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ABSTRAKT 

 

Okolí Rudého moře je jedním z důležitých regionů, které nám umožňují poodkrýt 

stopy evoluce anatomicky moderního člověka. Kromě otázek souvisejících s jeho šířením 

z Afriky je tato oblast významná i z hlediska vzájemného vlivu afrických a arabských 

populací, které se po delším období vzájemné izolace a genetické diferenciace související 

s klimatickými změnami v pleistocénu a následným rozvojem námořních i pozemních tras 

v holocénu začaly dostávat do stále častějšího kontaktu. Ačkoliv byla v rámci této oblasti 

provedena již řada archeogenetických analýz, některé otázky týkající se pozdějšího vývoje 

zůstávají dosud nedostatečně zodpovězené, především z důvodu nedostatečného 

materiálového zastoupení. Tato práce je zaměřena na analýzu 200 sekvencí mtDNA čtyř 

súdánských populací – dvou populací kočovných pastevců Rašajda a Bedža žijící v těsném 

sousedství v okolí města Kassala a hovořící odlišnými jazyky a dvou populací z údolí Nilu 

žijící usedlým způsobem života. Prostřednictvím intrapopulační analýzy byla zjištěna 

mnohem vyšší diverzita u usedlých populací (v této práci jsou reprezentovány Núbijci a 

Araby). Při hodnocení interpopulační variability a genetických vzdáleností v rámci dalších 

46 populací z oblasti Rudého moře bylo dále zjištěno, že ačkoliv žijí Rašajdové a Bedžové 

v současné době v těsném sousedství, geneticky jsou lokalizovány v naprosto odlišných 

kontextech. Rašajdové disponují typicky arabským mtDNA genofondem, což je vzhledem 

k jejich relativně nedávné migraci na africké území očekávané. Naopak u populace Bedža 

je zcela zřejmé africké haplotypové zastoupení, ačkoliv některé starší práce předpokládají 

její původ na Arabském poloostrově.  

 

 

 

 

KLÍČOVÁ SLOVA 

mtDNA, archeogenetika, subsistenční strategie, Rudé moře, genetická diverzita, 

haploskupina, fylogenetická síť 



 

ABSTRACT  

 

The Red Sea region is one of the important places that allow us to uncover traces of 

the evolution of anatomically modern humans. Besides the questions related to its 

expansion out of Africa, this region is also important in terms of the mutual influence 

between populations of Africa and Arabia that after a long period of isolation and genetic 

differentiation related to climate change in the Pleistocene and subsequent development of 

seaways and land routes in the Holocene began to contact with each other more frequently. 

Number of genetic analyzes has been done but some issues concerning on the later 

development still remain inadequately answered, mainly because of insufficient material. 

This work is focused on the analysis of 200 mtDNA sequences of four Sudanese 

populations - two populations of nomadic herdsmen Rashaida and Beja living in the close 

neighborhood around the city of Kassala and speaking different languages and two 

populations of the Nile Valley with settled way of life. Analysis of the intrapopulation level 

revealed much higher diversity of the sedentary populations (in this work the sedentary 

populations are represented by the Nubians and Arabs). Interpopulation variability and 

genetic distances within other 46 populations of the Red Sea showed that although 

Rashaida and Beja people live currently close to each other, they are genetically located in 

completely different contexts. Rashaida people have typically Arabian mtDNA gene pool, 

which is expected due to their relatively recent migration to Africa. In contrast, the 

population of Beja presents typical African mtDNA portrait of haplotypes, although some 

earlier works place its origin on the Arabian Peninsula. 
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1 ÚVOD 
 

Subsaharská Afrika - kolébka lidstva - je z pohledu současné genetiky regionem 

s nejvyšší mírou populační diverzity a divergence. Právě to je důvodem neutuchajícího 

zájmu z řad vědců o její zkoumání. Populace, které tento „nejstarší“ kontinent obývají, 

nám umožňují získávat informace o naší dávné minulosti. Africké pobřeží Rudého moře 

není výjimkou. Rudé moře dnes tvoří přirozenou hranici mezi Afrikou a Asií, resp. jejím 

západním výběžkem – Arabským poloostrovem. Se změnami klimatických podmínek a 

pozdějším rozvojem obchodu a námořních tras, docházelo k častým migracím mezi oběma 

břehy. Dnes jsou v mnoha ohledech těmito expanzemi ovlivněny současné populace žijící 

jak v severovýchodní Africe, tak na Předním východě.  

 

Po stopách historických migrací a populačních expanzí lze pátrat prostřednictvím 

mnohých oborů. Podle Fleminga (2004) jsou čtyři hlavní disciplíny, které fungují jako 

nástroje k objasnění historie - paleoantropologie, archeologie, lingvistika a archeogenetika. 

Posledně zmíněný vědní obor objasňuje díky využití molekulárně genetických metod 

mnohé historické události. Ke genetickým analýzám jsou využívány především 

nerekombinantní části lidského genomu – mitochondriální DNA (mtDNA) a Y chromozom 

(NRY), ale v poslední době i některé lokusy rekombinantní DNA (Jobling et al. 2013). 

Jistá omezeni vykazují v podstatě všechny jmenované přístupy, často jsou tedy výsledky z 

jednotlivých oborů konfrontovány a interpretovány ve vzájemném vztahu.  

 

V této diplomové práci se zabývám genetickou variabilitou v oblasti Rudého moře 

za využití archeogenetického výzkumu mtDNA. Pro analýzu byly vybrány čtyři súdánské 

populace. Vzorky DNA populací Rašajda a Bedža bylo nutné nejprve laboratorně 

zpracovat a generovat potřebná data. K nově získaným sekvencím jsem posléze přidala 

sekvence dalších dvou súdánských populací Núbijců a súdánských Arabů, které nebyly 

publikovány a následně jsem súdánský soubor čtyř populací (200 mtDNA sekvencí) 

porovnala s dalšími (již publikovanými) 46 populacemi ze severovýchodní Afriky a Arábie 

(4087 mtDNA sekvencí). 

 

V první části práce (v literárním přehledu) jsou uvedeny základní geografické 

informace o zkoumané oblasti (Afrika, Arabský poloostrov a Rudé moře). Pro africký 
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kontinent je specifická jeho jazyková rozmanitost, jíž je věnována druhá část literárního 

přehledu. U lingvistického souhrnu afrických jazyků vycházíme zejména z prací Blenche 

(2006) a Ehreta (2002). V poslední části literárního přehledu jsou shrnuty historické 

poznatky o všech čtyřech súdánských populacích. 

 

Vlastní laboratorní práci jsou věnovány kapitoly Materiál a Metody. V kapitole 

materiál jsou uvedeny počty a zdroje námi zpracovaných a přidaných, již publikovaných 

vzorků. V kapitole Metody jsou popsány jednotlivé kroky základního postupu pro získání 

mtDNA sekvencí – izolace DNA, PCR, gelová elektroforéza. V této části jsem se také 

zaměřila na popis postupu při klasifikaci haplotypů do haploskupin, popis parametrů pro 

intrapopulační a interpopulační analýzu a rovněž je zde uvedena metoda analýzy sekvencí 

prostřednictvím fylogenetických sítí. 

 

Ráda bych rovněž upozornila na termín „arabské populace“, který v textu 

používám. Tímto termínem jsou myšleny populace Arábie, tedy Arabského poloostrova a 

nikoli populace hovořící arabsky. S Araby (arabsky hovořícími lidmi a k arabské 

národnosti se hlásícími lidmi) se pochopitelně setkáváme i v Africe, stejně tak jako na 

území Arábie najdeme ne-arabsky hovořící skupiny (oblast Dhofar a Al-Mahra). Angličtina 

je v tomto ohledu poněkud přesnější, neboť nabízí možnost použití termínu Arabic 

(arabsky hovořící) nebo Arabian (z Arábie pocházející).           
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2 CÍLE PRÁCE 
 

S regionem Rudého moře se pojí zásadní události lidské historie, a proto je tato 

oblast v antropologických kruzích stále předmětem mnoha diskuzí. Je zřejmé, že první 

kroky anatomicky moderního člověka ven z Afriky vedly právě přes Rudé moře. Pozdější 

genetické „propojení“ Afriky a Arabského poloostrova je již diskutováno méně.  

V současné době je v oblasti Rudého moře analyzováno mnoho populací, jejichž 

genomy mohou poodkrýt obraz historie člověka. V této diplomové práci bychom rádi 

přiblížili čtyři súdánské populace – Rašajdy, Bedže a súdánské Araby, které pojí jejich 

arabský předpokládaný původ a dále původní núbijské obyvatelstvo. Zatímco Bedžové 

jsou na území Súdánu popisováni již z doby starověkého Egypta, jejich sousedé Rašajdové 

se do oblasti dostali teprve před několika staletími. Vzhledem k tomu, že po události, 

kterou nazýváme Out-of-Africa, došlo k divergenci subsaharského a euroasijského 

genofondu (haploskupina L3 se mimo Afriku rozpadla do M a N), chceme pomocí analýzy 

mtDNA studovat subsaharský či arabský maternální genofond těchto populací. Cílem této 

diplomové práce bylo zjistit, zda arabský (ve smyslu Arabského poloostrova) původ lze 

prokázat u obou výše uvedených populací súdánských pastevců (Rašajdové a Bedžové). 

