
 

 Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy 

Katedra genetiky a mikrobiologie 

 

 

 

 

 

 

 

Lenka Dulíková 

Studium karyotypu u primitivních pavouků infrařádu 
Mygalomorphae 

 
 
 
 
 
 
 

Praha 2007 
 
 
 
 

Školitel: RNDr. Jiří Král, Dr. 
 
 
 

 

 



Poděkování 

V první řadě bych chtěla poděkovat svým rodičům, protože bez nich a jejich podpory 

bych tuto práci nikdy nezačala, a svému školiteli, panu RNDr. Jiřímu Královi, Dr., bez jehož 

neocenitelné pomoci a nekonečné trpělivosti bych tuto práci nikdy nedokončila. Dále mé díky 

patří všem mým blízkým, kolegům a kamarádům za rady, pomoc i morální podporu při 

překonávání všech možných nesnází – hlavně tedy mému příteli Františkovi, Ing. Janě 

Musilové a Bc. Martinovi Formanovi. Dále bych ráda poděkovala i Mgr. Lukášovi 

Kratochvílovi, Ph.D. (Katedra zoologie, Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy) za 

laskavé poskytnutí studijního materiálu. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2



Obsah 

 

Abstrakt 

Summary 

1. Přehled problematiky....................................................................................................1 

1.1. Taxonomie a způsob života sklípkanů.................................................................1 

1.2. Přehled cytogenetiky pavouků.............................................................................4 

2. Materiál.........................................................................................................................8 

3. Metodika.......................................................................................................................8 

4. Výsledky......................................................................................................................10 

5. Diskuze........................................................................................................................14 

6. Závěr............................................................................................................................16 

7. Seznam literatury.........................................................................................................18 

 Obrazové přílohy 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 3



Abstrakt 

 
Pavouci jsou z hlediska cytogenetiky relativně málo prozkoumanou skupinou živočichů. 

Naprostá většina publikovaných údajů se navíc týká nejodvozenější a druhově nejbohatší 

skupiny, araneomorfních pavouků. O karyotypech primitivních pavouků je toho známo velmi 

málo. Dosud bylo karyotypováno jen 17 druhů sklípkanovitých pavouků a 1 druh sklípkoše. 

Ve své práci jsem se proto zaměřila na karyotypy dvou druhů sklípkanů z čeledi 

Theraphosidae. Samčí karyotyp druhu Chaetopelma adenense (podčeleď Ischnocolinae) je 

složen z 85 dvouramenných chromozomů. Vůbec poprvé u sklípkanů byl u tohoto druhu 

nalezen systém chromozomového určení pohlaví X1X2X30. Karyotyp samce druhu 

Pterinochilus murinus (podčeleď Harpactiriinae) je složen ze 21 autozomových párů s 

metacentrickou resp. submetacentrickou morfologií a metacentrického chromozomu X. 

Systém chromozomového určení pohlaví je tedy X0. Zajímavostí samčí meiózy tohoto druhu 

je výskyt bivalentu tvořeného chromozomy, jejichž téměř celé jedno rameno je v části profáze 

I fakultativně heterochomatinické podobně jako pohlavní chromozom. Značná diverzita 

karyotypu u studovaných sklípkanů naznačuje, že cytogenetická analýza může být významná 

pro poznání fylogeneze této taxonomicky obtížné skupiny. 
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Summary 

 
From cytogenetic point of view, spiders (Araneae) are examined relatively well. However, 

an absolute majority of published data concerns the most numerous and derived spider 

lineage, infraorder Araneomorphae. Analysis of primitive spiders is underestimated. Till now, 

only karyotypes of 17 species belonging to the infraorder Mygalomorphae and 1 

representative of the suborder Mesothelae have been published. Therefore, I have 

concentrated on selected species of mygalomorphs of the family Theraphosidae. The male 

karyotype of Chaetopelma adenense (subfamily Ischnocolinae) comprised of 85 biarmed 

chromosomes. Sex chromosome system of this spider was X1X2X30. Till now, this system 

was unknown in mygalomorph spiders. In contrast to Chaetopelma, karyotype of 

Pterinochilus murinus (subfamily Harpactiriinae) possessed only 21 metacentric or 

submetacentric autosome pairs and metacentric chromosome X. Female karyotype contained 

two X chromosomes. Therefore, P. murinus exhibits X0 sex chromosome system. Beside X 

chromosome, part of one bivalent of P. murinus showed also facultative heteropycnosis 

during prophase of the first meiotic division. Considerable differences between karyotypes of 

studied theraphosid spiders suggest that cytogenetic analysis could be very important to 

reconstruct phylogeny of mygalomorph spiders. 
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1. Přehled problematiky 
 
 
1.1. Taxonomie a způsob života sklípkanů 

 

Předložená práce se zabývá cytogenetikou vybraných zástupců sklípkanovitých pavouků. 

Pavouci patří mezi druhově nejpočetnější řády v živočišné říši. Dodnes bylo popsáno 

přibližně 39 700 druhů pavouků, kteří patří do 108 čeledí (Platnick 2007). Celý řád je tvořen 

třemi základními fylogenetickými větvemi: sklípkoši (Mesothelae), sklípkany 

(Mygalomorphae) a dvouplicnými pavouky (Araneomorphae).  

Podřád Mesothelae je nepříliš rozsáhlou reliktní skupinou čítající okolo 100 druhů 

vyskytujících se v jihovýchodní Asii. Zástupci tohoto podřádu se vyznačují mnoha 

primitivními znaky, například segmentací zadečku, dvěma páry plicních vaků a přítomností 

čtyř párů snovacích bradavek, které jsou posunuty těsně za vyústění druhého páru plicních 

vaků (Ruppert et al. 2004).  

