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Přehled Summary
Název práce: Mechanismy determinace

a diferenciace gonády plazů
Autor: Jan Ehl
Vedoucí práce: doc.Mgr. Lukáš Krato-
chvíl, Ph.D.
Abstrakt: Plazi jsou, co se týče určení
pohlaví, velice rozmanitou skupinou.
Evoluce determinace pohlaví probíhala
v různých odvětvích nezávisle na sobě
a dospěla tak k různým typů určení po-
hlaví. Mnoho prací se zabývá studiem
sítě genů zodpovědné za diferenciaci
gonády plazů, za účelem odhalení prin-
cipů, které umožňují tuto rozmanitost.
Díky této různorodosti je velice obtí-
žené u plazů odhalit a popsat spínač
zodpovědný za diferenciaci gonády jed-
ním nebo druhým směrem. Zajímavým
fenomenem je reverze pohlaví, která
je umožněna mechanismem uplatňu-
jícím se jen za určitých neobvyklých
okolností. V této práci jsou shrnuty zá-
kladní informace o určení pohlaví mezi
plazy a některé pohledy na jeho třídění.
Dále jsou zde uvedeny vybrané geny
účastnící se diferenciace pohlaví napříč
obratlovci, a jejich exprese u modelo-
vých druhů plazů. Posledním čím tato
práce disponuje je shrnutí poznatků
o pohlavních revertantech z řad plazů
a krátké pojednání na téma jejich vý-
znamu v evoluci.
Klíčová slova: plazi, pohlavní reverze,
pohlaví determinující mechanismy,
GSD, TSD, WT1, Sox9, AMH, Sf1,
Aromatáza, hormony, Dax1, Dmrt1,
R-spon1, FoxL2

Title: Mechanisms of gonad determina-
tion and differentiation in reptiles
Author: Jan Ehl
Supervisor: doc.Mgr. Lukáš Kratochvíl,
Ph.D.
Abstract: Reptiles, as a group, have
a lot of various types of sex-determining
mechanisms. Evolution of sex-deter-
mining mechanisms took place in dif-
ferent groups of reptiles by different
way and got to different types of sex
determination. Gene network under-
lying gonadal diferenciation has been
investigated in many studies, for reveal-
ing of principles causing this diversity.
Thanks to that, it is very difficult to de-
termine ultimate trigger of switching
between male of female fate.Interesting
fenomenon is sexreversal, which is en-
abled by mechanism activated only
by unusual circumstances. I have sum-
merized basic facts about sex determi-
nation in reptiles in this work. Also,
expresion patterns of some genes im-
portant for gonadal diferenciation in
vertebrates, are recapitulated there.
The last things, what this work posses,
is summary of knowledge about sex-
reversal in reptiles and short treatise
about its evotution.
Keywords: reptiles, sex-reversal, sex-
determining mechanisms, GSD, TSD,
WT1, Sox9, AMH, Sf1, Aromatase, hor-
mons, Dax1, Dmrt1, R-spon1, FoxL2
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Kapitola 1
Úvod
Plazi jsou velice rozmanití v určování pohlaví [1], někteří mají velké množství vajec,
které jsou schopni naklást v jediné snůšce a jsou již od vylíhnutí nezávislí na rodičích.
Všechny tyto vlastnosti, ať už přímo či nepřímo, dělají z plazů perfektní adepty pro vý-
zkum mechanismů určování pohlaví u obratlovců. Určení pohlaví u plazů nespočívá jen
v jejich převzaté genetické výbavě po rodičích, ale zasahuje do něho i mnoho proměn-
ných vlivů z okolí. Široké spektrum možného výzkumu, které plazi skýtají, nám může
pomoci k lepšímu porozumění molekulárním principům, genetickým mechanismům či
evoluci.

Ve své práci bych nejen rád shrnul základní poznatky o určení pohlaví u plazů, ale
chtěl bych se také zaměřit na výzkum molekulárních pochodů vedoucích nejprve k de-
terminaci a posléze k diferenciaci gonád. Zajímavým tématem, kterému bych se také rád
věnoval, jsou pohlavní revertanti a s nimi spojené evoluční posuny mezi typy pohlavní
determinace.

1 Draft: 23. 8. 2013



Kapitola 2
Typy určení pohlaví
Mechanismy, které u obratlovců rozhodují o pohlaví jedince, můžeme rozlišit na dvě
základní skupiny [2]. Pokud je pohlaví určeno hlavně na základě genetické informace
v okamžiku splynutí pohlavních buněk, dá se mluvit o tzv. genotypově určeném po-
hlaví. Často se můžeme nejen v anglické literatuře setkat se zkratkou GSD (genotypic sex
determination). V případě, že o pohlaví rozhodují především okolní podmínky (např.
inkubační teplota), jedná se o tzv. enviromentálně určené pohlaví s anglickou zkratkou
ESD (environmental sex determination). Termín ESD zahrnuje všechny možné faktory
prostředí, které se na určení pohlaví mohou podílet v době embryogeneze, tedy až po
oplodnění vajíčka. Z této kategorie bylo však u plazů dobře zdokumentováno pouze
tzv. teplotně určené pohlaví s anglickou zkratkou TSD (temperature sex determination,
případně temperature-dependent sex determination).

2.1 Determinace vs diferenciace

Nejdříve je třeba si ujasnit pojmy determinace a diferenciace. Oběma se ve své práci hod-
lám zabývat, a i když spolu úzce souvisí, jedná se o odlišné procesy. Pro oba pojmy na-
jdeme v českém jazyce ekvivalent. Determinace se dá přeložit jako určení či rozhodnutí,
kdežto diferenciace je spíše od slova rozrůznit se, v našem případě ve smyslu vývoje
určité tkáně. U gonády přichází v úvahu rozrůznění se směrem k vaječníkům či naopak
směrem k varlatům. Determinace je tedy rozhodnutí, kterým směrem by se diferenciace
měla vydat. [3]

2.2 GSD

To, jak je pohlaví určeno, není mezi plazy jednotné. Je již obecně známo, že savci i ptáci
mají pohlaví určeno genotypově. K tomuto účelu slouží chromozomový pár, u kterého
se, na rozdíl od zbylých chromozomových párů, chromozomy jednoho z pohlaví od sebe
navzájem liší často velmi podstatně i ve tvaru a velikosti. Při tvorbě gamet se od sebe
chromozomy v páru oddělují, a tím vznikají dva odlišné typy gamet s odlišným po-
tenciálem determinace pohlaví pro potomka. Rozdílné gamety jsou tvořeny jen jedním
z pohlaví, kterému se říká heterogametické (opakem homogametické). Heterogametic-
kým pohlavím je v našem případě (člověka a savců) samec (XX/XY). Byl zde objeven
gen SRY [4–6]1) ležící výhradně na Y chromozomu, který svou krátkou expresí v brzké
embryogenezi striktně nasměruje vývoj embrya vstříc osudu samce. Naopak u ptáků je
heterogametickým pohlavím pohlaví samičí (ZZ/ZW), kde se patrně neuplatňuje do-
minance genu, jako je tomu v případě SRY, ale nasčítání počtu kopií v jedinci. Na chro-
mozomu Z se nachází gen DMRT1, který na W chybí, a pokud je v organizmu přítomen
ve dvou kopiích (u genotypu ZZ), nasměruje vývoj ptačího embrya k samci [7].

