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ÚVODNÍ SLOVO

Evoluãní biologie
BlíÏící se konference o evoluãní biologii „Quo vadis evolúcia?!“ spolupoﬁádaná Sekcí
evoluãní biologie âeskoslovenské biologické spoleãnosti, je urãitû v˘bornou pﬁíleÏitostí
k malému zamy‰lení. Staãí nahlédnout do abstrakt konference, aby se nám zjevil pozoruhodn˘ rozsah my‰lenek i nástrojÛ vûdeckého bádání v této oblasti. Jako jedna z mála
oblastí pﬁírodních vûd v‰ak evoluãní biologie nemÛÏe poskytnout odpovûdi na klíãové
otázky klíãov˘m experimentem. V tomto smûru snese srovnání s kosmologií a dokonce
i s kvantovou fyzikou, která dosud nedokázala ﬁíci, zda její náhled na vlastnosti hmoty je
zdaﬁilou matematickou aproximací reality ãi „pouh˘m“ náhradním popisem nûãeho úplnû
jiného. Evoluãní biologie i zmiÀované oblasti fyziky jsou proto kolbi‰tûm, na nûmÏ se stﬁetávají nejen názory ryzí „tvrdé“ vûdy, ale i názory filozofické.
V prÛbûhu 20. století vstoupila do biologie matematika a kybernetika a zkoumání Ïivé
hmoty dosáhlo úrovnû molekul, coÏ bylo pro rozvoj evoluãní biologie obrovsk˘m impulsem. Odrazem vzrÛstajícího zájmu ãesk˘ch a slovensk˘ch teoreticky zamûﬁen˘ch biologÛ bylo ustavení Sekce evoluãní biologie, která od r. 1972 poskytovala platformu pro
prezentaci vlastní problematiky evoluãní biologie i úzce souvisejících otázek filozofick˘ch.
Mezi hlavní oblasti zájmu patﬁil pﬁírodní v˘bûr, sociogeneze vãetnû antroposociogeneze,
evoluãní paleobiologie, protobiologie a evoluãní etologie. Sekce byla velmi aktivní aÏ do
zaãátku devadesát˘ch let minulého století – a doufejme, Ïe pﬁipravovaná konference její
ãinnost opût oÏiví.
I kdyÏ v abstraktech konference nenalezneme slova paradigma ãi kreacionismus, jsou
v pozadí mnoha v˘rokÛ a aktivit evoluãních biologÛ cítit. PohlíÏím na evoluãní biologii
z uctivé vzdálenosti a vyzbrojen jen velmi odtaÏit˘mi znalostmi, nicménû si dovolím trvat
na tom, Ïe evoluãní procesy nejsou v˘sadou Ïivé hmoty. Stejnû tak si dovolím trvat i na
tom, Ïe Ïádn˘ vûdní obor se nemÛÏe opírat o dvû rÛzná paradigmata a pﬁitom se harmonicky rozvíjet. Nikdy se patrnû nedozvíme, zda Ïivot vznikl právû na na‰í Zemi, nikdy se
nedozvíme, jak vypadal první Ïivotaschopn˘ symbiont zvan˘ dnes eukaryotní buÀka,
nikdy se nedozvíme, kdy si ãlovûk uvûdomil své „já“ a odli‰il se tím od ostatních tvorÛ.
Tento pﬁíbûh zÛstane pﬁíbûhem nezpÛsobil˘m statistického hodnocení. Tisíce a tisíce
kamínkÛ evoluãní mozaiky v‰ak do sebe zapadají dobﬁe. A nám, kteﬁí nejsme evoluãními
biology, mÛÏe b˘t celkem jedno, zda evoluce je spojit˘m ãi skokov˘m procesem, zda
obãas zamrzne, zda se proplétá tûmi ãi onûmi kﬁivolak˘mi cestiãkami. Z perspektivy
stovek milionÛ let vypadají v‰echny tyto pﬁístupy aplikovatelnû. Pﬁejme na‰im evoluãními
biologÛm, aby se jim evoluãní mozaiku podaﬁilo sestavit do co nejvût‰í krásy.

Vojtûch Mornstein
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Konferencia Evolúcia Quo Vadis?!
Donovaly, Penzión Zorniãka, 19.– 22. jún 2008

Abstrakta
1F.

Cvrãková, 1M. Grunt, 1L. Dvoﬁáková, 1L. Fischer, 1, 2V. Îársk˘

1
2

Katedra fyziologie rostlin Pﬁírodovûdecké fakulty University Karlovy, Praha
Ústav experimentální botaniky AVâR, v.v.i., Praha
fatima@natur.cuni.cz

Velké genové rodiny, redundance a pÛvod rozmanitosti
Dostupnost genomov˘ch sekvencí ﬁady organismÛ otvírá prostor pro kritické zváÏení
ﬁady pﬁedpokladÛ, které evoluãní biologie minul˘ch desetiletí pokládala za jisté. Anal˘za
genomov˘ch dat vedla k pﬁehodnocení star‰ích pﬁedstav o úspornosti organizace genomÛ – pﬁítomnost velk˘ch rodin funkãnû se pﬁekr˘vajících („redundantních“) genÛ se
alespoÀ u eukaryot obecnû (a rostlin zvlá‰tû) stala z v˘jimky pravidlem, a na tomto zji‰tûní jiÏ byly zaloÏeny i kvantitativní evoluãnû biologické modely. Rostliny tak, zﬁejmû téÏ
vzhledem k svému sesilnímu zpÛsobu Ïivota, pﬁedstavují dobr˘ model pro studium dynamiky velk˘ch genov˘ch rodin (1, 2). MoÏnosti celogenomov˘ch „high-troughput“ pﬁístupÛ
v‰ak naráÏejí na hranice dané jednak absencí v˘sledkÛ detailních funkãních studií na nemodelov˘ch organismech, jednak promûnlivou kvalitou anotace sekvenãních dat i pro jiÏ
dostupné genomy. Tyto dva aspekty se pokusíme ukázat na dvou pﬁíkladech, kde aÏ podrobná „ruãní“ reanotace bioinformatick˘ch dat nebo zahrnutí v˘sledkÛ vlastních experimentÛ vede k pﬁekvapiv˘m závûrÛm. První z nich – porovnání struktury a exprese rodiny
hybridních prolinem bohat˘ch proteinÛ (HyPRP) bunûãné stûny u Arabidopsis a bramboru
(3) – ukazuje na dramatickou evoluãní dynamiku genÛ samotn˘ch i jejich regulace v rámci
dvoudûloÏn˘ch rostlin. Druh˘ pﬁíklad – detailní bioinformatická studie forminÛ, aktin-organizujících proteinÛ obsahujících evoluãnû konzervovanou FH2 doménu, v ‰ir‰ím kontextu
hlavních eukaryotick˘ch linií (4) – dokládá moÏnosti rekonstrukce komplikovan˘ch evoluãních scénáﬁÛ na základû kombinace anal˘zy doménového sloÏení vícedoménov˘ch
proteinÛ a fylogenetiky jednotliv˘ch konzervovan˘ch domén. Kromû roz‰íﬁení dosavadních pﬁedstav o ancestrální povaze „konvenãních“ forminÛ houbového a Ïivoãi‰ného typu
(a odvozeném charakteru jejich rostlinn˘ch protûj‰kÛ) na‰e v˘sledky naznaãují moÏnou
korelaci expanze genové rodiny forminÛ a vzniku nov˘ch doménov˘ch kombinací s v˘znamn˘mi evoluãními událostmi, jako je ovládnutí sou‰e rostlinami.
1.
2.
3.
4.

Sterck, L. et al., Curr. Opin. Plant Biol., 10: 199 – 203, 2007.
Maere S. et al., Proc. Natl. Acad. Sci. USA 102: 5 454 – 5 459, 2005.
Dvoﬁáková, L. et al., BMC Genomics, 8: 412, 2007.
Grunt, M. et al., BMC Evol. Biol., 8: 115, 2008.
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Evolúcia chrípkov˘ch vírusov
Vírusy chrípky sú RNA vírusy s negatívnou polaritou a segmentovan˘m genómom.
Segmentovan˘ RNA genóm (8 segmentov vírusov chrípky A a B, 7 segmentov vírusov
chrípky C) je obalen˘ch nukleoproteínom a kaÏd˘ segment je spojen˘ s polymerázov˘m
komplexom. Vírusová RNA, nukleoproteín a polymerázov˘ komplex tak vytvárajú ribonukleoproteín (RNP), ktor˘ je chránen˘ obalom membránového proteínu (M1) a vírusovou
lipidickou membránou, ktorú vírus získava z plazmatickej membrány hostiteºskej bunky.
Do vírusovej membrány sú ponorené transmembránové glykoproteíny – hemaglutinín (HA)
a neuraminidáza (NA) . Vírusy chrípky e‰te kódujú vlastné iónové kanály a dva ne‰truktúrne proteíny (NS1 a NS2) (1, 2).
Vírusy z evoluãného hºadiska nie sú chápané ako evolúcia in˘ch organizmov. Prvoradou otázkou evoluãn˘ch biológov, pri ‰túdiu vírusov, je otázka ich pôvodu. Burnet e‰te
v roku 1944 vymenoval tri základné hypotézy o pôvode vírusov. (1) Vznik vírusov cestou degeneratívnej a retrográdnej evoluãnej teórie, Green-Laidlawova hypotéza, sumarizovaná Burnetom ako moÏnosÈ degeneratívnych pochodov u väã‰ích patogénnych
mikroorganizmov. (2) Vírusy vznikli ako súãasÈ starobylého prebiotického alebo predbunkového sveta. (3) Vírusy predstavujú genetické prvky, ktor˘m sa podarilo uniknúÈ
z buniek (3).
Vírusy, ktoré majú RNA genóm a parazitujú v eukaryotick˘ch bunkách rôzneho pôvodu
vykazujú znaãnú morfologickú a biologickú variabilitu. Vírusy obsahujúce RNA s negatívnou polaritou sú pomerne homogénne v termínoch ich ‰truktúry. Teória evolúcie t˘chto
vírusov predpokladá rozdielne evoluãné smerovanie v súvislosti s intervírusov˘mi
vzÈahmi. (1) Konvergentná evolúcia. (2) Transdukcia (konzervatívnych) hostiteºsk˘ch
génov. (3) Spoloãn˘ predok. (4) Intervírusové rekombinácie. Z uvedeného smerovania sa
ukazuje,Ïe evolúcia chrípkov˘ch vírusov je zaloÏená predov‰etk˘m na dvoch mechanizmoch: divergencii zo spoloãného predka a na intervírusov˘ch rekombináciách. Tieto dva
mechanizmy zároveÀ predurãujú ich evoluãnú dynamiku a flexibilitu vírusového RNA genómu, takÏe sú mimoriadne schopné udrÏaÈ si parazitizmus v eukaryotick˘ch bunkách
a vzájomne rekombinovaÈ (3).
Prírodn˘m rezervoárom vírusov chrípky A sú vodné vtáky na celom svete, vírusy
chrípky B sú viazané len na ãloveka a vírusy chrípky C hosÈujú u ºudí a na prasatách.
Periodicky chrípkové vírusy vodn˘ch vtákov sa prená‰ajú na prasatá, kone, na domáce
vtáky, alebo morské cicavce a spôsobujú infekcie, ktoré varírujú od inaparetn˘ch aÏ po
vzplanutia rozsiahlych epidémií a pandémií. Selektívny tlak ovplyvÀuje rozhodn˘m spôsobom evolúciu chrípkov˘ch vírusov. Individuálne segmenty vírusového genómu môÏu maÈ
nezávislé evoluãné smerovanie vzhºadom na ich mimoriadnu schopnosÈ reasortmentu
pod selektívnym tlakom (1).
1. G. Nicholson, R. G. Webster, A. J. Hay, Oxford, 1998.
2. Rajãáni, F. âiampor, Veda, 2006.
3. S. Morse, Raven Press, 1994.

–3–

ABSTRAKTA Z KONFERENCE
M. Demetrian
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Matematické simulácie evoluãn˘ch vzÈahov
Model evoluãného vzÈahu ako dynamick˘ systém. „Prirodzen˘“ v˘ber pozorovateºn˘ch
parametrov vedie na diskrétny dynamick˘ systém, v‰eobecného tvaru:
Pn +1 = F (P0, P1, K, Pn , n), P0 =

TT,

Pk ∈ R m, n ∈ N

Hardy-Weinbergov zákon a jeho naru‰enie. Modelovanie princípu selekcie. Selekcia
a mutácia v diskrétnej dynamike. ZloÏitosÈ diskrétnej dynamiky a prechod k spojit˘m dynamick˘m systémom tvaru:
x= F (x, t), x ∈ R m, t ∈ R
„Vlastn˘ Ïivot“ matematického modelovania (aj) evoluãn˘ch vzÈahov. Modelovanie
populaãnej dynamiky v rámci teórie hier. V˘platná matica a kon‰trukcia dynamického
systému. Symetrické a asymetrické hry ako modely pre evolúciu. Súvis s modelom LotkaVolterra a s Hamiltonovskou dynamikou.

J. Do‰kaﬁ
Ústav experimentální biologie, Pﬁírodovûdecká fakulta MU, Kotláﬁská 2, 611 37 Brno
doskar@sci.muni.cz

Evoluce bakteriálních genomÛ
Pro bakterie je charakteristická vysoká plasticita jejich genomÛ s dynamicky probíhajícími zmûnami, které se promítají ve znaãn˘ch rozdílech ve velikosti genomu a v obsahu
genÛ u jednotliv˘ch kmenÛ téhoÏ bakteriálního druhu. Hlavními faktory, které ovlivÀují
strukturu, informaãní obsah a evoluci bakteriálních genomÛ, jsou získávání genÛ horizontálním pﬁenosem (HGT) a genomové pﬁestavby podmínûné pﬁítomností rÛzn˘ch typÛ repetitivních sekvencí. Repetice jsou potenciálem pro destabilizaci genomu a vedou ke
vzniku duplikací a inverzí ãasto rozsáhl˘ch úsekÛ genomu nebo irreverzibilním ztrátám
genÛ, jejichÏ dÛsledkem je redukce velikosti genomu, napﬁ. u intracelulárních parazitÛ.
U vût‰iny dosud studovan˘ch bakteriálních druhÛ dosahují rozdíly ve velikosti genomÛ
rÛzn˘ch izolátÛ aÏ stovek kbp. Rozsáhlé inzerce jsou nejãastûji zpÛsobeny pﬁídatn˘mi
mobilními genetick˘mi elementy, jako jsou transpozony, integrony, konjugativní transpozony, profágy, defektní profágy, genomické ostrovy a plazmidy, jejichÏ proporce mÛÏe
pﬁedstavovat aÏ 25 % celkové velikosti genomu. Tyto elementy tvoﬁí variabilní sloÏku genomu, která je postradatelná a mnohdy se udrÏuje jen pod selekãním tlakem prostﬁedí.
Mobilní genetické elementy zodpovídají za rozdíly mezi kmeny a urãují jejich specifické
vlastnosti i celkov˘ charakter (napﬁ. patogenitu, schopnost symbiozy s hostitelem aj).
Repetitivní sekvence rozpt˘lené po genomu navozují chromozomální pﬁestavby prostﬁednictvím homologní rekombinace a nerov-ného crossing-overu. Pﬁedpokládá se, Ïe HGT
spolu s genomov˘mi pﬁestavbami vytváﬁejí mozaikovou strukturu bakteriálních genomÛ
a zodpovídají u vût‰iny bakteriálních druhÛ za rychlé evoluãní zmûny a speciaci. V tomto
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smûru v˘znamn˘m faktorem regulujícím vstup cizí DNA a urãujícím dal‰í osud vnesené
DNA jsou restrikãnû-modifikaãní systémy. Získávání nov˘ch genÛ ãi skupin genÛ horizontálním pﬁenosem v kombinaci s intragenomov˘mi pﬁestavbami a duplikacemi ãi amplifikacemi dává vysvûtlení pro schopnost bakterií osídlovat nová prostﬁedí a rychle se jim
pﬁizpÛsobovat. Bodové mutace v jednotliv˘ch genech se uplatÀují na zmûnách vlastností
bakterií a jejich evoluci spí‰e v dlouhodobûj‰ím horizontu.

L. Ebringer
Ústav bunkovej biológie, Prírodovedecká fakulta, Univerzita Komenského, Bratislava
ebringer@fns.uniba.sk

Reminiscencie na prvé stretnutie
stúpencov endosymbiotickej hypotézy v âeskoslovensku
Zaãiatkom sedemdesiatich rokov minulého storoãia zaãali sa mnoÏiÈ presvedãivej‰ie
dôkazy o endosymbiotickom pôvode eukaryotickej bunky, resp. semiautonomn˘ch bunkov˘ch organel. Mnohé v˘sledky z na‰ich biologick˘ch centier zaãali získavaÈ aj medzinárodné uznanie. Diseminácia t˘chto nov˘ch poznatkov evoluãného charakteru do
naj‰ir‰ej vedeckej a pedagogickej komunity bola aktuálna a Ïiaduca. Preto v˘bor âeskoslovenskej biologickej spoloãnosti, najmä na základe impulzov prof. Oldﬁicha Neãasa
schválil pre V. celo‰tátne biologické dni nosnú tému „V˘voj a funkcia bunkov˘ch organel“. Zjazd sa konal v Bratislave v dÀoch 4. a 5. februára 1975. Odborn˘ program zabezpeãili viacerí pracovníci biologick˘ch centier Prahy, Brna a Bratislavy. O atraktivite
témy svedãí aj vysok˘ poãet takmer 300 úãastníkov nielen z vysok˘ch ‰kôl a vedeckov˘skumn˘ch pracovísk, ale aj uãiteºov stredn˘ch ‰kôl.