Naprostou většinu pavouků řadíme do infrařádu dvouplicných (Araneomorphae), který 

čítá na 92 čeledí se 36 000 druhy (Platnick 2007). Jde o nejodvozenější skupinu pavouků, 

jejíž zástupci mají tzv. labidognátní chelicery (tzn. že chelicery se pohybují proti sobě a 

fungují na principu kleští), zadeček bez jakékoliv segmentace a většinou pouze jeden pár 

plicních vaků (Ruppert et al. 2004). Tito pavouci obývají prakticky celý svět. Většina 

dvouplicných pavouků patří do dvou velkých evolučních větví, haplogynních a entelegynních 

pavouků. Do fylogeneticky bazálnější skupiny - haplogynních pavouků - řadíme 17 čeledí 

(Coddington, Levi 1991). Od entelegynních pavouků se zástupci této větve liší počtem očí – 

mají jich 6 nebo ještě méně (enetelegynní 8) – a stavbou pohlavních cest (Foelix 1996). Ty 

ústí u haplogynních pavouků na povrch těla přímo do epigastrické rýhy na rozdíl od pavouků 

enetelegynních, jejichž pohlavní cesty vyúsťují dvěma pohlavními otvory na zvláštní 
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sklerotizované destičce (Foelix 1996). Entelegynní pavouci jsou druhově zdaleka nejbohatší 

skupinou pavouků – dosud bylo popsáno na 33 700 druhů řazených do 75 čeledí (Platnick 

2007).  

Infrařád sklípkani (Mygalomorphae) zahrnuje pavouky s ortognátními chelicerami (tedy 

chelicerami namířenými směrem dolů a pohybujícími se paralelně s podélnou osou těla), 

dvěma páry plicních vaků a zadečkem bez zjevné vnější segmentace (Ruppert et al. 2004). 

V převážné většině obývají tropické a subtropické pásmo. Některé skupiny sklípkanů však 

zasahují svým areálem i do oblastí chladnějších. Příkladem může být čeleď sklípkánkovitých 

(Atypidae), jejíž zástupci se vyskytují i na našem území (Řezáč et al. 2006) nebo čeleď 

Nemesiidae, která proniká druhem Nemesia pannonica až do Maďarska (Platnick 2007). 

V mírném pásu Severní Ameriky můžeme nalézt i zástupce jiných čeledí jako např. 

Antrodiaetidae (Jocqué, Dippenaar-Schoeman 2006 ). Většina sklípkanovitých pavouků žije 

v norách vystlaných pavučinou, které jsou často jednoduché, nevětvené a nepříliš hluboké. 

Někteří sklípkani se však v průběhu evoluce vyvinuli ve velmi dobré stavitele, jejich úkryty 

mohou mít postranní tunely, kam se pavouk může v případě vyrušení schovat (např. 

Lampropodus iridescens, Barychelidae) (Preston-Mafham 1998) či postranní únikové 

východy. Vstup do nory bývá různě maskován a často naprosto splývá s okolím. Může být 

dokonce chráněn různými typy padacích dvířek. Mnozí sklípkani tvoří tato víčka z hlíny, 

přičemž víčko na jedné straně vyztužují pavučinovými vlákny. Sklípkani rodů Galeosoma 

(Idiopidae) a Cyclocosmia (Ctenizidae) používají pro uzavření ústí nory místo dvířek 

zesílenou, sklerotizovanou zadní část zadečku. Mezi mygalomorfními pavouky však můžeme 

najít i druhy, které si nehloubí žádné zemní úkryty nebo žijí dokonce na stromech, kde si 

stavějí pavučinová hnízda (např. rod Avicularia, Theraphosidae) (Kovařík 1998).  

Mygalomorfní pavouci jsou řazeni do 15 čeledí, dosud bylo popsáno přibližně 2500 druhů 

(Platnick 2007). Diverzita dosud popsaných mygalomorfních pavouků tak dosahuje pouhých 

 2



7% diverzity pavouků araneomorfních. Obě skupiny se tedy velmi liší svou druhovou 

rozmanitostí (Coddington 2005). Příčiny tohoto jevu nejsou dosud přesně známy, ale mohl by 

k němu přispívat i odlišný způsob života, který vedou zástupci obou skupin. Mygalomorfní 

pavouci obývající z velké části vcelku stabilní prostředí nor nebyli zřejmě nuceni 

přizpůsobovat se tolika různým vlivům, jimž jsou vystaveni jejich araneomorfní příbuzní. K 

rozdílům v počtu popsaných druhů může přispívat i to, že mygalomorfní pavouci jsou si 

morfologicky mnohem více podobní, a tudíž obtížněji odlišitelní (Ubick et al. 2005).  

 Protože jsou sklípkani morfologicky uniformní skupinou, je jejich taxonomie dosud málo 

propracována a stále je v ní řada nejasností.Až do 80. let 19. století byla vyšší klasifikace 

pavouků založena na způsobu života. Vznikly tak kategorie jako např. Tubitelae pro pavouky 

obývající nory či Orbitelae pro pavouky stavějící sítě a další (Coddington, Levi 1991 ). Tento 

systém se však s přibývajícími znalostmi o pavoucích a jejich morfologii stával 

nedostačujícím - až se přestal používat. Jeho místo zaujal systém kladistický. Jedním 

z prvních badatelů, kteří revidovali tímto moderním způsobem taxonomický systém 

mygalomorfních pavouků byl Raven (Raven 1988). Sklípkany rozčlenil do dvou větví, 

Fornicephalae a Tuberculotae. Ve větvi Fornicephalae (7 čeledí, asi 700 druhů v cca 60 

rodech; Platnick 2007) vymezil dvě skupiny: Atypoidina, zahrnující čeledi Actinopodidae, 

Antrodiaetidae, Atypidae, Ctenizidae, a Rastelloidina s čeleděmi Cyrtaucheniidae, Migidae a 

Idiopidae. Větev Tuberculotae byla diverzifikovanější jak na rodové, tak i druhové úrovni 

(200 rodů, 1500 druhů; Platnick 2007). Zahrnovala 8 čeledí: Barychelidae, Dipluridae, 

Hexathelidae, Mecicobothriidae, Microstigmatidae, Nemesiidae, Paratropididae a 

Theraphosidae. Diverzitu této větve zvyšovala čeleď Theraphosidae, jež sama o sobě zahrnuje 