Na rozdíl od živorodých savců, kde GSD vzniklo jednou u společného předka a s vý-
jimkou ptáků, je mezi plazy patrně více nezávislých vzniků GSD [1]. U několika druhů

1) Podle [91]
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2.3 TSD

želv můžeme nalézt samčí heterogamii v podobě běžného XX/XY systému, nebo i sys-
tému neopohlavních chromozomů X1X1X2X2/ X1X2Y. Setkáme se zde i se samčí he-
terogamií, ale ESD je zde pravděpodobně nejčastější [8–9]. S oběma typy heterogamie
(XX/XY i ZZ/ZW) se můžeme setkat i u šupinatých ještěrů [10], avšak hadi jsou typičtí
svou samičí heterogamií v podobě systému ZZ/ZW, případně systému neopohlavních
chromozomů Z1Z1Z2Z2/Z1Z2W nebo ZZ/ZW1W2 [11–13]1). Mnoho druhů plazů má
zřejmě GSD, avšak bez znatelných morfologických rozdílů mezi pohlavními chromo-
zomy [14–15].

2.3 TSD

Prvním, kdo ohlásil existenci TSD, byl Charnier (1966), který studoval druh Agama
agama. Později bylo TSD pozorováno u všech ze 13 zkoumaných druhů krokodýlů
a u obou druhů haterií [16]. Z 85 testovaných druhů želv bylo u 67 objeveno TSD [16].
TSD je vzácnější mezi ještěry, pouze 37 z 161 testovaných druhů ještěrů vykazovalo
TSD [16]. Všichni hadi, jak se zdá z dosavadních studií, disponují GSD se samičí he-
terogamií [16]. Nejzajímavější na těchto datech je, že i blízce příbuzné čeledi někdy
disponují rozdílným typem určení pohlaví. Příkladem mohou být čeledi želv Chelidae
(GSD) a Pelomedusidae (TSD). Ještě zajímavějším případem jsou rozdíly určení pohlaví
uvnitř jediného rodu. Například agama Amphibolurus norrisi disponuje GSD, kdežto její
blízce příbuzná A. muricatus vykazuje TSD [17]2). Oba mechanismy určení pohlaví mů-
žeme dokonce nalézt v odlišných populacích jediného druhu, jak bylo dokumentováno
u populací scinka Niveoscincus ocellatus v oblastech s rozdílnou nadmořskou výškou
[18]2).

U druhů disponujících TSD bylo zjištěno, že embryo je citlivé v určení pohlaví k tep-
lotě jen v určitém období vývoje. Toto období se obecně označuje anglickou zkratkou
TSP (temperature sensitive period) [19]. Bývá přibližně ve druhé třetině embryonálního
vývoje, avšak mezi jednotlivými druhy se počátek i rozsah TSP může lišit [20]. TSP bývá
odhadnuta přesunováním vajec mezi samčí a samičí inkubační teplotou během různých
fází embryogeneze a pozorováním změn poměru pohlaví [21].

V přirozeném prostředí nejsou vejce inkubována při stálé teplotě. Teplota kolísá
nejen během dne, ale i v rozmezí dní a ročních období. Bylo vytvořeno několik ma-
tematických a statistických modelů pro měření akumulace tepla, která dále rozhodne
o pohlaví embrya [16]. Teplota se během TSP akumuluje až po jakýsi práh, ve kterém
se rozhodne, zda se zárodek bude dál vyvíjet jako samec či samice. Není časté, aby
vznikalo něco mezi samcem a samicí (intersexuální jedinci), funguje zde tedy princip
vše nebo nic [22]. Je nutno dodat, že každý druh má jen určité rozmezí teplot, ve kterými
lze inkubovat bez vrozených vad (případ vysokých teplot) či zvyšující se úmrtnosti zá-
rodků (vysoké i nízké teploty). Dalším důležitým faktorem ovlivňujícím evoluci normy
reakce pro poměr pohlaví mláďat je narůstající vývojová rychlost s teplotou.

V laboratorních podmínkách se často užívá pojem zlomová teplota. Je to právě ta-
ková virtuální teplota, při které by se u TSD druhu měl podle proložené normy reakce
líhnout poměr pohlaví 1:1. Na základě průběhu normy reakce a polohy a počtu zlo-
mových teplot se rozlišuje několik typů TSD. Pokud se jedná o druh s typem TSDIa
(Male-Female)(T. scripta [23]), jsou při nízkých teplotách produkováni samci a při vy-
sokých samice. U typu TSDIb (Female-Male)(Crocodylus niloticus [24]) je tomu naopak
a u typu TSDII (Female-Male-Female) (Eublepharis macularius [25]) jsou zlomové tep-
loty dvě, a to tak, že samci jsou produkováni ve středních teplotách a samice v krajních
(viz. obr. 2.1.) [16, 21, 26]. Teploty, při kterých se líhne 100% samic, se zkráceně označují
jako FPT (female-producing temperatures). U teplot produkujících 100% samců to je

1) Podle [26]
2) Podle [92]
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2. Typy určení pohlaví

obdobné, MPT (male-producing temperatures). U teplot majících na svědomí smíšené,
avšak k jedné straně přikloněné poměry pohlaví,se můžeme setkat se zkratkami FBT
a MBT (fe/male-biased temperatures).

Obrázek 2.1. Grafy závislosti pohlaví na teplotě u tří podtypů TSD. Tečkované čáry
představují rozsahy přechodů mezi teplotami s opačný účinkem na určení pohlaví. Hvěz-
dičky naznačují zlomovou teplotu odpovídající stálé inkubační teplotě produkující po-

měr pohlaví 1:1. Převzato z [16].

2.4 Evoluce a posun mezi GSD a TSD

Co se týče chápání vztahu mezi GSD a TSD, ne všichni autoři jsou úplně téhož názoru.
Jedni (Valenzuela et al.) se dívají spíše shora a vidí jen výsledek, tedy něco, co nastalo
a existuje. To hodnotí a zařazují jako TSD, GSD, nebo něco mezi tím (viz. orb. 2.2). Ve
svém článku definovali a sepsali pravidla, podle kterých bychom měli určit zařazení
jednotlivých druhů [3]. Má to výhodu snadného rozřazení druhů podle jejich vlastností
a zjednodušuje to i komunikaci týkající se této problematiky.

Pro úplné uvědomění si možností mi však druhý pohled přijde lepší. Sarre et al.
totiž svým přirovnáním ke kontinuu [26] poukazují na to, že záleží pouze na správných
okolnostech, které by umožnily druhu vyvinout si jakýkoli poměr těchto dvou typů ur-
čování pohlaví. Dál bych rád podotkl, že i přes silný vliv GSD může ten samý druh skrý-
vat velice slabý vliv teploty (či naopak TSD druh skrývat slabý vliv GSD), který bohužel
nejsme za normálních okolností schopni odhalit. Tato skrytá variabilita byla poodhalena
u jednoho druhu s TSD [27]. Neznamená tedy, že když určitý poměr těchto dvou hráčů
nebyl nalezen v žádném recentním druhu, že takový druh již neexistoval, nebo naopak
se ještě nevyvine. Takto tuto problematiku vnímám já a je dost dobře možné, že se mý-
lím nebo ji nechápu zcela správně. Každopádně, v určení pohlaví u plazů figurují dva
jen zdánlivě úplně odlišné mechanismy pracující spolu na konečném výsledku.