J. Flegr
Katedra filosofie a dûjin pﬁírodních vûd, Pﬁírodovûdecká fakulta, Univerzita Karlova, Praha
flegr@cesnet.cz

Zamrzlá evoluce, aneb od Darwina k Dawkinsovi a zase zpût
Jedna ze zásadních otázek, kterou ﬁe‰ila Darwinova evoluãní teorie1, se t˘kala pÛvodu
úãeln˘ch (adaptivních) vlastností u rostlin a ÏivoãichÛ. Darwin ukázal, Ïe pﬁirozen˘ v˘bûr
soustavnû zv˘hodÀuje jedince, kteﬁí vykazují oproti ostatním pﬁíslu‰níkÛm daného druhu
úãelnûj‰í pﬁizpÛsobení pro vyuÏívání dostupn˘ch zdrojÛ. Tito jedinci po sobû zanechávají
nadprÛmûrn˘ poãet potomkÛ, a ti po nich dûdí jejich úãelné vlastnosti. Poté co neodarwinisté v první polovinû 20. století ukázali, Ïe zdrojem nov˘ch v˘hodn˘ch i nev˘hodn˘ch vlastností jsou náhodné mutace, zaãal b˘t povaÏován problém evoluce úãeln˘ch vlastností za
definitivnû vyﬁe‰en˘. Teprve v 60.– 70. letech dvacátého století si biologové uvûdomili, Ïe
u sexuálních druhÛ, tj. u naprosté vût‰iny druhÛ na Zemi, DarwinÛv model evoluce úãeln˘ch znakÛ nemÛÏe fungovat. Biologickou zdatnost jedince totiÏ urãuje jeho celkov˘
fenotyp, kter˘ je urãen jeho genotypem. U sexuálních organismÛ se ov‰em genotyp (a tedy
i biologická zdatnost) nedûdí, ale vzniká pokaÏdé de novo namixováním genÛ od obou ro-
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diãÛ. Bûhem nûkolika generací se proto i vynikající kombinace genÛ v˘jimeãnû zdatného jedince postupnû vyﬁedí a vlastnosti jeho potomkÛ se tak vrátí k populaãnímu prÛmûru. MoÏné
ﬁe‰ení tohoto problému navrhl v 70. letech Richard Dawkins. Jeho teorie Sobeckého genu
(vnitrolokusové selekce) pﬁedpokládá, Ïe subjektem evoluce nejsou jedinci uvnitﬁ druhu,
soupeﬁící o co nejvût‰í biologickou zdatnost, ale jednotlivé alely soupeﬁící uvnitﬁ jednotliv˘ch lokusÛ o to, která se dokáÏe ve vût‰ím poãtu kopií pﬁedat do dal‰ích generací 2.
Zatímco genotyp se v kaÏdé generaci mûní v dÛsledku rekombinace a segregace chromosomÛ, jednotlivé alely, pakliÏe v nich nedojde ke vzácné mutaci, se pﬁedávají z generace na
generaci v nezmûnûné podobû a mohou se tak stát pﬁedmûtem selekce. Dawkinsovu teorii
povaÏuje v souãasnosti vût‰inou biologÛ za správné vysvûtlení evoluce adaptivních znakÛ
u sexuálních druhÛ. KdyÏ evoluãní biolog uvaÏuje o pﬁíãinách vzniku urãité vlastnosti, neptá
se jako Darwin jak tato vlastnost zvy‰uje ‰ance sv˘ch nositelÛ ve vnitrodruhovém individuálním v˘bûru, ale ptá se, jak tato vlastnost napomáhá zmnoÏování té alely, která její
vznik podmínila. Dawkinsova teorie ov‰em nedocenila skuteãnost, Ïe vliv alely na urãit˘
znak je témûﬁ vÏdy podmínûn spolupÛsobením alel nacházejících se v ostatních lokusech,
a zároveÀ Ïe vliv urãité vlastnosti organismu (urãitého znaku) na biologickou zdatnost
jedince je témûﬁ vÏdy ovlivnûn tím, jaké jiné znaky dan˘ jedinec nese. Pro silného jedince
je napﬁíklad zv˘‰ená agresivita v˘hodná, pro slabého naopak zhoubná. Z toho vypl˘vá, Ïe
v normální geneticky polymorfní populaci nemÛÏe fungovat ani DarwinÛv model individuálního v˘bûru, ani DawkinsÛv model vnitrolokusové selekce – alely se sice dûdí z rodiãÛ na
potomky, jejich vliv na fenotyp a na biologickou zdatnost se ov‰em mûní z generace na generaci podle toho, do spoleãnosti jak˘ch genÛ se v daném jedinci dostanou. Nové ﬁe‰ení
staré otázky po pÛvodu adaptivních znakÛ u sexuálních organismÛ nabídla teorie zamrzlé
plasticity 3, 4. Podle ní v normální polymorfní populaci skuteãnû k evoluci adaptivních znakÛ
nemÛÏe docházet. Jednotlivé alely jsou zde udrÏovány v polymorfním stavu mechanismem
frekvenãnû závislé selekce. Na selekci tak sexuální druhy reagují jako by byly elastické,
v dÛsledku pozmûnûné frekvence alel se zmûní, tato zmûna podmínûná vychylováním frekvence alel z evoluãnû stabilní rovnováhy je s dobou trvání selekce ãím dál pomalej‰í aÏ
nakonec zcela ustane. Pﬁi pﬁeru‰ení selekce se frekvence alel a tedy i prÛmûrn˘ fenotyp
jedincÛ v populací vrátí do pÛvodního rovnováÏného stavu. Druh se mÛÏe stát evoluãnû
plastick˘m a tedy schopn˘m odpovídat na selekci pouze po prodûlání peripatrické speciace,
kdy se nejprve v dÛsledku drastické redukce populace a následného pÛsobení driftu zbaví
vût‰iny genetického polymorfismu a v dal‰í fázi, po namnoÏení na obvyklou velikost, zaãne
b˘t schopn˘ odpovídat na selekci. Ve velké, geneticky ov‰em stále je‰tû uniformní populaci
se totiÏ kterákoli mutace bez ohledu na probíhající segregaci a rekombinaci ocitá pokaÏdé
ve spoleãnosti stejn˘ch alel a její vliv na biologickou zdatnost jedince je proto v kaÏdé generaci stejn˘. Teorie zamrzlé plasticity je v urãitém smyslu návratem k Darwinovû teorii evoluce. Narozdíl od Darwinovy teorie ov‰em pﬁedpokládá, Ïe druh mÛÏe na selekci reagovat
evoluãní zmûnou pouze bezprostﬁednû po svém vzniku a po zbyl˘ ãas (98 – 99 % doby své
existence) se chová jako evoluãnû zamrzl˘ a pouze pasivnû ãeká na to, aÏ v dÛsledku nahromadûní zmûn v prostﬁedí vymﬁe.
1. Darwin C. On the Origin of Species by Means of Natural Selection or the Preservation
of Favoured Races in the Struggle for Life. Murray (London) 1860.
2. Dawkins R. The Selfish Gene. Oxford University Press (Oxford), 1976.
3. Flegr J. Riv. Biol., Biol. Forum, 91: 291– 304, 1998.
4. Flegr J. Frozen Evolution. Charles University of Prague, Faculty of Science Press
(Prague), 2008.
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Fylogenomická anal˘za pﬁíbuzensk˘ch vztahÛ
velk˘ch eukaryotick˘ch skupin
Pﬁedpokládá se, Ïe vût‰ina diverzity eukaryot spadá do ‰esti velk˘ch nadskupin –
Opisthokonta, Amoebozoa, Archaeplastida (Plantae), Rhizaria, Chromalveolata a Excavata. Pro monof˘lii posledních dvou skupin ov‰em zatím nebyl nalezen jednoznaãn˘
dÛkaz metodami molekulární fylogenetiky a dosud se také nepodaﬁilo urãit pﬁíbuzenské
vztahy mezi tûmito ‰esti nadskupinami.
Abychom vyjasnili postavení nadskupiny Excavata v rámci eukaryot, provedli jsme fylogenomickou anal˘zu zaloÏenou na 143 genech a 48 taxonech. Tato anal˘za obsahovala
zatím nejbohat‰í sbírku zástupcÛ nadskupiny Excavata – 19 taxonÛ vãetnû zástupcÛ
dosud neanalyzovan˘ch skupin oxymonád, Trimastix a Andalucia. Na‰e v˘sledky ukázaly,
Ïe biãíkovec Andalucia tvoﬁí sesterskou skupinu typick˘ch jakobidÛ a v‰ichni spoleãnû se
vûtví vedle kládÛ Euglenozoa a Heterobozea, ãímÏ vzniká fylogeneticky jasnû vymezená
skupina, kterou jsme nazvali Discoba. V anal˘ze kompletního souboru dat utvoﬁila vût‰ina
exkavátÛ bez klasické mitochondrie (oxymonády, Trimastix, diplomonády a parabasala)
pﬁirozenou skupinu sesterskou s Discoba (bootstrapová podpora 88 %). Jedin˘ taxon,
kter˘ se vûtvil oddûlenû od této hlavní skupiny exkavát byl rod Malawimonas.
Poté, co jsme z anal˘zy odstranili taxony s dlouh˘mi vûtvemi, utvoﬁily v‰echny
Excavata (vãetnû rodu Malawimonas) pﬁirozenou skupinu s bootstrapovou podporou
69 %. V této anal˘ze se také podaﬁilo s vysokou podporou urãit postavení Excavata mezi
nadskupinami – Excavata se vûtvily mezi skupinami Opisthokonta+Amoebozoa na
stranû jedné a Archaeplastida+Rhizaria+Chromalveolata na stranû druhé. Na‰e v˘sledky podporují hypotézu, Ïe Excavata jsou monofyletickou skupinou, která se odvûtvila
pﬁed radiací archaeplastidÛ, rhizárií a chromalveolát.

P. Hlohinec
Fakulta sociálnych a ekonomick˘ch vied UK, Odbojárov 10/A, P.O.BOX 129,
820 05 Bratislava; Peter.hlohinec@fses.uniba.sk

Kooperácia v mal˘ch sociálnych skupinách vo svetle teórie hier
Existencia spolupráca v ºudsk˘ch spoloãenstvách je jedn˘m zo zásadn˘ch problémov
sociálnych vied. Spolupráca existuje aj na úrovni in˘ch druhov, no nedosahuje komplexnosÈ
charakteristickú pre ãloveka. Z pohºadu evoluãnej teórie je akékoºvek správanie vykazujúce
ãrty spolupráce a altruizmu problematické. Predmetom prírodného v˘beru by mali byÈ tí
jednotlivci, ktorí sa správajú s ohºadom na svoju vlastnú zdatnosÈ. Rozsah s ak˘m ãlovek
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spolupracuje preto vyÏaduje vysvetlenie. Záujem antropológie pracujúcej s evoluãnou teóriou sa sústreìuje na správanie, ktoré vykazuje kooperatívne a altruistické ãrty. Modely
evoluãnej teórie hier sú ‰tandardn˘m nástrojom pri vysvetºovaní tohto správania. Hypotézy vzniku a fungovania mechanizmov spolupráce sú na ich základe testované v reálnom
Ïivote.
Altruizmus môÏe byÈ definovan˘ ako psychologick˘ fakt, kedy sa jednotlivec správa so
zámerom uprednostniÈ záujmy iného jednotlivca na úkor svojich vlastn˘ch. Rovnako tak,
altruizmus môÏe byÈ definovan˘ v termínoch evoluãnej biológie, kedy jednotlivcovo správania zvy‰uje zdatnosÈ iného organizmu a zároveÀ zniÏuje svoju vlastnú. Princíp evolúcie
v‰ak predpokladá prísnu redukciu tak˘ch dediãn˘ch ã⁄t, ktor˘ch reprodukcia by viedla
k altruistickému správaniu voãi jednotlivcom nenachádzajúcim sa v príbuzensk˘ch vzÈahoch
k danému jednotlivcovi. Paradox altruizmu vzniká pozorovaním existencie spolupráce
v ºudsk˘ch spoloãenstvách a zároveÀ snahou porozumieÈ jej z pohºadu evolúcie.
UÏ od ãias Darwina vznikali viaceré koncepcie, ktoré sa snaÏia tento paradox vyrie‰iÈ.
Teória príbuzenského altruizmu, priamej reciprocity, nepriamej reciprocity, alebo signalizácie potenciálu sú ich príkladom. Vo v‰eobecnosti sú zaloÏené na predpoklade zdanlivého altruizmu, pre ktor˘ existuje racionálne a biologicky dostatoãne „sebecké“ vysvetlenie. Spôsob vysvetlenia kooperácie je úsilím o nájdenie mechanizmu, na základe
ktorého môÏe dôjsÈ k jej vzniku a úspe‰nému ustáleniu. Podmienkou funkcie takéhoto
mechanizmu, alebo mechanizmov je jeho evoluãná stabilita.
Cieºom môjho príspevku je ukázaÈ ako antropológia zaoberajúca sa evolúciou kooperácie vyuÏíva kvantitatívne modely teórie hier. PoukáÏem na praktické dôsledky, ktoré vypl˘vajú z takéhoto postupu. Moja argumentácia bude zaloÏená na materiály získanom
z terénneho v˘skumu, ktor˘ som vykonal s ohºadom na kooperatívne stratégie v mal˘ch
sociálnych skupinách. Prostredím t˘chto skupín boli vysoko‰kolské internáty v Bratislave.

·. Janeãek
Laboratórium evolúcie proteínov, Oddelenie ‰truktúry a funkcie proteínov,
Ústav molekulárnej biológie SAV, Bratislava; Stefan.Janecek@savba.sk

Sekvenãné odtlaãky prstov v evolúcii proteínov
V aminokyselinovej sekvencii proteínu, t.j. v jeho primárnej ‰truktúre, je iba nepatrné
percento zvy‰kov, ktoré sa musia zakonzervovaÈ, aby si proteín uchoval svoju funkciu.
Veºká ãasÈ sekvencie je voãi v˘menám aminokyselinov˘ch zvy‰kov tolerantná. Toto kore‰ponduje so v‰eobecn˘m pravidlom, Ïe priestorová terciárna ‰truktúra proteínu je viac
konzervovaná ako ‰truktúra primárna. Terciárna ‰truktúra dokáÏe v priestore akomodovaÈ
zmeny v sekvencii bez jej podstatnej‰ej zmeny. A pokiaº sa nemenia esenciálne zvy‰ky
aktívneho centra proteínu, na v˘slednej funkcii a aktivite proteínu nemusia byÈ badateºné
Ïiadne v˘raznej‰ie zmeny. Esenciálne aminokyselinové zvy‰ky sú zväã‰a súãasÈou tzv.
konzervovan˘ch sekvenãn˘ch regiónov, ktoré pokr˘vajú izolované úseky sekvencie patriace k aktívnemu miestu proteínu. Ak proteíny alebo enz˘my vytvárajú rodiny, ãlenovia
ktor˘ch sú si príbuzní svojou funkciu, napr. odli‰ujú sa v detailoch svojej enz˘movej ‰pecificity, potom je v konzervovan˘ch sekvenãn˘ch regiónoch veºmi pravdepodobne moÏné
identifikovaÈ aminokyselinové zvy‰ky, zodpovedné za tieto jemné rozdiely medzi ãlenmi
rodiny. V tak˘ch prípadoch sa konzervované sekvenãné regióny môÏu staÈ sekvenãn˘mi
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odtlaãkami prstov jednotliv˘ch ãlenov proteínovej/enz˘movej rodiny. Sekvenãné odtlaãky
prstov v evolúcii proteínov budú ilustrované na príklade alfa-amylázovej enz˘movej rodiny,
ktorá obsahuje takmer 30 rôznych enz˘mov˘ch ‰pecificít, priãom je známych niekoºko
tisíc sekvencií jej ãlenov.

M. Kanovsk˘
Fakulta sociálnych a ekonomick˘ch vied, Univerzita Komenského, Bratislava
kanovsky@fses.uniba.sk

Evolúcia kognitívnych schopností:
prostredie evoluãnej adaptívnosti
Príspevok skúma hlavné podmienky explanaãnej sily evoluãného vysvetlenia sociálnych javov, najmä vo vzÈahu k „prostrediu evoluãnej adaptívnosti“ (enviroment of evolutionary adaptedness, EEA). Hlavn˘ problém spoãíva v tom, ako ‰pecifikovaÈ adaptívne
funkcie kognitívnych mechanizmov, ktoré kauzálne riadia sociálne javy. Inak povedané,
ako vôbec korektne urãiÈ (a nielen postulovaÈ, predpokladaÈ, alebo intuitívne tu‰iÈ), Ïe
daná funkcia je alebo aspoÀ bola adaptívna. Tento problém sa vo vzÈahu k EEA dá rozãleniÈ na tri podproblémy (1): a) „disjunction problem“: ak sa v prostredí nejaká vlastnosÈ
R systematicky vyskytuje spolu s vlastnosÈou S (ãi dokonca s vlastnosÈami T....n), na ktorú
vlastnosÈ je mechanizmus adaptovan˘? b) „grain problem“: ako charakterizovaÈ (nie disjunktívny, ale) jednotliv˘ problém v prostredí? Je problém „v˘beru sexuálneho partnera“
jedin˘m problémom? Alebo sa skladá z mnoh˘ch ‰pecifick˘ch podproblémov? c) „enviroment problem“: ako uvádza Williams (3), „povaha stimulov, ktoré iniciujú a regulujú odpoveì nemusí maÈ niã spoloãné s funkciou odpovede“. Má byÈ doména „vyhnúÈ sa predátorom“ v prípade daného druhu charakterizovaná súborom proximálnych zmyslov˘ch
stimulácií organizmu? Alebo lokalizácií predátorov? Alebo charakteristick˘ch pravidelností v pohybe predátorov? Ich tvarov, pachov ãi in˘ch vlastností? V‰etkého? Nejakej
kombinácie?
Bez aspoÀ provizórnych zmyslupln˘ch odpovedí na tieto otázky v prípade príslu‰nej
domény sociálnych javov a ich kognitívnych mechanizmov je nemoÏné charakterizovaÈ
evoluãnú adaptívnosÈ t˘chto javov a mechanizmov a bez takejto charakteristiky je explanaãná sila príslu‰n˘ch vysvetlení slabá alebo nulová, nech sú uÏ samy osebe akokéºvek zaujímavé, in‰pirujúce ãi inak príÈaÏlivé. Kon‰truovaÈ koherentn˘ „ultimatívny“ príbeh
adaptívnosti nejakej kognitívnej funkcie alebo sociálneho správania je vylúãené, keì je
príslu‰ná „adaptívnosÈ“ tejto funkcie ãi správania a ich adaptívna doména v prostredí
vágna.
V poslednej tretine príspevku sa uvádza príklad popisu a charakteristiky súboru kognitívnych mechanizmov, ktoré riadia sociálne klasifikácie (rasové a etnické). Ukazuje sa
úloha evoluãne vyvinut˘ch kognitívnych ‰truktúr na rôznych úrovniach, od najv‰eobecnej‰ieho psychologického esencializmu cez doménu reprezentácie skupín (2) aÏ po koaliãno-kooperatívne mechanizmy sociálnych interakcií v skupinách.
1. Franks, B., Phil. Psych., 18 /1: 59 – 83, 2005.
2. Kanovsk˘, M., J. of Cogn. & Culture, 7/3 – 4: 241– 281, 2007.
3. Williams, Adapt. and Nat. Sel., Princeton UP: 269, 1966.
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Dynamika genomÛ a evoluce pohlavních chromosomÛ
Stále extenzivnûj‰í anal˘za genomÛ, representovaná ãasto genomov˘mi projekty, dokládá, Ïe znaãnou ãást genomÛ pﬁedstavují opakující se úseky DNA, tzv. repetice. Ty se
vyskytují jednak v podobû tandemovû uspoﬁádan˘ch úsekÛ tvoﬁících tzv. satelity, jednak
v podobû rozpt˘len˘ch repeticí, reprezentovan˘ch zejména rÛzn˘mi mobilními genetick˘mi elementy, oznaãovan˘mi jako transposony. DÛleÏit˘m atributem genomÛ není pouze
jejich repetitivní charakter, je to zejména jejich inherentní nestabilita. Právû objev mobilních genetick˘ch elementÛ, a pﬁijetí pﬁedstavy dynamického genomu, pﬁedstavoval jednu
ze základních zmûn nového paradigmatu v genetice.
Zvlá‰tními genomov˘mi entitami jsou pohlavní chromosomy. Existence pohlavních chromosomÛ vÛbec pﬁedstavuje jednu z nejpozoruhodnûj‰ích otázek evoluãní biologie. Zejména
pohlavní chromosom Y, jehoÏ ãasto znaãné ãásti nerekombinují, reprezentuje bizardní ãást
genomu. Chromosom Y degeneruje. Je to dÛsledek absence rekombinace, která jinak funguje jako mechanismus opravy chyb. Za degeneraci jsou pak pﬁímo zodpovûdné procesy
jako je Mullerova rohatka, genetické „svezení se“, ãi selekce na pozadí.
Dominantním procesem formujícím chromosom Y je hromadûní repetitivních sekvencí
DNA. Akumulace repeticí je zﬁetelná zejména u evoluãnû star˘ch chromosomÛ Y, napﬁíklad u savcÛ (stáﬁí 300 mil let). Jsou totiÏ známy jak zástupci evoluãnû star˘ch pohlavních
chromosomÛ, tak i velice mladé pohlavní chromosomy. Je otázkou, zda-li se akumulace
repeticí projevuje i u mladého chromosomu Y.
V na‰í práci jsme pouÏili dvoudomou rostlinu silenku ‰irolistou (Silene latifolia), která
je nejstudovanûj‰ím zástupcem mlad˘ch pohlavních chromosomÛ. S. latifolia má savãí typ
determinace pohlaví, její pohlavní chromosomy vznikly pﬁed 10 – 20 miliony let. Nejvût‰í
chromosomem v genomu je chromosom Y. V na‰í laboratoﬁi se snaÏíme studovat procesy
tvarující pohlavní chromosomy S. latifolia, sledujeme procesy degenerace chromosomu Y
v ranné fázi evoluce. SnaÏíme se zodpovûdût otázku, proã je chromosom Y u S. latifolia
tak velk˘. Zjistili jsme, Ïe na chromosomu Y dochází k akumulaci nejrÛznûj‰ích typÛ repeticí – retrotransposonÛ, tandemov˘ch repeticí (1), chloroplastové DNA (2) i mikrosatelitÛ (3). Víme, Ïe repetice se hromadí i v intronech genÛ, coÏ vede ke sníÏené expresi
genÛ a jejich následné degeneraci (4).
Závûrem je, Ïe akumulace repeticí je prvním z procesÛ formujících chromosom Y a dokonce pﬁedchází jeho genetické degeneraci na úrovni genÛ. V pﬁedná‰ce budou prezentovány také v˘sledky, ãasto získané nejmodernûj‰ími technologiemi (454 sekvenování,
mikrodisekce chromosomÛ), zab˘vající se procesy tvarujícími pohlavní chromosomy
u S. latifolia jako je genová konverze (5), jakoÏ i diskutovány unikátní mechanizmy ‰íﬁení
mobilních genetick˘ch elementÛ a tandemov˘ch repeticí(6).
1. Hobza, R., Lengerova, M., Svoboda, J., Kubekova, H., Kejnovsky, E. and Vyskot, B.
(2006) Chromosoma 115, 376 – 382.
2. Kejnovsky, E., Kubat, Z., Hobza, R., Lengerova, M., Sato, S., Tabata, S., Fukui, K.,
Matsunaga, S. and Vyskot, B. (2006) Genetica 128, 167–175.
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3. Kubat, Z., Hobza, R., Vyskot, B. and Kejnovsky, E. (2008) Genome 51, 1– 7.
4. Marais GAB, Nicolas, M., Bergero, R., Chambrier, P., Kejnovsky, E., Moneger, F.,
Hobza, R., Widmer, A., Charlesworth, D. (2008) Current Biology 18, 1– 5.
5. Kejnovsky, E., Hobza, R., Kubat, Z., Widmer, A., Marais, G.A.B. and Vyskot, B. (2007)
Gene 390, 92 – 97.
6. Kejnovsky, E., Kubat, Z., Macas, J., Hobza, R., Mracek, J. and Vyskot, B. (2006)
Molecular Genetics and Genomics 276, 254 – 263.