Jednotlivé kroky, které nás k tomuto cíli vedly lze shrnout do několika bodů. 

 

1) Izolovat, naamplifikovat a nasekvenovat první hypervariabilní segemnt mtDNA 

ze 100 vzorků slin Rašajdů a Bedžů z východního Súdánu. Připojit již naamplifikované, 

ale nepublikovamé sekvence populací Núbijců a súdánských Arabů a celý soubor 

alignovat.  

 

2) Identifikovat zastoupení mtDNA haploskupin u výše uvedených populací a 

následně provést intrapopulační analýzu – tzn. stanovit základní ukazatele intrapopulační 

diverzity a vzájemně je porovnat. Celkem bylo tomuto výzkumu podrobeno 200 vzorků. 

 

3) Provést interpopulační analýzu s dalšími populacemi oblasti Rudého moře – k 

souboru dvou set vzorků súdánských populací bylo přidáno 4087 sekvencí. Pro 

interpopulační analýzu jsem jako hlavní ukazatel zvolila analýzu hlavních koordinát 

(PCoA – z angl. Principal coordinate analysis). 
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4) Vytvořit fylogenetické sítě (tzv. networky) pro vybrané haploskupiny v rámci 

čtyř výše jmenovaných súdánských populací a vizualizovat podíl subsaharské vs. arabské 

komponenty. 

 

5) Vytvořit přehled sdílených mtDNA a haplotypů v jednotlivých regionech. Oblast 

Rudého moře byla rozdělena na čtyři základní geografické regiony – severozápadní, 

severovýchodní, jihozápadní a jihovýchodní. 

 

6) Interpretovat zjištěné závěry a konfrontovat je s publikovanými daty. 

 

Je třeba zdůraznit, že niže uvedené populačně genetické výsledky reflektují pouze 

stav mtDNA genofondu a nikoli studované populační vzorky jako takové, ať už pocházejí 

z té či oné etnicky či jazykově definované skupiny. Lze předpokládat, jak ostatně ukazuje 

celá řada v závěru diskutovaných genetických studií, že Y chromozom by poskytl výsledky 

našeho populačního srovnání odlišné a stejně tak bychom asi dopadli s výzkumem dalších 

lokusů. Současná distribuce uniparentálních polymorfismů u těch či oněch populací odráží 

specifika genového toku, jež mezi lidskými sub-populacemi stírá významnější rozdíly. 

Domnívám se, že variabilita mtDNA je díky její specifické dědičnosti a poměrně rychlé 

mutační rychlosti vhodným nástrojem pro studium vzájemných kontaktů mezi lidskými 

sub-populacemi v čase i prostoru a není jej možné ztotožňovat se znaky, které hledali 

esencialisté či typologové k popisu ancestrálních antropologických typů. Migrace, resp. 

úspěšná reprodukce mtDNA linií (haploskupin) zjištěná mimo rámec geografického 

původu je ostatně sama o sobě dobrým příkladem evolučních procesů a neexistence 

stability lidských ras. 
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3 LITERÁRNÍ PŘEHLED 
 

3.1 OBLAST RUDÉHO MOŘE – GEOGRAFIE 

3.1.1 AFRIKA 

Africký kontinent se svou rozlohou zhruba 30 miliónů km2 zaujímá asi jednu pětinu 

celkového pevninského povrchu země a řadí se tak, z hlediska velikosti, na druhé místo za 

Asii. Dle údajů z roku 2007 žije v Africe bezmála 965 miliónů obyvatel. Demografická 

struktura úzce souvisí s přírodními podmínkami, které jsou v některých oblastech Afriky 

nehostinné či vyžadují jistou adaptaci (suché oblasti a pouště zaujímají až 60 % celkové 

rozlohy Afriky). Kromě fyzických a fyziologických adaptací (mj. úzké tělo a dlouhé 

končetiny, omezení podkožního tuku, nižší srdeční tep, zvýšené pocení, snížení objemu 

moči) jsou suchému podnebí Afriky přizpůsobena i obydlí (podzemní konstrukce, odrazivý 

materiál) či oděv a pro obživu jsou využívány specifické rostliny (např. ořechy mongongo, 

melouny, hlízy). Důsledkem je nerovnoměrná geografická distribuce obyvatel (UNEP 

2008). Dezertifikace některých regionů, zejména největší světové pouště Sahary, probíhala 

v souvislosti s pleistocenními klimatickými cykly a tomu odpovídaly i pohyby pravěkých 

populací. 

Afrika je ze všech stran omílána moři a oceány. Na západě je obklopena 

Atlantickým oceánem, který do pevniny zasahuje Guinejským zálivem; na severu 

Středozemním mořem, jehož Gibraltarský průliv tvoří pomyslnou spojku mezi Afrikou a 

Evropou; z východní strany odděluje Afriku od Arabského poloostrova Rudé moře, které je 

na severu spojeno prostřednictvím Suezského průplav se Středozemním mořem a na jihu se 

skrze záliv Bab-al-Mandab vlévá do Indického oceánu.  

V historickém kontextu hrály obě jmenované hranice Rudého moře důležitou roli v 

expanzi moderního člověka do ostatních částí světa (viz níže). K Africe přísluší i několik 

ostrovů, které byly osídleny relativně nedávno, jak dokládají výzkumy genetické diverzity 

Makaronézie, Madagaskaru nebo Sokotry. 

Africký kontinent je téměř rovnoměrně ekvatoriálně rozdělen a nachází se tak na 

severní i jižní polokouli. Díky této poloze lze africké klima rozdělit na horizontální 

podnebné pásy. Africké podnebí je ovšem tak variabilní, že je vhodnější ho definovat podle 
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Reidovy klasifikace. Reid (2012) rozčlenil kontinent do osmi geograficko-podnebných 

zón: 

- severní státy při pobřeží Středozemního moře, charakteristické teplým a suchým 

podnebím (podobně jako v jižní Evropě) a úrodnými půdami; v západní části je tento pás 

nazván Maghreb: 

- pás Sahary, největší pouště světa, je typický nízkou hustotou obyvatel, žijících 

převážně v oázách; přirozená hranice mezi obydleným severem a subsaharskou Afrikou 

 - údolí Nilu, situované do severovýchodní Afriky, představuje úrodnou oblast, která 

je spojována s vývojem nejstarších civilizací Afriky; spojovací koridor mezi severem a 

subsaharskou Afrikou 

- pásmo savan/ súdánský pás/ sahelo-súdánská zóna s teplým Atlantickým 

prouděním, množstvím vodních toků a typickou vegetací (vysoké traviny, stromy baobaby) 

 - pásmo deštných lesů na západním pobřeží je více či méně spojeno s lesy v 

centrální části kontinentu a tvoří tak jeden z největších komplexů tropického deštného lesa 

na světě 

 - Etiopská vysočina na východním pobřeží je významnou oblastí pro svou úrodnou 

půdu a původ mnohých dávných civilizací 

 - náhorní plošina východní Afriky s převážně horkým a suchým podnebím 

nevytváří vhodné podmínky pro zemědělskou obživu; výjimkami jsou oblast Velkých jezer 

či Keňská vysočina 

 - jihoafrická savana se suchým podnebím je kontrastní zónou jak z hlediska 

politicko-hospodářského, tak z hlediska ročních období 

 

3.1.2 RUDÉ MOŘE 

Rudé moře tvoří přirozenou hranici mezi severovýchodní Afrikou a Arabským 

poloostrovem, která hrála významnou roli při migraci anatomicky moderního člověka do 

Eurasie. Rudé moře je v severojižním směru dlouhé zhruba 2000 km a jeho šířka se 

pohybuje v rozmezí od 280 km do 354 km. Na severu vybíhá ve dva zálivy – Suezský a 

Akabský. Oba zálivy oddělují od Arabského poloostrova Sinajský poloostrov (Suezský 

záliv ze západu, Akabský záliv z jihovýchodu).  

Severní hranici Rudého moře tvoří Suezský záliv. Od roku 1869 je Suezský záliv 

propojen se Středozemním mořem tzv. Suezským průplavem. Hlavní myšlenkou jeho 
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výstavby bylo umožnění lodní dopravy mezi Indickým oceánem a Středozemním mořem 

(Suez Canal Authority 2008). Před stavbou námořní spojky však tato část tvořila jedinou 

kontinentální cestu mezi Afrikou a Asií, širokou asi 120 km. V této oblasti neexistovala 

žádná fyzická bariéra, která by zabraňovala migraci a archeologické doklady tu poskytují 

svědectví o obchodních kontaktech ve starověku i dříve. Nevhodné přírodní podmínky v 

oblasti Nilu, které během suchého období ve spodním pleistocénu znamenaly snížení jeho 

hladiny, znesnadňovaly přístup z této oblasti. V údolí totiž vznikaly hluboké a strmé rokle. 