4 Draft: 23. 8. 2013



2.4 Evoluce a posun mezi GSD a TSD

Obrázek 2.2. Protokol pro identifikaci TSD, rozlišující mezi kontinuálním rozložení
způsobů určení pohlaví a jeho podpůrným dichotomickým systémem dělení. Symbol
„@“ vyznačuje existenci homomorfických pohlavních chromozomů. Mechanismy GSD s
enviromentálními efekty nejsou v definovaném pořadí a nepředstavují vyčerpávající se-
znam možností.1 = Krackow 1992; 2 = Blackburn et al. 1998; 3 = Komdeur et al. 1997; 4 =

Stockley 1999; 5 = Baroiller et al. 1995. Převzato z Valenzuela et al. 2003 [3].
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Kapitola 3
Molekulární mechanismy determinace a diferen-
ciace pohlaví

Napříč obratlovci jsou hlavní determinační faktory pohlaví různé, avšak pokud je
známo, geny účastnící se diferenciace gonády zůstávají stejné. Ke genům prvně naleze-
ných u savců, jako jsou Sox9, AMH, Sf1, WT1, Dmrt1, Dax1, Rspo1 a FoxL2, byly později
objeveny homology u ryb [28], obojživelníků [29], ptáků [30–31] i plazů [32–40]. V ná-
sledujících stranách jsem se snažil shrnout, co se ví o expresi těchto genů u modelových
druhů plazů.

3.1 Sox9

Gen Sox9 ovlivňuje expresi genů pravděpodobně zodpovědných za diferenciaci Serto-
liho buněk, které jsou podstatné pro další vývoj varlat pomocí exprese například AMH
(anti-mullerian hormon viz dále). Zdá se tedy být ideálním kandidátem ke studii dife-
renciační kaskády genů u plazů. U placentálních savců je exprese tohoto genu umocněna
přímo působením produktu genu SRY, který byl u nich shledán hlavním determinačním
faktorem [41–42]

Rozdílná exprese Sox9 mezi inkubačními teplotami byla studována jen u několika
málo druhů plazů. Jsou to tři druhy - želva, aligátor a gekon. U želvy druhu Lepidochelys
olivacea existuje série prací popisujících míru exprese Sox9 během TSP. Zpočátku nejsou
hladiny u samčí a samičí inkubační teploty v medulárních buňkách nijak rozdílné (fáze
21-24). Později (fáze 25) je exprese u samičí teploty snižována až zmizí úplně (fáze 26)
[43–44, 39]. Bylo dokonce použito techniky posouvání inkubačních teplot od MPT k FPT
a zpět, které ukázalo, že do začátku 25. fáze je tento proces zvratný, kdežto potom je již
o pohlaví nenávratně rozhodnuto [45]. U jiného druhu želvy, Trachemys scripta, je tomu
podobně. Ve fázi 17 nejsou rozdíly mezi MPT a FPT znatelné, ale to se změní ve fázi 20,
kdy je exprese u MPT, oproti FPT, zvýšena [34, 37]. C. serpentina během gonadogeneze
vykazovala expresi Sox9 při MPT, která se však v odpovědi na posun do FPT ztrácela.
[46] Poslední z želv, Chrysemys picta, nevykazuje příliš znatelné zvýšení exprese Sox9
u samčích teplot, což může být zastřeno v důsledku použití měření exprese v celém
orgánovém komplexu nadledvin, ledvin a gonád [34, 47].

Studie na gekonovi druhu Eublepharis macularius ukázala podobnou expresi jako
u předchozích studií. Během TSP se transkripční hladiny Sox9 neliší mezi samčí a samičí
teplotou, což se ale změní ke konci TSP a míra transkripce je zachována pouze u MPT.
U amerického aligátora (Alligator mississippiensis) nebyla exprese detekována ani u jedné
teploty až do pozdějších fází, kdy se objevila a postupně rostla u samčí teploty [48].

I přesto, že gen Sox9 je napříč různými skupinami obratlovců celkem konzervativní
[47], zdá se jeho funkce u plazů odlišná od funkce jeho ortologu u savců, kde hraje vý-
znamnou roli v počátečním vývoji varlat. Stále sice u TSD plazů platí, že hladiny u MPT
jsou vždy vyšší než u FPT, ale načasování zvýšené míry exprese u samčích embryí je
rozdílné [47].
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3.2 MIS (AMH) - Müllerian inhibiting substance (anti-
Müllerian hormone)

Jedná se o protein u savců, zodpovědný za inhibici přeměny Müllerových vývodů v sa-
mičí specifické orgány, jako je například děloha. U ptáků (kuřete) nepůsobí jen při vývoji
samců, ale je nutný k potlačení vývoje pravého vejcovodu u samic, k čemuž například
u savců nedochází [42].

Přítomnost a funkce AMH u plazů byla studována v několika studiích u želvy Trache-
mys scripta a u aligátora Alligator mississippiensis. Studie [34, 49] prováděné na T. scripta
ukázaly silně dimorfní expresi. V bipotentní gonádě nebyl detekován rozdíl mezi MPT
a FPT už jen z důvodu, že hladiny AMH byly pod rozlišovací hranicí testu. Později bě-
hem TSP byla exprese patrná u jedinců z MPT, kde nárůst pokračoval dál s vyvíjejícími
se varlaty. Rozšiřující data [50] ukázala, jak je to s posuny embryí mezi inkubačními tep-
lotami. Při posunu z FPT do MPT byla změna patrná pozvolna, ale časem se podobala
hladinám u neposunutých MPT, a byla tedy vyšší než u FPT. Autoři tedy soudí, že po-
dobně jako jinde, je i zde AMH podstatnou složkou ve vývoji varlat. Naopak u posunu
z MPT do FPT byla změna velice rychlá a patrná již v následující fázi vývoje. Rapidní
pokles exprese AMH při tomto posunu si autoři studie vysvětlují neslučitelností exprese
AMH s vývojem samičích orgánů, a tedy nutností rychle zabránit regresi Müllerových
vývodů. Nasvědčovala by tomu i skutečnost velice nízkých hodnot u FPT obecně [33].

U aligátora se snažili zjistit, zda exprese Sox9 má přímý vliv na AMH [42] vyšetře-
ním načasování exprese obou genů v embryonální gonádě. Ukázalo se, že AMH se expri-
muje již od 22. fáze v medulárních buňkách velice podobným způsobem jako u T. scripta,
kdežto Sox9 až později během 23,5. fáze. Společně se studií u T. scripta, kde nebyl zazna-
menán žádný vliv zvýšené exprese Sox9 u FPT na expresi AMH [50], naznačují tato data
nezávislost exprese AMH na expresi Sox9, což je rozdíl oproti savcům [42]. Studie však
nejsou zcela konkluzivní, proto budoucí výzkum bude vítán.

3.3 Sf1

Sf1 (steroidogenic factor 1), znám též pod označeními AD4BP a NR5A1, je gen kódující
jaderný receptor nutný ke správnému vývoji savčích pohlavních a adrenálních žláz
i správné expresi steroidních hormonů. Exprese Sf1 bývá rozdílná mezi pohlavími,
avšak ne vždy stejně. To, zda je vyšší u samce či samice, se liší mezi taxony nejen plazů,
ale i mezi ostatními obratlovci [51].