80 rodů s celkem 800 druhy (Platnick 2007). S dalším prohlubováním znalostí o sklípkanech 

se rozvíjela i taxonomie sklípkanů.  
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Nový impuls pro taxonomii mygalomorfních pavouků představuje nedávné studium 

molekulární fylogeneze skupiny (Hedin, Bond 2006). Tito badatelé studovali zástupce 80 

rodů sklípkanů, kteří reprezentují všech 15 současných čeledí. Výsledky jejich výzkumů 

ukazují neudržitelnost dosavadní klasifikace sklípkanů na úrovni čeledí. Některé čeledi bude 

zřejmě v budoucnu nutné jinak vymezit, jiné – jako např. Cyrtaucheniidae – se zřejmě úplně 

rozpadnou. Je zajímavé, že molekulárně biologické výzkumy potvrdily existenci některých 

evolučních větví sklípkanů, např. skupiny Atypoidina. Atypoidina si navíc i v molekulárně 

fylogenetických schématech zachovává svou pozici na bázi celého infrařádu Mygalomorphae 

a je tedy zřejmě sesterskou linií ke všem ostatním mygalomorfním pavoukům. Molekulární 

výzkumy ukazují, že k této větvi patří i čeleď Mecicobothriidae, jak už dříve navrhoval 

Goloboff (1993). Tato revoluce v taxonomii mygalomorfních pavouků však jistě nebude 

poslední. Hedin a Bond se totiž ve své práci zaměřili na sledování evoluce pouhých dvou 

genů. Doplnění molekulárně fylogenetických analýz o další sekvence jistě významně doplní a 

zpřesní dosavadní představy o evoluci sklípkanů. 

 

1.2. Přehled cytogenetiky pavouků 

 

V posledních desetiletích se studium cytogenetiky bezobratlých dostává opět do popředí 

zájmu cytogenetiků. V rámci kmene členovců se výzkum cytogenetiky soustřeďuje zejména 

na hmyz, ostatní skupiny jsou spíše opomíjeny. V třídě pavoukovců (Arachnida) jsou 

nejprobádanější skupinou pavouci (Araneae), dosud byly prostudovány karyotypy asi 600 

druhů (Král, nepublikovaná data). Vzhledem k rozsáhlosti této skupiny to však není nijak 

velký počet. Pavouci jsou navíc z karyologického hlediska prozkoumáni značně 

nerovnoměrně. Nejvíce publikovaných údajů se týká araneomorfních pavouků, nejméně je 
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známo o skupinách Mesothelae a Mygalomorphae (Řezáč et al. 2006). Na poli cytogenetiky 

pavouků je tedy ještě mnoho neznámého. 

Diploidní počty chromozomů se v karyotypech samců pavouků pohybují mezi 7 (Ariadna 

lateralis, Segestriidae) a 94 (Heptathela kimurai, Liphistiidae) (Suzuki 1954). Sklípkani mají 

obecně vyšší počet chromozomů než araneomorfní pavouci. Úplně nejnižších počtů 

chromozomů dosahují primitivní araneomorfní pavouci s holokinetickými chromozomy, tj. 

s chromozomy, u nichž chybí centromera a kinetická aktivita je rozptýlena podél celého 

chromozomu (Král 1994). V druhově nejpočetnější skupině pavouků - entelegynní větvi 

infrařádu Araneomorphae - se v rámci čeledí jednotlivé rody příliš neliší počtem chromozomů 

(Král 1994). U ostatních pavouků nacházíme zpravidla větší diverzitu v počtu chromozomů, a 

to i na úrovni rodů (Řezáč et al. 2006, Král et al. 2006). 

U entelegynních pavouků jsou karyotypy tvořeny většinou jen akrocentrickými 

chromozomy (Král et al. 2006). Metacentrické chromozomy převažují pouze u některých 

skupin či druhů, konkrétně u čeledi Dictynidae (Hackman 1948), maloočky Hateropoda 

sexpunctata (Sparassidae) (Bole-Gowda 1952) a křižáka Aranea dumetorum (Araneidae) 

(Hackman 1948). U ostatních skupin araneomorfních pavouků (Král et al. 2006) a v 

karyotypech mygalomorfních pavouků převažují většinou chromozomy dvouramenné (tedy 

metacentrické a submetacentrické).  

Nejstudovanějším fenoménem cytogenetiky pavouků jsou jejich systémy 

chromozomového určení pohlaví. U pavouků převažuje velmi neobvyklý systém pohlavních 

chromozomů. Samec má dva morfologicky odlišné pohlavní chromozomy X (X1 a X2) a 

žádný chromozom Y. Karyotyp samice obsahuje čtyři chromozomy X: jeden pár 

chromozomů X1 a jeden pár X2. Tento způsob determinace pohlaví se označuje jako 

X1X2/X1X1X2X2 nebo též X1X20 (při tomto způsobu zápisu znamená 0 nepřítomnost 

chromozomu Y). Samčí chromozomy X jsou v profázi prvního meiotického dělení obvykle 
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pozitivně heteropyknotické (což je odlišuje od autozomů), párují na periferii jádra a v anafázi 

I se pohybují společně ke stejnému pólu dělicího vřeténka. Tento systém byl objeven ještě u 

některých lasturnatek, hlístic a u některých zástupců hmyzu. V těchto případech však jde o 

mechanizmus odvozený. U pavouků je tento způsob determinace pohlaví zřejmě původní, na 

což mimo jiné poukazuje i jeho přítomnost u zástupců nejprimitivnějšího recentního taxonu, 

podřádu Mesothelae (Suzuki 1954).  