ª. Kºuãár
Ústav molekulárnej biológie SAV, Bratislava
lubos.klucar@savba.sk

Génová ontológia
Génová ontológia (GO) predstavuje nástroj, ktor˘ dokáÏe znaãne uºahãiÈ kategorizáciu
poznatkov o génoch a génov˘ch produktoch organizmov. K˘m porovnávanie nukleotidov˘ch alebo proteínov˘ch sekvencií je relatívne jednoduchou záleÏitosÈou, porovnávanie
funkãnej anotácie t˘chto sekvencií je komplikované tak pre ãloveka ako aj pre v˘poãtovú
techniku. Práve génová ontológia svojim systematick˘m prístupom v˘razne prispieva
k prekonaniu znaãnej sémantickej heterogenity v tejto oblasti (nekonzistentné názvy jednotliv˘ch génov a génov˘ch produktov a nesystematické popisy ich funkcií a vzájomn˘ch
vzÈahov).
Konzorcium génovej ontológie (www.geneontology.org) zaloÏili vedecké komunity zaoberajúce sa v˘skumom genómu my‰i, kvasinky a drozofily pred desiatimi rokmi (1998)
a v súãasnosti predstavuje najúspe‰nej‰í projekt rozpracovan˘ch bio-ontológií. GO v seba
zah⁄Àa tri samostatné ontológie: (i) biologické procesy, (ii) molekulárne funkcie a (iii) bunkové komponenty. Na zaãiatku svojho v˘voja popisovala GO asi 3500 termínov, k˘m
v súãasnosti je to uÏ pribliÏne 25 tisíc. Z toho pripadá asi 30 % na sekciu biologick˘ch procesov, 60 % na molekulárnu funkciu a necel˘ch 10 % na bunkové komponenty. GO sú odkazované z vy‰e 20 biologick˘ch databáz, medzi ktoré patria hlavne druhovo ‰pecifické
genómové databázy ako aj univerzálne informaãne zdroje UniProt a InterPro.
Génová ontológia predstavuje veºmi v˘konn˘ nástroj v oblasti anotácie nov˘ch genómov. UÏ na zaãiatku svojej existencie umoÏnila GO automatickú anotáciu molekulárnej
funkcie a biologick˘ch procesov 50 % génov genómu drozofily. Anotácia homologick˘ch
génov a proteínov rôznych organizmov pomocou spoloãného „slovníka“ génovej ontológie
umoÏÀuje vyhºadávanie a extrakciu génov a proteínov na základe ich spoloãnej biologickej funkcie, ão nachádza svoju aplikáciu v ich následnej fylogenetickej anal˘ze. Tento
GO „slovník“ zároveÀ zabezpeãuje dynamické udrÏiavanie a interoperabilitu jednotliv˘ch
genómov˘ch databáz.
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Vliv endosymbióz na evoluci syntézy hemu u eukaryot
Evoluce syntézy hemu u eukaryot byla ovlivnûna endosymbiózami, které vedly ke
vzniku organel jak˘mi jsou mitochondrie a plastidy. Tyto události byly doprovázeny pﬁesunem genÛ z endosymbionta do jádra hostitelské buÀky. PÛvod biosyntetické dráhy pro
syntézu hemu u eukaryot je proto mozaikovit˘. Poté, co byla pohlcena alfa-proteobaktérie, která dala vzniknout mitochondrii, ãást pÛvodních genÛ pro syntézu hemu byla nahrazena. U vût‰iny nefotosyntetizujících eukaryot probíhá ãást dráhy v mitochondrii a ãást
v cytoplasmû. Produkce hemu do mitochondrie u tûchto organismÛ odpovídá hlavní funkci
této molekuly. UplatÀuje se totiÏ jako kofaktor cytochromÛ respiraãních komplexÛ.
U fotosyntetick˘ch eukaryot do‰lo po pohlcení sinice (primární endosymbóza), ãi eukaryotické ﬁasy (sekundární endosymbióza) k nahrazení témûﬁ v‰ech pÛvodních genÛ pro
syntézu hemu. Celá biosyntetická dráha navíc probíhá v plastidu. Tato lokalizace opût odpovídá hlavní funkci koncov˘ch produktÛ dráhy, jeÏ je spoleãná pro syntézu hemu
a chlorofylu. Chlorofyl je syntetizován v mnohem vût‰ím mnoÏství neÏ hem, kter˘ se navíc
v plastidu uplatÀuje také – a to sice jako kofaktor plastidov˘ch cytochromÛ a slouÏí také
pro syntézu bilinÛ. Av‰ak u eukaryot, která sice mají plastid, ale jsou druhotnû heterotrofní, probíhají poslední kroky syntézy hemu opût v mitochondrii, stejnû jako je tomu
u primárních heterotrofÛ. To je pﬁípad napﬁ. parazitick˘ch prvokÛ skupiny Apicomplexa, ãi
nefotosyntetizujících tkání vy‰‰ích rostlin. Mixotrofní biãíkovec Euglena si ponechal obû
dráhy. Jedna slouÏí pro syntézu hemu do mitochondrie a ta druhá, jeÏ byla získána sekundární endosymbiêou, produkuje hem a chlorofyl do plastidu.
¤ada parazitick˘ch biãíkovcÛ skupiny Kinetoplastida není schopna vlastní syntézy
hemu. Zatímco u trypanozom do‰lo ke ztrátû celé biosyntetické dráhy, v genomu leishmanií byly nalezeny geny pro poslední tﬁi kroky syntézy. Tyto geny byly pravdûpodobnû
získány horizontálním pﬁenosem genÛ z bakteriálních endosymbiontÛ. Patrnû se jednalo
o pﬁíbuzné bakteriálních endosymbiontÛ nalezen˘ch u skupiny hmyzích trypanosomatid,
kde pomáhají právû se syntézou hemu. Tato zji‰tûní nasvûdãují tomu, Ïe endosymbióza
u trypanosomatid probûhla dﬁíve, neÏ se pÛvodnû pﬁedpokládalo a mohla mít v˘znamn˘
vliv na evoluci této skupiny.

V. Kováã
Univerzita Komenského, Katedra ekológie, Bratislava
kovac@fns.uniba.sk

Alternatívne ontogenézy, fenotypová plasticita a evolúcia
Ontogenéza Ïivoãíchov ako mnohobunkov˘vh organizmov je proces, ktor˘ sa zaãína
‰tádiom jednej jedinej bunky a vedie k vytvoreniu komplexného individuálneho fenotypu
pozostávajúceho z miliárd buniek usporiadan˘ch do funkãného systému. Tento proces
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prebieha pod kontrolou „informaãného systému“, ktor˘ ãerpá informácie z dvoch zdrojov:
z genetického kódu a z prostredia (vrátane vnútrobunkového).
AÏ donedávna sa biológovia domnievali (a mnohí sa domnievajú e‰te aj dnes), Ïe
tieto dva zdroje informácií nie sú rovnocenné. Primárna úloha sa ãasto prisudzuje
génom, zatiaº ão úlohu prostredia mnohí povaÏujú za druhoradú. In˘mi slovami predpokladajú, Ïe prostredie iba aktivuje gény, aby vytvorili fenotyp z toho, ão je uÏ latentne uloÏené v genotype. Nedávne objavy v‰ak odhalili, Ïe v˘vinové procesy sú oveºa zloÏitej‰ie
a Ïe gény samy o sebe neobsahujú dostatok informácií na vybudovanie fenotypu mnohobunkového organizmu. Úspe‰né sformovanie definitívneho fenotypu si totiÏ vyÏaduje
interakcie, ktoré sa neobmedzujú len na aktiváciu génov, ale zah⁄Àajú pozitívne
i negatívne spätnoväzobné sluãky, a to na rozmanit˘ch úrovniach hierarchického usporiadania hmoty (1).
Moderná biológia preto vníma ontogenézu mnohobunkov˘ch organizmov ako proces
s modulárnou ‰truktúrou a hierarchick˘m usporiadaním (2). Z toho vypl˘vajú veºmi závaÏné implikácie pre ná‰ prístup pri skúmaní v˘vinov˘ch procesov, pretoÏe hierarchická
povaha ontogenézy i evolúcie si vyÏaduje ‰túdium emergentn˘ch vlastností, ktoré sa nedajú vysvetliÈ z niÏ‰ej (alebo vy‰‰ej) hierarchickej úrovne (1). Väã‰ina v˘vinov˘ch biológov sa zhoduje v názore, Ïe ak chceme pochopiÈ ontogenetické procesy, musíme sa zameraÈ na interakcie medzi genotypom a vyvíjajúcim sa fenotypom, ão zv˘razÀuje v˘znam
epigenézy a epigenetiky. Osobitn˘ v˘znam má pritom skúmanie epigenetick˘ch interakcií
v rámci modulov, ale aj medzi modulmi poãas morfogenézy.
U r˘b bola hierarchická ‰truktúra individuálneho v˘vinu objavená uÏ pred vy‰e polstoroãím, vìaka ãomu vznikol komplexn˘ hierarchick˘ model ontogenézy Ïivoãíchov skladajúci sa z piatich v˘vinov˘ch periód. Tento model navy‰e vhodne zapadá do modulárneho poÀatia ontogenézy a vychádza z neho aj teória alternatívnych ontogenéz. V zmysle
tejto teórie sú ontogenetické procesy zodpovedné nielen za fenotypovú plasticitu, ale
môÏu zohrávaÈ aj v˘znamnú úlohu v evolúcii (3). „Prejavy v˘vinovej plasticity ãasto veºmi
dobre kore‰pondujú s hlavn˘mi prejavmi evoluãn˘ch zmien. Podporuje to názor, Ïe lídrom
evoluãnej parády nie je genóm, ale flexibiln˘ fenotyp – a to je siln˘ argument v prospech
viacúrovÀového prístupu pri na‰om úsilí pochopiÈ makroevoluãné zmeny“ (4). Podporené
VEGA, 1/0226/08.
1. Robert, J. S. 2004. Embryology, Epigenesis and Evolution. Cambridge University
Press.
2. Schlosser, G., Wagner, G. P. 2004. Modularity in development and evolution. The University of Chicago Press.
3. Balon, E. K. 2004. Alternative Ontogenies and Evolution: A Farewell to Gradualism.
In Environment, Development and Evolution. Toward a Synthesis. The Vienna Series
in Theoretical Biology, eds. Hall, B. K., Pearson, R. D., Muller, G. B.: The MIT Press,
pp. 37– 66.
4. West-Eberhard, M. J. 2003. Developmental Plasticity and Evolution. Oxford University
Press.
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Pôvod a evolúcia plastidov
Organizmy s plastidmi predstavujú základ potravinového reÈazca mnoh˘ch ekosystémov. Objavenie sa plastidov je teda v˘znamn˘m medzníkom v evolúcii Ïivota na
Zemi. Plastidy sú bunkové organely s vlastnou genetickou informáciou (50 – 200 génov)
a proteosyntetick˘m aparátom, ktor˘ch funkcia sa neobmedzuje len na fotosyntézu.
Plastidy zohrávajú dôleÏitú úlohu vo viacer˘ch kºúãov˘ch metabolick˘ch procesoch
(biosyntéza aminokyselín, mastn˘ch kyselín, hému; depozit zásobn˘ch látok) a tieto
funkcie zostávajú lokalizované v plastidoch aj u tak˘ch taxónov, ktoré stratili schopnosÈ
fotosyntézy. V posledn˘ch rokoch pribudlo mnoÏstvo hlavne biochemick˘ch a molekulárno-biologick˘ch poznatkov, ktoré jasne dokumentujú, Ïe plastidy sa vyvinuli z pôvodne samostatne Ïijúcich fotosyntetizujúcich baktérií (cyanobaktérií) – endosymbiontov v hostiteºsk˘ch eukaryotick˘ch bunkách. Evolúcia endosymbionta v plastid je spätá
so stratou viacer˘ch funkcií hostiteºskej bunky – v˘sledkom je jej závislosÈ na funkãn˘ch
plastidoch. S vizionárskou predstavou, Ïe chloroplasty sú potomkami cyanobaktérií,
ktoré vnikli do Ïivoãí‰nych buniek, pri‰iel v roku 1905 K. S. MereÏkovskij. Jeho rovnica:
Ïivoãíchy + chloroplasty = rastliny, predstavuje prvotnú podobu dnes v‰eobecne uznávanej endosymbiotickej teórie. MereÏkovského druhá, protichodná rovnica: rastliny –
chloroplasty = Ïivoãíchy, anticipovala, Ïe organizmy, ktoré stratia chloroplasty, sa stanú
sekundárnymi heterotrofmi. Dlhé roky bola len akousi logickou kon‰trukciou k syntetizujúcej prvej rovnici. V posledn˘ch rokoch sa objavilo viacero zistení, ktoré dokumentujú strácanie organel v priebehu evolúcie a ontogenézy eukaryotick˘ch organizmov
a posúvajú t˘m aj druhú MereÏkovského rovnicu z polohy vízie do reality (akási reverzia
endosymbiózy). Eliminácia chloroplastov v procese vybieºovania biãíkovca Euglena
gracilis antibiotikami je jednou z prv˘ch, ktorá správnosÈ endosymbiotického pôvodu
organel eukaryotickej bunky potvrdzuje takpovediac z druhej strany. ·túdium atakovania plastidov v E. gracilis nadobúda nov˘ rozmer v súvislosti s objavom reziduálnych
plastidov˘ch genómov v parazitick˘ch prvokoch z kmeÀa Apicomplexa. Plastidy pútajú
záujem ako ‰pecifické, nové chemoterapeutické ciele pre inovované lieky, ktoré úãinkujú ako herbicídy bez toho, aby po‰kodzovali hostiteºské bunky cicavcov ãi vtákov.
Napriek na prv˘ pohºad zjavn˘m rozdielom (napr. v zloÏení pigmentov a v poãte povrchov˘ch membrán) v‰eobecne sa akceptuje, Ïe plastidy sú monofyletického pôvodu
– primárna endosymbióza (fotosyntetizujúci prokaryont v eukaryontovi). Tomu nasvedãujú nielen tzv. diagnostické zoskupenia génov v plastómoch rozmanit˘ch organizmov,
ale aj anal˘za v jadre lokalizovan˘ch génov pre plastidové proteíny. Takéto primárne,
dvomi membránami obalené plastidy sa nachádzajú u glaukocystofyta, ãerven˘ch rias
a zelen˘ch rias vrátane vy‰‰ích rastlín, ktoré sa z nich vyvinuli. Následne boli niektoré
z t˘chto rias pohltené in˘mi prvokmi v procese naz˘vanom sekundárna endosymbióza
– endosymbiotická asociácia eukaryotick˘ch hostiteºov a fotosyntetizujúcich eukaryotick˘ch endosymbiontov. V˘sledkom sú organizmy so sekundárnymi, tzv. komplexn˘mi
plastidmi (sú obalené viac ako dvomi membránami, a to 3, ãi 4) – zelené euglenida
a chlorarachniofyta a ãervené chromalveolata pozostávajúce zo ‰tyroch hlavn˘ch línií
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(kryptofyta, haptofyta, heterokontofyta, alveolata). V niektor˘ch prípadoch zostal zachovan˘ aj zbytok jadra pohltenej riasy (nukleomorfa), v˘nimoãne aj mitochondrie. Ak˘si
prechodn˘ stupeÀ medzi plastidmi a endosymbiotick˘mi baktériami predstavujú tzv.
chromatofory, t.j. obligátne intracelulárne cyanobaktérie s redukovan˘m genómom
v amébe Paulinella chromatofora. Porovnanie t˘chto chromatoforov s plastidmi a cyanobaktériami naznaãuje spôsob integrácie fotosyntetizujúceho prokaryonta do ekaryotickej bunky – evolúciu plastidu ako semiautonómnej organely.

L. Kratochvíl
Pﬁírodovûdecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze, Katedra ekologie
lukkrat@email.cz

Evoluce pohlavnû-determinaãních mechanismÛ u plazÛ
V pﬁíspûvku se pokusím definovat jednotlivé pohlavnû-determinaãní mechanismy
obratlovcÛ (environmentálnû vs. genotypicky urãené pohlaví) a struãnû shrnout tﬁi oblasti
v˘zkumu pohlavnû-determinaãních mechanismÛ plazÛ (zejména u ‰upinat˘ch plazÛ)
a mé názory na nû. Zamûﬁím se na: a) proximátní mechanismy urãování pohlaví, b) fylogenezi pohlavnû determinaãních mechanismÛ a evoluci pohlavních chromozomÛ, c) fenotypové dÛsledky jednotliv˘ch typÛ urãování pohlaví.