Exprese Sf1 je u želvy T.scripta vyšší při inkubaci v MPT během 15.-23. fáze vývoje
[52, 35]. Naproti tomu studie u amerického aligátora (Alligator mississippiensis) vykazo-
vala během fází 23-25 zvýšenou expresi u FPT [36]. Dalším studovaným druhem byla
želva C. picta. Data byla sbírána mezi fázemi 9-22 z celých komplexů ledvin-nadledvin-
gonád. Podle výsledků se zdá, že exprese v MPT a FPT se příliš neliší až na fázi 12,
kdy byla naměřena signifikantně vyšší exprese u MPT [32]. Ve stejné studii byl, jako ne-
gativní kontrola, vyšetřen i druh s GSD, C. mutica. Očekávání bylo potvrzeno. Teplota
neměla na expresi Sf1 u C. mutica prokazatelný vliv. Ovšem sběr dat z celého komplexu,
jak se zdá, je nevhodný kvůli možnému zastření rozdílů v expresi mezi samčí a samičí
gonádou expresí v jiných částech komplexu [53]. Posledním druhem, studovaným za
účelem osvětlení významu Sf1 mezi plazy, byl druh C. serpentina [46]. U tohoto druhu
byla exprese zaznamenávána jen u MPT a posunu od MPT k FPT. Exprese je v obou
těchto případech stejná, vyjímaje jediné fáze, a to 5 dní po změně teplot, kdy exprese Sf1
vzroste u FPT.

Jako rozšíření byla u T. scripta provedena in situ hybridizace, díky které víme, kdy
a kde se přesněji Sf1 exprimuje. Z počátku je exprese u obou teplot rozeseta po celé bi-
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potentní gonádě (fáze 15). Následovně se u MPT lokalizuje do kruhů pravděpodobně
kolem zárodečných buněk (fáze 17) a později do semenných kanálků. U samičích teplot
zůstává exprese rozptýlena, jen se trochu víc soustředí na hranici mezi medulární a kor-
tikální tkání. Exprese Sf1 reaguje dle očekávání na posuny mezi teplotami ve fázi 17 [54].
Existují práce zaznamenávající překonání vlivu teploty vystavením embrya exogenním
hormonům během TSP. Při těchto pokusech je použito 17β-estradiolu (E2), jako femi-
nizujícího hormonu, a testosteronu spolu s inhibitorem aromatázy (AI), jako hormonu
maskulinizujícího [55–56]. Tato skutečnost byla vyšetřena více do hloubky u T. scripta
[52], kdy výzkumníci během takto ovlivněného vývoje zaznamenávali expresi Sf1 me-
todou qPCR. Bylo prokázáno, že podání E2 během 17. fáze embryonálního vývoje již
v příští fázi signifikantně změní expresi Sf1 v embryích inkubovaných v MPT a to tak,
že se velice podobá expresi typické pro klasickou FPT. Při pokusech opačného směru
bylo použito AI (zabraňuje aromatáze vytvářet E2). Takto ošetřená embrya z FPT na-
byla velice podobné exprese typické pro embrya v klasické MPT. Za zmínku stojí i data
sbíraná metodou hybridizace in situ. Při použití E2 na embya z MPT byla exprese Sf1
viditelně méně intenzivní. Ošetření embryí z FPT estradiolem způsobilo viditelně in-
tenzivnější expresi v jiných místech, než je běžně způsobeno teplotou, nebo než bylo
vidět u MPT ošetřené E2. Osobně změnu vidím v lokalizaci exprese. V jednom případě
je koncentrovaná v jakýchsi shlucích buněk a v druhém není tak výrazná díky expresi
v buňkách rozesetých po gonádě. Jako poslední byla ošetřena embrya z FPT pomocí AI.
Sf1 zde, oproti kontrole, ukázalo expresi typickou pro samce [54].

Společná data ukazují, že exprese Sf1 je vysoce labilní napříč evolucí obratlovců.
Je různě významná pro vývoj varlat, vaječníků a nadledvin jak mezi jednotlivými li-
niemi obratlovců, tak i uvnitř nich [51]. Pozdější reakce exprese Sf1 na inhibici aroma-
tázy je zřejmě způsobená působením zbylého estrogenu z doby před inhibicí enzymu.
Navzdory roli Sf1 jako regulátoru steroidních hormonů, naměřená data nepodpořila
hypotézu, že Sf1 reguluje specifickou expresi v ovariích T. scripta [52].

3.4 Wt1

Wt1, neboli Wilms tumor 1, je gen kódující transkripční faktor a je důležitý při diferen-
ciaci gonády nejen u lidí. U obratlovců jsou časté dva jeho alternativní sestřihy, z nichž
jeden mezi 3. a 4. „zinc-finger“ doménou obsahuje tripeptid KTS (lysine, threonine a se-
rine) a druhý nikoli. Sestřih postrádající KTS (-KTS) je podstatný pro vývoj nediferenco-
vané gonády, kdežto +KTS sestřih je u savců důležitý pro funkci SRY a samčí pohlavní
vývoj [57].

Oba sestřihy jsou přítomny i u Trachemys scripta [37] a Alligator mississippiensis [20].
U T. scripta byla zjištěna přibližně stejná abundance obou alternativních sestřihů [58].
Exprese Wt1 byla detekována a blíže popsána u tří druhů plazů disponujících TSD. U C.
picta použití qPCR u celého komplexu ledvin-nadledvin-gonád během fází 9-22 odhalilo
stejnou expresi u obou pohlaví, vyjímaje fáze 12, kdy byla vyšší u MPT [59]. Obdobná
analýza celého komplexu ledvin-nadledvin-gonád ve fázích 20-23 odhalila u aligátora
podobnou expresi pro obě teploty. Míra exprese postupně během vývoje narůstala. Ex-
prese Wt1 byla studována i u T. scripta. Bylo dokonce podrobněji popsáno umístění ex-
prese při gonadogenezi. Během TSP byla exprese lokalizována v somatických buňkách
zárodků semenných kanálků (fáze 16-18), později během diferenciace v semenných ka-
nálcích varlat a pro vaječníky specifických kortikálních buněk (fáze 20-23)[60].

Myslím, že z výsledků je patrná nutnost Wt1 pro obě pohlaví. Budoucí práce by
se dle mého názoru mohly zaměřit na -KTS a +KTS v souvislosti s výkyvem exprese
v 12. fázi vývoje, který byl zaznamenán u C. picta (může se však jednat jen o artefakt
nebo nedokonalost v designu tohoto experimentu). Také by bylo dobré se zaměřit na
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rozdílnou expresi během TSP v gonádě samotné a ne v komplexu ledvin-nadledvin-
gonád, ačkoli je to obtížné.

3.5 Dmrt1 (Doublesex and mab-3 related transcription
factor 1)

Dmrt1 je napříč obratlovci vysoce konzervativní gen mající zásadní roli v určení pohlaví
například u kuřete (i když existují pochybnosti, že tomu tak skutečně je), jeho paralogy
pak u medaky či drápatky vodní [61–64].