I přes tyto teorie označují badatelé severní cestu jako jednu z hlavních tepen kontaktu mezi 

Afrikou a západní Asií, odkud se anatomicky moderní člověk dostal až do Evropy 

(Petraglia et Rose 2009).  

Jižní část Rudého moře je tvořena úžinou Bab al-Mandab, která jej spojuje s 

Indickým oceánem. Šíře úžiny je pouze 29 km a v nejmělčí oblasti se hloubka moře 

pohybuje jen okolo 137 m. V období glaciálních cyklů hladina klesala ještě níž, ale Afrika 

s Arábií v této oblasti nebyla během existence anatomicky moderního člověka propojena 

(Petraglia et Rose 2009).  

 

3.1.3 ARABSKÝ POLOOSTROV 

Arabský poloostrov je obdélníkový výběžek jihozápadní Asie. Od Afriky je 

oddělený Rudým mořem a z jihovýchodní strany jej omílá Arabské moře, jehož Perský 

záliv odděluje Arabský poloostrov od asijského kontinentu (Ghazanfar et Fisher 1998).  

Na rozloze zhruba 3 milionů km2 nacházíme jak vysoké horské masívy podél 

pobřeží Rudého moře, tak nížiny směrem k východu. Střed poloostrova je tvořen pouštěmi. 

Ve vlhčích fázích čtvrtohor se na území celého poloostrova nacházelo množství řek, které 

ústily v oblasti dnešního Perského zálivu do Arabského moře (Groucutt et Petraglia 2012). 

Dnešní mělký Perský záliv byl v pleistocénu pravděpodobně říčním údolím s vhodnými 

podmínkami pro existenci lidských populací. Dle některých teorií byla tato oblast jedním z 

asijských refugií (Rose 2010). 

Arabský poloostrov tvořil v minulosti jedinou přímou spojku mezi Afrikou a 

Eurasií, a to díky Sinajskému poloostrovu na severu. Všechny tyto faktory včetně 

pleistocenního podnebí připravily vhodné prostředí pro disperzi člověka a jeho adaptaci na 

euroasijské prostředí (Groucutt et Petraglia 2012). 
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3.2 AFRICKÉ JAZYKY 
 

Otázky historie Afriky a Arábie se badatelé snaží zodpovědět mnohými způsoby. 

Jedním z výše zmíněných oborů je i lingvistika. Jazyková rozmanitost Afriky naznačuje 

migrace malých či velkých skupin, zásahy kolonialistů nebo obchod otroky, populační 

expanze, geografická separace apod. Tato problematika se řeší na základě zhodnocení 

fonologické či morfologické stránky jazyka (Blench 2006).  

Existuje téměř 2000 jazyků, kterými se na africkém kontinentě hovoří, ať už ve 

větší, či v menší míře. Africké jazyky jsou rozděleny do pěti základních skupin (dle 

celosvětově uznávané Greenbergovy klasifikace z roku 1963 označených za jazykové 

rodiny) na afroasijské, nigerokonžské, nilosaharské, khoisanské jazyky a austronéské 

(Heine et Nurse 2000), přičemž posledně jmenovaná skupina zahrnuje jazyky 

Madagaskaru, který byl osídlen z Indonésie a jazykově do Afriky tedy nepatří. Autochtonní 

africké jazyky jsou navzájem i v rámci jich samotných velmi odlišné, což vede k diskuzím 

o jejich společném genetickém vývoji. Výjimkou jsou např. jazyky Bantu (patřící do 

nigerokonžské rodiny), které naopak vykazují velkou podobnost (Blench 2006). V 

následujícím přehledu jazyků se budu více věnovat jazykovým skupinám souvisejícím s 

populacemi, které jsem v této práci vyhodnocovala. Do afroasijských jazyků se řadí tři ze 

sledovaných populací, konkrétně Bedžové přísluší do kušitské větve a Rašajdové a 

súdánští Arabové do větve semitské. Núbijce hovořící jazykem núbijským řadíme do 

nilosaharské jazykové rodiny. Pro úplnost zmíním i základní fakta o zbylých dvou 

jazykových rodinách. 

 

3.2.1 AFROASIJSKÉ JAZYKY 

Z množství názorů a strukturních schémat je obecně uznávané členění afroasijské 

jazykové rodiny na jazyky čadské, berberské, kušitské, semitské, omotské a egyptštinu. 

Těchto šest skupin zahrnuje celkem asi 400 jazyků. Za oblast vzniku této jazykové rodiny 

je považována subsaharaská Afrika, přesněji jihozápadní Etiopie, která je domovem 

nejstaršího a dnes nejvíce fragmentovaného jazyka afroasijské rodiny, jazyka omotského 

(Heine et Nurse 2000; Blench 2006).  

Nejstarší proto-afroasijské jazyky se vyvinuly pravděpodobně v místech, kde se 

dnes hovoří již zmiňovanými omotskými jazyky. K zásadním diferenciacím této jazykové 
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rodiny došlo ještě před rozvojem zemědělství (ve smyslu pěstování plodin). Jakýmsi 

hybným motorem pro šíření afroasijských jazyků bylo dle názorů lingvistů spíše 

pastevectví. Afroasijské jazyky se tímto způsobem dostaly až do severní a severovýchodní 

Afriky, v Egyptě se hovoří o mushabianské kultuře. Sinajský poloostrov se stal 

prostředníkem při expanzi afroasijských jazyků mimo africké území. Podél pobřeží 

Rudého moře na Arabském poloostrově se o začlenění afroasijské větve (arabštiny) 

postarala natufianská kultura (Ehret 2002; Blench 2006).  

Omotské jazyky, jakožto nejstarší větev této jazykové rodiny, se diferencovaly 

spolu s jazykem ongota velmi časně. Ongotská větev dodnes vyvolává kontroverzní názory 

ohledně příslušnosti k afroasijské rodině, avšak gramatické a lexikologické rozbory tomu 

napovídají. Mnozí badatelé o nich hovoří jako o separované jazykové větvi afroasijských 

jazyků. Omotské jazyky zůstaly až do dnešní doby typické pro původní lovecko-sběračské 

populace.  

Po oddělení omotských a ongotských jazyků se primárně afroasijské jazyky 

rozdělily do dvou základních skupin – jazyky eritrejské (čadské a kušitské) a jazyky 

severní afroasijské (berberské, semitské a egyptština) (Blench 2006).  

 

3.2.1.a ČADSKÁ VĚTEV 
Jedná se o nejpočetnější, ale zároveň nejméně zdokumentovanou větev. Její 

diverzita spočívá pravděpodobně ve vzájemných interakcích mnoha skupin z různých 

oblastí. Tato jazyková skupina má počátky ve východní Africe, odkud její nositelé pronikli 

do oblasti Čadského jezera a dále na jih a západ. K této skupině patří hausština, jazyk silně 

rozšířený v severní Nigérii a jižním Nigeru (Blench 2006). Počátky čadsky hovořících 

populací byly zkoumány i geneticky (Černý et al. 2009; Cruciani et al. 2010). 

 

3.2.1.b KUŠITSKÁ VĚTEV 
Proto-kušitská větev je vzhledem ke své slovní zásobě přisuzována prvním 

pastevcům. Kušitské jazyky totiž oplývají bohatou terminologií domácích zvířat, s čímž se 

například u omotských jazyků nesetkáváme v takové míře. Rozdělení kušitské a omotské 

větve je datováno do období před 10 tisíci lety. Po rozdělení afroasijské rodiny kušitské 

jazyky (především jejich jižní větev) rychle expandovaly pravděpodobně až do oblasti na 

jih od Zambie. K jejich potlačení však došlo při následné bantuské expanzi, či díky 
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pozdějším nájezdům pastevců z nilské oblasti (Heine et Nurse 2000; Blench 2006). Dnes 

jsou jihokušitské jazyky izolovány uprostřed oblasti, hovořící jazyky bantu (nigerokonžská 

rodina). Severní větev kušitských jazyků (jiné označení - jazyky bedža) si dodnes 

zachovala svou původní polohu při pobřeží Rudého moře ve východním Súdánu a je 

charakteristická pro námi sledovanou populaci kočovných pastevců Bedžů. Centrální 

kušitská větev severozápadní Etiopie, jinak označována jazyky agaw, je typická podobností 

jednotlivých jazyků v rámci skupiny. Zajímavostí je konverze některých etnických skupin 

jazyků agaw (např. Falasha) k judaismu (Blench 2006). 

 

3.2.1.c SEVERNÍ AFROASIJSKÁ VĚTEV 
Severní afroasijská větev se, na rozdíl od eritrejské, rozšiřovala směrem na sever od 

Etiopie. Eritrejská větev zůstávala na relativně stabilním místě. Podle jazykových 

rekonstrukcí vznikl pravděpodobně v oblasti mezi Nilem a Rudým mořem v období před 

7500 lety jakýsi „proto-jazyk“, jenž dal vznik současným jazykům berberským, egyptským 

i semitským (Blench 2006).     