Otázka vzniku systému X1X20 u pavouků není zatím uspokojivě zodpovězena. Bylo 

navrženo několik hypotéz, podle nichž se tento systém vyvinul ze systému X0 (zde má samec 

jediný X a žádný chromozom Y, samice dva chromozomy X). Podle první z nich došlo 

po duplikaci chromozomu X a jeho následné nondisjunkci ke ztrátě homologie obou 

chromozomů X (Pätau 1948, White 1973). Tato duplikace by však mohla vést ke změnám 

dávky genů a problémům s realizací pohlavního fenotypu, a tak byly navrženy i další 

hypotézy. Podle jiné se původně metacentrický chromozom X v systému X0 rozpadl na dva 

chromozomy akrocentrické (Pätau 1948). Další hypotéza vychází z chybného rozdělení 

centromery akrocentrického chromozomu v původním systému X0. Tento chromozom pak 

nesl dvě přilehlé centromery. Po inverzi jedné z nich vznikl dicetrický chromozom, jehož 

rozpadem vznikly dva chromozomy akrocentrické (Pätau 1948, Suzuki 1954). 

Systém X1X20 byl nalezen u 77% dosud studovaných druhů pavouků (Araújo et al. 2005). 

I přes svou zjevnou evoluční stabilitu se tento systém dále vyvíjel. U různých pavouků tak 

vznikl systém X1X2X30 (tj. samec má tři různé chromozomy X a žádný chromozom Y, samice 

tři páry chromozomů X). Při jeho vzniku se mohly uplatňovat podobné zákonitosti jako při 

vzniku systému X1X20. Objasnění vzniku systému X1X2X30 by tedy mohlo ukázat jakým 

způsobem vznikl systém X1X20. Brum-Zorilla a Postiglioni (1981) srovnali statisticky 

podobnosti délek pohlavních chromozomů u dvou blízce příbuzných druhů rodu Lycosa 

(Lycosidae), z nichž jeden má systém chromozomového určení pohlaví X1X20 a druhý 
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X1X2X30. Z jejich výsledků vyplývá, že třetí chromozom X vznikl duplikací a nondisjunkcí 

jednoho chromozomu v systému X1X20. Tuto teorii podporuje i chování pohlavních 

chromozomů v profázi prvního meiotického dělení, kdy dva chromozomy kondenzují dříve 

než třetí, který se také předčasně uvolňuje ze synapse. Toto pozorování ukazuje na odlišné 

chování neduplikovaného chromozomu X. Podobným způsobem vznikl patrně z determinace 

pohlaví X1X2X30 vzácný systém X1X2X3X40, který byl nalezen pouze u pavouka Heteropoda 

sikkimensis z čeledi Sparassidae (Datta, Chatterjee 1983). 

Ze systému X1X20 se v evoluci pavouků vyvinul i systém X0. Jeho výskyt naznačuje, že 

vznikal opakovaně v různých skupinách pavouků. Docházelo k tomu nejspíše fúzemi obou 

akrocentrických chromozomů X. U maloočky Heteropoda sexpunctata (Sparassidae) se v 

evoluci karyotypu a při vzniku systému X0 zřejmě uplatnily centrické fúze. Samčí karyotyp 

tohoto druhu se skládá z 21 chromozomů: kromě jednoho akrocentrického autozomového 

páru jsou všechny chromozomy metacentrické včetně chromozomu X. Karyotyp H. 

sexpunctata se zřejmě vyvinul sérií deseti centrických fúzí z forem příbuzných druhu Olios 

lamarcki, u něhož je všech 42 chromozomů akrocentrických včetně pohlavních chromozomů 

(Bole-Gowda 1952).  

V karyotypech entelegynních pavouků nacházíme jen velmi vzácně chromozom Y 

(Maddison 1982, Rowell 1985). Dosud byl nelezen jen u některých zástupců čeledí Salticidae 

(Maddison 1982), Sparassidae (Rowell 1985) a Agelenidae (Král 2001). Jeho přítomnost je 

důsledkem přestaveb mezi pohlavními chromozomy a autozomy. Výskyt neopohlavních 

chromozomů – tedy pohlavních chromozomů vznikajících přestavbami mezi autozomy a 

pohlavními chromozomy – je zřejmě častější u primitivních pavouků, tedy sklípkanů a 

bazálních větví araneomorfních pavouků. Silva (1988) prokázala, že u primitivních 

araneomorfních pavouků rodu Loxosceles (Loxoscelidae) je chromozom Y součástí systému 

X1X2Y. Tento systém chromozomového určení pohlaví byl později nalezen také u dalších 
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skupin primitivních araneomorfních pavouků, konkrétně u čeledí Drymusidae, Filistatidae, 

Hypochilidae a Pholcidae (Král et al. 2006). U některých druhů se tento systém změnil na X0 

(někteří zástupci čeledi Pholcidae) či XY, který je typický pro čeleď Diguetidae (Král et al. 

2006). U evropských sklípkánků čeledi Atypidae vznikl systém XY přestavbami mezi 

původním chromozomem X systému X0 a autozomy (Řezáč et al. 2006). 

 

2. Materiál 

 

V experimentální části práce jsou popsány karyotypy a průběh meiotického dělení u dvou 

druhů mygalomorfních pavouků z čeledi Theraphosidae. Jedná se o druhy Pterinochilus 

murinus a Chaetopelma adenense. P. murinus se ve volné přírodě vyskytuje v Angole, střední 

a jižní Africe (Platnick 2007). K dispozici jsem měla několik mláďat, která byla zakoupena na 

teraristické burze od chovatele a dochována do dospělosti. K chovu byla použita plastová 

krabička přiměřená velikosti zvířete s vlhčeným substrátem pro terarijní živočichy (Lignocel) 

a úkrytem z kousku kůry. Ke krmení byli obvykle předkládáni cvrčci Achaeta domestica. 

Nymfální stádia druhu Ch. adenense, který byl popsán z Jemenu Simonem (1890), nám 

laskavě poskytnul pan Mgr. Lukáš Kratochvíl, Ph.D.(Katedra zoologie, Přírodovědecká 

fakulta Univerzity Karlovy). Odchytil je přímo v přírodě, a to ve východním Jemenu u města 

Hawf (16°38’severní šířky, 53° 2' 0" východní délky). Nymfy byly opět dochovány do 

dospělosti. 