M. Kundrát
Geological Institute, Slovak Academy of Sciences, Banská Bystrica, Slovak Republic
kundrat@savbb.sk

Neural crest-dependant odontogenic module conserved
in the evolution of craniofacial region in fish and tetrapods
[Konzervatívny charakter odonotogenetického modulu neurálnej li‰ty
v evolúcii kraniofaciálnej oblasti r˘b a ‰tvornoÏcov]
The neural crest is a unique, pluripotent cell population that constitutes a craniate
synapomorphy. The pathways of cranial neural crest migration have been mapped in all
basic types of vertebrate embryos. Numerous studies have confirmed that this cell
population makes a fundamental contribution to development of the head and much of the
rostro-ventral head cartilage and bone is of cranial crest origin.
It has long been axiomatic that neural crest-derived mesenchyme is an essential part
of tooth development in all jawed vertebrates, even though there are no data to
demonstrate this in osteichthyan fish. This has only been established from tetrapods
and leaves open the possibility that mesenchyme of neural crest origin might not
contribute to tooth development in non-tetrapods. Exceptionally, it has been proposed
that the neural crest population is missing in the Australian lungfish (Neoceratodus
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forsteri). Kemp (1– 3) has suggested a unique status for development of the lungfish
dentition, namely that odontogenic interactions occur between ectoderm/endoderm and
mesodermally-derived mesenchyme. This has challenged a generally accepted hypothesis that neural crest is fundamental to effect epithelial-mesenchymal interaction
during evolution of tooth formation in fish. Because there has not been any fate mapping
of neural crest cell relocation into tooth-primordia destinations in any fish I investigated
Kemp’s hypothesis that trigeminal neural crest does not contribute directly to the
formation of teeth as it does in tetrapods.
Here I report the first fate-mapping data for trigeminal crest cells that address the
theory of its involvement in patterning an osteichthyan fish dentition. Experimental results
demonstrate cranial neural crest within lungfish dental mesenchyme, in odontoblasts
forming primary dentine, cranial trabeculae and Meckelian cartilage following DiI
injection into the midbrain of embryos of Neoceratodus subjected to rolling culture for two
weeks. These findings provide the first cell-lineage evidence that cranial neural crest is
fated to ectomesenchyme for tooth development and dentine production in the living
sister-group to tetrapods. This shows that cranial neural crest contribution to teeth is
conserved from this node on the tetrapod phylogeny.
1. Kemp, A., J. Zool., 97–137: 248, 1999.
2. Kemp, A., Res. Tech., 435 – 448: 59, 2002.
3. Kemp, A., Tissue Cell, 401– 426: 35, 2003.
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·túdium polyploidn˘ch komplexov – sieÈovitá evolúcia
verzus klasické kladogramy
(príklady z ãeºade Brassicaceae)
V˘skyt polyploidie u vy‰‰ích rastlín je veºmi ãast˘. PovaÏuje sa za jeden z najãastej‰ích mechanizmov sympatrického vzniku druhov. Predpokladá sa, Ïe väã‰ina druhov
vy‰‰ích rastlín pre‰la v priebehu svojej evolúcie aspoÀ jedn˘m polyploidizaãn˘m cyklom.
U mnoh˘ch polyploidov bol preukázan˘ viacnásobn˘ nezávisl˘ vznik v ãase a priestore,
k˘m u in˘ch sa predpokladá jediná polyploidizaãná udalosÈ. Hybridizácia je ìal‰ím dôleÏit˘m fenoménom, ktor˘ sa podieºa na evolúcii rastlín. MôÏe prebiehaÈ na homoploidnej
alebo alopolyploidnej úrovni. Hybridizácia a polyploidizácia b˘vajú takto úzko prepojené
a sú ãasto dvomi stranami toho istého procesu, priãom majú za následok sieÈovit˘ priebeh
evolúcie.
V ãeºadi Brassicaceae sa uvádzajú základné chromozómové ãísla od x = 4 aÏ do
x = 13 (–17), ão svedãí o komplexnej evolúcii karyotypu. U druhov, resp. rodov s vy‰‰ím
základn˘m ãíslom sa predpokladá paleopolyploidn˘ pôvod. V tejto ãeºadi máme údaje
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o poãtoch chromozómov pre 232 z celkového známeho poãtu 338 rodov a pre 1558
z celkového poãtu 3709 v súãasnosti rozoznávan˘ch druhov. PribliÏne 37 % druhov
je povaÏovan˘ch za polyploidy. Polyploidia hrala v evolúcii ãeºade veºmi v˘znamnú
úlohu (1).
Príkladom rodov s komplexnou sieÈovitou evolúciou, ktorá je spojená s polyploidiou
a hybridizáciou, sú rody Cardamine, Lepidium, Cochlearia. Karyologické, morfologické
a ekologické ‰túdium spolu s anal˘zou viacer˘ch molekulárnych markerov odhalilo komplexn˘ pôvod viacer˘ch polyploidn˘ch druhov rodu Cochlearia (2, 3). Podobne bol zisten˘
komplexn˘ pôvod poãetn˘ch polyploidn˘ch druhov rodu Lepidium (4). Uvedené príklady
ukazujú, Ïe evolúcia t˘chto rodov má jednoznaãne sieÈovit˘ charakter. Rekon‰trukcia
pôvodu polyploidného druhu Cardamine asarifolia ukázala, Ïe na jeho vzniku sa podieºali dva aÏ tri druhy, ktoré sa nachádzali vo vzdialen˘ch pozíciách na kladograme diploidn˘ch európskych zástupcov rodu (5). Podobne sieÈovit˘ charakter má evolúcia polyploidn˘ch taxónov z okruhu Cardamine flexuosa. Areál tohto okruhu zah⁄Àa v‰etky kontinenty
okrem Antarktídy a patria sem lokálne ázijské endemity ako aj kozmopolitné invázne
druhy (6).
1.
2.
3.
4.

Marhold, K., Lihová, J., Pl. Syst. Evol. 259: 143 –174, 2006.
Koch, M., Huthmann, M., Hurka, H., Bot. Acta 111: 411– 425, 1998.
Koch, M., Pl. Syst. Evol. 232: 35 – 49, 2002.
Lee, J. - Y., Mummenhoff, K., Bowman, J. L., Proc. Natl. Acad. Sci. USA 99: 16 835 to
16 840.
5. Lihová, J., Shimizu, K. K., Marhold, K., Molec. Phylogenet. Evol. 39: 759 –786, 2006.
6. Lihová, J., Marhold, K., Kudoh, H. & Koch M. A., Amer. J. Bot. 93: 1206 –1221, 2006.
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Zápolení biologÛ s Darwinem
âeské vydání Monodovy Náhody a nutnosti a sborníku komentáﬁÛ k ní (1) mi poslouÏí
jako ilustrace potíÏí, které biologie paradoxnû mûla a dosud má s Darwinovou teorií. Jde
o smiﬁování vûdy s jejími bezãasov˘mi zákony na jedné stranû, s historick˘m pﬁíbûhem
evoluce na stranû druhé. Monodov˘mi slovy vûda usiluje o zjevení (révelation) toho, co
uÏ implicite je ve svûtû obsaÏeno, zatímco historie je tvoﬁením (création) novinek, které
pﬁed sv˘m objevením se nebyly odvoditelné ãi vypoãitatelné. Úsilím biologÛ – vûdcÛ je
vlastnû evoluci odvysvûtlit tím, Ïe naleznou základní úroveÀ popisu, na které se uÏ nic
historického odehrávat nesmí.
Ze stﬁetu tûchto dvou nesluãiteln˘ch koncepcí (nikoli v‰ak z potﬁení jedné z nich
druhou) by se mûlo odvíjet porozumûní Ïiv˘m bytostem a jejich evoluci.
1. Marko‰ A, ed. (2008) Náhoda a nutnost. Jacques Monod v zrcadle na‰í doby. âerven˘
Kostelec: P. Mervart.
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Anaeróbne mitochondrie v kontexte geologickej histórie Zeme
Mitochondrie sú esenciálne organely eukaryotick˘ch buniek. Prebieha v nich mnoÏstvo
metabolick˘ch dráh vrátane ãasti Krebs-Henseleitovho cyklu (moãovinov˘ cyklus), ß-oxidácia mastn˘ch kyselín, Krebsov cyklus, pyruvátdehydrogenázová metabolická dráha,
syntéza Fe-S klastrov, ãasÈ glukoneogenézy ãi syntézy hému. Popri tomto mnoÏstve
funkcií je zrejme v‰eobecne najznámej‰ia ich úãasÈ na energetickom metabolizme, ktor˘
sa ãasto mylne a akoby mimovoºne, automaticky, asociuje s prítomnosÈou kyslíka. Striktne
aeróbne mitochondrie, v ktor˘ch prebieha v˘luãne aeróbna respirácia vyuÏívajúca
kyslík, sú v‰ak len jedn˘m typom mitochondrií. Fakultatívne anaeróbne mitochondrie sú
schopné vyuÏívaÈ alternatívne terminálne akceptory elektrónov (napr. fumarát), k˘m
hydrogenozómy extrahujú extra porciu energie z pyruvátu prostredníctvom substrátovej
fosforylácie. Na tieto mitochondrie anaeróbnych eukaryotov sa najãastej‰ie nazerá ako
na dôsledok adaptácie na anaeróbne prostredie z pôvodne aeróbnych mitochondrií.
PrítomnosÈ enzymatického aparátu, ktor˘ sa u aeróbnych mitochondrií nevyskytuje sa pri
danom uhle pohºadu vysvetºuje rozsiahlym horizontálnym transferom génov z mikroorganizmov ob˘vajúcich dané anaeróbne prostredie.
Nové geochemické poznatky spolu s pokrokom v odhaºovaní fylogenetick˘ch vzÈahov
medzi rôznymi líniami eukaryotov podporujú alternatívne vysvetlenie existencie anaeróbnych mitochondrií. Nov˘ model geochémie oceánov v Proterozoiku, teda v ãasovom intervale do ktorého spadá vznik eukaryotick˘ch buniek, ukazuje, Ïe oceány boli po väã‰inu
ãasu tohto geologického obdobia anoxické a zároveÀ sulfidické. Aktuálne delenie eukaryotov do ‰iestich superskupín, na detailoch ktorého sa stále pracuje, súãasne odhaºuje, Ïe
anaeróbne mitochondrie, vrátane hydrogenozómov a nedávno objaven˘ch mitozómov, sa
vyskytujú v kaÏdej jednej z t˘chto skupín a nie iba v striktne vymedzen˘ch, izolovan˘ch
„zvlá‰tnych“ líniách. Vzaté dokopy, tieto vzájomne kompatibilné pokroky v geológii a biológii zdôrazÀujú evoluãnú dôleÏitosÈ energetického metabolizmu nezávislého od prítomnosti kyslíka v mitochondriách ako dávnej stopy prostredia, v ktorom eukaryoty vznikli
a rozãlenili sa do hlavn˘ch fylogenetick˘ch línií. V zrkadle nov˘ch poznatkov práve strikne
aeróbne eukaryoty, medzi ktoré sa radíme aj my ºudia, sú tie, ktoré sa adaptovali na zmeny
globálneho rozsahu spojené s okysliãovaním oceánov na konci Proterozoika.

J. Michalík
Geologick˘ ústav Slovenskej akadémie vied, Dúbravská cesta 9, P.O.Box 109,
840 05 Bratislava; geolmich@savba.sk

Evolúcia na rozhraniach
Lamarckova my‰lienka evolúcie organizmov „lineárnou transmutáciou“ sa práve doÏíva 206 rokov (1). Ako to uÏ b˘va, zhruba rovnaké trvanie má aj opaãn˘ Cuvierov pohºad
na evolúciu, ktor˘ vyznával druhovú nemennosÈ a zmeny dávnovek˘ch faun vysvetºoval
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ich opätovn˘m niãením prírodn˘mi katastrofami (predstavoval si ich ako celosvetové záplavy, jeho nasledovníci túto predstavu vystriedali globálnymi zaºadneniami, vulkanick˘mi
kataklyzmami, ãi pohromami prichádzajúcimi z kozmického priestoru). Oba názory za
ostatn˘ch dvesto rokov predstavujú limity ‰irokého a zloÏitého prúdu hypotéz, Ïiven˘ch
a niãen˘ch nov˘mi metódami a poznatkami, priãom prevahu obãas získavajú „ortodoxní
evolucionisti“, inokedy „katastrofisti“. Oba tábory sa dovolávajú dôkazov z oblasti porovnávacej anatómie, embryológie, populaãnej, ãi molekulárnej genetiky, matematickej ‰tatistiky, biogeografie, ãi sociobiológie (2).
Priame fosílne doklady v˘voja boli mnoh˘mi bádateºmi odsúvané na vedºaj‰iu koºaj
s odvolávaním sa na neúplnú zachovanosÈ fosílií (zväã‰a len kostry a len vzácne aj odtlaãky mäkk˘ch tiel organizmov), alebo fosílneho záznamu ako celku (udáva sa, Ïe zhruba
len milióntina z celkového poãtu Ïijúcich organizmov v biocenóze má ‰ancu zachovaÈ sa
ako fosílie, priãom len ãasÈ z nich môÏe byÈ nájdená a podrobnej‰ie ‰tudovaná). Práve
toto podceÀovanie paleontologick˘ch dôkazov evolúcie viedlo in˘ch k horúãkovitému
hºadaniu „ch˘bajúcich ãlánkov“ v˘voja. Napriek tomu, Ïe táto snaha mnoh˘m pripomínala
boj s vetern˘mi mlynmi, viedla k mnoh˘m epochálnym objavom (1852 – línia prakoní
z Pikermi, 1861– Archaeopteryx, 1872 – zubaté vtáky Ichthyornis a Hesperornis, 1891 –
Pithecanthropus z Trinilu, 1929 – Australopithecus z Taungu, 1961 – Homo habilis, 1991
– operené dinosaury z Liaoningu, atì). Snaha o doplÀovanie evoluãn˘ch línií bola v‰ak
úspe‰ná aj v prípade oveºa menej atraktívnych foriem a taxónov a viedla k doplneniu nesmierne zloÏit˘ch a rozko‰aten˘ch v˘vojov˘ch línií, vonkoncom nepodobn˘ch konceptu
lamarkovskej lineárnej v˘vojovej línie od baktérií ku ãloveku ako vrcholu tvorstva. Naopak,
mnoÏstvo vetiev diverguje ãasto neãakan˘mi smermi a neraz sa stráca v neznámom, dostatoãne nepreskúmanom materiále. Urãit˘m prekvapením bola aj relatívne veºká stálosÈ
niektor˘ch taxónov (Lingula), alebo v˘vojov˘ch línií po neuveriteºne dlhé ãasové obdobia,
a naopak, revoluãne krátke obdobia náhlych zvratov, ktoré v geologickom okamihu od
základu zmenili charakter celého organického sveta. Toto zistenie viedlo k formulovaniu
teórie „preru‰ovanej rovnováhy“ vo v˘voji (3) a k oÏiveniu záujmu o príãiny a priebeh období masového vymierania v histórii Ïivota na Zemi.
Ukázalo sa Ïe história v˘voja Ïivota na Zemi poãas ostatnej pol miliardy rokov bola
preru‰ená piatimi (resp. ‰iestimi) v˘znamn˘mi udalosÈami ktoré znamenali v˘znamnú,
temer fatálnu redukciu foriem Ïivota v ekosystémoch (4). Príãiny t˘chto masov˘ch vymieraní nie je vo v‰etk˘ch prípadoch moÏné jednoznaãne vysvetliÈ.
1. Prvá, spodnokambrická kríza prebehla po explózii Ïivota s karbonátovou kostrou, ktorá
vytvorila neopakovateºn˘, exotick˘ svet tvorov, celkom nepodobn˘ neskôr známym
formám. Postihla v‰etky metazoa, ktoré nahradili zväã‰a len povlaky cyanobaktérií. Za
príãinu vymierania b˘va oznaãovaná anoxia spojená s transgresiou, vpád studen˘ch
vôd zapríãiÀujúci zdvih termoklíny, extraterestrick˘ impakt (pre ktor˘ v‰ak ch˘ba irídiová anomália), argumenty v‰ak spoºahlivo nedokazujú Ïiaden z variantov vysvetlenia.
2. Vrchno ordovická kríza (hirnantsk˘ event) spôsobila redukciu konodontoforíd, nautilidn˘ch hlavonoÏcov, akritárch, brachiopodov na menej neÏ 20 % pôvodn˘ch taxónov
pred 450 miliónmi rokov. Najlep‰ie preÏili taxóny zná‰ajúce prudké ochladenie vody,
ão svedãí pre emerziu (odhaduje sa na 100 m) vyvolanú krátkym glaciálom. V arktickej
Kanade a âíne bola zistená irídiová vrstviãka, pomer Co/Ir v‰ak nezodpovedá mimozemskému pôvodu. Kríza znamenala katastrofu pre planktón, bentos preÏil oveºa
lep‰ie.
3. Devónske krízy prebehli v troch etapách (taghanická, kelwasserská, hangenbergská)
pred viac neÏ 360 miliónmi rokov. Prvá z nich postihla najmä hlb‰ie bentické pro-
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stredia, druhá rífové ekosystémy, k˘m tretia nektonické a planktonické organizmy.
S dobou vymierania sa viaÏu koncentrácie irídia, mikrotektitov, ‰okovan˘ch kremenn˘ch z⁄n a dokonca zachované meteorické krátery: ‰védsky Siljan a ãínsky Taihu.
Napriek t˘mto indíciam existujú viaceré pochybnosti a kontraverzné teórie o príãinách
tohto vymierania (5), vyslovená bola aj hypotéza o radiogénne Ïiarenie produkujúcej
nove Nemesis, ku ktorej sa má Zem pribliÏovaÈ kaÏd˘ch 100 miliónov rokov….
4. Najväã‰ie vymieranie v histórii Ïivota prebehlo pred 250 miliónmi rokov na hranici
paleozoika a mezozoika, kedy vymrelo aÏ 96 % v‰etk˘ch foriem Ïivota na Zemi (5).
V˘-razná negatívna anomália izotopu uhlíka indikuje kolaps produktivity. V dobe vymierania vrcholila vulkanická aktivita sibírskych trapov˘ch ãadiãov, ktorá podºa zmien
obsahov izotopov kyslíka spôsobila náhly vzrast teplôt o 6 °C.
5. Triasovo-jursk˘ hraniãn˘ event spôsobil vymretie asi 85 % taxónov na Zemi, prebehol
pred 200 miliónmi rokov. Zaniklo mnoÏstvo potomkov foriem, ktoré dokázali preÏiÈ
permsko-triasové vymieranie, niektoré organické skupiny temer vymreli. V peºov˘ch
asociáciach badaÈ náhly zlom v prospech vlhkomiln˘ch foriem, ão súhlasí s krátkodobou prudkou zmenou indikovanou izotopmi. Poãas krízy vyvrcholil vulkanizmus
v strednom Atlantiku, ale aj v juÏnej Afrike. Známa je línia meteorick˘ch kráterov od
Severnej Ameriky (Red Wings, Manicouagan) po Euráziu (Rochechouart, Omolon),
poloha s irídiom, sklenen˘mi guºôãkami a seizmicky deformovan˘mi sedimentami
z tejto doby.
6. Najpopulárnej‰ie zo v‰etk˘ch vymieraní na konci kriedového útvaru prakticky vyhladilo
mezozoickú faunu vrátane dinosaurov, amonitov a ìal‰ích foriem (6). Vymreli celé ãeºade lastúrnikov, koralov, gastropodov, a mnoÏstvo ìal‰ích. Vymieranie b˘va spájané
s dopadom bolidu do oblasti Chicxulub na poloostrove Yucatan pred 65 miliónmi
rokov, kde vznikol 200 km ‰irok˘ impaktov˘ kráter. Celá priºahlá oblasÈ Ameriky je posiata meteorick˘m sklom, zrnami ‰okovaného kremeÀa a zirkónu, stopy zemetrasn˘ch
væn a irídiová vrstviãka sú prakticky vo v‰etk˘ch neritick˘ch oblastiach sveta. Nov‰ie v˘sledky v‰ak ukazujú, Ïe aj keì pád chuxulubského impaktora je nesporne potvrden˘,
nie je celkom isté, ãi má bezprostrednú súvislosÈ s maximom vymierania (moÏno ìal‰í
dosiaº neznámy impakt o 60 tisíc rokov neskôr?).
Napriek dvesto rokom ‰túdia v˘vojovej teórie a mnoÏstvu epochálnych objavov, ktoré
pozdvihli úroveÀ ná‰ho poznania, sa ukazuje, Ïe v pochopení evolúcie Ïivota sme stále
e‰te v zaãiatkoch a vysvetlenie v‰etk˘ch jej zloÏitostí si vyÏiada e‰te mnoÏstvo práce.
1. Lamarck, de, J. B. P. A., Recherches sur l'organisation des corps vivants, Paris, 1802.
2. Larson, E. J., Evolution – the remarkable history of a scientific theory, Modern Library
N. York, 350 p., 2004.
3. Eldredge, N., Gould, S. J., in Schopf,T. J. M., Models in Paleobiology. Freeman,
Cooper, S, Francisco, 1972.
4. Hallam, A., Wignall, P. B., Mass extinction and their aftermath, Oxford Univ. Press,
320 p., 1997.
5. Raup, D. M., Extinction: Bad genes or Bad luck? Norton Comp. London - N. York, 188 p.,
1991.
6. Frankel, C., The End of the dinosaurs. Cambridge Univ. Press, 223 p., 1999.
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Reprodukãno-izolaãné bariéry mlokov
– anal˘za hybridn˘ch zón
Speciácia a udrÏiavanie integrity (biologického) druhu sú úzko spojené s reprodukãno-izolaãn˘mi bariérami, ktoré zabraÀujú toku génov medzi diferencovan˘mi populáciami.
Tradiãná klasifikácia reprodukãno-izolaãn˘ch bariér rozli‰uje bariéry prezygotické a postzygotické. Medzi prezygotické bariéry patrí behaviorálna (páreniu dvoch druhov bráni odli‰né reprodukãné správanie), ekologická (druhy sú ekologicky diferencované), mechanická (nekompatibilita reprodukãn˘ch orgánov) a gametická (nekompatibilita gamét)
izolácia. V prípade, Ïe prezygotické bariéry nie sú dostatoãne úãinné a nastane oplodnenie, hybridy môÏu maÈ zníÏenú fertilitu alebo ÏivotaschopnosÈ a to buì bez ohºadu na
prostredie v akom sa nachádzajú („intrinsic barriers“) alebo len v istom type ekologického prostredia („extrinsic barriers“). Okrem typu bariéry (bariér) zabraÀujúcich medzidruhovej hybridizácii v súãasnosti sú dôleÏité aj bariéry, ktoré bezprostredne spôsobili
reprodukãnú izoláciu a vznik druhov v minulosti.
Reprodukãno-izolaãné bariéry a akési „dokonãievanie“ speciácie moÏno dobre sledovaÈ na hybridn˘ch zónach (HZ). HZ sú oblasti kde sa geneticky odli‰né formy stretávajú, kríÏia a vytvárajú hybridné potomtvo. Charakter HZ môÏu determinovaÈ ako ekologické a behaviorálne mechanizmy, tak nekompatibilita genómov hybridizujúcich taxónov
(selekcia proti hybridom) a ich disperzné moÏnosti. Podºa distribúcie rodiãovsk˘ch
a rôznych hybridn˘ch genotypov (F1, F2, spätné hybridy) môÏno rozlí‰iÈ dva typy HZ –
unimodálne a bimodálne. K˘m populácie v unimodálnych zónach sú zloÏené prevaÏne
z intermediátnych hybridov, v populáciach v bimodálnych zónach prevaÏujú rodiãovské
genotypy a hybridy geneticky aj fenotypovo podobné rodiãom. Hybridizujúce taxóny tvoriace unimodálne zóny sú spravidla reprodukãne izolované v dôsledku pôsobenia postzygotick˘ch bariér, medzi taxónmi tvoriacimi bimodálne zóny sú väã‰inou dobre vyvinuté
prezygotické (ekologické, behaviorálne) bariéry.
U mlokov rodu Triturus je medzidruhová hybridizácia pomerne ãastá. Na príklade
charakteru hybridn˘ch zón niekoºk˘ch taxónov sa pokúsime poukázaÈ na reprodukãno-izolaãné bariéry zamedzujúce medzidruhovému toku génov. Druhy fylogeneticky
vzdialenej‰ie sú charakteristické ekologick˘mi a behaviorálnymi izoláciami, aj keì pri
laboratórnom alebo príleÏitostnom kríÏení v prírode vykazujú aj v˘raznú zníÏenú ÏivotaschopnosÈ a fertilitu hybridov. Naopak druhy fylogeneticky blízke sa neodli‰ujú v˘razne
ekologicky a behaviorálne, ale ich hybridy sú menej Ïivotaschopné a majú zníÏenú fertilitu. Na základe t˘chto porovnávacích zistení moÏno kon‰tatovaÈ, Ïe prezygotické reprodukãné bariéry sa zrejme zakladajú ako prvé, napriek tomu, Ïe bariéry postzygotické
úãinnej‰ie bránia medzidruhovému toku génov.
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Fotosyntetick˘ pÛvod parazitÛ kmene Apicomplexa
Objev apikoplastu, nefotosyntetického reliktního plastidu apikomplex, na konci 90. let
minulého století, vedl k pﬁesvûdãení, Ïe Apicomplexa mají fotosyntetického pﬁedka.
Teprve nedávno v‰ak byla izolována ﬁasa Chromera velia, patrnû symbiont korálÛ, která
je, na základû fylogenetické anal˘zy na bázi jadern˘ch, plastidov˘ch a mitochondriálních
genÛ, povaÏována za nejbliÏ‰ího fotosyntetického pﬁedchÛdce apikomplex. Hlavním
znakem spojujícím plastid chromery s apikoplasty je v‰ak pouÏívání nekanonického kódu
pro tryptofan. Zatímco v‰echny fotosyntetické plastidy pouÏívají UGG, plastid chromery
a apikoplasty kokcidií kódují tryptofan nekanonicky pomocí UGA tripletu. Plastidov˘
genom C. velia je kruhov˘ o velikosti asi 130 kb, jadern˘ genom je pak velmi mal˘ a jeho
velikost se pohybuje mezi 10 –12 Mbp. Velikost mitochondriálního genomu se nám nepodaﬁilo zjistit, je ale zﬁejmé, Ïe jeho organizace je podobná té u apikomplex pﬁípadnû
dinoflagelátÛ.