 

3.2.1.d BERBERSKÁ VĚTEV 
Berberští pastevci původně obývali pás severní Afriky na západ od Nilu až po 

Kanárské ostrovy. Jejich rozlehlé působiště bylo v 7. století n. l. zkoncentrováno pouze na 

malé enklávy berberštiny z důvodu šíření jazyka arabského. Dnes jsou potomci původních 

mluvčích přítomni v oblasti Mauretánie, Alžírska, Maroka, Tuniska a v egyptské oáze 

Siwa, kočovní Tuaregové pronikli i do pásma afrického sahelu. Nezodpovězenou otázkou 

stále zůstává spojitost berberských jazyků a kapsijské kultury s neobvykle podobnou slovní 

zásobou (Blench 2006). 

  

3.2.1.e SEMITSKÁ VĚTEV 
Semitskou větev bychom mohli klasifikovat do čtyř skupin. Mezi vymřelé jazyky 

semitské větve patří nejstarší psané jazyky starověku – akkadština a asyrština. 

Severozápadní skupinu zastupuje starobylá i moderní hebrejština. Za nejvíce 

diverzifikovanou skupinu se považují jazyky jihozápadní Etiopie – gurage, tigre, 

amharština. Vysvětlením této odlišnosti mohou být migrace z Arabského poloostrova, které 
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naznačují některá data archeologická a také jazykové analýzy. Původ etiosemitských 

jazyků na Arabském poloostrově (konkrétně v jižní Arábii) s následnou migrací do Afriky 

před 2850 lety prokázala bayesovská analýza (Kitchen et al. 2009). Pomocí této metody 

byl také datován vznik celé semitské větve, a to do období rané doby bronzové (zhruba 

před 5750 lety) s původem v Levantě. Významné styky s Arabským poloostrovem lze 

spatřovat i v podobných ústních tradicích v podání mýtů a legend. V současnosti jsou 

semitské jazyky rozšířené díky své arabské jihovýchodní podskupině v severovýchodní 

Africe (území Etiopie, Egypta) a na Arabském poloostrově (Blench 2006; Heine et Nurse 

2000). 

 

3.2.1.f EGYPTSKÁ VĚTEV 
Ačkoliv některé minoritní dialekty mohly v rámci egyptštiny existovat, obecně o 

něm hovoříme jako o uniformním jazyce, jehož písemná podoba se nám dochovala ve 

staroegyptských písemných pramenech. Posledním vývojem je koptština, což je jazyk 

starých Egypťanů, kteří přijali křesťanství. Dnes se používá pouze během liturgií koptské 

církve podobně jako latina v církvi katolické (Blench 2006).       

 

3.2.2 NILOSAHARSKÉ JAZYKY 

Nejkontroverznější větví afrických jazyků je nilosaharská rodina. Podle některých 

lingvistů se jedná o ty jazyky, které Greenberg nemohl zařadit ani do afroasijské ani do 

nigerokonžské rodiny (Caron et Zima 2006). Geograficky je tato rodina lokalizována do 

východní části centrální Afriky a střední Sahary s izolovanou skupinou songhai v povodí 

středního Nigeru. Ještě donedávna panovaly velké spory o jednotnosti a možné příbuznosti 

s nigerokonžskými jazyky, důsledkem čehož bylo až relativně nedávné ustanovení 

nilosaharských jazyků jako jednotné a samostatné větve.  

Nilosaharské jazyky, jejichž počet se pohybuje kolem 80 (např. masajština, 

núbijské jazyky nebo jazyky dinka), jsou charakteristické vysokou fragmentací a 

geografickým rozptýlením (Blench 2006). Příčinou by mohl být obchod otroky v centrální 

Africe, ale pravděpodobněji je důvodem rozptýlení změna usedlého způsobu života na 

pastevectví a s tím spojený volný pohyb v době nepříznivých podmínek.   

Kvůli významné členitosti jazyků této rodiny se mnozí vědci rozcházejí v názorech 

na dělení a vývoj nilosaharských jazyků. Ani samotný vznik této rodiny není zcela 
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objasněn, ale pravděpodobně se nilosaharská jazyková rodina začala vyvíjet v suchém 

období svrchního paleolitu, kdy byly lovecko-sběračské populace nuceny k přesunům za 

vodními zdroji. Následné rozřazení nilosaharských skupin do vývojových schémat je 

vzhledem k jejich vysoké diverzitě velmi problematické (Blench 2006). 

Nejasnosti se objevují u skupiny středosúdánských jazyků, jejíž izolované 

fragmenty jsou rozptýleny v pásu mezi Čadem a severovýchodním Zairem. Podobnému 

problému čelí i núbijské jazyky z oblasti Nilu, řadící se do skupiny východosúdánských 

jazyků. Zahrnují totiž jazyky velmi odlišné. Problematika těchto skupin nastiňuje možné 

scénáře, které se odehrály v jejich historickém vývoji (Blench 2006). Jak jsem se již 

zmínila, nilosaharská rodina vznikla v nepříznivých klimatických podmínkách, což 

donutilo malé skupiny mluvčích migrovat, mnohdy i do oblastí jiných jazykových kultur. 

Kontakty s původní jazykovou rodinou byly ztraceny a došlo k diverzifikaci eventuálně i 

zániku jazyka. 

Nilosaharská rodina bývá často konfrontována s egyptským jazykem z afroasijské 

rodiny. Je zřejmé, že mluvčí obou skupin spolu interagovali, což dokazuje i spor vědců o 

zařazení merojštiny. Hovořili jí příslušníci Merojského království, které existovalo v 

povodí Nilu mezi roky 800 př. n. l. a 350 n. l. Merojština byla dlouhou dobu považována 

za variantu egyptštiny a teprve v roce 1960 byla zařazena do nilosaharské rodiny (Blench 

2006). Nutno také dodat, že starobylá nilosaharská kultura přispěla ke vzniku súdánské 

civilizace (Ehret 2002). 

 

3.2.3 NIGEROKONŽSKÉ JAZYKY 

Podobně jako afroasijské jazyky je nigerokonžská větev diverzifikovanou rodinou a 

zároveň zaujímá největší plochu kontinentu. Nezbytné archeologické konfrontace s 

různými událostmi pro její rozšířenost a rozmanitost chybí. Celkem disponuje téměř 1500 

jazyky, kterými hovoří až 400 mil. obyvatel zejména západní a jižní Afriky (Heine et Nurse 

2000). Díky poloze při západním pobřeží  (hlavní centrum obchodu otroky) přesáhly 

některé jazyky z nigerokonžské rodiny hranice kontinentu a dostaly se do oblastí Nového 

světa (dnes na Haiti a na Kubě).  

Diverzita nigerokonžských jazyků nevykazuje na africkém kontinentě rovnoměrné 

geografické rozložení. Nejvíce jazyků nalezneme v západní Africe, zatímco jižní část 

kontinentu disponuje rozsáhlou expanzí majoritní podskupiny – jazyky bantu. Ty jsou 
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nejprobádanější a to i co se týče vztahů mezi jednotlivými skupinami (Blench 2006). Bantu 

zahrnuje zhruba 500 jazyků, které si jsou blízce příbuzné, což dokazuje i vzájemná 

srozumitelnost. Podobnost bantuských jazyků může znamenat jejich nedávný společný 

původ. Uvažuje se o souvislosti bantuské expanze a šíření zemědělství, což dokládají i 

některé genetické analýzy (de Filippo et al. 2012).  

Do nigerokonžské rodiny jsou řazeny také jazyky kordofanské, ačkoliv se zbylými 

netvoří pomyslnou „geografickou unii“. Jejich mluvčí osídlují Nubské pohoří na jihu 

Súdánu v oblasti Kordofán a od ostatních jazyků z rodiny jsou geograficky odděleny 

nilosaharskými jazyky. Neustále panují dohady jak o zařazení do rodin (nilosaharská vs. 

nigerokonžská), tak o lokalizaci původního centra kordofanských jazyků (Blench 2006).  

 

3.2.4 KHOISANSKÉ JAZYKY 

Khoisanská jazyková větev je tvořena izolovanými skupinami, které jsou 

rozptýlené na relativně malé ploše jihozápadní a částečně i východní Afriky. Jsou 

považovány za nejstarší jazyky světa. Jelikož je khoisanská rodina pozůstatkem nejstarších 

skupin, je velmi diverzifikovaná a tím pádem problematická i z hlediska vnitřní 

klasifikace. Spekuluje se také nad vývojovou spojitostí této skupiny. V dnešní době se 

hovoří přibližně 30 khoisanskými jazyky, a to zejména u lovecko-sběračských populací 

(např. Hadzové, Sandawové, Sanové), v menší míře se objevuje i mezi pastevci. 