 

3. Metodika 

 
Chromozomové preparáty byly vyrobeny podle techniky popsané Trautem (1976) 

s použitím některých modifikací.  
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Pavouci byli pitváni ve fyziologickém roztoku pro motýly rodu Ephestia (Lokwood 

1961). Nejdříve byly pod stereolupou vypitvány gonády, které byly následně hypotonizovány 

po dobu 20 minut v 0,075 M roztoku KCl a pak třikrát fixovány v čerstvě připraveném 

roztoku methanolu (p.a.) a kyseliny octové (p.a.) v poměru 3 : 1 po dobu 6, 10 a 20 minut. Po 

fixaci byl kousek gonády přenesen na vyčištěné podložní sklo a ihned zakápnut 2-3 kapkami 

60% kyseliny octové. Pomocí páru jemných wolframových jehel byla z nafixované tkáně pod 

stereolupou vytvořena suspenze buněk. Poté bylo podložní sklo přeneseno na histologickou 

ploténku vyhřátou na 40°C, kde byla kapka suspenze tažena po povrchu sklíčka wolframovou 

jehlou dokud se takřka neodpařila. Zbytek kapky byl ze sklíčka jemně sklepnut. Kvalita 

zhotovených preparátů – tedy množství a rozložení chromozomových figur a množství 

materiálu – byla kontrolována ve fázovém kontrastu pomocí mikroskopu Olympus BX 50. 

Nakonec byly preparáty obarveny 5% roztokem barviva Giemsa v Sörensenově fosfátovém 

pufru o pH 6,8. Doba barvení byla 25 minut. 

Obarvené preparáty byly pozorovány pod mikroskopem (Olympus BX 50 nebo Jenaval). 

Vybrané figury byly pozorovány pod imerzním objektivem na mikroskopu Jenaval a 

fotografovány na černobílý film Kodak Technical Pan. Filmy byly vyvolány standardním 

postupem – tedy pomocí vývojky Kodak Professional HC-110 a univerzálního 

rychloustalovače Fomafix (Foma). Hotové negativy byly buď skenovány na skeneru Nikon 

nebo z nich byly vyrobeny fotografie. K výrobě fotografií byl použit lesklý fotopapír Foma o 

tvrdé gradaci. Fotografie byly nakonec také skenovány na skeneru Nikon. 

Karyogramy byly sestaveny z naskenovaných negativů nebo fotografií. Morfologie 

chromozomů byla klasifikována podle Levana (Levan et al. 1964). K sestavení karyogramů 

samců byly použity metafáze druhého meiotického dělení, u samice P. murinus mitotické 

metafáze. V případě metafází II byly pro konstrukci karyogramu použity obě dceřiné figury. 
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Ke studiu počtu a polohy chiazmat byly u obou druhů použity pozdní profáze I (diplotene, 

diakineze) respektive metafáze I. U každého druhu se jednalo o 20 figur. 

Vizualizace konstitutivního heterochromatinu byla provedena metodou C-pruhování. 

Neobarvené preparáty vyrobené předchozí metodou byly nejdříve sušeny při 60°C po dobu 1 

hodiny v sušárně. Po zchladnutí byly ponořeny na cca 30 minut do 0,2N HCl a pak 

opláchnuty destilovanou vodou o pokojové teplotě. Po úplném uschnutí (cca po 2 hodinách) 

byly preparáty inkubovány 3-5 minut v nasyceném roztoku Ba(OH)2 (roztok byl připraven 

z 1g hydroxidu a 100 ml destilované vody) a poté opláchnuty destilovanou vodou o teplotě 

30-40°C. Po úplném oschnutí (opět cca 2 hodiny) byly preparáty inkubovány 70-75 minut při 

teplotě 60°C v roztoku 2x SSC. 2x SSC byl připraven z 17,53g NaCl, 8,825 g citrátu sodného 

a 1000 ml deionizované vody, pH roztoku bylo upraveno na 7,0. Nakonec byla skla opět 

opláchnuta destilovanou vodou o pokojové teplotě. Další den byly preparáty obarveny, a to 

stejným postupem, který je popsán výše. Vzhledem k denaturaci chromatinu však byla doba 

barvení prodloužena na 75 minut. Preparáty byly pozorovány na mikroskopu Olympus BX 

50. 

 

4. Výsledky 

 

Čeleď: Theraphosidae (Thorell, 1870)  

Podčeleď: Ischnocolinae (Simon, 1892) 

Chaetopelma adenense (Simon, 1890)  

Karyogram samce je tvořen 41 páry autozomů a 3 pohlavními chromozomy X – celkem 

tedy 85 chromozomy. Chromozomový systém určení pohlaví je X1X2X30. Všechny 

chromozomy jsou dvouramenné. 35 párů autozomů a všechny pohlavní chromozomy jsou 
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metacentrické. Submetacentrických je jen 6 párů autozomů, konkrétně se jedná o páry č. 11, 

20, 24, 32, 34, 38 (obr.1) 

Pohlavní chromozomy jsou nápadné svou velikostí, která je odlišuje od autozomů – to je 

nejlépe vidět v metafázi druhého meiotického dělení. Autozomy se plynule zmenšují od 

největšího k nejmenšímu bez viditelných přechodů. Nelze je tedy rozdělit do velikostních tříd 

(obr. 1). 

V pachytene prvního meiotického dělení tvoří pohlavní chromozomy pozitivně 

heteropyknotické (tzn. intenzivněji obarvené než ostatní chromozomy) tělísko, které se 

obvykle vyskytuje na periferii jádra (obr. 2a). Toto tělísko vytrvává často i při přechodu do 

další fáze profáze I – diplotene. V této době jsou autozomové bivalenty stále málo 

spiralizované, většinou v nich však lze již rozlišit jednotlivé chromozomy. Pohlavní 

chromozomy jsou naopak silně spiralizovány v tělísku, z něhož se postupně uvolňují. 

V diplotene můžeme již jasně odlišit jednotlivé autozomové bivalenty (obr. 2b). Pohlavní 

chromozomy tvoří trivalent tvarem připomínající jetelový lístek, v němž metacentrické 

pohlavní chromozomy párují svými konci (obr. 2b-d). Jedná se o způsob párování 

označovaný v odborné literatuře jako end to end pairing. V naprosté většině figur byla tato 

struktura více či méně poškozena (zřejmě během výroby preparátů), takže detaily párování 

nebylo možno pozorovat. Trivalent se jeví v diplotene jako pozitivně heteropyknotický (obr. 