R. PantÛãek
Ústav experimentální biologie – Oddûlení genetiky a molekulární biologie,
Pﬁírodovûdecká fakulta, Masarykova univerzita, Kotláﬁská 2, 611 37 Brno,
pantucek@sci.muni.cz

Evoluce biãíkat˘ch bakteriofágÛ z pohledu srovnávací genomiky
Bakteriofágy (zkrácenû fágy) jsou viry prokaryot, jejichÏ hostiteli jsou mikroorganismy
ze skupiny bakterií a archeí. Vyskytují se v nejrÛznûj‰ích prostﬁedích, nejãastûji ve vodách
a sedimentech oceánÛ, ústí ﬁek, v pÛdû, v intestinálním traktu ÏivoãichÛ, v odpadních vodách, v prostﬁedí biotechnologick˘ch provozÛ a v neposlední ﬁadû ve stavu profágÛ v lyzogenních bakteriálních kmenech. Pﬁedpokládá se, Ïe kaÏd˘ bakteriální druh má v prÛmûru
10 druhÛ fágÛ. Fágy jsou tedy nejpoãetnûj‰ími biologick˘mi objekty v biosféﬁe a jejich
poãet se odhaduje aÏ na 1031. Nejpoãetnûj‰í a souãasnû nejlépe prostudovanou skupinu
tvoﬁí biãíkaté fágy (Caudovirales) reprezentované zhruba 5 000 izoláty klasifikovan˘mi do
3 ãeledí (Myoviridae, Siphoviridae a Podoviridae), coÏ je 96 % v‰ech dosud znám˘ch
fágÛ. V databázi GenBank je v souãasnosti publikováno pﬁibliÏnû 500 dokonãen˘ch fágov˘ch genomÛ a zhruba stejn˘ poãet byl odhalen ve stavu profága v sekvencovan˘ch bakteriálních genomech. Profágy tedy zaujímají 10 – 20 % bakteriálního genomu. Z hlediska
morfologick˘ch pozorování jsou biãíkaté fágy nejãastûji zastoupeny u enterobakterií (820),
Lactococcus (660), Bacillus (420), Pseudomonas (400), Staphylococcus (250), Streptococcus (200), Vibrio (190), Clostridium (170), Lactobacillus (150), Rhizobium (150)
a Listeria (200).
Fágy jsou ﬁazeny mezi variabilní genetické elementy. Obecnû je akceptována
Botsteinova modulární teorie formulovaná pﬁed tﬁiceti lety, podle které je jejich genom
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mozaikou sloÏenou z funkãních genov˘ch modulÛ neboli kazet, které dohromady pﬁedstavují spoleãnou zásobárnu genÛ, z níÏ mÛÏe populace fágÛ ãerpat. Urãit˘ funkãní modul
u jednoho fága mÛÏe b˘t nahrazen jin˘m sekvenãnû zcela nepodobn˘m modulem z jiného
fága, kter˘ má stejnou nebo podobnou funkci. Úseky genÛ pro jednotlivé funkce (lyzogenie, replikace, regulace transkripce, sbalování, struktura hlavy, struktura biãíku, vlákna
biãíku a lyze) mohou b˘t u pﬁíbuzn˘ch fágÛ prostﬁednictvím rekombinace mezi konzervativními sekvencemi oddûlujícími jednotlivé moduly témûﬁ libovolnû zamûÀovány, av‰ak
poﬁadí jednotliv˘ch modulÛ zÛstává zpravidla zachováno. Na základû této teorie mají jednotlivé genové moduly, spí‰e neÏ celé fágové geonomy, relativnû nezávislou evoluãní historii. V prÛbûhu vertikální evoluce fágÛ tedy dominuje horizontální pﬁenos genÛ. Biãíkaté
fágy se navíc vyznaãují znaãnû variabilní velikostí genomu. Mezi nejvíce konzervativní
fágové geny patﬁí geny kódující fágovou terminázu, portálov˘ protein, fágovou proteázu,
jeden z proteinÛ biãíkov˘ch vláken a fágov˘ endolyzin. Podobnost bakteriofágov˘ch genÛ
je pﬁitom mnohem více patrná na úrovni sekvencí proteinÛ neÏ na úrovni DNA a mÛÏe se
vyskytovat i u velmi vzdálen˘ch fágÛ klasifikovan˘ch do rÛzn˘ch ãeledí. To nasvûdãuje
skuteãnosti, Ïe biãíkaté fágy mohly vzniknout bûhem evoluce v nûkolika nezávisl˘ch událostech. Anal˘za genomÛ biãíkat˘ch fágÛ s dsDNA ukázala, Ïe bûhem jejich evoluce dochází kromû pﬁeskupení genÛ v dÛsledku ãast˘ch rekombinaãních událostí také k získání
nov˘ch genÛ jako jednoduch˘ch genetick˘ch elementÛ naz˘van˘ch morony. Tento proces
svûdãí o modelu ãasné evoluce virÛ, ve kterém jsou viry povaÏovány spí‰e za partnery
vzájemné ko-evoluce s jejich hostitely, neÏ za elementy odvozené z bunûk.

R. Pipík
Geologick˘ ústav SAV, Severná 5, 974 01 Banská Bystrica
pipik@savbb.sk

Paleobiografick˘ v˘voj dne‰nej nemorskej fauny Európy
Nemorská mezozoická fauna nebola v˘znamne ovplyvnená udalosÈami na K/T hranici,
av‰ak evidentn˘ pokles diverzity v strednej kriede je spojen˘ s biotick˘mi a abiotick˘mi
faktormi. Od tohoto obdobia vzrastá diverzita európskej fauny na rodovej úrovni v dôsledku imigrácie a ‰peciácie.
Pôvod dne‰n˘ch nemorsk˘ch druhov je moÏné hºadaÈ v období neogénu, ktoré pre
Európu znamenalo postupné formovanie pohorí vzniknut˘ch alpínskym vrásnením a ochladzovanie vyrovnanej, teplej a humidnej klímy k chladnej‰ím a oscilujúcim klimatick˘m
podmienkam. Kontinentálne vodné prostredie osídlila fauna, ktorej v˘voj ovplyvÀovali nestabilné fyzikálne faktory prostredia. Identifikované boli v‰etky dne‰né ekologické skupiny
s v˘nimkou oligotitanofiln˘ch a reofóbnych druhov, priãom prevaÏujú holarktické a sexuálne sa rozmnoÏujúce druhy. Navy‰e sa ukazuje, Ïe geografick˘ areál niektor˘ch jaskynn˘ch a podzemn˘ch druhov sa nemení od miocénu.
Osobitnú pozíciu zaberajú miocénne dlhoveké jazerá s endemickou faunou, ktorá je
v˘sledkom invázie a adaptácie fauny z okolit˘ch biotopov. Hlavnú úlohu pri procese vnútrojazernej evolúcie mali veková a ekologická stabilita jazerného sytému a reprodukãná
stratégia. Zánikom miocénnych dlhovek˘ch jazier do‰lo k vymiznutiu endemickej fauny,
ktorá len v ojedinel˘ch prípadoch bola na druhovej úrovni schopná migrácie.
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Evoluce savãího karyotypu
Karyotyp, tvoﬁen˘ kompletní sadou chromosomÛ somatick˘ch bunûk, representuje
nejvy‰‰í úroveÀ organizace genomu. Karyotypy jednotliv˘ch druhÛ vykazují velkou rozmanitost v poãtu chromosomÛ a jejich morfologii. Od poloviny dvacátého století se savãí
cytogenetika postupnû stala dÛleÏit˘m nástrojem evoluãních a taxonomick˘ch studií.
Karyotypová evoluce mÛÏe b˘t popsána jako akumulace urãitého souboru chromosomálních pﬁestaveb ve specifické linii. Chromosomální pﬁestavby jsou zdrojem genetické diversity nutné pro chromosomální evoluci. Pﬁestavby u savcÛ zahrnují translokace, inverse, delece a duplikace jakoÏ i centromerick˘ posun a vznik dodateãn˘ch (B) chromosomÛ. Pﬁes
rÛznorodost karyotypÛ jednotliv˘ch druhÛ savcÛ sekvenování genomÛ odhalilo vysokou
konzervovanost pﬁepisovan˘ch sekvencí a poﬁadí genÛ mezi organismy. U savcÛ jsou tyto
konzervované ãásti DNA (syntenní bloky) ãasto pﬁedstavovány cel˘mi chromosomy nebo
rameny chromosomÛ, které mohou b˘t sdíleny i vzdálenû pﬁíbuzn˘mi druhy. Rozdíly
v poãtu a morfologii chromosomÛ jsou zpÛsobené rÛzn˘mi kombinacemi seskupení
tûchto syntenních blokÛ. Pﬁi studiu karyotypov˘ch vztahÛ se vyuÏívá hybridizace fluorescenãnû znaãen˘ch chromosom-specifick˘ch DNA sond urãitého druhu na chromosomy
sledovaného druhu. Tato metoda, známá jako mezidruhová fluorescenãní in situ hybridizace (cross-species FISH) nebo ZOO-FISH, umoÏÀuje odhalit homologní oblasti mezi
druhy.
Na pﬁíkladu podãeledi Bovinae a ãeledi Equidae jsou demonstrovány moÏnosti molekulární cytogenetiky v této oblasti. Podãeleì Bovinae (tuﬁi) zahrnuje asi 23 souãasn˘ch divok˘ch druhÛ. Evoluce jejich karyotypu se vyznaãuje velmi ãast˘m v˘skytem centrick˘ch
fúzí / fizí a tandemov˘ch translokací, takÏe poãet chromosomÛ (2n) se pohybuje od 60 do
30. Pozoruhodné je, Ïe se zde vyskytují i sex-autosomální fúze bez zjevného negativního
vlivu na prÛbûh meiotického dûlení. âeleì Equidae (koÀovití) zahrnuje asi sedm Ïijících
druhÛ koÀÛ, zeber a oslÛ. PﬁestoÏe ãeleì je zastoupena jedin˘m rodem Equus, jednotliví
zástupci se velmi li‰í v diploidním poãtu chromosomÛ, kter˘ se pohybuje v rozmezí od 32
u E. zebra hartmannae (zebra Hartmannové) po 66 u E. Przewalskii (kÛÀ Pﬁevalského).
Tato variabilita svûdãí o rychlé karyotypové evoluci ãeledi bûhem fylogeneze. Kromû toho
je ãeleì pozoruhodná polymorfizmem poãtu chromosomÛ, vyskytujícím se u ãtyﬁ ze sedmi
jejich zástupcÛ. Polymorfizmus je u v‰ech tûchto druhÛ zpÛsoben fúzí/fizí chromosomu
kter˘ je homologní s koÀsk˘mi chromosomy 2q/3q.
Znalost karyotypov˘ch vztahÛ mezi rÛzn˘mi druhy je pﬁedpokladem pro pochopení
fylogeneze karyotypÛ a rekonstrukci karyotypÛ spoleãn˘ch pﬁedkÛ.
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Teplo, vlhko, boj o Ïivot: Ekologické pﬁedpoklady evoluce diversity
Biologická diverzita je hlavním produktem evoluce. Je o ní známo, Ïe je velmi nerovnomûrnû rozdûlená mezi jednotlivé taxony i mezi geografické oblasti. Pﬁíãiny této nerovnomûrnosti (projevující se napﬁíklad v tom, Ïe vût‰ina druhÛ Ïije v tropech, nebo v tom,
Ïe vût‰ina druhÛ je mal˘ch) jsou studovány nejménû od Darwina. Teprve dnes se v‰ak
blíÏíme k formulaci univerzální teorie biodiverzity, zaloÏené na znalosti faktorÛ, které
ovlivÀují rychlosti speciace a extinkce. Speciace je podle této teorie ovlivnûna hlavnû
rychlostí metabolismu na jednotku hmotnosti tûla, která predikovatelnû roste s teplotou
a klesá s velikostí tûla. Rychlost extinkce pﬁitom klesá s velikostí populací, kterou ovlivÀuje produktivita prostﬁedí. Oba dva procesy v‰ak sloÏitû interagují, takÏe zv˘‰ení rychlosti speciace mÛÏe prostﬁednictvím zmen‰ení populací zvy‰ovat zároveÀ rychlost extinkce. Pﬁesto v‰ak tato teorie dává kvantitativní predikce (t˘kající se rychlosti evoluce
a speciace v rÛznû teplém prostﬁedí nebo rozdílÛ mezi endotermy a ektotermy), které jsou
s vût‰ím ãi men‰ím úspûchem testovány. Zdá se nicménû, Ïe vskutku univerzální teorie
evoluce biologické rozmanitosti bude muset zahrnout téÏ mezidruhové interakce, a to
hlavnû ty, které rozhodují o dynamice ‰íﬁení jednotliv˘ch druhÛ v prostoru a o hranicích
areálÛ roz‰íﬁení.

