
Souhrn Mikrosatelity (SIR,) se vyskytují v hojném počtu v genomech všech Žijících organismů, kde

jsou téměř rovnoměrně rozmÍstěny, tudíž jako analytických markerŮ jich lze využÍt prakticky pro

jakýkoliv genetický účeL Některé SIR /okusy vykazují extrémně vysokou alelickou variabilitu. Jsou

obecně snadno izolovatelné i z velmi omezeného zdroje DNA a rychle replikovatelné polymerázovou

řetězovou reakcÍ (PCR) Díky svým mimořádným vlastnostem se sťa/y atraktivním a populárnÍm

nástrojem v mnoha biologických aplikacích, Jádro diseftační práce tvoří pět kapitol představujÍcÍch

projekty, v nichž jsme studovali autozomální nebo na chromozom Y vázané STR lokusy' Naše cÍle

byly následujÍcÍ: (i) Prozkoumat alelické frekvence v souboru autozomálních STR markerŮ, odhadnout

standardnÍ populačně a forenzně genetické parametry a provést mezipopulačnÍ srovnánÍ alelických

frekvencÍ; (ii) navrhnout pŮvodnÍ Y_chromozomálnÍ STR multiplex sysÍém k analýze vysoce

polymoffních lokusů a vyhodnotit jej s ohledem na možné využitÍ pro forenzně a populačně genetické

účely; a (iii) uskutečnit prunÍ studii u skupiny druhu Pan paniscus, v nÍž by kombinace behaviorálních

údajŮ o samčÍ sociálnÍ hierarchii a samčÍm úspéchu v pářenÍ a paternitnÍch dat umožnila prověřit

Vzorec vztahŮ mezi těmito proměnnými a následně zhodnotit možné dŮsledky stanovených

přÍbuzenských vztahŮ pro chovná opatření ve skupině. S těmito záměry jsme genotypizovali rozsáhlý

výběr (max. N = 1411) nepříbuzných zdravých bětoŠských ČechŮ obou pohlaví v 17 autozomátních

SIR /okusech (PowerPtex@ 16 System, AmpFťSTď tdentifiler*), 50 nepřÍbuzných zdravých

bětošských Čechů ve 4 [Ehler et at., 2006] a v 11 [Y_PL7{M ,tz system] y-sIR lokusech a 9 jedincŮ

šimpanze bonobo obou pohlavÍ v 5 a následně v 8 autozomálních STR lokusech [Gerloff et al., 1995;

Roeder et al', 2006]' Byly použity pouze standardizované molekulárně biologické techniky a metody,

přÍstupy teoretické genetiky, etologické postupy pozorovánÍ a záznamu behaviorálnÍch Údajů a

nástroje statistické analýzy dať' Naše hlavní zjištěnÍ _ vedle jiných, uvedených v dizertační práci _ byla

následujÍcÍ. Zaprvé, kromě lokusŮ FGA a Penta E nebyla zjištěna odchylka od HardyheWeinbergovy

rovnováhy' MezipopulačnÍ srovnání s publikovanými údaji poukázalo na významně se lišícÍ frekvence

několika autozomálních sIR lokusit v našÍ, polské [Soltyszewski et al.' 2006] a třech mad,arských

populacích [Egyed et al', 2006]. Zadruhé, námi pozorovaná genová divenita u lokusťt DYs456,

DYs458 a DYS464 byla nižšÍ a u lokusu DYs449 naopak vyššÍ ve srovnánÍ s diverzitou v euro_

americké populaci [Redd et al'' 2002]. MezipopulačnÍ srovnánÍ dále odhalilo, že zkoumanÍ čeští muŽi

se významně lišilipouze od polské muŽské populace [Soltyszewskiet al.' 2007]' ZatřetÍ, při amplifikaci

dinukleotidových repetic z malého množstvÍ DNA je obvykle možné získat pozitivní PCR produkty.

ovšem paternitní analýza byla natolik zatíŽena experimentálně generovanými aftefakty, že stanovení

skutečných alel nebylo zpočátku možné. Nakonec, navzdory pozorovaným zřejmým a asymetrickým

vztahům v hierarchii bonobÍch samců, nejvýše postavený sa/nec nezplodil větŠinu mláďat. Naopak

otci mláďat jsou níže postavenÍ samci, kteřÍ často kopulovali také mimo předpokládanou ovulační

periodu' V návaznosti na naše výsledky vyvozujeme, že (i) kombinace 17 autozomálnÍch sIR lokusŮ

poskytuje účinný nástroj kforenzně genetické identifikaci vpoputaci pťtvodnÍch obyvatel České

republiky; (ii) navrŽeným Y_chromozomálnÍm STR multiplex systémem lze vhodně doplnit jiŽ

pouŽÍvané Y chromozomální satelitnÍ markery; a (iii) u bonobit hraje zásadnÍ roli kompetice spermií

a/nebo je ovulace oddělena od fáze maximálního zduření anogenitální krajiny, což mŮže poskytovat

větŠí prostor pro samičÍvýběr.