2b), je tedy zřejmě více spiralizován než autozomy. V naprosté většině případů se trivalent 

nacházel zhruba uprostřed figury (stejně tomu bylo i v následujících fázích prvního 

meiotického dělení - diakinezi a metafázi I (obr. 2b-d)). Trivalent postupně ztrácel 

heteropyknózu, v diakinezi se již jevil jako izopyknotický (tzn. měl stejnou intenzitu zbarvení 

jako ostatní chromozomy) (obr. 2c). Anafázi prvního meiotického dělení se mi bohužel 

nepodařilo pozorovat. Přítomnost dvou typů sesterských metafází II (se 44 a 41 chromozomy) 

však ukazuje, že všechny tři pohlavní chromozomy musí v anafázi I putovat ke stejnému pólu 
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dělicího vřeténka. V prometafázi druhého meiotického dělení nejsou pohlavní chromozomy 

heteropyknotické, takže je při tak vysokém počtu chromozomů nelze ve světelném 

mikroskopu spolehlivě odlišit. Krom toho jsou v prometafázi II všechny chromozomy méně 

spiralizované než v předešlých fázích meiotického dělení, což dále zvyšuje nepřehlednost 

figur. V metafázi II se pohlavní chromozomy jeví opět jako izopyknotické (obr. 2e). 

Vzhledem k tomu, že jsou nejdelšími chromozomy v karyotypu však není těžké je odlišit. 

V naprosté většině metafází II se chromozomy X nacházely na okraji metafázní destičky (obr. 

2e). V anafázi II je opět velmi obtížné rozlišit pohlavní chromozomy od autozomů. Všechny 

chromozomy jsou nahloučeny a pohlavní chromozomy nejsou heteropyknotické (obr. 2f).  

Průměrná frekvence výskytu bivalentů se dvěma chiazmaty v jedné figuře je 21,0. 

Průměrná frekvence výskytu chiasmat na jeden bivalent byla 0,51.  

  

 

Podčeleď: Harpactiriinae (Thorell, 1870) 

Pterinochilus murinus (Pocock, 1897) 

 

Karyotyp samce je tvořen 43 dvouramennými chromozomy (páry č. 1, 7, 9, 11 a 17 jsou 

submetacentrické, ostatní chromozomy metacentrické) (obr. 3)). V karyotypu nacházíme 21 

autozomových párů a jeden pohlavní chromozom X, systém pohlavních chromozomů je tedy 

X0 (obr. 3). V jednom rameni pohlavního chromozomu je v subtelomerické oblasti patrná 

sekundární konstrikce (obr. 3). Na rozdíl od předcházejícího druhu se velikost autozomů 

nemění plynule od nejdelšího k nejmenšímu páru, ale lze je podle velikosti rozdělit do tří 

skupin (obr. 3). V rámci skupin se velikost jednotlivých chromozomových párů příliš neliší. 

Do první skupiny se řadí prvních 9 párů autozomů - tyto chromozomy svou velikostí značně 

přesahují ostatní autozomy (chromozomy druhé skupiny přesahují průměrně 2,05x). Druhá 
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skupina je tvořena 5 páry střední velikosti. Poslední skupina obsahuje 7 nejmenších párů. 

Pohlavní chromozom X spadá svou délkou do velikostní kategorie nejdelších autozomových 

párů. 

Karyotyp samičky je tvořen 22 páry chromozomů, které lze stejně jako u samce rozdělit 

do tří skupin podle délky (obr. 4).  

Zvláštností samčí meiózy tohoto pavouka je výskyt bivalentu, jehož chromozomy mají 

v diplotene (obr. 5d) a slaběji i v diakinezi (obr. 5e) heteropyknotické takřka celé jedno 

rameno. Tato část chromozomu se liší viditelně intenzitou zbarvení nejen od zbytku 

chromozomu, ale i od ostatních chromozomů v karyotypu. Je zajímavé že po C-pruhování 

není tento úsek tvořen C pruhem. Heteropyknotický úsek není tedy tvořen konstitutivním ale 

fakultativním heterochromatinem podobně jako pohlavní chromozomy. Za neobvyklé 

můžeme považovat i to, že se chiazmata na zvláštním bivalentu vyskytují vždy ve stejných 

oblastech – jedno obvykle mezi centromerou a počátkem heteropyknotické oblasti a druhé 

mezi jejím koncem a telomerou. V žádné z fází prvního meiotického dělení nebyla 

pozorována asociace tohoto bivalentu s pohlavním chromozomem.  

V pachytene prvního meiotického dělení je v jádrech většinou pozorovatelné tělísko s 

výraznou pozitivní heteropyknózou. V pozdní pachytene, kdy jsou jednotlivé bivalenty lépe 

patrné, můžeme pozorovat, že tento tmavý útvar není tvořen pohlavním chromozomem, který 

je jako univalent poměrně snadno odlišitelný od bivalentů, ale právě výše zmíněným 

bivaletem (obr. 5c). Pohlavní chromozom vykazuje slabou pozitivní heteropyknózu, 

v některých figurách není heteropyknóza pohlavního chromozomu patrná vůbec. Pohlavní 

chromozom tvoří často kruh nebo jemu podobný útvar, přičemž se jeho konce téměř dotýkají 

(obr. 5 d). V pachytene jsou též velmi dobře pozorovatelné centromery všech chromozomů, a 

to jako velmi tmavé knoby (obr. 5 c). Centromerické knoby jsou dobře patrné i 

na diplotenních bivalentech (obr. 5d). 