ª. Tomá‰ka, J. Nosek
Katedry genetiky a biochémie, Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského
v Bratislave, Mlynská dolina, 842 15 Bratislava; tomaska@fns.uniba.sk

Adaptaãn˘ v˘znam negenetickej variability
Je súãasnou módou zdôrazÀovaÈ, Ïe sa nachádzame v postgenómovej ére, ktorá pre
biológiu priná‰a nové v˘zvy. Poznáme kompletné sekvencie genómov desiatok proi eukaryotick˘ch organizmov a získali sme tak obrovské mnoÏstvo dát, ktoré nevieme
interpretovaÈ. Nevieme, aká je funkcia produktov jednotliv˘ch génov a ich interakcií
v bunkách. Nepoznáme detailné mechanizmy biogenézy vnútrobunkov˘ch ‰truktúr. Stále
len tu‰íme, ako sú koordinované a regulované procesy proliferácie, vnútrobunkovej signalizácie, diferenciácie a migrácie, ktor˘ch pochopenie je tak dôleÏité pre ná‰ ãasto
márny boj s nádorov˘mi ochoreniami. Sme e‰te stále ìaleko od odhalenia princípov ontogenézy mnohobunkov˘ch organizmov. A hustá hmla zahaºuje tajomstvá nervovej sústavy,
predov‰etk˘m mozgov˘ch funkcií. Stanovenie poradia nukleotidov v genómoch modelov˘ch organizmov predstavuje nesmierny úspech modern˘ch technológií. Pre pochopenie
vy‰‰ie uveden˘ch problémov v‰ak zìaleka nestaãí. Digitálny zápis v nukleovej kyseline
je totiÏ interpretovan˘ v kontexte, ktor˘ je ‰pecifick˘ pre danú bunku a prostredie (vonkaj‰ie i vnútorné), v ktorom sa nachádza. Ak je interpretácia zápisu závislá od kontextu,
tak tá istá digitálna in‰trukcia môÏe maÈ niekoºko alternatívnych a ãasto dramaticky odli‰n˘ch interpretácií. Bunkov˘ kontext pozostáva z niekoºk˘ch navzájom prepojen˘ch

– 25 –

ABSTRAKTA Z KONFERENCE
a hierarchizovan˘ch úrovní, ktor˘ch molekulárna podstata je stále nejasná. Je do istej
miery paradoxné a neintuitívne, Ïe podstatnú ãasÈ kontextu individuálnych buniek ovplyvÀujú stochastické procesy (1– 3). Klonálne populácie buniek (pro- i eukaryotick˘ch), napriek svojej genetickej identite vykazujú vysokú mieru morfologickej, fyziologickej, ãi
metabolickej heterogenity, ãasto sprevádzanej vznikom bunkov˘ch typov s odli‰n˘mi
funkciami. Synchronizované bunkové kultúry sa po niekoºk˘ch generáciách „rozpadajú“
do rôznych ‰tádií bunkového cyklu. ·truktúry (napr. organely, cytoskeletálny systém),
v rámci jednej bunky vykazujú znaãn˘ stupeÀ variability a dynamickej nestability. Oblasti
genómu s identick˘m poradím nukleotidov a rovnak˘mi funkciami (napr. teloméry) sa od
seba odli‰ujú v niekoºk˘ch merateºn˘ch parametroch. Heterogenita pozorovaná na medzii vnútrobunkovej úrovni je ãasto v˘sledkom náhodn˘ch dejov (‰umu; noise) v aktivácii/
inaktivácii transkripãn˘ch faktorov, resp. prístupnosti regulaãn˘ch sekvencií transkripãnému aparátu; aktivácii/inaktivácii bunkov˘ch signálnych dráh; v lokalizácii regulaãn˘ch
komponentov v rámci buniek; v stabilizácii/destabilizácii (DNA-) proteínového komplexu,
alebo príslu‰nej bunkovej ‰truktúry. MôÏe maÈ heterogenita, ktorá je v˘sledkom molekulárneho ‰umu, adaptaãn˘ v˘znam? Ad extremum, neboli komponenty bunkov˘ch regulaãn˘ch dráh selektované prírodn˘m v˘berom aj preto, Ïe umoÏÀujú generovaÈ negenetickú variabilitu? Je stále viac evidentné, Ïe architektúra genetick˘ch a signálnych sietí
a regulaãn˘ch obvodov je nastavená tak, Ïe náhodné perturbácie sú ãasto usmernené do
konkrétnych bunkov˘ch v˘stupov, ão umoÏÀuje transformovaÈ ‰um do deterministick˘ch
procesov. Táto stratégia dramaticky zvy‰uje repertoár moÏností, ktoré individuálnym
bunkám poskytuje ich genetická v˘bava a predstavuje jednoducho elegantn˘ spôsob zvy‰ovania biologickej komplexity s limitovan˘m poãtom proteín-kódujúcich génov.
1. Spudich, J. L., Koshland, D. E., Nature, 467– 471: 262, 1976.
2. Raser, J. M., O’Shea, E. K., Science, 2010 – 2013: 309, 2005.
3. Losick, R., Desplan, C., Science, 65 – 68: 320, 2008.
Ná‰ v˘skum je podporovan˘ grantami Fogarty International Research Collaboration
Award (2-R03-TW005654-04A1 (ª.T.)), Howard Hughes Medical Institute (55005622
(J.N.)), APVT/APVV (20-001604 (ª.T.); 0024-07 (J.N.)) a VEGA (1/3247/06 (ª.T.);
1/0219/08 (J.N.)).

J. TurÀa
Katedra molekulárnej biológie, Prírodovedecká fakulta, Univerzita Komenského,
Bratislava
turna@fns.uniba.sk

Horizontálny génov˘ prenos a jeho úloha v evolúcii.
Horizontálny génov˘ prenos (HGT) je prenos genetického materiálu priamo do Ïivej
bunky alebo organizmu a následnú expresiu takto prenesenej informácie. HGT je intenzívny, dobre dokumentovan˘ a akceptovan˘ predov‰etk˘m medzi prokaryotmi, kde hrá
hlavnú úlohu v evolúcii génomov. Jeho v˘znam v adaptácii baktérii na zmeny v prostredí
je ìaleko v˘znamnej‰í ako úloha jednoduch˘ch bodov˘ch mutácií. S oveºa väã‰ími v˘hradami sa stretávame pri akceptovaní úlohy HGT v eukaryotoch resp. medzi eukaryotmi
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a prokaryotmi a naopak. Existencia tohto procesu je zvlá‰È dôleÏitá nielen z pohºadu evolúcie, ale najmä pri hodnotení biologickej bezpeãnosti spojenej s vyuÏívaním geneticky
modifikovan˘ch organizmov.
Horizontálny génov˘ prenos vyÏaduje niekoºko krokov ako sú absorpcia DNA, jej integrácia a expresia. Ak získaná DNA nepriná‰a selektívnu v˘hodu, je pravdepodobné, Ïe
sa v polácii stratí. PravdepodobnosÈ, Ïe sa niektor˘ gén úspe‰ne prenesie, závisí predov‰etk˘m na mechanizme prenosu a zvy‰uje sa v smere od transformácie ku konjugácii
a transdukcii. V na‰om laboratóriu sme získali niektoré zaujímavé v˘sledky na modeli
génov teluriãitanovej rezistencie a génu penicilín acylázy v Eschericia coli, ktoré môÏu byÈ
vyuÏité pri ‰túdiu HGT.

M. Vítková 1, 2
Pﬁírodovûdecká fakulta, Jihoãeská univerzita, âeské Budûjovice
Biologické centrum AV âR, Entomologick˘ ústav, âeské Budûjovice
vitkova@entu.cas.cz

Evoluce pohlavních chromosomÛ hmyzu
Pohlavní chromosomy (gonosomy) jsou unikátní ãásti genomu, které se vyvíjejí trochu
(v pﬁípadû chromosomÛ X a Z) nebo zásadnû (v pﬁípadû chromosomÛ Y a W) jinak neÏ
ostatní chromosomy. Tato odli‰nost je daná pﬁedev‰ím absencí crossing-overu mezi gonosomy, nebo jejich ãástmi, a nerovnomûrn˘ v˘skyt v samãím a samiãím pohlaví. První ze
zmínûn˘ch jevÛ dává prostor procesÛm jako Mullerova rohatka a Hill-RobertsonÛv efekt,
které vedou k postupné degeneraci genÛ na chromosomech W a Y, a umoÏÀuje ‰íﬁení sobecké DNA v podobû mobilních elementÛ a satelitní DNA. Nerovnomûrn˘ v˘skyt gonosomÛ u jednotliv˘ch pohlaví vytváﬁí selekãní tlak na akumulaci genÛ, jejichÏ ãinnost je
specifická nebo v˘hodná pro dané pohlaví.
Hmyz je skupina, u které pﬁevládá systém chromosomálního urãení pohlaví XX/XY
a jeho numerické varianty, tedy systém, kde heterogametick˘m pohlavím je samec.
Jedinou v˘jimkou jsou sesterské ﬁády chrostíci (Trichoptera) a mot˘li (Lepidoptera), kde
se vyvinul opaãn˘ systém ZZ/Z0 respektive ZZ/ZW s heterogametickou samicí. Mot˘li
jsou zároveÀ, vedle dvoukﬁídlého hmyzu (Diptera), nejlépe prostudovanou hmyzí skupinou z hlediska sloÏení a evoluce pohlavních chromosomÛ.

Peter Vr‰ansk˘
Geologick˘ ústav SAV, Dúbravska c. 9, P.O. BOX 106, 840 05 Bratislava, Slovensko
Paleontologick˘ ústav RAV, Profsojuznaja 123, 117868 Moskva, Ruská Federácia
geolvrsa@savba.sk

Vybrané aspekty evolúcie hmyzu
Fosílny hmyz, so zbierkami v˘razne presahujúcimi milión vzoriek a s jemnosÈou zachovania na úrovni mikro‰truktúr, predstavuje najkompaktnej‰í záznam v rámci suchozemsk˘ch ekosystémov.
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Od svojho vzniku pred pribliÏne 350 miliónmi rokov okrem „‰tandardnej, koherentnej“
evolúcie prebehlo v skupine niekoºko revoluãn˘ch zmien: prechod na su‰; vznik krídel
a aktívneho letu; vznik spoloãenského hmyzu; ko-evolúcia opeºovaãov a prav˘ch kvitnúcich rastlín; ÏivorodosÈ etc. Ekologicky v˘znamn˘ je aj vznik parazitizmu, ktor˘ naru‰il
lineárne vzÈahy v ekosystémoch, a ‰peciálny prípad – parazitizmus na dinosauroch.
Viaceré fenomény evolúcie Ïivoãíchov boli dokumentované práve záznamom fosílneho
hmyzu: masové mutácie, zmeny variability jednotliv˘ch druhov, dynamika rôznorodosti,
priebeh kríz, evoluãné tempo.
Na hmyze boli zistené aj základné princípy evolúcie ako napríklad teória adaptívneho
kompromisu. Taxonómia, ale aj evolúcia cel˘ch suchozemsk˘ch ekosystémov a v˘voj
cenóz sú postavené práve na ‰túdiu evolúcie hmyzu.
Novou (2008) technikou je metóda Synchrotronu, umoÏÀujúca vizualizáciu vzoriek
z nepriehºadn˘ch materiálov, osobitne z nepriehºadn˘ch druhohorn˘ch jantárov.
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Evo-Devo:
How adaptive changes can be passed through generations
[Evo-Devo, aneb jak se mohou dûdit adaptivní zmûny]
According to philosophy of Augustin Weismann (the end of the 19th century), adaptive
changes in somatic cell lines cannot be passed to the following generations simply for the
fact, that germinal line forming gametes is strictly separated in early stages of embryogenesis. If accepted, this opinion will largely restrict opportunities to adopt changes which
occur as a reaction to environmental stress. By the way, the most influential biologists of
the 19th century – Jean-Baptiste Lamarck and Charles Darwin – stressed that adaptive
changes of individual development are transmitted as the most forward power in
evolution. The British biologist Conrad Waddinton in the middle of the last centure
showed, namely on his fruit fly models that processes which are activated in the parent’s
generation can be transferred to their familial generation and finally be stabilised in
evolution. In other words, we can stress activation/silencing of metabolic pathways (in fact
genes), which is inherited by progeny. Physically, it is not clear whether somatic cells can
supply its standard genetic information (DNA) to gametes, as described in the most
primitive worms and plants. Some recent experimental data on mice indicate that the
Weismann’s barrier is not so strict and that some other cells, e.g., experimentally supplied
to an animal, can be involved in the formation of gametes as well. The term of evo-devo
has been recently coined by Scott Gilbert and others to stress the fact that changes
in individual development of organisms, also induced by ecological factors, are key
elements in evolution. According to internet resources, “evolutionary developmental
biology (evolution of development or informally, evo-devo) is a field of that compares the
of different and in an attempt to determine the ancestral relationship between and how
developmental processes. Evo-devo addresses the origin and evolution of; how
modifications of development and developmental processes lead to the production of
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novel features; the role of in evolution; how impacts development and evolutionary
change, ...”. In my contribution I will try to explain mechanisms of development and
pathways how both genetic (e.g., heterotopic and heterochronic) and epigenetic
(switching on/off individual developmental genes) information can be passed to the
progeny and thus become evolutionary fixed (“how development makes evolution”,
according to Richard B. Goldschmidt, 1935).
Acknowledgements: The research of author is supported by the Ministry of Education
(LC06004) and the Grant Agency of the Czech Republic (521/06/0056).
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Evoluce asymetrick˘ch genetick˘ch systemÛ:
chiméry, podivné ploidie a rozklad jedince
„Teorie sobeckého genu“ vznikala jako pokus reinterpretovat star˘ darwinismus
z nového úhlu pohledu – vyrovnat se s pﬁíbuzensk˘m altruismem, ale i s faktem, Ïe „rekombinace niãí adaptované genové komplexy stejnû efektivnû jako smrt“. Postupnû se ale
zaãaly hromadit pﬁípady „ultrasobeck˘ch“ (self-promoting) genetick˘ch elementÛ, které se
‰íﬁí nezávisle na fitness svého nositele (hostitele?) ãi pﬁímo na jeho úkor, a tedy i na úkor
ostatních genÛ. Genové konflikty z velké ãásti nastávají tehdy, je-li poru‰ena uãebnicová
„eumendelovská symetrie“, tj. (1) od obou rodiãÛ nepochází stejn˘ soubor autosomÛ potomka libovolného pohlaví; (2) mateﬁsk˘/otcovsk˘ pÛvod ovlivÀuje expresi alely; (3) mateﬁsk˘/otcovsk˘ pÛvod ovlivÀuje pﬁenos alely do dal‰í generace potomkÛ. Tato symetrie je
poru‰ena vÏdycky, a dawkinsovská pﬁedstava „parlamentu genÛ“ tak dostává zcela nov˘
v˘znam: jedinec v mnoha smûrech nejen Ïe neexistuje coby objekt selekce a evoluãní
entita, ale neexistuje vÛbec.
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Koevolucia neuropeptidov a ich receptorov
u hmyzu a stavovcov
E‰te pred 30 rokmi boli hmyz a iné bezstavovce povaÏované za veºmi jednoduché
naprogramované bytosti, ktor˘ch v˘vin riadia steroidové a juvenilné hormóny. Koncom
70-tych rokov sa objavili prvé publikácie o prítomnosti neuropeptidov podobn˘ch sta-
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vovcom v nervovom systéme hmyzu. PrítomnosÈ t˘chto látok u hmyzu zistili imunohistochemick˘mi metódami s protilátkami proti neuropeptidom stavovcom a neskôr mnohé
z nich identifikovali pomocou biochemick˘ch a molekulárnych techník. V súãasnej dobe
proteomiky a genomiky je zrejmé, Ïe mnohé neuropeptidy a ich receptory sú evoluãne zachovalé a pravdepodobne prítomné u väã‰iny Ïivoãíchov. V na‰ej práci sme sa zamerali
hlavne na anal˘zu ekdyziotropn˘ch hormónov (ETH), ktoré regulujú zvliekanie hmyzu
a pravdepodobne aj in˘ch ãlánkonoÏov. V‰etky známe ETH konãia na C-termináli sekvenciou -PRXamid. Pri identifikácii neznámych ETH receptorov, ktoré patria do skupiny
GPCR, sme vychádzali z predpokladu spoloãnej evolúcie ligandu a receptora. Overili sme
dve hypotézy: ETH sú evoluãne príbuzné neuromedínu U (NMU) alebo Arg-vazopresínu
stavovcov, ktoré tieÏ konãia sekvenciami PRXamid. Funkãnou anal˘zou viacer˘ch GPCR
z Drosophila melanogaster a Bombyx mori sme zistili, Ïe ETH receptory patria do skupiny
NMU receptorov. Fylogenetická anal˘za ìal‰ích neuropeptidov a GPCR podporuje teóriu
koevolúcie ligandov a ich receptorov u bezstavovcov aj stavovcov.

J. ÎlÛvová, M. Talianová, B. Janou‰ek, B. Vyskot
Oddûlení v˘vojové genetiky rostlin, Biofyzikální ústav AV âR, v.v.i., Brno
jitka@ibp.cz

Dvoudomost u rostlin: syntéza ontogeneze a evoluce
Cílem tohoto pﬁehledného pojednání bude shrnout cesty vedoucí k dvoudomosti
rostlin. Dvoudomost je zastoupena pﬁibliÏnû u 43% rostlinn˘ch ãeledí a její taxonomická
distribuce dvoudomosti naznaãuje, Ïe vyvinula mnohokrát nezávisle na sobû. Obecnû lze
ﬁíci, Ïe dvoudomost se vyvinula (spoleãnû s dichogamií, rÛzn˘mi mechanismy inkompatibility, cytoplasmatickou samãí sterilitou a monoecií) jako nástroj sniÏující inbrední koeficient v pﬁíslu‰né populaci.
U vût‰iny rostlinn˘ch druhÛ s pohlavními chromozomy je pohlaví determinováno systémem XX/XY. Existence nerekombinující oblasti chromozomu Y otevírá cestu k evoluãní
specializaci Y-vázan˘ch sekvencí. Nûkteré na‰e v˘sledky naznaãují, Ïe se v této oblasti
mohou nacházet rovnûÏ horizontálnû mezidruhovû pﬁenesené sekvence.
Aãkoliv je genetick˘ základ systému determinace pohlaví u mnoha rostlinn˘ch druhÛ
znám, molekulární mechanismus determinace pohlaví není u Ïádného z nich dosud objasnûn. Jako relativnû nenároãn˘ pﬁístup k získání informace o v˘vojov˘ch drahách, které
jsou zapojeny do determinace pohlaví, se v souãasné dobû jeví studium exprese kandidátních genÛ. V nedávné dobû byly rovnûÏ osekvenovány pohlavní chromozómy dvou
dvoudom˘ch druhÛ (Populus trichcarpa a Marchantia polymorpha). Tento smûr v˘zkumu
nepochybnû povede i k odhalení genÛ determinujících pohlaví.
Podûkování: Podpoﬁeno granty Grantové agentury AV âR (KJB600040801), Grantové
agentury âR (521/08/0932) a Institucionálním zámûrem AVOZ50040507.
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Zápis ze schÛze Hlavního v˘boru âs. biologické spoleãnosti
2. dubna 2008 v Brnû
âlenové Hlavního v˘boru
Pﬁítomni:
prof. V. Mornstein, prof. R. Janisch, prof. S. âech, doc. J.Kunert, prof. Krajãoviã,
prof. A. Svoboda, doc. J. Reischig
Omluveni: prof. F. âiampor, Ing. J. Ha‰ek, prof. O. Neãas
Nepﬁítomni: prof. K. Michalová, prof. I. Ra‰ka
Pﬁedsedové poboãek a sekcí
Pﬁítomni:
prof. M. âervinka, RNDr. A. Konûtopsk˘, MUDr. E. Kotulánová, doc. O. Vrána,
prof. J. Vesel˘
Omluveni: prof. V. PÛÏa, prof. K. Smetana
1. Zahájení
Zasedání Hlavního v˘boru âs. Biologické spoleãnosti zahájil a v‰echny pﬁítomné pﬁivítal prof. V. Mornstein a seznámil s dne‰ním programem schÛze.
2. Schválení zápisu z minulé schÛze HV
V kontrole úkolÛ z posledního zápisu ze schÛze HV âSBS, která se konala dne 14. listopadu 2007 v Brnû prof. Mornstein konstatoval, Ïe úkoly byly splnûny, nebo jsou zaﬁazeny
do programu této schÛze. Zápis byl schválen bez pﬁipomínek.
3. Zpráva pﬁedsedy
Pﬁedseda prof. V. Mornstein informoval o obsahu dopisu Rady vûdeck˘ch spoleãností
âR, ze dne 7.3. 2008, kde je dÛraznû upozornûno, Ïe v‰echny zmûny t˘kající se projektÛ,
které jsou dotovány AV âR, musí b˘t vãas oznámeny, jinak hrozí proviniv‰í se spoleãnosti
od FÚ postih ve formû vrácení celé dotaãní ãástky, nav˘‰ené o penále. RovnûÏ v dopise
prof. I. Hána upozorÀuje na zmûnu zákona o sdruÏování obãanÛ, kter˘m se ru‰í povinnost
doplnit za název sdruÏení o.s. (t˘ká se také na‰í spoleãnosti). Pﬁesné znûní zákona bude
zveﬁejnûno na webov˘ch stránkách RVS âR.
Jako pﬁíloha v˘‰e uvedeného dopisu je aktuální zmûna zákona o úãetnictví, která se
t˘ká na‰í spoleãnosti. Jedná se o sbírku zákonÛ ã. 348/2007.
Závûr: Ïádn˘ z pﬁítomn˘ch nevznesl pﬁipomínku a bere na vûdomí.
4. XIX. Biologické dny – pﬁíprava
Ve dnech 29.– 31. ﬁíjna 2008 se v Hradci Králové uskuteãní XIX. Biologické dny s názvem „Biologick˘ v˘zkum pro lidské zdraví“. Organizaãním zabezpeãením byl Hlavním
v˘borem âsBS povûﬁen Ústav lékaﬁské biologie a genetiky, Lékaﬁská fakulta Univerzity
Karlovy, Hradec Králové. Cílem tohoto tradiãního setkání ãesk˘ch a slovensk˘ch biologÛ
bez ohledu na jejich profesní specializaci je prezentovat nejnovûj‰í v˘sledky ãlenÛ âsBS
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a seznámit se z nov˘mi poznatky z biologick˘ch vûd v celé jejich ‰íﬁi. Prof. âervinka, jako
hlavní organizátor a poﬁadatel, podrobnû informoval pﬁítomné ãleny HV âsBS o aktuálním
stavu pﬁíprav a upozornil, Ïe ve‰keré informace, t˘kající se XIX. Biologick˘ch dnÛ, jsou
zveﬁejnûny na internetu www.bioldny.cz. Byly osloveny v‰echny odborné sekce, zatím
podle osobního jednání prof. âervinky s doc. Hamplem (Biol. ústav LF MU) by mohl
v programu b˘t zaﬁazen blok o kmenov˘ch buÀkách. Dále uvedl, Ïe jakmile budou známy
nosné pﬁedná‰ky jednotliv˘ch ãástí programu, ihned budou zveﬁejnûny na internetu,
neboÈ, jak upozornil prof. Svoboda, „program kaÏdé akce je nejvût‰ím lákadlem na úãast“.
DÛleÏité bude vãasné zveﬁejnûní pokynÛ pro abstrakta na internetu. Úvodní Babákova
pﬁedná‰ka pro Vlané shromáÏdûní spoleãnosti je potvrzena. ZároveÀ prof. âervina potvrdil, Ïe v leto‰ním roce se nebude konat mezinárodní symposium „Cells“. Sborník
abstrakt bude vydán.
Závûr: Pﬁedsedové jednotliv˘ch sekcí sdûlí sv˘m ãlenÛm, Ïe ve‰keré své pﬁípadné poÏadavky reprezentativní úãast sv˘ch sekcí nebo poboãek mohou vznést na organizátory
biologick˘ch dnÛ. Pí. Laláková, Ústav lékaﬁské biologie a genetiky LF v Hradci Králové
bude spolupracovat s H. Hromadovou, sekretáﬁkou HV âsBS a spoleãnû povedou úãetní
agendu, t˘kající se v˘‰e uvedeného sjezdu.
5. XVI. Cytoskeletální klub
Za nepﬁítomného doc. Binarovou podal prof. Svoboda informaci ãlenÛm HV o stavu pﬁíprav XVI. Cytoskeletálního klubu, kter˘ zaji‰Èuje Sekce bunûãné biologie. Program bude
upﬁesnûn a zveﬁejnûn v dobû co nejkrat‰í a upozorÀuje, Ïe úãast je otevﬁená nejen pro
v‰echny ãleny âsBS.
Závûr: Hlavní v˘bor vzal informace na vûdomí.
6. Evoluãní konference – Donovaly
Prof. Krajãoviã podal zprávu o pﬁipravované konferenci o problematice evoluãní biologie která se uskuteãní v Donovalech, za plánované pﬁítomnosti cca 80 úãastníkÛ.
Prof. Krajãoviã oslovil potencionální ﬁeãníky a podle témat nabídnut˘ch pﬁedná‰ek bude
koncipován definitivní program. Abstrakta – z této konference budou uvedena ve
Zpravodaji åsBS, v 1. ãísle 2008. Prof. Janisch uvítal tuto aktivitu prof. Krajãoviãe, neboÈ
se domnívá, Ïe by tato konferenci napomohla vzkﬁísit Sekci evoluãní biologie.
Závûr: Hlavní v˘bor vzal informace na vûdomí.
7. Zpráva vûdeckého tajemníka
Schválen˘ rozpoãet pro rok 2008 – dotace
Vûdeck˘ tajemník informoval Hlavní v˘bor o pﬁidûlené v˘‰i schváleného rozpoãtu RVS
pro rok 2008 a následném pﬁerozdûlení na realizaci projektÛ na‰í spoleãnosti. Bylo odsouhlaseno ãleny v˘boru, Ïe v˘‰e dotace 15 000 Kã, která byla pÛvodnû schválena RVS
âR pro Slezské dny preventivní medicíny 2008 bude pﬁevedena po písemném odsouhlasení RVS âR na projekt XIX. Biologické dny. Dále tajemník spoleãnosti dÛraznû upozornil,
Ïe 70 % je pﬁidûlená dotace na kaÏd˘ jednotliv˘ projekt a 30% musí kaÏdá akce „vydûlat“, napﬁ. z vybírání úãastnick˘ch pﬁíspûvkÛ nebo od sponzorÛ. âástka takto získaná
musí projít bankou – úãtem pﬁes âs.biologickou spoleãnost, kde bude zaevidovaná a na
základû faktur a pokladních blokÛ vyplacena zpût organizátorÛm jednotliv˘ch projektÛ.
âs. biologická spoleãnost rozeslala v‰em, kdo obdrÏel dotaci – dopisy, kde je vyãíslena
koneãná ãástka, která musí b˘t vyúãtována RVS âR do Prahy.
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Tabulka s upraven˘mi ãástkami dotací:
Akce