Dmrt1 byl studován u několika druhů plazů vykazujících TSD. U amerického aligá-
tora je ve fázích 20-22 detekovatelný u obou teplot. Během konce TSP (fáze 23-25) jeho
exprese roste pouze u MPT[20]. U želvy L. olivacea byl výskyt studován jen v pozdějších
fázích (23-25), po skončení TSP. Dmrt1 je zde zastoupen více u MPT. Časem se exprese
u FPT dostane pod detekovatelné množství (fáze 25-31)[39]. T. scripta vykazuje vysoké
hladiny exprese v MPT, naopak nízké v FPT již mezi fázemi 16 a 17. Při posunu teplot
z FPT do MPT bylo rychlé zvýšení exprese a naopak, při posunu teplot z MPT do FPT
byl rapidní pokles pod hodnoty běžné pro MPT [50, 33, 38]. Také u druhu C. serpentina
byl zaznamenán útlum exprese po posunu z MPT k FPT [46]. Podobně jako u Sf1 i pro
Dmrt1 byly u T. scripta provedeny experimenty ke zjištění změny exprese v důsledku
hormonálních manipulací. Estradiolu byly v prvním případě vystaveny pouze embrya
v MPT, kde E2 způsobil silný pokles exprese Dmrt1[65]. Druhý případ vyšetřil obě tep-
loty podáním E2 či AI spolu s testosteronem během 16. fáze. I zde způsobil E2 u samčí
teploty rychlý a silný pokles exprese Dmrt1. Tentokrát použitý AI a testosteron způso-
bily u samičích teplot rychlý a silný nárůst exprese [66].

Takto brzký dimorfizmus exprese mezi MPT a FPT (na počátku TSP) a blesková re-
akce na posun mezi teplotami ukazuje na důležitost Dmrt1 při vývoji varlat a zároveň
jeho neslučitelnost s vývojem vaječníků. Kvůli těmto vlastnostem je Dmrt1 dobrým kan-
didátem pro gen reagující na teplotu a určující tak pohlaví u druhů s TSD. Způsob ex-
prese způsobený exogenními látkami vykazuje silnou podobnost s expresí způsobenou
teplotou. Rychlá odpověď ke změně teploty i k exogenním látkám naznačuje blízký vliv
těchto faktorů na Dmrt1, avšak nevíme, zda je přímý či nepřímý[66]. Další výzkum této
problematiky je nutný.

3.6 Dax1

Kompletní pochopení role Dax1 v pohlavním vývoji u obratlovců je ztížena její složi-
tostí. Mezi obratlovci je exprese Dax1 detekována již v raných fázích vývoje. U savců se
časem exprese stává specifická pro samice, kdežto například u kuřete pokračuje pro obě
pohlaví stejně[33].

Druh L. olivacea byl studován v rozmezí fází 23-27. U obou teplot, FPT i MPT, byla
zaznamenána nepříliš rozdílná exprese (fáze 23-26). Rozdíl byl patrný až po 27. fázi,
asi fázi či dvě po jasné diferenciaci gonády v samičí či samčí [39]. U aligátora byla data
zaznamenána od 20. po 27. fázi. Gonáda je zde bipotentní mezi fázemi 20-23 a diferenco-
vaná od 24. fáze. Nízká exprese z fází 20-22 se postupně ve fázích 23-27 začala zvyšovat.
Rozdíly exprese mezi pohlavně specifickými teplotami nebyly znatelné[36]. U druhu T.
scripta metoda qPCR neprokázala signifikantní rozdíly mezi teplotami, i přes postupně
klesající expresi u FPT (ve fázi 16 vyšší než u MPT, ve fázi 23 nižší). Použití metody hyb-
ridizace in situ ukázalo rozesetou expresi v gonádě při MPT i FPT během TSP. Na konci
TSP (fáze 19) se začíná exprese organizovat do typických míst pro dané pohlaví, což po-
kračuje i během diferenciace gonády (fáze 23). Ve všech studovaných fázích a u obou
teplot byla pozorována exprese v dorzální methanefrické tkáni[33].
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Velice podobná exprese u obou inkubačních teplot naznačuje důležitost Dax1 pro
obě pohlaví. Zdá se tedy, že Dax1 jako kandidát na hlavní přepínač mezi pohlavími
není příliš žhavý, i když další výzkum by mohl pomoci bližšímu pochopení jeho role
v diferenciaci gonády.

3.7 R-spondin1

Rspo1 je člen malé skupiny růstových faktorů. Bylo předpokládáno, že by Rspo1 mohl
být klíčový gen pro vývoj samičího pohlaví u savců [40]. Navzdory rozdílně určeným
pohlavím u myši, kuřete a želvy, vykazoval Rspo1 u všech velice podobný profil exprese,
což poukazuje na jeho významnou roli při diferenciaci gonády napříč amnioty [40].

Během TSP proběhlo u T. scripta navýšení exprese Rspo1 v FPT, kdežto v MPT zůstalo
u nízkých hodnot. Tento nárůst proběhl v 17. fázi vývoje a tyto hodnoty zůstaly i během
diferenciace gonády (fáze 19-23). Při posunu mezi teplotami z FPT do MPT byl zazname-
nán pokles exprese na úroveň podobnou MPT během jediné fáze. Při posunu z MPT do
FPT zůstala exprese Rspo1 na nízké úrovni, avšak nárůst mohl nastat někdy později, což
už nebylo sledováno [40]. Další studie poskytla data sbíraná při ovlivnění exprese po-
mocí antagonisty estradiolu ( E2 ) nebo androgenů, podaných v 16. fázi. Antagonista E2
byl podán embryím inkubovaných při FPT a antagonista testosteronu embryím z MPT.
Při podání malého množství antagonisty E2 byla exprese snížena pouze v následující
fázi. Navzdory očekávání vysoká dávka antagonisty E2 zvýšila expresi Rspo1 ve fázích
17 a 21. Malé množství antagonisty androgenů způsobilo jen malé výkyvy oproti běžné
expresi, avšak větší než v případě podání vyšší dávky [67].

Místo v diferenciační kaskádě senzitivní k teplotě zůstává stále neznámé, ale Rspo1
spolu s dalšími geny jsou horkými kandidáty díky nastolení rozdílné exprese mezi MPT
a FPT během TSP. K potvrzení či vyvrácení a celkově k lepšímu pochopení této hypotézy
budou potřeba další práce zabývající se nejen Rspo1[40].

3.8 FoxL2

Diferenciace ovarií není zdaleka tak dobře popsána jako diferenciace varlat. Forkhead
box protein L2 je jedním z mála blíže studovaných genů, který se podílí na kaskádě
vedoucí k ováriím u savců i mimo ně [33, 68]. Exprese FoxL2 a aromatázy se shoduje
časově i prostorově[69].

T. scripta jako první druh, u něhož byla exprese FoxL2 popsána, vykazuje z počátku
TSP (fáze 16 a 17) podobné hodnoty u obou inkubačních teplot. To se však změní již ve
fázi 19 a graduje to až do fáze 23, kdy hladiny exprese při FPT signifikantně stoupají nad
hladiny při MPT. [33, 70] Posun mezi teplotami v obou směrech vyvolal nárůst exprese,
signifikantní jen při posunu MPT→ FPT, avšak data nejsou příliš přesvědčivá z důvodu
velmi krátkého záznamu exprese z těchto posunů (fáze 16-17). [33] Podobně i u C. ser-
pentina posun MPT→ FPT během TSP vyvolal zvýšení exprese FoxL2 naznačující jeho
citlivost k teplotě [46].