 13



V diplotene, diakinezi a metafázi I se pohlavní chromozom zpravidla již neliší intenzitou 

svého zbarvení od autozomových bivalentů (obr. 5d-f). Naproti tomu bývá jasně odlišena 

heteropyknotická část zvláštního bivalentu (obr. 5 d, e). I tento úsek však postupně ztrácí 

heteropyknózu. V diakinezi bývá heteropyknóza méně zřetelná (obr. 5e) a v metafázi I 

vykazují již všechny chromozomy stejnou intenzitu zbarvení (obr. 5f).  

V některých figurách byla v anafázi I pozorována nevýrazná heteropyknóza chromozomu 

X (obr. 6a). V prometafázi II jsou chromozomy slaběji obarvené a tedy méně spiralizované 

než v předešlých fázích meiózy. Často je možné opět pozorovat slabou pozitivní 

heteropyknózu pohlavního chromozomu (obr. 6b). V metafázi II byly pozorovány dva typy 

figur - s 22 a 21chromozomy. Ve figurách se 22 chromozomy byl patrný pohlavní 

chromozom, který byl obvykle pozitivně heteropyknotický (obr. 6c). Ve figuře s nižším 

počtem chromozomů jsou všechny chromozomy obarveny stejnou měrou. Chromozom X 

vykazoval heteropyknózu i v anafázi II (obr. 6d). 

Průměrný výskyt bivalentů se dvěma chiasmaty byl 6,4 na jednu figuru, průměrná 

frekvence výskytu chiasmat na jeden bivalent byla 0,30. 

 

5. Diskuze  

 

Karyologie sklípkanů je na rozdíl od araneomorfních pavouků známa jen velmi málo. 

Zatím bylo karyotypováno pouze 17 druhů z 5 čeledí: Antrodiaetidae, Atypidae, 

Cyrtaucheniidae, Dipluridae a Theraphosidae (Řezáč et al. 2006). Publikované údaje jsou 

většinou povrchní, často se omezují pouze na udání počtu chromozomů a ani ten není vždy 

stoprocentně známý. Počty chromozomů v karyotypu sklípkanů se pohybují od 14 (Atypus 

affinis, Atypidae) do 81 (Vitalius dubius, Theraphosidae) (Řezáč et al. 2006). V karyotypech 

dosud studovaných sklípkanů převažují metacentrické a submetacentrické chromozomy 
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(Řezáč et al. 2006). Tomu odpovídají i karyotypy mnou studovaných zástupců. V karyotypu 

pavouků není obvykle možné vyčlenit skupiny autozomů o určité velikosti, velikost 

chromozomů se mění plynule od největšího k nejmenšímu (Král 1994). Tomuto trendu 

odpovídá i karyogram prvního studovaného druhu, Ch. adenense. Karyotyp tohoto druhu 

obsahuje 46 párů autozomů, jejichž velikost plynule klesá bez zřetelných předělů. U druhu P. 

murinus je situace značně odlišná. Karyogram samce je tvořen jen 43 chromozomy (což je 

jeden z nejnižších diploidních počtů chromozomů u dosud prozkoumaných mygalomorfních 

pavouků). Velikost autozomových párů se nesnižuje plynule jako u Ch. adenense, ale lze je 

rozdělit do tří skupin s chromozomy o podobné velikosti. Karyotyp P. murinus tak obsahuje 9 

párů velkých autozomů (jimž se svou velikostí blíží i pohlavní chromozom X), 5 párů 

autozomů střední velikosti a 7 párů velmi malých autozomů. Nízký počet chromozomů a 

možnost vyčlenění velikostních tříd autozomů naznačují, že by se mohlo jednat o odvozenější 

karyotyp, jenž vznikl různými fúzemi z karyotypu o vyšším počtu chromozomů. Z toho by 

vyplývalo, že velké chromozomy v karyotypu P. murinus jsou právě ty, které vznikly fúzemi 

menších chromozomů. Naopak malé chromozomy by přetrvávaly z karyotypu původního. 

U sklípkanů byly zatím zjištěny systémy chromozomového určení pohlaví X1X20, X0 a 

XY (Řezáč et al. 2006). Systém XY byl nalezen u druhu Atypus affinis, u něhož 

pravděpodobně vznikl ze systému X0 fúzemi mezi autozomy a pohlavním chromozomem, 

zahrnuje tedy neopohlavní chromozomy. Systém X0 byl nalezen u příbuzných druhů A. 

piceus a A. muralis (Řezáč et al. 2006). Sklípkan P. murinus tak představuje dalšího zástupce 

infrařádu Mygalomorphae s chromozomovým určením pohlaví X0. Výskyt sekundární 

konstrikce na pohlavním chromozomu P. murinus indikuje přítomnost nukleolárního 

organizátoru. 

U druhu Ch. adenense byl nalezen jako vůbec poprvé u sklípkanů systém X1X2X30, který 

byl dosud známý jen u entelegynních pavouků (Král 1994). Nepublikované výsledky naší 
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laboratoře však ukazují, že tento systém je u čeledi Theraphosidae poměrně běžný. Možná se 

jedná o evolučně původní systém pohlavních chromozomů této čeledi (Dulíková, Král 2007). 

V tomto světle se jeví jako velmi zajímavý způsob párování pohlavních chromozomů Ch. 

adenense v profázi a metafázi prvního meiotického dělení. Pohlavní chromozomy tvoří v 

pozdní profázi I (diplotene, diakinezi) a v metafázi I trivalent připomínající tvarem jetelový 

list, v němž všechny tři metacentrické chromozomy párují svými konci (v předchozí 

pachytene jsou sbaleny do heteropyknotického tělíska ležícího obvykle na periferii jádra). 

Tento způsob párování pohlavních chromozomů, obecně označovaný jako end to end pairing, 

je známý též u primitivních araneomorfních pavouků se systémem X1X2Y (Král et al. 2006). 

Bohužel zatím nemáme dostatečné množství dat,aby bylo možno říci, zda je tento způsob 

párování pohlavních chromozomů původní jak pro primitivní araneomorfní tak i pro 

mygalomorfní pavouky. 

V karyotypu P. murinus se vyskytuje zvláštní bivalent tvořený chromozomy, jejichž jedno 

rameno je z velké části heteropyknotické v počátečních fázích profáze prvního meiotického 

dělení (pachytene, diplotene, diakineze). Metoda C-pruhování prokázala, že tato část 

chromozomu zřejmě není tvořena konstitutivním ale fakultativním heterochromatinem. 