pÛvodní

krácení

15 000

5 000

Konference „Zajímavé kasuistiky“
Zaji‰tûní vyzvan˘ch pﬁedná‰ek a technické zabezpeãení

10 000

5 000

Masters course na sonografii pohybového aparátu

15 000

0

20. konference Evropské spoleãnosti pro Ultrasonografii

8 000

4 000

Domovské stránky spoleãnosti pro Ultrazvuk

5 000

3 000

Spoleãnost pro bunûãnou biologii
„Cytoskeletální klub“, kvûten 2008

30 000

25 000

Cytogenetická sekce
„41. v˘roãní zasedání Cytogenetické sekce“

35 000

20 000

Spoleãnost pro bunûãnou biologii
Struktura a funkce bunûãného jádra
Workshop s mezinárodní úãastí

80 000

30 000

Slezské dny preventivní medicíny 2008, únor 2008

50 000

0

140 000

72 000

3 000

3 000

Genetická toxikologie a prevence rakoviny

10 000

6 000

31. Pracovní dny Sekce pro mutagenezi
Pﬁíprava a vydání Sborníku abstrakt
Pﬁíprava a vydání broÏury k 31. v˘roãí konání Pracovních dnÛ

10 000

7 000

Poboãka v Brnû Pﬁedná‰kové schÛze poboãky v Brnû

10 000

5 000

Zpravodaj

80 000

50 000

501 000

235 000

Spoleãnost pro ultrazvuk v biologii a medicínû
Semináﬁ „Pacient a ultrazvuk“ se zahraniãní úãastí

XIX. biologické dny v Hradci Králové
Zaji‰tûní zahraniãní úãasti, technické zabezpeãení,
vydání Sborníku
Pedagogická sekce
2 celostátní semináﬁe Pedagog. sekce

Celkem za akce

Závûr: HV âSBS vzal na vûdomí a souhlasí.
Úkol: písemnû bude poÏádána RVS âR schválení a pﬁevedení dotace na jin˘ projekt.
Zajistí: prof. Janisch, H. Hromadová
Placení ãlensk˘ch pﬁíspûvkÛ
Tajemník spoleãnosti podal informaci o stavu plateb ãlensk˘ch pﬁíspûvkÛ. Upozornil
v‰echny pﬁedsedy poboãek a sekcí, aby pﬁipomnûli sv˘m ãlenÛm povinnost uhradit
ãlenské pﬁíspûvky.
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Zpravodaj (náplÀ 1. ãísla 2008)
Prof. Janisch seznámil pﬁítomné s obsahem 1. ãísla Zpravodaje.
NáplÀ: abstrakta konference v Donovalech; Cytoskeletální klub a dal‰í zprávy, které se
postupnû pﬁipravují.
Závûr: Hlavní v˘bor vzal zprávu vûdeckého tajemníka na vûdomí
Kolektivní ãlenství
V âsBS byl pﬁedloÏen návrh na nové kolektivní ãlenství âsBS – MEDATA, spol. s r.o.,
Ing. Radomír Kubák, CSc.,ﬁeditel.
Závûr: HV uvítal a schválil pﬁijetí spoleãnosti MEDATA za kolektivního ãlena, jednomyslnû schváleno.
Úkol: bude zaslán Dekret na pﬁijetí.
Zajistí: prof. Janisch, H. Hromadová
Prezentace sekcí a poboãek v mediích
Prof. Janisch sdûlil, Ïe v popularizaci svého obru nejaktivnûj‰í je âeská a Slovenská
spoleãnost pro mutagenezi, prof. Mornstein doporuãuje dal‰í rozhovory v médiích (pﬁíslu‰n˘ redaktor pﬁi rozhovoru by uvedl, Ïe dotyãn˘ je ãlenem âs.biologické spoleãnosti,
vedoucí sekce apod…) Dále upozorÀuje na âesk˘ literární fond, jehoÏ v˘boru je ãlenem,
a kde je moÏnost získání dotací pro urãité Bulletiny, odborné ãlánky apod. Navrhuje pﬁípadnû postupnû pﬁejít na recenzovan˘ Zpravodaj.
Závûr: prof. Janisch pﬁipraví do pﬁí‰tího schÛze HV âsBS návrh na roz‰íﬁení Redakãní
rady Zpravodaje a na roz‰íﬁení jeho náplnû o odborné ãlánky informativního charakteru.
9. Pﬁihlá‰ky nov˘ch ãlenÛ
Do spoleãnosti nedo‰la v období od zasedání minulého HV do dne‰ního dne Ïádná pﬁihlá‰ka za nového ãlena.
Závûr: pﬁedseda spoleãnosti navrhuje, aby na kaÏdé akci, semináﬁi apod. se podávaly
informace – agitace, náborové akce, o moÏném pﬁihlá‰ení se do âs. biologické spoleãnosti, (ãlenové spoleãnosti mají v˘hody… apod.).
10. RÛzné
Doc. Reischig informoval o pﬁipravovaném semináﬁi na téma:Moderní metody v zobrazování Ïiv˘ch organismÛ, kter˘ se uskuteãní v Plzni, ve ãtvrtek 16. ﬁíjna 2008.
Poﬁadatel: Biologick˘ ústav LF UK v Plzni ve spolupráci s Referenãním pracovi‰tûm
optické mikroskopie firmy OLYMPUS C&S s. r. o. se sídlem na LF UK v Plzni.
Zahájení semináﬁe: v l0.00 hodin v aule ·afránkova pavilónu LF UK v Plzni, alej
Svobody ã. 31, PlzeÀ.
Úãastnick˘ poplatek: nevyÏadován, hradí sponzor – firma OLYMPUS C&S s.r.o.
Dal‰í informace jsou uvedeny na www.biolspol.cz.
11. Závûr
Na závûr prof. Mornstein, pﬁedseda spoleãnosti podûkoval v‰em pﬁítomn˘m za úãast
a stanovil termín pﬁí‰tí schÛze Hlavního v˘boru pﬁedbûÏnû na 1. polovinu mûsíce ãervna
roku 2008 .
Zapsala H. Hromadová
Pﬁeãetli prof. R. Janisch, prof. Mornstein
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POZVÁNKA NA SEMINÁ¤

Moderní metody v zobrazování Ïiv˘ch organismÛ
PlzeÀ, 16. ﬁíjna 2008
Poﬁadatel: Biologick˘ ústav LF UK v Plzni ve spolupráci s Referenãním pracovi‰tûm
optické mikroskopie firmy OLYMPUS C&S s. r. o. se sídlem na LF UK v Plzni.
Místo konání: LF UK v Plzni, ·afránkÛv pavilón, alej Svobody 31, PlzeÀ a Biologick˘
ústav LF UK v Plzni, Karlovarská 48, 301 66 PlzeÀ.
Termín konání: ãtvrtek 16. ﬁíjna 2008
Zahájení semináﬁe: v 10.00 hodin v aule ·afránkova pavilónu LF UK v Plzni,
alej Svobody ã. 31, PlzeÀ.
Úãastnick˘ poplatek: nevyÏadován, hradí sponzor – firma OLYMPUS C&S s.r.o.
Program semináﬁe
16. 10. 2008 dopolední blok (od 10.00 do 13.00)
·afránkÛv pavilon, aula, alej Svobody 31, PlzeÀ – vyÏádané pﬁedná‰ky:
10.00 J. Reischig: Úvodní slovo
O dal‰í pﬁedná‰ky budou poÏádáni:
Prof. B. ¤íhová, doc J. âern˘, Dr. E. Dráberová, doc. I. ·auman, Ing. J. Ha‰ek,
prof. M. Druckmüller a Ing. I. Luke‰.
16. 10. 2008 odpolední blok po skupinách (od 13.30 do 18.30)
·afránkÛv pavilon, vybrané uãebny, alej Svobody 31, PlzeÀ – praktické ukázky.
V odpoledním bloku dne 16. 10. (od 13.30 do 15.30) bude úãastníkÛm zaﬁazen˘m do
skupin pﬁedveden fluorescenãní MIKROSKOP OLYMPUS MVX10 s nov˘mi stereomikroskopy, dále systémy CELL pro „live cell imaging“ a konfokální mikroskop
OLYMPUS LEXT v IR oblasti. Dále zde budou nabízeny a pﬁedvádûny systémy pro
anal˘zu mikroskopick˘ch obrazÛ (nová verze ACC 7.0, nové moduly pro tento systém,
3D obrazy ze zcela nového typu mikroskopu – interferenãního konfokálního mikroskopu). V‰e uvidíte na ãtyﬁech stanovi‰tích umístûn˘ch v ·afránkovû pavilonu LF UK
v Plzni.
PﬁedbûÏné názvy stanovi‰È:
1. Fluorescenãní stereomikroskopy a makroskopy nové generace
2. Fluorescenãní „live-imaging“ systémy CELL
3. Nové laserové konfokální mikroskopy OLYMPUS LEXT 3100
4. Anal˘za mikroskopick˘ch obrazÛ – Prof. Druckmüller
Pro vybrané pracovníky po dohodû s Doc. Reischigem budou pﬁedvedeny ukázky poﬁízené na konfokálním mikroskopu OLYMPUS FV 1000. Biologick˘ ústav LF UK v Plzni,
Referenãní pracovi‰tû optické mikroskopie firmy OLYMPUS C&S s.r.o., Karlovarská 48,
PlzeÀ – nástup na Biologick˘ ústav v 16.00.
Pﬁihlásit se lze nejlépe do 30. záﬁí 2008 na adresu:
Doc. RNDr. Josef Reischig, CSc., LF UK v Plzni, Karlovarská 48, 301 66 PlzeÀ
E-mail: josef.reischig@lfp.cuni.cz