Charakteristickým fonologickým znakem všech khoisanských jazyků jsou tzv. mlaskavky 

(z anglického „chick sounds“) (Blench 2006). Khoisané byli v poslední době předmětem 

velmi intenzivního zájmu genetiků (Tischkoff et al. 2007; Pickrell et al. 2012; Barbieri et 

al. 2013; Petersen et al. 2013)  
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3.3 HISTORIE SÚDÁNU 
 

Súdán (obrázek č. 2), jakožto třetí nejrozlehlejší a desátá nejlidnatější země Afriky, 

se vyznačuje velmi rozmanitými přírodními podmínkami. Dnes je obýván množstvím 

různých etnických skupin. Severní regiony země jsou centrem především arabsko-

afrických kmenů, zatímco jižní Súdán je typickým příkladem „černé“ Afriky (Wai 2013). Z 

historického pohledu tomu tak nebylo od počátku.  

 

Na konci poslední doby ledové se i Súdán, stejně jako ostatní části světa, 

vyrovnával se změnami klimatu. Extrémně suché podnebí, které poznamenalo i vodní tok 

Nilu (byl zhruba o 10-20 % nižší než dnes) a rozlohu Rudého moře, vystřídaly holocénní 

podmínky vhodnější pro život. Otevřenou krajinu střídaly hornaté oblasti a jezera s 

bohatou faunou a flórou a s vlhkým klimatem. Tyto přírodní změny postupně umožnily 

rozvoj lidské společnosti. Nejstarší doklady o přítomnosti mezolitických lovců-sběračů, 

kteří doplňovali své způsoby obživy o rybolov, pochází z období 7000 let př. n. l. 

Pozůstatky keramiky, zdobené typickými vlnovkami, byly objeveny v oblasti nedaleko 

dnešního Chartúmu a hovoříme o kultuře Early Khartoum (časný chartúm) (Edwards 

2004).  

Již u těchto mezolitických populací se dá hovořit o sezónním usedlém způsobu 

života, ale ke skutečnému rozvoji neolitických zemědělských aktivit docházelo v Súdánu 

od 5. tisíciletí př. n. l. V neolitu došlo ke změnám v mnoha sférách lidského života. Od 

zemědělského využívání krajiny, přes chov hospodářských zvířat ke změně kultury a 

myšlenkového světa (Edwards 2004). S vlhkým podnebím došlo i k výraznějšímu 

zavodnění řek s čímž souvisí snazší dostupnost vodních zdrojů. Lidé se velmi rychle sžili s 

novými přírodními podmínkami a začali si zajišťovat obživu díky vodnímu hospodářství; 

vznikla tak vodní civilizace (z angl. Aquatic civilization), žijící na okrajích vodních ploch 

(Sutton 1974).  

Převratné techniky súdánského zemědělství se díky rychlé expanzi rozšiřovaly i s 

kulturním dědictvím směrem k západní části kontinentu (dnes hovoříme o sahelo-súdánské 

zóně) (Ehret 2002). V centrálním Súdánu přispěly vhodné podmínky také k rozvoji 

pastevectví. Chov dobytka se v oblasti Chartúmu objevuje v 5. tisíciletí př. n. l., což ale 
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neplatilo pro celé území. Například do míst v okolí města Kassala se využití 

domestikovaného dobytka dostává o tisíc let později. První známky neolitického působiště  

byly objeveny v roce 1949 v oblasti Shaheinab a další místa byla postupně odkryta podél 

toku řeky Atbara (Edwards 2004). 

 
 

Obrázek č. 2 
Mapa Súdánu a Núbie (převzato a upraveno z Edwards 2004). V roce 2011 se osamostatnil Jižní Súdán a 

politické hranice se změnily. 
 

 

O prehistorii země vypovídají také nedávné archeologické nálezy z roku 2012 

z oblasti Sabaloky v centrálním Súdánu, uskutečněné pod záštitou Českého 

egyptologického ústavu (Suková et Varadzin 2012). Jedná se o sídlištní naleziště z období 
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súdánského mezolitu (8. – 6. tisíciletí př. n. l.) a neolitu (5. – 4. tisíciletí př. n. l.), které se 

nachází v geograficky velmi rozmanité oblasti. Byly objeveny dvě hlavní lokality, zvané 

Liščí kopec (z angl. Fox Hill) v oblasti jezerní pláně a Sfinga (z angl. Sfinx) v oblasti 

skalních měst. Dle archeologických nálezů vykazují sídliště různé subsistenční strategie. 

Na Liščím kopci jsou z období mezolitu mimo klasické nálezy štípané a broušené kamenné 

industrie hojně zaznamenány také pozůstatky rybářského náčiní, kostí ryb a schránek 

dalších vodních živočichů. Na sídlišti Sfinga se tyto nálezy neobjevují. Je tedy otázkou, 

zda se jednalo o sídliště dvou různých komunit, přičemž pro jednu byl zdrojem obživy 

zejména lov a sběr v kombinaci s rybolovem, zatímco pro druhou hrála větší roli rostlinná 

strava, nebo zda hovoříme o sezónním využívání obou sídlišť jedinou komunitou. 

V neolitu došlo se změnou podmínek také ke změně osídlení oblasti a subsistenční 

strategie. Sídliště Sfinga zcela zaniklo a ústřední lokalitou se stal Liščí kopec. Z hlediska 

obživy se do popředí dostalo pastevectví a s tím využití otevřené krajiny a spíše dočasných 

tábořišť západně od Sabaloky.   

Během pozdního neolitu se v severní části Súdánu rozvíjela politicky i 

demograficky oblast Dongola Reach. Ve druhé polovině 3. tisíciletí př. n. l. se tato oblast 

stala centrem tzv. kermské kultury (podle nedalekého města Kerma). S prvními písemnými 

zmínkami o této kultuře se setkáváme v egyptských textech, v nichž se o lidech kermské 

kultury hovoří jako o Kušitech. Největšího rozkvětu dosáhlo město Kerma v polovině 2. 

tisíciletí, kdy došlo k oslabení egyptské moci.  

V období Nového království (cca 1570-1100 př. n. l.) se ovšem město Kerma 

dostalo zpět pod nadvládu Egypta a egyptská kultura včetně náboženství se stala součástí 

života Kušitů (Edwards 2004).  

Od 11. století př. n. l. začala moc Kermy opět narůstat, což vyvrcholilo v 8. století 

př. n. l. založením nového Kušitského království, v jehož rámci rozlišujeme dvě období – 

napatské a merojské, pojmenovaná podle hlavních měst (Edwards 2004; Fadlalla 2004). 

Napatské období je stále obestřeno mnohými otázkami. Na základě dosavadních 

archeologických nálezů však lze konstatovat, že králové napatské doby měli jistý vliv i na 

politiku Egypta, který byl v té době rozčleněn do několika dílčích států. Mnohé informace 

o historii Napatského království byly získány z výzkumů královských pohřebišť el-Kurru a 

Nuri. V pohřebních zvyklostech tu lze pozorovat jisté spojitosti s egyptskou kulturou 

(pyramidové hrobky atd.). Vliv Egypta je tedy stále převažující i v materiální kultuře. Ani 

pro interpretaci způsobu života obyvatel Napatského království nemáme mnoho informací. 
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Pravděpodobně převažovalo zemědělství, konkrétně pěstování obilí, zejména v oblasti 

zvané Dongola Reach (Edwards 2004).     

3. století př. n. l. je významným milníkem Kušitského království, jelikož hlavní 

královské pohřebiště a pravděpodobně i veškerá moc z hlavního města Napata byly 

přesunuty do Meroe. Od té doby se v záznamech hovoří o Merojském království, v němž 

stále přetrvávala egyptská tradice. Jeho rozsah v době největšího rozkvětu byl od třetího 

kataraktu na severu po oblast dnešního Chartúmu (oblast Shendi Reach) a o jeho historii se 

dozvídáme především z egyptských textů (Edwards 2004; Fadlalla 2004). V období 

království Meroe byla původní napatská centra osídlení zastíněna a vznikala nová sídliště 

na dříve neobydlených místech, zejména v centrálním Súdánu. Většinu informací o 

materiální kultuře merojského období nám poskytly nálezy z královského prostředí, ale 

mimo královské centrum vyvstává opět mnoho otázek týkající se života obyvatel. 

Subsistenční strategie se pravděpodobně lišily v závislosti na přírodních podmínkách. V 

severních oblastech blízko vodních toků se dařilo zemědělcům, kteří zajišťovali obživu 

královským domácnostem. Hlavní pěstovanou plodinou byl čirok a široce rozšířen byl 

chov ovcí, koz a hovězího dobytka. Co se týče kočovných pastevců, pravděpodobně se 

pohybovali ve východním Súdánu, ale prozatím neexistuje důkaz, že by se v tomto období 

vyskytovali poblíž toku Nilu.  

