2,89 0,10 1,38 0,28

10 2,79 0,09 ˃ 7 ―

11 2,75 0,16 1,30 0,17

12 2,72 0,06 ˃ 7 ―

13 2,63 0,05 ˃ 7 ―

14 2,58 0,06 ˃ 7 ―

15 2,55 0,25 2,04 0,72

16 2,52 0,06 ˃ 7 ―

17 2,51 0,17 1,13 0,10

18 2,48 0,09 ˃ 7 ―

19 2,39 0,06 ˃ 7 ―

20 2,36 0,06 ˃ 7 ―

21 2,35 0,10 1,26 0,23

22 2,31 0,05 ˃ 7 ―

23 2,27 0,07 ˃ 7 ―

24 2,21 0,07 ˃ 7 ―

25 2,17 0,20 1,31 0,21

26 2,12 0,06 ˃ 7 ―

27 2,09 0,05 ˃ 7 ―

28 2,05 0,06 ˃ 7 ―

29 1,99 0,08 ˃ 7 ―

30 1,89 0,08 ˃ 7 ―

31 1,86 0,09 ˃ 7 ―

32 1,81 0,10 ˃ 7 ―

33 1,80 0,39 3,11 0,59

34 1,74 0,13 ˃ 7 ―

35 1,65 0,10 ˃ 7 ―

36 1,58 0,11 ˃ 7 ―

37 1,50 0,08 ˃ 7 ―

38 1,45 0,08 ˃ 7 ―

39 1,39 0,10 ˃ 7 ―

40 1,24 0,42 3,40 0,77

41 1,21 0,11 ˃ 7 ―

42 1,12 0,12 ˃ 7 ―

43 1,00 0,08 ˃ 7 ―

44 0,92 0,12 ˃ 7 ―

E. (A.) gamma                                                                                                       
karyotypová rasa II (2n=88)                                                                  

10 měření
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Tab. 11: Seznam karyologicky vyšetřených jedinců alpských druhů podrodu Alpiscorpius s údaji o měření/FISH/DNA jednotlivých 
jedinců. E.(A.) alpha (2n=60; 90; 54), E. (A.). germanus (2n=46), E. (A.) gamma (2n=58; 88)  

Kód zvířete Země Lokalita 2n Měření FISH DNA Kód zvířete Země Lokalita 2n Měření FISH DNA
1 Scorpio 098 Itálie 1. Antey - St. André 60 * * * 28 Scorpio 083 Itálie 20. Pordenone, Clauzetto 46 * * *

2 Scorpio 102 Švýcarsko 2. Gondo 60 * * 29 Scorpio 086 Itálie 20. Pordenone, Clauzetto 46 * * *

3 Scorpio 026 Itálie 3. Nuova Olomio 90 * 30 Scorpio 087 Itálie 20. Pordenone, Clauzetto 46 *

4 Scorpio 064/2 Švýcarsko 4. Castel San Pietro 90 * * 31 Scorpio 184 Itálie 21. Soffranco 46 *

5 Scorpio 180 Itálie 5. Mezzoldo 90 * * 32 Scorpio 185 Itálie 22. Lichtenberg 46

6 Scorpio 182 Itálie 5. Mezzoldo 90 33 Scorpio 254 Itálie 23. Schluderns 46 *

7 Scorpio 284 Itálie 6. Sondrio 90 * * 34 Scorpio 263 Itálie 22. Lichtenberg 46 *

8 Scorpio 426 Itálie 7. Domaso 90 * * 35 Scorpio 264 Itálie 23. Schluderns 46

9 Scorpio 433 Itálie 8. Teglio 90 * * 36 Scorpio 265 Slovinsko 24. Srpenica I. 46 *
10 Scorpio 438 Itálie 8. Teglio 90 37 Scorpio 266 Slovinsko 25. Trdnajava Kluže 46 *
11 Scorpio 462 Itálie 9. Crespineto 90 38 Scorpio 274 Itálie 22. Lichtenberg 46

12 Scorpio 464 Itálie 10. Selvetta 90 39 Scorpio 278 Slovinsko 24. Srpenica I. 46

13 Scorpio 469 Itálie 11. Puria 90 40 Scorpio 280 Slovinsko 26. Roče II. 46 *
14 Scorpio 181 Itálie 12. Bad Saltz 54 * * * 41 Scorpio 283 Itálie 27. Ometto 46 * *
15 Scorpio 183 Itálie 13. Sonvico 54 42 Scorpio 425 Rakousko 28. Walchenbach 46 * *
16 Scorpio 262 Itálie 13. Sonvico 54 43 Scorpio 432 Itálie 29. Quellenhof 46 *
17 Scorpio 277 Itálie 14. Pannone 54 * 44 Scorpio 437 Itálie 29. Quellenhof 46

18 Scorpio 282 Itálie 13. Sonvico 54 45 Scorpio 444 Itálie 29. Quellenhof 46

19 Scorpio 427 Itálie 15. Monte Mondero 54 * * 46 Scorpio 020 Slovinsko 30. Bohinj 58 * *
20 Scorpio 443 Itálie 16. Lebenberg 54 47 Scorpio 119 Slovinsko 30. Bohinj 58