– 35 –

ZPRÁVY Z POBOâEK A SEKCÍ – CYTOGENETICKÁ SEKCE

Hrozí zneuÏití – diskreditace lékaﬁské genetiky
Lékaﬁská genetika má bezesporu pohnutou historii, je poznamenána obdobími, kdy
byla tragicky zneuÏita. Poznatky o genetické podmínûnosti normálních i abnormálních
znakÛ, spolu s eugenick˘m hnutím byly v 30. a 40. letech min. století zneuÏity v nacistickém Nûmecku v podobû rasové teorie a následné otﬁesné praxe rasové hygieny.
Komunistické Rusko nûmecké rasistické a eugenické aktivity odmítlo, ale zároveÀ odmítlo
v období lysenkismu genetiku jako takovou.
Tato mementa je tﬁeba stále mít na pamûti, zejména nyní, kdy neustále se roz‰iﬁující
znalosti o lidském genomu pﬁiná‰ejí nové moÏnosti jak pozitivního medicinského vyuÏití,
tak i zneuÏití. Existují váÏné obavy z pouÏití vûdecky a klinicky nepodloÏen˘ch postupÛ.
Navíc mÛÏe dojít k závaÏnému zanedbání základních etick˘ch principÛ medicíny a k poru‰ení Hippokratovy pﬁísahy. Je zﬁejmé, Ïe v souãasné dobû lékaﬁské genetice nehrozí
zneuÏití tak tragické, jako z na‰eho pohledu v dávné minulosti, nicménû ãelíme závaÏné
diskreditaci oboru a jeho medicínsk˘ch aplikací.
K diskreditaci oboru dochází pﬁedev‰ím v oblasti komerãnû nabízen˘ch genetick˘ch
sluÏeb, které napﬁíklad poskytují vy‰etﬁení paternity bez souhlasu v‰ech zúãastnûn˘ch
osob (tzv. anonymní testování otcovství). Dokonce se v poslední dobû objevují i firmy,
které nabízejí dospûl˘m a dokonce i dûtem t. zv. prediktivní genetické vy‰etﬁení. Tyto laboratoﬁe proklamují, Ïe na základû DNA anal˘zy za úplatu 10 000 – 20 000 Kã jsou
schopny stanovit náchylnost k více neÏ dvaceti ãasto se vyskytujícím multifaktoriálním
onemocnûním dospûlého vûku a tak upozornit klienta a jeho smluvního lékaﬁe na moÏná
preventivní opatﬁení jak onemocnûním pﬁedcházet.
Zodpovûdnost, nikoli strach z konkurence nás vede k argumentaci proti takov˘mto
aktivitám, a to nejen z hlediska odbornû vûdeckého, ale i etického. Tûmto aktivitám
nelze upﬁít jistou dávku odborného pohledu, nicménû jde o obchodní zkreslení na‰ich
souãasn˘ch znalostí tak, Ïe zamlãují zásadní nejistoty, které v dané oblasti nebyly dosud
uspokojivû vyﬁe‰eny. Proto nedovolují odpovûdn˘m pracovníkÛm takovéto sluÏby nabízet v rámci standardní sítû státních a soukrom˘ch genetick˘ch pracovi‰È v âeské republice (viz téÏ New England Journal of Medicine, 358;2 www.nejm.org January 10,
2008).
Vliv genetick˘ch faktorÛ na rozvoj multifaktoriálních chorob dospûlého vûku (napﬁ.
diabetes, hypertenze, kardiovaskulární onemocnûní) je dosud minimální (v ﬁádu do max.
5 %) a tak v˘sledek mÛÏe vy‰etﬁované iatrogenizovat neodÛvodnûn˘mi obavami, nebo
naopak fale‰nû uklidnit a vést k vy‰‰í náchylnosti k rizikov˘m aktivitám, jako je napﬁ.
kouﬁení atd. Kromû toho je tﬁeba zdÛraznit fakt, Ïe publikované studie byly provedeny
na rÛzn˘ch populacích a pro na‰í ãeskou populaci zatím obdobné studie nejsou
k dispozici.
V této souvislosti je potﬁeba zdÛraznit, Ïe správná Ïivotospráva je zásadní pro prevenci
onemocnûní dospûlého vûku. Hodnotit Ïivotní styl a rodinnou anamnézu a na tomto základû indikovat odborné genetické testování i navrhovat zásadní zmûny Ïivotního stylu
i preventivní sledování, je úkolem kaÏdého lékaﬁe. To jsou obecné moÏnosti skuteãnû
efektivní ochrany zdraví populace, v praxi dosud nepouÏívané v Ïádoucím rozsahu.
Dal‰ím dÛvodem na‰ich obav je skuteãnost, Ïe uvedené laboratoﬁe mohou existovat
na základû pouhého zápisu v obchodním rejstﬁíku, neboÈ zatím nejde o vázanou ãinnost
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a tedy neexistuje nejmen‰í záruka kvality jejich práce. Naopak standardní genetické
laboratoﬁe podrobující se externím kontrolám kvality a operující podle standardních
etick˘ch a medicínsk˘ch pravidel jsou uvedeny v pravidelnû aktualizované databázi
(http://www.uhkt.cz/nrl/db).
Genetické testování ( tj. vy‰etﬁení na úrovni DNA), které skuteãnû mÛÏe odhalit rizika
nûkter˘ch geneticky podmínûn˘ch onemocnûní, je dnes rutinnû provádûno na odborn˘ch
genetick˘ch pracovi‰tích (státních a soukrom˘ch), která k tomu mají poÏadovanou
a kontrolovanou kvalifikaci. JelikoÏ se jedná o testování klinick˘ v˘znamn˘ch rizik pro pacienta/klienta, je provázeno genetick˘m poradenstvím, tj. velmi podrobnou konzultací vy‰etﬁovan˘ch s klinick˘m genetikem. Klinick˘ genetik má za úkol diagnostikovat moÏné
dûdiãné riziko, kvalifikovat jeho úroveÀ a navrhovat moÏné pﬁíãiny a moÏnosti genetického
testování. Je si vûdom velk˘ch limitací, které genetické testování v dne‰ní dobû má a také
v‰e pacientÛm/klientÛm náleÏitû vysvûtluje. V˘sledkem vzájemné komunikace mezi klinick˘m genetikem a pacientem je podepsan˘ informovan˘ souhlas pacienta s genetick˘m
testováním a jeho moÏn˘mi dÛsledky. Tento postup je dÛslednû dodrÏován ve v‰ech vyspûl˘ch státech Evropské unie a v USA, kde je lékaﬁská genetika chápána a uznána jako
samostatn˘ klinick˘ obor. Teprve po podepsání informovaného souhlasu se na oddûleních/ústavech lékaﬁské genetiky provádí odborn˘ odbûr tkánû, extrakce DNA a její dal‰í
vy‰etﬁení. Tímto postupem je zaruãena autenticita vzorku, jeho okamÏité zpracování
a zejména zaji‰tûní vzorku, resp. v˘sledku testování pﬁed zneuÏitím.
Naopak komerãní laboratoﬁe pacientÛm/klientÛm pﬁímo posílají kity, slouÏící ke stûru
bunûk z dutiny ústní pro extrakci DNA a dal‰í zpracování. Stûr si pacient/klient provádí
vût‰inou sám, vzorek pak po‰le po‰tou do pﬁíslu‰né komerãní laboratoﬁe. Není tﬁeba zdÛrazÀovat moÏnosti nechtûn˘ch, nebo i chtûn˘ch zámûn (ze strany vy‰etﬁovan˘ch) vzorkÛ,
nekontrolovatelnost pﬁepravy i moÏnosti neoprávnûného pouÏití/zneuÏití vzorku.
Dal‰ím v˘znamn˘m krokem u genetického testování je interpretace v˘sledkÛ a informování pacientÛ o nich, pﬁejí-li si to. Je to opût krok patﬁící do rukou klinického genetika
s pﬁíslu‰n˘m vzdûláním a specifick˘mi komunikativními zku‰enostmi. V indikovan˘ch pﬁípadech je tﬁeba i klinického psychologa. Toto je opût krok, kter˘ není komerãními laboratoﬁemi naplÀován. Interpretaci namnoze ponechávají v rukou o‰etﬁujících lékaﬁÛ vãetnû
smluvních obvodních nebo rodinn˘ch bez specializované erudice a dostateãn˘ch zku‰eností v lékaﬁské genetice, které interpretace v˘sledkÛ genetického testování vyÏaduje.
Nejedná se o sniÏování úlohy o‰etﬁujících lékaﬁÛ, spí‰e zdÛraznûní úkolÛ klinického geneika, resp. zdÛraznûní bezproblémové spolupráce mezi klinikem a genetikem.
Predikce závaÏn˘ch genetick˘ch rizik u monogennû podmínûn˘ch onemocnûní by
mûla zÛstat v kompetenci genetick˘ch pracovi‰È, s nepodkroãiteln˘m personálním vybavením a profesní expertizou, která jsou optimálnû akreditována a splÀují tak v‰echny
pﬁedpoklady pro správnou lékaﬁskou a laboratorní praxi.
Dispozice k rÛzn˘m nádorÛm, pﬁedev‰ím nádorÛm prsu, vajeãníku, tlustého stﬁeva, melanomÛm, ale i vzácné nádorové syndromy se dnes rutinnû testují (pﬁehled získáte
v supplementu Klinické onkologie 1/2007 – Hereditární nádorové syndromy, www.linkos.cz)
s pﬁíslu‰n˘m genetick˘m poradenstvím klinického genetika pﬁed i po testování. Jedná se
o velmi dÛleÏit˘ proces, kter˘ zaji‰Èuje rodinám co nejkvalitnûj‰í informace t˘kající se vy‰etﬁení, rizik, prevence, ale i limitace testování. A tyto limitace nelze podceÀovat. Limitace byly bohuÏel podcenûny napﬁíklad i v denním tisku, kde Mladá fronta Dnes v ãlánku
z 1. 12. 2007 „UkaÏ mi svou DNA a já ti ﬁeknu…“., Na stranû C1 popisuje na obrázku testování BRCA1 genu pro závaÏnou monogenní predispozici k nádorÛm prsu (vajeãníkÛ, ale
i jin˘ch malignit). Mystifikuje veﬁejnost, neboÈ uvádí, Ïe normální gen BRCA1 znamená,
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Ïe klient/klientka nemá zv˘‰ené riziko nádorÛ prsu a prostaty. Tento závûr mÛÏe zásadním zpÛsobem po‰kodit mnoho jedincÛ, kteﬁí se nechají komerãní firmou bez dostateãné kvalifikace a klinického zázemí testovat. Negativní test BRCA1 genu nezajistí, Ïe
nemáte vy‰‰í riziko s ním spojen˘ch onemocnûní. Pokud budeme podobn˘m (komerãnû
zkreslen˘m) zpÛsobem klamat veﬁejnost a podávat jí neúplnû a nepravdivé informace, budeme jí nejen ‰kodit, ale budeme i diskreditovat pozitivní a vûdecky podloÏené medicínské
v˘stupy lékaﬁské genetiky.
Znaãnû rozporuplné je prediktivní testování nabízené komerãními firmami i z etického
hlediska. V rámci ve‰keré zdravotní péãe by mûly b˘t zachovávány ãtyﬁi základní principy
lékaﬁské etiky, kter˘mi jsou: beneficience (konání pro dobro a prospûch pacienta), nonmaleficience (nepo‰kozování pacienta), autonomie (právo na svobodné rozhodování)
a spravedlnost. Velmi diskutabilní je pﬁínos komerãnû nabízen˘ch testÛ pro jednotlivce,
ãímÏ je evidentnû poru‰ováno pravidlo beneficience. Tyto testy, tak jak bylo uvedeno
v˘‰e, mají znaãné limitace a navíc nelze na základû doposud proveden˘ch studiích vyvodit z jejich v˘sledkÛ jednoznaãné klinické závûry. Dvojnásob ov‰em otázka pﬁínosu
(beneficience) platí pﬁi testování tûch chorob, u kter˘ch není doposud známá ani moÏná
úãinná prevence a léãba (napﬁ. Alzheimerova choroba).
Komerãnû nabízené genetické testy jsou i v rozporu s pravidlem nonmaleficience.
Nûkterá rizika prediktivního genetického testování, jako jsou rizika psychologická, sociální
a finanãní nejsou bezprostﬁednû zﬁejmá, ale byla prokázána ﬁadou zahraniãních studií.
Mezi hlavní psychosociální rizika patﬁí: pocit viny, stres, úzkost, naru‰ená sebeúcta, sociální stigmatizace, diskriminace ze strany poji‰Èoven a zamûstnavatele. Prediktivní genetické testy taktéÏ mohou zcela naru‰it dynamiku rodiny a rozdûlit její ãleny na zdravé
a „nemocné“. Samostatn˘m tématem je i komunikace v rodinû, informování blízk˘ch
a vzdálen˘ch pﬁíbuzn˘ch o v˘sledku testu a jeho dÛsledcích. V‰echna tato rizika se vyskytují i pﬁi prediktivních genetick˘ch testech v souãasnosti nabízen˘ch na specializovan˘ch genetick˘ch pracovi‰tích. Zde ov‰em tuto problematiku podrobnû diskutuje
s pacienty/klienty odbornû vy‰kolen˘ profesionál – klinick˘ genetik. Ten je zároveÀ
i schopen doporuãit dal‰í odbornou péãi psychologa nebo pﬁípadnû pﬁedat kontakty na
svépomocné organizace a podpÛrné skupiny. Dal‰ím problémem v budoucnosti zﬁejmû
budou i narÛstající finanãní nároky kladené ve zdravotnictví na pacienty.
Jedním z dal‰ích nutn˘ch pﬁedpokladÛ genetického testování je zachování absolutní
dÛvûrnosti získan˘ch dat. Tento aspekt je na specializovan˘ch genetick˘ch pracovi‰tích
dÛslednû o‰etﬁen, problémem ov‰em je, jak bude zachována dÛvûrnost a pﬁístup
k v˘sledkÛm testování v pﬁípadû jejich uchovávání v dokumentaci praktick˘ch a rodinn˘ch
lékaﬁÛ.
V‰echny v˘‰e uvedené etické problémy komerãnû nabízeného prediktivního genetického testování exponenciálnû narÛstají v pﬁípadû testování dûtí. To odporuje v‰em oficiálním stanoviskÛm zahraniãních Spoleãností lékaﬁské genetiky. Evropská spoleãnost lékaﬁské genetiky (ESHG) i OECD a Evropská komise jednoznaãnû doporuãují prediktivní
genetické testování dûtí odsunout do vûku, kdy je pacient schopen pochopit aspekty genetického testování a svobodnû se rozhodnout zda si testování pﬁeje. V˘jimku tvoﬁí pouze
onemocnûní s nástupem v dûtském vûku, nebo ta onemocnûní, u kter˘ch je znám˘ vliv
ãasného zahájení úãinné prevence ãi léãby. DÛvodem doporuãení ESHG je ãasovû omezená autonomie nezletil˘ch (do adolescence ãi 18 let), kdy za nû plnû rozhodují jejich zákonní zástupci. To mÛÏe vést k diskriminaci (pozitivní i negativní) v rámci rodiny, která se
mÛÏe projevit hyperprotektivitou nebo naopak nezájmem rodiãÛ, vedoucí aÏ k ovlivÀování
takov˘ch závaÏn˘ch rozhodnutí jako je v˘bûr Ïivotní profese, zájmÛ (sporty), atd. Dal‰ím
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dÛvodem proti je i neschopnost nezletil˘ch kontrolovat zachování dÛvûrnosti dat získan˘ch genetick˘m testováním. Zde existuje riziko celoÏivotní psychické a sociální stigmatizace na základû poru‰ení dÛvûrnosti a v dÛsledku ‰patné interpretace v˘sledkÛ (uchovávání v˘sledkÛ v dokumentaci dûtského lékaﬁe bez zaji‰tûní omezeného pﬁístupu, pﬁípadnû
jejich pﬁetlumoãení vzdûlávacím zaﬁízením, ústní ‰íﬁení rodiãi v rámci rodiny, atd). V‰echny
tyto dÛvody jednoznaãnû hovoﬁí proti prediktivnímu testování nezletil˘ch.
Technické moÏnosti genetického testování jsou v dne‰ní dobû pomûrnû pokroãilé
a není problém testovat varianty rÛzn˘ch genÛ rychle a spolehlivû. Pokud vznikají firmy,
které nabízejí genetické testováni pro medicínské úãely, mûly by splÀovat základní kvalitativní kriteria, která jsou v na‰í republice i v zahraniãí poÏadována. V novû schvalovaném Zákonû o zdravotní péãi jsou v paragrafu 37 jasnû stanoveny podmínky, jak má b˘t
testování provádûno. Genetické poradenství, informovan˘ souhlas, a zaﬁízení schválená
urãen˘mi orgány jsou nutn˘m pﬁedpokladem ke kvalitním sluÏbám. Onemocnûní s multifatoriální etiologií nelze predikovat pomocí simplifikovan˘ch genetick˘ch testÛ s omezenou v˘povûdní hodnotou.
Je v‰ak dÛleÏité, aby se prevenci tûchto chorob medicína vûnovala a vyuÏila v‰ech
v nynûj‰í dobû dostupn˘ch a relevantních moÏností a to i genetick˘ch testÛ, které mají
klinick˘ v˘znam.
Za v˘bor Spoleãnosti lékaﬁské genetiky
Prof. MUDr. P. Goetz, CSc.
Pﬁedseda SLG
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Za etickou komisi MzâR
Doc. MUDr. P.Hach, CSc.
pﬁedseda etické komise

PERSONALIA

Dne 23. 4. 2008 nás ve vûku 57 let opustil skvûl˘ kolega,

prof. RNDr. Lubomír Dobiá‰, CSc.
Lubo‰ Dobiá‰ se narodil dne 28.10.1950 v Brnû. V krásném jihomoravském mûstû, které u nûj postupnû formovalo nejen zamûﬁení pﬁírodovûdné, ale souãasnû i zájem o historii v blízkosti Augustiniánského opatství na Starém Brnû, které se na dlouhou dobu stalo místem pﬁírodovûdeck˘ch v˘zkumÛ zakladatele genetiky – Johana Gregora Mendela, jeÏ
se Lubo‰ovi stal badatelsk˘m vzorem. Jeho cesta po maturitû na gymnáziu vedla v období 1969 –1974 na Pﬁírodovûdeckou fakultu UJEP Brno,
kde vystudoval obor Odborná biologie, spec. mikrobiologie. Studia zavr‰il
v r. 1975 doktorátem. V r. 1984 obhájil na Pﬁírodovûdecké fakultû UJEP
Brno kandidátskou práci v oboru mikrobiologie a dále se specializoval v oboru genetika.
V r. 1996 úspû‰nû absolvoval habilitaãní ﬁízení v oboru genetika, kdy za téma své habilitaãní
práce zvolil „Monitorování genotoxického potenciálu emisí koksoven“. V r. 2000 mu byla
v rámci profesorského inauguraãního ﬁízení na Pﬁírodovûdecké fakultû Univerzity
Komenského v Bratislavû udûlena hodnost profesora genetiky.
Prof. Dobiá‰ aktivnû spolupracoval na ﬁadû v˘znamn˘ch ãesko-slovensk˘ch i mezinárodních vûdeck˘ch projektÛ. V 90. letech 20. století se ve spolupráci se zahraniãními odborníky U. S . Environmental Protection Agency a GSF, Institute of Toxicology, Neuherberg opakovanû podílel na v˘voji metod genetické toxikologie a molekulární dozimetrie. Publikoval
desítky vûdeck˘ch ãlánkÛ v na‰em i zahraniãním písemnictví. Byl vedoucím ostravské poboãky âeskoslovenské biologické spoleãnosti, opakovanû ãlenem v˘boru âeské a slovenské spoleãnosti pro mutagenezi zevním prostﬁedí, ãlenem komise pro genetickou toxikologii
Spoleãnosti pracovního lékaﬁství âLS JEP, ãlenem European Environmental Mutagen
Society, za MZ âR ãlenem Národního koordinaãního v˘boru pro opatﬁení v oblasti biologické
bezpeãnosti v âeské republice, ãlenem redakãní rady ãasopisu âeské pracovní lékaﬁství.
Prof. Dobiá‰ v‰ak byl i skvûl˘m pedagogem. Zpoãátku na Pﬁírodovûdecké fakultû
Ostravské univerzity, pozdûji se stal spoluzakladatelem Zdravotnû sociální fakulty OU. Jako
vedoucí Katedry vy‰etﬁovacích metod a lékaﬁské biologie usiloval o propojení spolupráce
laboratorních metod s klinick˘mi pracovi‰ti zejména ve Fakultní nemocnici s poliklinikou
v Ostravû-Porubû. Byl ãlenem vûdecké rady Ostravské univerzity. Jeho pﬁístup ke studentÛm byl naprosto neformální, otevﬁen˘.
Málokdo z nás, v‰ak bude vzpomínat na Lubo‰e jen jako na vûdce a pedagoga, protoÏe
Lubo‰ byl nejen odborník, ale i pﬁítel a kamarád. Pomáhal pﬁi zakládání genotoxikologick˘ch
laboratoﬁí v ãesk˘ch zemích i na Slovensku. Zasazoval se o bezprostﬁední propojení laboratorních vy‰etﬁovacích metod a jejich v˘sledkÛ v oblasti ochrany veﬁejného zdraví.
Zpracoval nûkolik metodik v této oblasti. Dovedl ﬁadu kolegÛ k vûdeck˘m titulÛm, garantoval
jejich odborné aktivity, a to vÏdy s úsmûvem, dobrou náladou a porozumûním.
V posledním období se v‰ak sám dostal do velk˘ch zdravotních obtíÏí a protivník, se
kter˘m bojoval, byl natolik siln˘, Ïe ani pomocné ruce ﬁady z nás jej nedokázaly pﬁemoci.
Pﬁejme tedy Lubo‰ovi alespoÀ klidné spoãinutí v jeho rodném mûstû vedle jeho rodiãÛ
a ve spoleãnosti takového velikána a Lubo‰ova vzoru jako byl Johan Gregor Mendel.
MUDr. Hana Lehocká, Ph.D.

âest jeho památce!
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Ve sv˘ch 84 letech nás 22. dubna 2008 opustil

prof. RNDr. Ivo Cetl, CSc.
Témûﬁ pÛl století jsme mohli potkávat Ivo
Cetla na Pﬁírodovûdecké fakultû Masarykovy
univerzity. SvÛj Ïivot zasvûtil biologii, kde se
nejdﬁíve jako Ïák profesora Úlehly vûnoval fyziologii rostlin. Souãasníci si ho ale pamatují
pﬁedev‰ím jako genetika, neboÈ od poloviny
60. let zaãal rozvíjet tento dﬁíve zakázan˘
vûdní obor. Spolupracovníci a ﬁady studentÛ,
které zasvûtil do tajÛ nauky o dûdiãnosti si Ivo V popﬁedí I. Cetl se sv˘mi Ïáky a splupracovníky
Cetla pamatují jako velmi zaníceného vûdce v roce 1976
a uãitele, pracovitého a nároãného k sobû
i ostatním. V dobû, kdy vnûj‰í okolnosti dovolily vznik samostatné katedry genetiky, byl
jejím vedoucím. Av‰ak i poté, kdy okolnosti byly ménû pﬁíznivé, rozvíjel v˘uku genetiky ve
v‰ech smûrech a byl i hlavním spoluautorem celostátní uãebnice genetiky, která vy‰la
v roce 1979. Kromû Obecné genetiky zavedl do v˘uky pﬁedná‰ky z Cytogenetiky,
Genetiky populací a Historie genetiky, ale rozvíjel i dal‰í odvûtví genetiky ve v˘uce
i v˘zkumu.
Jako pÛvodem fyziolog rostlin, mûl hluboké vûdomosti a vﬁel˘ vztah k rostlinám. Nûkolik desítek let se jeho vûdeck˘ zájem soustﬁedil na Arabidopsis, a to pﬁedev‰ím na problematiku genetické struktury pﬁírodních populací. Ivo Cetl mûl velmi rád pﬁírodu
a z ãetn˘ch v˘letÛ pﬁiná‰el do sbírky dal‰í cenné vzorky Arabidopsis, které dnes vyuÏívají
k v˘zkumu vûdci v rÛzn˘ch zemích svûta.
Profesor Cetl byl vnímán sv˘mi spolupracovníky a Ïáky jako ãlovûk velmi vzdûlan˘
nejen ve svém oboru. Obdivovali jsme jeho hluboké znalosti a zájem o historii, které
skloubil se svou profesí v oblasti péãe o odkaz Gregora Mendela, zakladatele genetiky.
Je‰tû jako emeritní profesor se pﬁed nûkolika málo lety s velk˘m zanícením podílel na
novém pﬁekladu stûÏejní Mendelovy práce.
Profesor Cetl se také velmi zajímal o hudbu a v˘tvarné umûní a i tuto svou zálibu dovedl vhodnû pﬁedávat ve svém okolí. V malé galerii na dûkanátû fakulty, ale i jinde, jsme
mohli obdivovat jeho obrazové ztvárnûní pocitÛ a lásky k pﬁírodû.
Pan profesor Ivo Cetl zÛstane sv˘mi zásluhami trvale zapsán do historie rozvoje pﬁírodovûdecké fakulty MU a v srdcích sv˘ch studentÛ a spolupracovníkÛ jako v˘znamn˘
uãitel a vzdûlan˘ ãlovûk.
âest jeho památce!
Za spolupracovníky a Ïáky

prof. Jiﬁina Relichová
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