U T. scripta byla použita i metoda in situ hybridizace u celého komplexu nadledvin,
ledvin a gonád, která ukázala místa zvýšené exprese FoxL2 během TSP. [33] U vyvíje-
jících se ovárií je během fází 19-23 exprese lokalizována v kortikální oblasti a ve fázi 19
je patrná i v zárodcích semenných kanálků, které zde později degenerují. Slabě je ex-
prese detekována v semenných kanálcích i u MPT. U obou pohlaví byla exprese patrná
i v dorsálních kanálcích metanephridií a u samic i ve vnitřních epiteliálních buňkách
Müllerových vývodů během všech fází vývoje.

Nasbíraná data poukazují na větší význam FoxL2 při vývoji samičího pohlaví
u plazů, podobně jako je tomu u savců. [70] Zda je ale na jednom z předních míst
diferenciační kaskády u plazů, není zatím vůbec jasné, a bylo by potřeba dalších testů.
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3.9 Aromatáza a hormony

V hormonálním prostředí soupeří dva směry. Středem prvního, podstatného pro vývoj
samičích pohlavních orgánů, je aromatáza. Je to gen kódující stejnojmenný enzym ma-
jící za úkol produkovat estradiol methylací testosteronu. Estradiol je dále vnímán dvěma
estrogen receptory, ERα a ERβ. Středem opačného směru, důležitého při vývoji samčích
pohlavních orgánů, je reduktáza produkující z testosteronu DHT(dihydrotestosteron),
který již není možné aromatizovat. I zde jsou přítomny receptory vnímající DHT, andro-
gen receptory (AR).

Z pokusů zaměřených na hormonální manipulace s pohlavím vyplývá, že dráha aro-
matázy více souvisí s teplotou než dráha reduktázy. Pokud totiž ošetříme vejce druhu T.
scripta pomocí DHT, můžeme dostat velmi vysoký podíl samců při zlomové teplotě [56],
avšak při FPT tomu tak není [71]. Estradiol na rozdíl od DHT má schopnost vést ke zvý-
šení podílu samic i při MPT [72]. Funkce estradiolu, zdá se, dokonce pracuje podobně
jako teplota. Čím více se totiž teplota podobá FPT, tím méně je potřeba E2 k zajištění
100% samic [73]. Také TSP odpovídá době, kdy je embryo sensitivní i k estradiolu [72,
74]. Podobně jako E2 a DHT, avšak opačně, fungují inhibitory aromatázy a reguktázy
[55, 75].

Vzorce, jakými je aromatáza exprimována, jsou mezi studovanými plazy s TSD
různé. Prvním z nich zahrnuje zvýšenou expresi během TSP u FPT a je typický pro
druhy Emys orbicularis, Dermochelys coriacea, Malaclemys terrapin, T. scripta, C. serpentina
a C. picta. Jinou expresí disponují A. mississippiensis a Crocodylus porosus, u kterých
nastává zvýšená exprese u FPT až po skončení TSP. Jediným druhem se stejnou expresí
u obou teplot je L. olivacea [51]. Podobně jako u Sf1 byla i zde provedena srovnávací
práce na expresi u TSD druhu C. picta a A. mutica, druhu s GSD [76]. Bohužel data
sbíraná vyšetřením komplexu ledvin-nadledvin-gonád velice pravděpodobně zastírají
cenné informace.

Na základě rozdílné exprese ERα a ERβ je předpokládáno, že každý z nich hraje
rozdílnou roli při vývoji vaječníků u T. scripta. Například to vypadá, že ERβ není, na
rozdíl od ERα, jedním z počátečních cílů vlivu FPT.[77]

Často se objevuje názor, že teplota v případě TSD ovlivňuje mechanismy zodpovědné
za hormonální komunikaci v těle embrya a určuje tak, zda se bude vyvíjet samec či sa-
mice [26]. Není však zatím jasné, zda jsou tyto hormonální dráhy přímo ovlivňovány
teplotou, nebo jsou jen prostředníci předávající jinak vnímaný teplotní podnět dál. Nelze
vyloučit, že hormonální manipulace dokládají možnost zvratu pohlaví, ale že hormony
během přirozené inkubace nehrají v determinaci pohlaví žádnou roli (v diferenciaci sa-
mozřejmě zásadní roli hrají).

3.10 Shrnutí

Navzdory všem studiím, snažícím se přispět k odhalení onoho záhadného teplotního
čidla, se stále nepodařilo určit čím je teplota při teplotně určeném pohlaví vnímána. Co
se však dá vyčíst z dat nasbíraných během všeho toho výzkumů je, že většinou funkce
genů, v diferenciační kaskádě plazů, odpovídá jejich homologům u savců. Existuje i ně-
kolik teoretických modelů této kaskády(př. viz obr. ) Zatím se nepodařilo odhalit, ani
nijak zvlášť přiblížit, ke genu, jakéhokoli druhu plaza, majícího nasvědomí determinaci
pohlaví.
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3. Molekulární mechanismy determinace a diferenciace pohlaví

Obrázek 3.1. Pracovní model pohlavně determinačních drah u T. scripta. V tomto mo-
delu jsou FoxL2 a Dmrt1 potenciálními kandidáti na nejvýše postavené genetické faktory
stojící za určením pohlaví. FoxL2 při FPT přímo aktivuje expresy aromatázy a naopak po-
tlačuje expresy Dmrt1 a Sox9. Dmrt1 při MPT potlačí expresy FoxL2, což vede k aktivaci
exprese Sox9 potřebného pro vývoj varlat. Úrověň exprese aromatázy vyrovnává hladiny
pohlavních hormonů v gonádě, které na druhou stranu můžou interagovat s našimi kan-
didáty na pohlaví determinující geny. Plná a tečkovaná čára naznačují přímé a nepřímé
interakce. AI (inhibitor aromatázy) T (testosteron) E2 (estradiol) Převzato z Matsumoto

a Crews 2012 [66].
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Kapitola 4
Pohlavní revertanti
Stále se daří poodhalovat další z předpokládaných [3, 26] mezikroků mezi TSD a GSD.
Jedním z těchto mezikroků může být i druh s pohlavními chromosomy, u kterého však
za určitých podmínek hraje roli i jiný mechanismus určení pohlaví [26]. V následují-
cím textu bych se chtěl zaměřit na pohlavní reverzi způsobenou vnějšími vlivy, objeve-
nou u několika druhů plazů. Pod pojmem „reverze pohlaví“ označujeme děj vedoucí
k pohlavním revertantům, což jsou takoví jedinci, jejichž pohlavní fenotyp neodpovídá
genotypu. Je to vcelku neobvyklý fenomén vznikající hned z několika důvodů. Prvním
z nich je mutace či laboratorní knockoutování určitého genu podstatného pro daný směr
vývoje, bez něhož se vyvine pohlaví opačné [78–81].