Oproti napatské keramice, která nacházela vzor v egyptské kultuře, se v merojském 

období setkáváme s novými typy keramiky zpracovávané na hrnčířském kruhu.  Dekorace 

různých keramických nádob byla inspirována náboženskými symboly. Jedním z hlavních 

znaků merojské kultury je také vznik merojského jazyka. Jelikož ale v celé kušitské oblasti 

existovaly mnohé další jazyky a od 2. tisíciletí př. n. l. se používala také núbijština, není 

účel merojského jazyka zcela objasněn. Pravděpodobně se jednalo o jazyk mocenské 

vrstvy (Edwards 2004).   

Na začátku 4. století n. l. začala být královská merojská kultura spolu s merojským 

jazykem zanikati (Edwards 2004). Ke konci své existence muselo království odolávat 

mnoha nájezdům, např. severní oblast byla podrobována nájezdům východonilských 

nomádských populací Blemmyjců (viz níže) či Nobatijců, kteří později na území 

Merojského království založili království Nobatie. Zpřístupněné obchodní cesty 

umožňovaly také migrace arabských populací na území Afriky. Někteří badatelé tvrdí, že 

důvodem zániku Merojského království byla kompetice s etiopským královstvím Aksúm, 

které pravděpodobně zapříčinilo úpadek merojské ekonomiky (Edwards 2004; Fadlalla 
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2004). Období po úpadku merojské kultury je charakteristické technologickými změnami v 

zemědělství. Do popředí se dostalo využití vodního kola a s tím schopnost pěstovat plodiny 

po celý rok a nikoli pouze v závislosti na nilských záplavách (Edwards 2004). 

Rozdělení Súdánu na severní a jižní s různou etnickou základnou je příčinou již 

zmiňovaných arabských migrací v 7. století n. l. Beduíni se dostávali do kontaktu 

především s núbijskými populacemi v jižním Egyptě a severním Súdánu. Brzy zde rozšířili 

svou kulturu, obchod i islám a stali se součástí, do té doby křesťanské, Núbie. Některé 

arabské kmeny byly asimilovány s původními obyvateli, jiné do nich přinesli dominantní 

prvky (Fadlalla 2004). Islamizace Súdánu pokračovala až do devadesátých let 20. století 

(Edwards 2004). 

V následující kapitole bych se ráda zaměřila na mnou sledované súdánské populace 

a historické souvislosti, které o nich poskytují humanitní obory. 



27 

3.4 HISTORIE SÚDÁNSKÝCH POPULACÍ 

3.4.1 BEDŽOVÉ 

Konec pluviálního období v Holocénu v letech 8500 – 5300 př. n. l. je 

charakteristické dezertifikací severní části Afriky. Nepříznivé podmínky zapříčinily odchod 

většiny obyvatel do úrodné oblasti Nilu, kde byla posléze založena faraonská civilizace 

(Bárta 2009). Núbijská poušť, rozkládající se mezi Nilem a Rudým mořem, se 

nevyznačovala příznivými podmínkami, přesto se mnohé populace byly schopny 

přizpůsobit drsnějšímu rázu klimatu, např. kočovným pastevectvím (Barnard 2009). 

Jsou zřejmé doklady o kontaktech mezi egyptskou civilizací a obyvateli pouště, 

kteří byli najímaní jako vojenská pomoc, průvodci či spolupracovali se zemědělci (Ehret 

2002). S prvními zmínkami o kočovných pastevcích na území severovýchodní Afriky se 

setkáváme v několika významných egyptských textech.  

Starší populace „Medjay“ se objevuje v záznamech z období Střední říše (2100 – 

1650 př. n. l.), zatímco mladší populace „Blemmyes“ je spojována s obdobím řecko-římské 

éry (332 př. n. l. - 642 n. l.). Obě tyto populace pravděpodobně přispěly do genofondu 

dnešní pastevecké komunity Bedžů. Výzkum těchto dávných pasteveců vyžaduje speciální 

přístup, který zahrnuje studium pravděpodobných dočasných tábořišť, tehdejších 

přírodních podmínek apod. (Barnard 2009). 

 

3.4.1.a MEDJAY 
Mezi lety 2500 a 1000 př. n. l. se v severním Súdánu při hranicích s Egyptem 

objevuje populace Medjay, hovořící jazyky Beja (moderní severokušitské) (Ehret 2002). 

Příslušníci této populace byli najímání jako žoldáci do egyptského vojska, proto se se 

záznamy o nich setkáváme v egyptských textech. První zmínka je z biografie vytesané do 

vápencové desky, popisující životy faraonů Pepiho, Tetiho a Merenrea (2250 – 1800 př. n. 

l.). Prozatím se tu setkáváme s označením „jižané“, „Núbijci“ či „barevní lidé“. Z hlediska 

kulturního dědictví jsou populaci Medjay přisuzovány nálezy typických miskovitých hrobů 

se zbraněmi a množstvím kostí (Barnard 2009).  
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3.4.1.b BLEMMYOVÉ 
V období Merojského království se v historických záznamech setkáváme s další 

populací, která pravděpodobně přispěla do genofondu dnešních Bedžů, s populací 

Blemmyů (Ehret 2002).  

Z let 620 – 600 př. n. l. pochází tzv. „Blemmyjský dokument“, podle něhož by 

Blemmyové neměli být hrozbou a poněkud mysticky se v něm hovoří o jejich vzhledu. 

Avšak nejspolehlivějším zdrojem informací o Blemmyjích jsou texty egyptského 

diplomata Olympiodora a historika Procopia, který ve svém díle De Bellis popisuje mimo 

jiné ústup římských vojsk z Núbie. Podle těchto textů žili v severní části dnešní Núbie, 

převážně ve Východní (Arabské) poušti (Barnard 2009).  

S Blemmyji souvisí patrně také Erembes žijící ve Východní poušti, o nichž se 

zmiňuje Homér ve svém díle Odyssea (Paul 1954). Blemmyové se pojí také s nálezy 

předmětů Východní pouště (z angl. Eastern desert Ware), ačkoliv podle mnohých názorů je 

toto spojení spíše problematické. Keramika byla totiž nalezena i mimo oblasti výskytu 

(zmiňované v textech), což ovšem může dokazovat obchodní zvyklosti Blemmyů (Barnard 

2009). 

 

3.4.1.c SOCIOKULTURNÍ KONTEXT 
Přelom letopočtu (1000 př. n. l. – 300 n. l.) je specifický také osvojením velblouda 

jako hospodářského zvířete především jako soumara. Jeho domestikace spadá do období 

před 5000 lety na území jižní Arábie (Newman 1995). Velbloud ovlivnil životní styl lidí 

nejen v místě domestikace, ale posléze i v Africe. Nejprve v severních (v Núbii), poté i v 

jižnějších regionech. V pasteveckých společnostech nahradil odolnější velbloud po změně 

klimatu hovězí dobytek. V Africe si tento způsob života osvojily nejprve núbijské 

populace, později Bedžové a Berbeři na severu. Novému způsobu života se jmenované 

populace dokázaly plně přizpůsobit během zhruba tří staletí.  

10. století n. l. je charakteristické příchodem arabských beduínů a obchodníků, kteří 

překročili Rudé moře a usídlili se mezi kmeny Bedžů, kteří od nich převzali ve 12. století 

n. l. islám. Arabští imigranti byli využiti při obchodování s protějším břehem. V rámci 

kmenů Bedžů se dá hovořit o poměrně zásadní změně, jelikož se vymanili z feudálního 
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vztahu a díky pastevectví a obchodním sítím s Arabským poloostrovem posílili vlastní 

hospodářství ekonomiku. (Ehret 2002).  

Bedžové jsou relativně diverzifikovanou skupinou. Uvádí se, že vznikla spojením 

17 kmenů (Ababda, Amarar, Arteiga, Ashraf, Beni Amer, Bishareen, Fellata Melle, 

Hadendowa, Halenga, Hamran, Hassanab, Kammalab, Kimmeilab, Melhitkinab, 

Morghumab, Shaiab, Sigolab). Současná populace Bedžů je ale tvořena jen čtyřmi kmeny 

– Hadendowa, Amarar, Ababda a Beni Amer (Homewood 2008). „Zemí Bedžů“ 

označujeme poměrně nehostinné hornaté území se suchým klimatem na západním pobřeží 

Rudého moře a s rozlohou asi 110 000 km2. Celkový počet nomádů v této oblasti se 

pohybuje okolo 300 000. Hlavním jazykem těchto kmenů je jazyk Bedawiya (kušitská 

podskupina afroasijské rodiny jazyků), ale mnozí hovoří také arabsky či tigrejsky 

(semitská podskupina afroasijské rodiny jazyků) (Lewis et al. 2013). Ani způsob obživy 

není pro všechny jednotný. Některé skupiny se stále živí jako kočovní pastevci, jiné přijaly 

zemědělství (Barnard 2009; Paul 1954).  

Práce zaměřené na výzkumy jednotlivých kmenů Bedža často přináší nové 

poznatky, které zpochybňují předešlé závěry. Nelze tedy spolehlivě označit historické 

populace Blemmyů a Medjay jako přímé předky současných Bedžů. Dle Paula (1954) jsou 

současní Bedžové semito-hamitskou skupinou, rozdělenou na dvě hlavní podskupiny – 

severní a jižní, přičemž severní Bedžové vykazují výraznější přispění arabské (semitské) 

populace. Dnešní populace Bedžů je tedy nejspíše výsledkem interakcí mezi severní 

Afrikou i Arábií. 