21 Scorpio 455 Itálie 17. Paso Di Croce Dominii 54 48 Scorpio 398 Slovinsko 31. Bohinjska Bistrica 58 *
22 Scorpio 456 Itálie 18. Ponte Caffaro 54 49 Scorpio 259 Slovinsko 32. Kamnik 88 * *
23 Scorpio 457 Itálie 18. Ponte Caffaro 54 50 Scorpio 271 Slovinsko 33. Kamnik II. 88 *
24 Scorpio 458 Itálie 14. Pannone 54 51 Scorpio 416 Slovinsko 33. Kamnik II. 88 *
25 Scorpio 465 Itálie 13. Sonvico 54 * 52 Scorpio 417 Slovinsko 34. Kebelj 88 *
26 Scorpio 476 Itálie 15. Monte Mondero 54 53 Scorpio 420 Slovinsko 35. Kozjak 88

27 Scorpio 082 Itálie 19. Pordenone, Sequals 46 * 54 Scorpio 436 Slovinsko 33. Kamnik II. 88  
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Tab. 12: Seznam sekvencí z databáze GenBank. GPS souřadnice nejsou převzaty ze zdroje, kde nebyly uvedeny, jsou tedy pouze orientační. 

Druh GenBank Stát Lokalita GPS souřadnice Zdroj

AJ389379 Švýcarsko 36. Gondo 46.19564, 08.14041 Gantenbein et al. 1999

Itálie 37. Fontainemore 45.64802, 07.85954 Gantenbein et al. 1999

AJ271886 Švýcarsko 38. Rancate 45.87130, 08.96838 Gantenbein et al. 2000

AJ286751 Itálie 39. San Pellegrino 45.81081, 09.70451 Gantenbein et al. 2000

AJ286752 Itálie 40. San Giovanni Bianco 45.87595, 09.65224 Gantenbein et al. 2000

AJ286753 Itálie 41. Carona 46.02204, 09.78597 Gantenbein et al. 2000

AJ286754 Itálie 42. Olmo al Brembo 45.97243, 09.64968 Gantenbein et al. 2000

AJ286755 Švýcarsko 43. Sottoponte 46.33818, 09.55440 Gantenbein et al. 2000

AJ286756 Itálie 44. Tavernola 45.70891, 10.04708 Gantenbein et al. 2000

AJ286757 Itálie 45. Marling 45.87232, 10.77265 Gantenbein et al. 2000

Itálie 46. Molina di Ledro 46.65223, 11.13780 Gantenbein et al. 2000

KC496023 x x x, x Graham et al. 2012

AJ389380 Itálie 47. Völs 47.25186, 11.32867 Gantenbein et al. 1999

Itálie 48. Schluderns 46.66477, 10.58631 Gantenbein et al. 1999

Švýcarsko 49. St. Maria 46.60120, 10.42300 Gantenbein et al. 1999

Rakousko 50. Tarrenz 47.26308, 10.76226 Gantenbein et al. 1999

Rakousko 51. Kranzach 47.65085, 12.34105 Gantenbein et al. 1999

Itálie 52. Veltiolo 46.04173, 11.30754 Gantenbein et al. 1999

AJ249553 Rakousko 53. Oberdrauburg 46.74867, 12.96743 Gantenbein et al. 2000

Rakousko 54. Dellach 46.66154, 13.07905 Gantenbein et al. 2000

Rakousko 55. Starkenbach 47.19162, 10.64135 Gantenbein et al. 2000

AJ286758 Itálie 56. Borca di Cadore 46.43575, 12.21939 Gantenbein et al. 2000

AJ286759 Itálie 57. Mezzocanale 46.29728, 12.24381 Gantenbein et al. 2000

AJ249552 Slovinsko 58. Crnice 45.90830, 13.77731 Gantenbein et al. 2000
KC496023 x x x, x Graham et al. 2012

AJ249554 Rakousko 59. Koschuta 46.52202, 14.30797 Scherabon et al. 2000

AJ249555 Rakousko 60. Trögerner Klamm 46.45694, 14.50056 Scherabon et al. 2000E.
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Obr. 17: Distribuce analyzovaných jedinců alpských druhů podrodu Euscorpius (Alpiscorpius). Čísla a jména příslušných lokalit 
jsou v Tab. 8 a Tab. 11. 
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Obr. 18: Distribuce jedinců alpských druhů podrodu Euscorpius (Alpiscorpius) zahrnutých do molekulárně fylogenetických 
analýz (kolečko) a lokality jedinců (hvězdička), jejichž sekvence z databáze GenBank byly použity do molekulárně 
fylogenetických analýz. Jména a čísla lokalit jsou v Tab. 12. 
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Tab. 13: Matice nekorigovaných p-distancí pro jednotlivé alpské druhy, resp. 
karyotypové rasy, podrodu Euscorpius (Alpiscorpius). 16S rDNA (levá spodní část), 
COI (pravá horní část). Ea60 – karyotypová rasa I E. (A.) alpha, Ea90 – karyotypová rasa 
II E. (A.). alpha, Ea54 – karyotypová rasa III E. (A.) alpha, Eg – E. (A.) germanus, Ega88 
– karyotypová rasa II E. (A). gamma, Ega58 – karyotypová rasa I E. (A.) gamma. 

Ea60 Ea90 Ea54 Eg Ega88 Ega58
Ea60 0,030 0,040 0,078 0,090 0,080
Ea90 0,021 0,033 0,072 0,085 0,080
Ea54 0,022 0,017 0,070 0,089 0,075
Eg 0,067 0,070 0,059 0,083 0,075
Ega88 0,064 0,067 0,053 0,067 0,057
Ega58 0,056 0,063 0,052 0,072 0,022  
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