Další příčiny již pocházejí z vnějšího prostředí. V jednom případě vyvolává reverzi
změna hormonální rovnováhy embrya způsobená buď laboratorním pracovníkem
[82–83], nebo hormonálními disruptory z prostředí [84–85]. Další příčinou je vysta-
vení embrya extrémní teplotě během inkubace, která u druhu plaza s pohlavními
chromosomy převezme iniciativu.[86, 82]

4.1 Hormonální reverze

Hormonální reverze pohlaví u druhů s heteromorfními chromosomy byla popsána na-
příklad v práci S. Freedberg et. al. (2006)[83]. Tato studie se zabývá reverzí pohlaví pů-
sobením exogenního E2 během vývoje embryí blízce příbuzných druhů želv Staurotypus
triporcatus a Staurotypus salvini. Vejce byla opakovaně ošetřena žádným (čistě ethanolem),
malým, středním, anebo vysokým množstvím E2. I přes nízké počty vajec v kontrol-
ním vzorku (vejce ošetřená pouze ethanolem) byla zaznamenána obě pohlaví u obou
druhů. Všechna experimentální vejce ošetřená E2 vedla k vývoji samic, opět u obou
druhů. Pohlaví bylo určeno histologicky a morfologicky podle typických struktur pro
dané pohlaví. Pouze u jednoho jedince od každého druhu, ošetřeného nízkou dávkou
E2, byl zaznamenán určitý defektní vývoj. V případě S. salvinii vykazovala gonáda prvky
obou pohlaví, naopak defektní jedinec S. triporcatus neměl gonádu téměř vyvinutou. Go-
nády ostatních jedinců ošetřených E2 nebyly rozlišitelné od gonád samic z kontrolních
vzorků. Několik vybraných jedinců bylo odchováno do věku 3 let a poté histologicky
vyšetřeno k potvrzení stálosti reverze.

Z této práce vyplývá, že i přes GSD u těchto druhů má estradiol značný význam
při určení pohlaví. Estradiol zde možná hraje podobnou roli jako u druhů disponujících
TSD, kde má velice podobný vzorec působení jako teplota. Bylo by dobré zkusit reverzi
i opačným směrem a zjistit, zda tomu tak opravdu je.

4.2 Teplotní reverze

Reverze pohlaví zapříčiněná extrémní teplotou během inkubace byla zaznamenána
u plazů teprve nedávno, a nebyla tedy dosud zcela prostudována. Výskyt této reverze
může být vysvětlován určitým zvýhodněním či naopak znevýhodněním jednoho po-
hlaví v extrémních teplotách během inkubace a selekci na toto zvýhodnění [87]. Zatím
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4. Pohlavní revertanti

jsou o něm zmínky u dvou druhů (Pogona vitticeps - Agamidae, Bassiana duperreyi - Scin-
cidae), a práce zabývající se tímto fenoménem nejsou zdaleka dostačující k prokázání
funkční existence a jeho role v přírodě.

Pravděpodobně jako první narazil na teplotní reverzi plazů Shine a spol. (2002)[88]
u výše zmíněného scinka Bassiana duperreyi majícího heterochromosomy v samčím po-
hlaví (XX/XY). Jedná se o druh vyskytující se v chladnějších podmínkách jihovýchodní
Austrálie. Tomu odpovídají i teploty, při kterých bylo inkubováno se snahou dodržovat
denní výkyvy teplot typické pro přirozené prostředí [89]. Vyšší teplota (18 ± 7,5◦C) na-
podobovala běžné inkubační podmínky. Nízká teplota (15 ± 7,5◦C) byla užita jako ekvi-
valent přírodních podmínek ve vyšších polohách během studeného léta. Pohlaví vylíh-
nutých jedinců bylo určeno everzí hemipenisů. Nízké teploty zapříčinily signifikantně
vychýlený poměr pohlaví (více jak 70% samců). Při teplejší inkubaci byl zachován po-
měr pohlaví 1:1, jak je typické pro genotypově určené pohlaví. Byla ošetřena možnost
alokace hormonů do vajec matkami náhodným rozmístěním mezi teplotami a ani roz-
dílná úmrtnost mezi pohlavími nevysvětlila vychýlený poměr mezi pohlavím.

Jako jakési rozšíření a potvrzení těchto dat slouží Radderův výzkum (2008) [82],
který použil nových metod a doplnil určitá data a mezery v práci předchozí. Tentokrát se
inkubovalo při 16 ± 7,5◦C a 22 ± 7,5◦C a výzkum byl rozšířen o použití estradiolu za stej-
ných podmínek. Fenotypové pohlaví bylo určeno everzí hemipenisů jako v předchozím
případě, avšak podstatné je, že potvrzení pohlaví bylo rozšířeno o histologické vyšet-
ření gonád u několika náhodně vybraných jedinců. Také náhodně vybrané revertované
jedince odchovali a po roce vyšetření provedli znovu jako ujištění stability reverze. Dále
porovnali fenotyp jedinců s jejich genotypem. Genotyp určovali metodou založenou na
PCR potvrzující přítomnost markeru chromozomu Y (pro bližší informace viz. Radder
2008[82]). Z výsledků jejich studie vyplývá potvrzení dat z roku 2002 [88] o vychýle-
ném poměru pohlaví směrem k samcům, a dále uvádějí potvrzení neshodného geno-
typu s fenotypem ve čtyřech z 26 samců inkubovaných při nízké teplotě (XX samci). Při
hormonálním ošetření vajec E2 byl zaznamenán silný posun poměru pohlaví směrem
k samicím v obou inkubačních teplotách.

Jak píší autoři těchto prací, tato data rozšiřují naše znalosti determinace pohlaví
u plazů. Také zapadají do teorií o posunech mezi TSD a GSD a pomáhají tyto hypotézy
zdokonalit. Dále z těchto dat vyplývá nepotřebnost chromozomu Y při vývoji samčích
gonád i fakt, že genotyp XY poskytuje vše potřebné pro vývoj gonád samičích. Přes toto
všechno bych chtěl upozornit, že další práce zabývající se touto tématikou budou vítány
už jen z důvodu vyšetření plodnosti revertovaných jedinců, která není zaručená.

Druhým studovaným druhem byla agama vousatá (Pogona vitticeps). Tento ještěr dis-
ponuje samičí heterogamií. V práci Quina et al. (2007)[86] inkubovali vejce v celém vi-
abilním rozsahu teplot, tzn. mezi 22-37◦C. K identifikaci revertantů bylo použito am-
plifikace pro samice specifických DNA markerů a k určení fenotypu posloužila reverze
hemipenisů spolu s vyšetřením morfologie gonád. Mezi teplotami 22-34◦C není patrná
odchylka od poměru pohlaví 1:1, kdežto mezi 34-37◦C je signifikantně více samic i po
uvažování všech mrtvých za samce. Všechny kromě jediné z 30 kontrolních agam (28◦C)
měly souhlasné genotypové pohlaví s fenotypovým (97%). Z vysokých teplot (34-37◦C)
mělo pouze 18 z 35 jedinců takto souhlasné pohlaví (51%). Zbylých 17 jedinců mělo ge-
notyp samců (ZZ) a fenotypově odpovídali samicím.