 

3.4.2 RAŠAJDOVÉ  

Kmeny beduínů Rašajda jsou imigranty z Arabského poloostrova, které do 

severovýchodní Afriky pronikaly teprve od roku 1846. Jejich arabský původ je nejasný. 

Není přesně známo, z jaké oblasti Arábie tyto kmeny přišly. Historické záznamy dokazují 

příchody arabských beduínů do Súdánu společně s šířením islámu v 7. století n. l., ale 

nenajdeme zde přímou zmínku o kmenech Rašajda (Perdue 2008).  

Existují mnohé teorie, jejichž věrohodnost je diskutabilní. Jedna z nich tvrdí, že 

Rašajda pochází z Hidžázu – oblast, nacházející se na západě Saúdské Arábie při pobřeží 

Rudého moře. Zde, konkrétně v okolí svatého města Mekky, se v i dnešní době pohybují 

populace nomádů s označením Rašajda, což je podkladem teorie původu z této oblasti. 
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Avšak tento fakt nelze brát jako důkaz, jelikož na řadě míst Arabského poloostrova se pod 

názvem Rašajda skrývá množství skupin (např. v Jordánsku se vyskytují 4 různorodé 

skupiny). Teorie hidžázského původu nachází nicméně podporu v lingvistice a stylu 

oblékání, jejichž určité prvky sdílí nomádské populace Rašajdů jak v Africe, tak v Arábii.  

Další teorie uvažuje o původu kmenů Rašajda na Sinajském poloostrově. Jejím 

podkladem je stejný název města na jihu Sinajského poloostrova a jedné z hlavních 

kmenových větví – Zuneymaat. Genealogické studie poukazují na jisté spojitosti také s 

kmeny v Libyi, Palestině a Kuvajtu. Jednou z mnoha otázek je sociální koheze. Předkové 

dnešních Rašajdů mohli původně tvořit skupiny pocházející z více míst, které se po 

příchodu do Afriky a po poznání výhod „kmenové konfederace“ sjednotily (Young 2002).  

 

3.4.2.a SOCIOKULTURNÍ KONTEXT  
Typickým způsobem obživy Rašajdů je pastevectví. Na území východního Súdánu 

se této subsistenční strategii nemuseli přizpůsobovat, jelikož přírodní podmínky tu jsou 

podobné jako v Arábii. Počátky pastevectví se v severovýchodním Súdánu datují do 

období 2000 let př. n. l. Krajina se postupně změnila na prostředí vhodné pro pastvu 

dobytka a původní súdánští pastevci přizpůsobili své hospodářství na výhodnou kombinaci 

pastevectví a zemědělství. Tuto adaptaci přijali pravděpodobně i Bedžové (Young 2002).  

Po příchodů Rašajdů do Afriky došlo ke sporům s ostatními nomády, zejména 

původními arabskými beduíny, kteří byli vytlačeni do vnitrozemí. Řeka Gash se stala 

hranicí mezi jejich teritorii. Suché a horké podnebí donutilo Rašajdy k další změně. Oproti 

pastevectví koz a malého skotu upřednostnili pastevectví velbloudů, kteří jsou lépe 

přizpůsobeni drsnějšímu vnitrozemnímu klimatu. Skupiny Rašajdů, které zůstaly na 

pobřeží, začaly provozovat také obchod s protějším břehem Rudého moře. Obchodovalo se 

zejména se zbraněmi a oblečením (Perdue 2008).  

Některé skupiny Rašajdů se usídlily také v provincii Naqfa na území Eritreje. 

Dvacáté století je symbolem dalšího zásahu do jejich pastevecké identity. Oblasti, na nichž 

nomádi hospodařili, byly často z hlediska potravních a vodních zdrojů zcela vyčerpány. 

Důsledkem bylo vládní opatření v podobě zavedení tzv. Khashm al-Girba. Ve zkratce se 

jednalo o založení zemědělských ploch v oblastech vyčerpaných pastevci. Dopad na 

nomády byl tedy zřejmý – po vyčerpání zdrojů museli z těchto míst odejít nebo začít 

pěstovat zemědělské plodiny. Některé skupiny se již nedokázaly pastevectvím v jiných 
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částech uživit. Začaly se tedy orientovat na obchod s Arábií a prodej hospodářských zvířat 

(Young 2002).  

Soudobí Rašajdové neokupují jednotné území. Jejich teritoria jsou spjata se 

subsistenčními strategiemi, které provozují. Usedlý způsob života podle schématu Khashm 

al-Girba je soustředěn do měst Al-Mugrin a Al-Tukna, zatímco kočovní pastevci se 

soustřeďují jihovýchodně od Al-Tukny, kolem toku řeky Atbary (Perdue 2008).      

 

3.4.3 NÚBIJCI 

Geografická distribuce Núbijců je situována do středního toku Nilu. Konkrétní 

rozsah je uváděn od prvního nilského kataraktu (od města Asuán v Egyptě) až k městu Al-

Dabbah v ohybu Nilu mezi třetím a čtvrtým kataraktem. Intenzivní výzkum Núbie byl 

veden v 60. letech minulého století pod záštitou UNESCO za účelem záchrany kulturního 

dědictví v souvislosti s výstavbou Asuánské přehrady. Tehdy se výzkumu účastnili i čeští 

badatelé (Strouhal 1984). Historický význam Núbie je spojován se staroegyptskou 

civilizací. Obě totiž existovaly v těsné blízkosti a je evidentní, že zde docházelo ke 

vzájemnému průniku jak po stránce kulturní (Jennings 1995), tak biologické (Krings et al. 

1999). 

Vznik núbijské kultury je datován do období pozdního paleolitu, kdy se měnilo 

saharské klima na suché a horké, což donutilo tamější obyvatele k přesunu do vhodnějších 

podmínek nilského údolí. Před příchodem zemědělství se v této oblasti lidé živili 

především lovem a sběrem v savanách v kombinaci s lovem ryb. První neolitické záznamy 

zatím nejsou zcela upřesněny (Ehret 2002). Historická zajímavost Núbie byla totiž dříve 

zastíněna egyptskými archeologickými nálezy. Dnes se ale její atraktivita zvyšuje a s tím 

přichází i přísun nových dat.  

Núbijské kultury jsou označovány písmeny A, B, C. Nejstarší skupina A vznikla ve 

3. tisíciletí př. n. l. mezi prvním a druhým kataraktem (dnešní Dolní Núbie). Tato oblast 

byla starověkými Egypťany označována Ta-Seti. Vyznačovala se pěstováním obilí, 

výrobou červené a černé keramiky a bohatou výbavou hrobů. Skupina B je pokládána za 

chudší verzi skupiny A. Kulturní zvyklosti byly narušeny vpádem Egypťanů a podrobení si 

moci nad Ta-Seti. Po uklidnění situace však došlo opět k nárůstu osídlení a hospodářství. V 

této době se núbijská populace dostala také do kontaktu s ostatními kulturami na východ 

od Nilu, například s kulturou populace Medjay. Důležitou etapou vývoje núbijské populace 
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je Merojské období Kušitského království, v němž docházelo ke kontaktům núbijské 

populace s východními Blemmyji. V této době prosperovala Núbie jak architektonicky, tak 

i hospodářsky v zemědělství a obchodu s Egyptem, s Arábií i se Středozemím. S rozvojem 

obchodu a námořních tras se otevřely cesty migracím, zejména expanzím Arabů na 

východoafrické pobřeží. Arabové později zapříčinili konverzi do té doby křesťanské Núbie 

k islámu (Jennings 1995; Ehret 2002).  

Dnešní núbijská populace je poměrně heterogenní, zřejmě z důvodu častých 

migrací. Mezi hlavní skupiny patří Halfaweyen, Sikut, Mahas a Danagla. Rozdíly mezi 

jednotlivými núbijskými populacemi vysvítají i v lingvistické analýze. Na severu se hovoří 

jazykem Nobiin nebo Andaandi (Lewis et al. 2013). 

 

3.4.4 SÚDÁNŠTÍ ARABOVÉ 

Súdánští Arabové mají být potomky beduínů, kteří emigrovali z Arábie do oblasti 

soutoku Modrého a Bílého Nilu (dnešní Chartúm) a původních súdánských populací. Dnes 

jsou súdánští Arabové největší etnickou skupinou v severním Súdánu, čítající zhruba 16 

milionů osob. Z historického hlediska se tedy jedná o arabské přistěhovalce, kteří se ale po 

staletí mísili s původními africkými domorodci, významnou roli tu rovněž hrálo šíření 

islámu a adopce jazyka původní súdánskou populací. Označení „súdánští Arabové“ lze 

tedy považovat za souhrnný název pro Araby hovořící súdánskou (chartúmskou) 

arabštinou. Některé beduínské kmeny zůstaly věrny pasteveckému způsobu života (např. 