Možným vysvětlením tohoto jevu je, že se v heteropyknotické oblasti vyskytují geny, které se 

nemají v samčí meióze přepisovat a to např. kvůli případné interferenci se spermatogenezí. 

 

6. Závěr  

 

Přestože se pavouci řadí mezi nejrozsáhlejší živočišné řády, v oblasti cytogenetiky jsou 

relativně málo prozkoumáni. Dosud bylo karyotypováno na 600 druhů (Král, nepublikovaná 

data), naprostá většina studovaných pavouků patří do odvozeného infradřádu Araneomorphae. 
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O primitivních skupinách pavouků, sklípkoších (Mesothelae) a sklípkanech 

(Mygalomorphae), máme velmi málo údajů. 

Ve své práci jsem popsala karyotypy a průběh meiózy u dvou druhů mygalomorfních 

pavouků z čeledi Theraphosidae, Chaetopelma adenense a Pterinochilus murinus.  

Karyotyp samce Chaetoplema adenense je tvořen 85 dvouramennými chromozomy. Jedná 

se o 41 autozomových párů a 3 pohlavní chromozomy. Velikost autozomových párů plynule 

klesá od největšího k nejmenšímu. Systém chromozomového určení pohlaví je X1X2X30. 

Tento systém pohlavních chromozomů nebyl u sklípkanů dosud znám. Metacentrické 

pohlavní chromozomy párují v průběhu prvního meiotického dělení svými konci (tzv. end to 

end pairing). Na začátku profáze I (konkrétně v pachytene a diplotene) jsou pohlavní 

chromozomy heteropyknotické.  

Samec sklípkana druhu Pterinochilus murinus má karyotyp tvořen 43 chromozomy (21 

autozomovými páry a jedním pohlavním chromozomem X). Systém pohlavních chromozomů 

je tedy X0. Velikost autozomů v karyotypu se na rozdíl od předchozího druhu nesnižuje 

plynule, autozomy lze podle velikosti rozdělit do tří skupin. Zvláštností meiózy tohoto druhu 

je bivalent, jehož chromozomy mají v některých etapách profáze I (pachytene, diplotene, 

diakineze) heteropyknotické takřka celé jedno rameno. Další zajímavostí tohoto bivalentu je 

poloha jeho dvou chiazmat, která se vyskytují vždy ve stejných oblastech. Na rozdíl od 

bivalentu s výrazným heteropyknotickým úsekem je heteropyknóza chromozomu X v profázi 

I jen naznačena. Poněkud výraznější je heteropyknóza pohlavního chromozomu v anafázi I a 

v druhém meiotickém dělení. C pruhování ukázalo, že heteropyknotická část bivalentu ani 

pohlavní chromozom X nejsou tvořeny konstitutivním heterochromatinem. Jejich 

heteropyknóza v meiotickém dělení odráží tedy fakultativní heterochromatinizaci. 

Z dostupných dat vyplývá, že karyotypy mygalomorfních pavouků jsou – na rozdíl od 

pavouků araneomorfních - tvořeny vyšším počtem většinou dvouramenných chromozomů. 
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Této charakteristice plně odpovídá karyotyp druhu Ch. adenense. Karyotyp sklípkana P. 

murinus obsahuje relativně nižší počet chromozomů (2n♂ = 43). Tento počet je jedním 

z nejnižších dosud publikovaných u sklípkanů. To spolu s faktem, že autozomy tohoto druhu 

můžeme rozdělit do tří skupin podle velikosti (což není u pavouků běžné) naznačuje, že by se 

mohlo jednat o evolučně odvozenější karyotyp, který vznikl fúzemi z karyotypu o vyšším 

počtu chromozomů. 

Vzhledem ke zjištěné karyotypové diverzitě bych se ve svém dalším studiu ráda zaměřila 

také na karyotypy a pohlavních chromozomy zástupců dalších čeledí sklípkanů. V nejbližší 

době bych ráda studovala zejména karyotypy zástupců některých primitivnějších čeledí, jako 

jsou Dipluridae či Mecicobothriidae. Poznatky o karyotypech většího souboru sklípkanů 

patřících do různých čeledí umožní vypracovat základní schéma karyotypové evoluce této 

skupiny. 
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Obr. 1. Chaetopelma adenense, karyogram samce. Sestaveno z obou dceřiných metafází II. 
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Obr. 2. Chaetopelma adenense, premeiotická interfáze a meiotické dělení samce: a – konec 
pachytene; b – diplotene (v rámečku – detail párování pohlavních chromozomů); c – 
diakineze; d – metafáze I; e – metafáze II; f – anafáze II. Šipka označuje pohlavní 
chromozomy. Obrázky druhého meiotického dělení zachycují obě dceřiné buňky.  
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Obr. 3. Pterinochilus murinus, karyogram samce. Sestaveno z obou dceřiných metafází II. 
Šipka míří na sekundární konstrikci. 
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Obr. 4. Pterinochilus murinus, karyogram samice. Sestaveno z mitotické metafáze. 
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Obr. 5. Samec druhu Pterinochilus murinus, premeiotická interfáze a začátek meiotického 
dělení: a – interfázní jádro; b – pravděpodobná leptotene; c – přechod z pachytene do 
diplotene; d – diplotene; e – diakineze; f – metafáze I. Dlouhá šipka označuje pohlavní 
chromozom, krátká šipka zvláštní bivalent, jehož chromozomy mají část jednoho ramene 
heteropyknotickou (šipka míří na rameno s heteropyknotickým úsekem). 
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Obr. 6. Pterinochilus murinus, meiotické dělení samce po segregaci homologických 
chromozomů: a – pozdní anafáze I; b – profáze II; c – metafáze II; d – anafáze II. Šipka 
označuje pohlavní chromozom. Na všech obrázcích jsou zachyceny obě dceřiné figury (a) či 
buňky (b-d).  
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