Jak uvádějí autoři ve svém článku, tyto výsledky podporují teorii o koexistenci GSD
a TSD. Dále z těchto výsledků vyplývá, že chromozom W není potřebný pro vývoj samičí
gonády. Bohužel všechny tyto závěry jsou velice předčasné. Autoři sice určili genotyp
jedinců velice pravděpodobně správně, avšak fenotyp byl určen dosti pochybně. Nepří-
tomnost hemipenisů a tvar gonády připomínající spíše vaječník nežli varle nejsou zrovna
ideální měřítka. Jediné, co z těchto dat můžeme vcelku jistě říci je, že teplota ovliv-
ňuje morfotyp ZZ jedinců při vysokých teplotách, avšak není vůbec jisté, zda vnitřní
struktura gonády opravdu odpovídá vaječníkům a už vůbec ne, zda jsou tyto vaječníky
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4.3 Vliv velikosti vejce

funkční a jedinci plodní. Pokud by byli tito jedinci neplodní, stali by se revertanti pou-
hou slepou uličkou evoluce, a tedy mnohem méně zajímaví a méně prokazující jakékoli
závěry autorů tohoto článku.

Důležité je si všimnout, že ani u jednoho z druhů nenastává problém se vznikem
jedinců genotypu YY či WW, který postupem času může degenerovat a tyto jedince
činit až života neschopnými [2]. Také jsem si nemohl nevšimnout principu, který na-
hrává k udržení poměru pohlaví 1:1 v populaci. Pokud je totiž jedinec u obou těchto
druhů teplotou donucen k reverzi, jsou jeho potomci za normálních podmínek všichni
opačného pohlaví a za podmínek způsobující reverzi mají alespoň zvýšený potenciál
k opačnému pohlaví, než byl jeho revertovaný rodič. Tato skutečnost ve své podstatě
vede k tlumení výkyvu poměru pohlaví v populaci z důsledku pohlavní reverze vyvo-
lané teplotou, i když až v dalších generacích. V budoucích letech by možná stálo za to
se poohlédnout i po dalších druzích takto ovlivněných teplotou. Teplotou převzatá ini-
ciativa, u jedinců za normálních podmínek vykazujících GSD, je dle mého názoru velice
zajímavý fenomén poskytující mnoho možností studia, a tedy i rozšíření našich znalostí
určení pohlaví nejen mezi plazy.

4.3 Vliv velikosti vejce

Za zmínku zde stojí i výzkum zabývající se vlivem množství žloutku na pohlaví em-
brya [90]. Tato práce navázala na data od Shine et al. 2002[88] upozorňující na korelaci
mezi velikostí vejce a pohlavím u B. duperreyi. Z rozšiřujícího výzkumu vyplývají ná-
sledující skutečnosti. Pokud jsou vejce inkubovaná za nižších teplot (16◦C), je možné
ovlivnit pohlaví injikováním žloutku odebraného z čerstvě nakladených vajec. Takovýto
přesun žloutku je schopen způsobit reverzi genotypu XY (samce) v samici. Znatelně
větší úspěch má tato procedura za předpokladu, že donorové vejce bylo větší než vejce
akceptorové. Naopak vejce připravená o část žloutku jsou tlačena k vývoji samčího po-
hlaví. Použitím silikonu jako imitace nárůstu hmotnosti vejce bylo vyloučeno, že tato re-
verze je způsobena čistě zvýšením hmotnosti. Dle své předchozí práce autoři soudí, že
ani alokace žloutkových hormonů není dostatečně rozdílná, aby toto způsobila, a další
výzkum považují za přínosný.

4.4 Závěrem

Jsou asi dvě možnosti, jak se mohlo GSD z TSD během evoluce vyvinout. První je náhlý
vznik genu, který přebírá rozhodování o determinaci pohlaví. Druhou možností by
mohla být akumulace slabších genů postupně upravujících TSD tak, až by se došlo do
fáze, kdy už teplota nebude hrát roli. Této druhé možnosti dle mého názoru mohou na-
svědčovat různé posuny a modifikace křivek v grafech, zaznamenávající poměr pohlaví
v celé viabilní škále teplot. Posuny a různé změny v náklonu těchto křivek byly zjištěny
nejen mezi jednotlivými druhy, ale dokonce i mezi snůškami různých samic [21].

Všechny tyto modifikace by mohly být vcelku snadno vysvětleny vlivem genů, které
mění normu reakce pro poměr pohlaví u TSD. Teplotní revertanti by mohli být dle mého
názoru dokladem a výsledkem takto fungující evoluce. Postupem času se jejich vzorec
určení měnil z původního TSD po menších krocích, až skončil v dnešní podobě, která
ještě stále nedosáhla čistého GSD.

15 Draft: 23. 8. 2013



Kapitola 5
Závěr
Bylo již provedeno mnoho studií zabývající se determinací pohlaví u plazů, avšak k
odhalení několika otázek, které zůstávají stále nezodpovězené, jich bude, jak se zdá,
potřeba mnohem více. V této práci jsem se snažil zrekapitulovat dosavadní výsledky
některých studovaných odvětví. Svůj zájem jsem zaměřil na molekulární mechanismy
stojící za vývojem gonády. Shrnul jsem poznatky o expresi většiny významných genů
náležících do diferenciační sítě. Tato síť může dostat impuls, buď čistě na základě gene-
tické informace, nebo z okolního prostředí a na základě toho je určeno, kterým směrem
se vydá. Existuje několik konceptů pro tuto síť genů, avšak jsou to stále více dohady
než prokázaná fakta. Jediné co je jisté, geny tvořící tuto kaskádu vedoucí k vývoji go-
nády, jsou velice konzervativní u všech skupin obratlovců. Přestože, je rozmanitost ur-
čení pohlaví u plazů největší výhodou k pochopení jeho fungování a evoluce, je zároveň
i nevýhodou pro svou obrovskou složitost a komplexitu.

Ani sami výzkumníci si práci zrovna neusnadňují. Je zde veliká nesourodost v me-
todologii pokusů a sběru dat. Takovýmto případem je například užívání testovaných
vzorků z různých částí těla [53]. Pokud totiž jedna studie využije gonády a druhá kom-
plexu ledvin, nadledvin a gonád, těžko se jejich výsledky porovnávají a ještě hůře se z
těchto dat vyvozují závěry. Samozřejmě, není vždy snadné, ba dokonce možné studovat,
když neexistují metody, které by nám to umožnily. Přesto si myslím, že jde především
o domluvu a jakousi spolupráci v určitém směru výzkumu. Myslím, že by i bylo dobré
konceptovat určité studie tak, aby se během nich získalo maximální množství dat, a stu-
die se nemusela například provádět znovu pro její zpochybnitelnost. Tím se dostávám
k teplotním revertantům a práci na druhu Pogona vitticeps [86]. Zde autoři, spolu s dal-
šími pracemi, pravděpodobně narazili na velice zajímavé odvětví určení pohlaví. Někteří
to dokonce považují za jeden z chybějících článků dokládajících evoluční posuny mezi
TSD a GSD. Tyto práce však obsahují mezery a nejsou zcela neprůstřelné. Mnohé jistě
napadne, že místo vlivu na pohlaví, může teplota působit jen na morfologii určitých částí
těla a najednou zde není nic, zas až tak zajímavého.

Během práce na této rešerši jsem si rozšířil znalosti o mnoho nových poznatků, začal
se orientovat v problematice určení pohlaví u plazů, seznámil jsem se s cizojazyčnými
zdroji a naučil jsem se je obstojně využívat, ale především jsem se seznámil s tvorbou
citací a jejich užitím v odborné literatuře. Všechny tyto dovednosti a znalosti bych rád
využil v navazujícím studiu, kde se hodlám dál zabývat plazy a determinací pohlaví se
zaměřením na pohlavní reverzi.
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