Baggara nebo Kabbabíš (Cunnison 1966; Asad 1970), ale většina súdánských Arabů se 

dnes věnuje zemědělství nebo obchodu. 
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3.5 MTDNA 
 

Mitochondriální DNA (dále jen mtDNA) se nachází v organelách zvaných 

mitochondrie, které jsou nedílnou součástí všech eukaryotických buněk. Různé tkáně se v 

počtu mitochondrií liší (např. svalové či nervové buňky obsahují tisíce mitochondrií), 

přičemž každá mitochondrie obsahuje zhruba 2 – 10 kopií mtDNA. Bylo prokázáno, že i 

velikost kruhové molekuly mtDNA je u různých druhů organismů odlišná (např. u 

některých parazitů se velikost pohybuje okolo 6000 párů bazí (dále bp), zatímco některé 

druhy rostlin disponují až 150 000 bp). Mitochondrie se původně vyvíjely jako samostatné 

prokaryotické organismy (Snustad et Simmons 2009). Přítomnost mitochondrií ve formě 

organel v buňkách je následkem tzv. endosymbiotické teorie, podle níž byly mitochondrie 

jakožto prokaryotické organismy pohlceny proteobakteriemi a vytvořily s nimi 

symbiotický vztah (Margulis 1988). Organely si ponechaly vlastní genom v podobě 

mtDNA, která byla objevena v šedesátých letech 20. století a její analýza spočívala v 

podobných technikách, jež se využívají při výzkumu jaderné DNA (Snustad et Simmons 

2009).  

Lidská mitochondriální DNA vytváří kruhovou molekulu, skládající se z 16 569 bp. 

Je složena z lehkého (L – z angl. light) a těžkého (H – z angl. heavy) řetězce (Anderson et 

al. 1981), které se liší obsahem purinových a pyrimidinových bází. Celá molekula je také 

rozdělena na kódující a nekódující část. V kódující oblasti se nachází celkem 37 genů – 13 

genů pro mitochondriální polypeptidy, které se uplatňují v oxidačně-fosforylačním 

systému, v němž dochází ke vzniku ATP; 22 genů pro tRNA, která zajišťuje translaci 13 

proteinů; 2 geny pro rRNA (Kogelnik et al. 1996; Anderson et al. 1981).  

Pro účely populační genetiky bývá analyzována nekódující (kontrolní) oblast 

mtDNA, tzv. D-smyčka (z angl. D-loop – displacement loop), což je část molekuly, kde se 

místo těžkého řetězce nachází komplementární úsek k lehkému řetězci (Anderson et al. 

1981). D-loop tvoří zhruba 7 % molekuly mtDNA a skládá se ze dvou hypervariabilních 

úseků (HVS-1 a HVS-2). Tyto části se vyznačují vyšší mutační rychlostí a, jak vyplývá 

z názvu, i velmi vysokou variabilitou (Jobling et al. 2004). Sekvenci celé molekuly 

mtDNA publikoval Anderson et al. (1981) s označením Cambridge reference sequence 

(CRS) a následně byla roku 1999 revidována Andrewsem et al (1999). Od té doby ji 

označujeme jako revised Cambridge reference sequence (rCRS). 
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MtDNA člověka figuruje ve výzkumu lidské prehistorie jako jeden z nejčastěji 

používaných lokusů. Jednou z jejích výhod, která byla využita i ve výzkumu aDNA, je 

velké množství kopií mtDNA v jedné buňce (řádově tisíce až desetitisíce), zatímco u 

nukleové DNA jsou pouze se dvě kopie (Legros et al. 2004). MtDNA tak poskytuje 

vhodnější prostředek pro získávání dat z archeologického materiálu, v němž je často 

analýza jaderné DNA nemožná kvůli výrazné degradaci.  

Haploidní molekula mtDNA je děděna výhradně maternálně. Jsou ovšem známy 

některé patologické případy, které byly pravděpodobně způsobeny mutací paternální 

mtDNA, avšak tyto stavy se vyskytují jen velmi sporadicky (Schwartz et Vissing 2002). 

Důvodem je rozdílné množství mitochondrií v lidských pohlavních buňkách. Zatímco 

oocyty mohou obsahovat až 400 000 mitochondrií, spermie disponují pouze stovkami 

těchto organel. Po splynutí spermie s vajíčkem jsou mitochondrie mužské pohlavní buňky 

cílem destruktivních mechanismů a následně tak eliminovány (Nussbaum et al. 2004; Giles 

et al. 1980; Galtier et al. 2009).  

Maternální dědičnosti s sebou nese další pozitiva pro výzkum genetiky populací. 

Jelikož jsou mitochondrie pouze mateřského původu, není možné, aby docházelo k 

rekombinaci DNA. Výjimkami jsou případy s paternální dědičností, ovšem jelikož jsou 

tyto jevy velmi vzácné, tak ani možná rekombinace mtDNA není pravděpodobná 

(Piganeau et al. 2004, Galtier et al. 2009). Variabilita je tedy dána pouze mutacemi, které 

jsou předávány z generace na generaci (Jobling et al. 2004). Pomocí fylogenetických 

metod tak lze sledovat příbuzenské vztahy jednotlivých mtDNA molekul a po mateřské 

linii dospět až jedné jediné, k níž se všechny dnešní sbíhají (koalescence); příkladem je 

teorie mitochondriální Evy (Cann et al. 1987). Podobně se využívá také analýza 

nerekombinantní části chromozomu Y (NRY), která se dědí paternálně (Jobling et al. 

2004). 

Mutace mtDNA jsou zjišťovány srovnáním s rCRS, přičemž nejčastěji se objevují 

bodové mutace – konkrétně tranzice a transverze, méně pak delece či inzerce. Tranzice se 

vyskytují ve vyšší frekvenci. Jedná se o záměnu dvou purinových (adenin za guanin a 

naopak) nebo dvou pyrimidinových (cytosin za thymin a naopak) nukleotidů. U transverzí 

se jedná o záměnu purinového nukleotidu za pyrimidinový nebo naopak. Mezi bodové 

mutace také patří inzerce (vsunutí jednoho či více nukleotidů), delece (ztráta jednoho či 

více nukleotidů) nebo indels (kombinace inzerce a delece). Konkrétní kombinace mutací, 
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nacházející se v DNA sekvenci se označuje jako haplotyp. Příbuzné haplotypy potom 

definují haploskupiny (mtDNA i NRY)  

(Crawford 2007). V buňkách se může nacházet ale mutovaná i nemutovaná verze mtDNA. 

Tento stav se nazývá heteroplasmie. V mtDNA člověka se nejčastěji setkáváme s délkovou 

heteroplasmií způsobenou delšími úseky cytosinů (Bendall et Sykes 1995). 

 

3.5.1 METODY STUDIA POPULAČNÍ GENETIKY 

Při hodnocení vnitrodruhové diverzity lidské populace jsou využívány molekulárně 

genetické metody. Následné přístupy k analýze výsledků lze rozdělit na dvě hlavní odvětví 

– populační a fylogenetické (resp. fylogeografické) (Jobling et al. 2004). Zatímco u 

populačních metod je hlavní myšlenkou hodnocení na intrapopulační nebo interpopulační 

úrovni, tedy práce se vzorky reprezentujícími jednotlivé lidské populace, základem 

fylogenetických studií je porovnávání příbuzných haplotypů, resp. haploskupin. Výsledky 

obou přístupů se obvykle kombinují. 

 

3.5.1.a POPULAČNÍ VYHODNOCENÍ    
Předmětem populačního přístupu jsou jednotlivé populace. Ty jsou vzorkovány na 

základě jejich geografické, etnické nebo jazykové příslušnosti, což může být příčinou 

potíží při jejich vzájemném srovnávání (MacEachern 2000). Je tedy třeba mít vždy na 

paměti, že populační vzorky nemohou reprezentovat nějaké etnikum, či jazykovou 

skupinu. Lidská populace je navíc z evolučního hlediska poměrně mladá a mezi 

jednotlivými subpopulacemi probíhá poměrně vysoká míra genového toku, takže 

vnitropopulační variabilita jakéhokoliv populačního vzorku je relativně vysoká.  

Na úrovni intrapopulační je hodnocena genetická diverzita v rámci dané populace, 

zatímco interpopulační analýza porovnává genetické rozdíly mezi populacemi. Dvěma 

základními parametry genetické diverzity jsou genová diverzita a nukleotidová diverzita. 

Číselné vyjádření genové diverzity udává pravděpodobnost, že se v populaci budou lišit 

dva náhodně vybrané haplotypy. Nukleotidová diverzita vyjadřuje stejnou 

pravděpodobnost výskytu u dvou náhodně vybraných homologních nukleotidů (Nei 1987).  

V populačních přístupech lze aplikovat také analýzu molekulárního rozptylu 

(AMOVA). Tato metoda vyjadřuje varianci mezi populacemi i uvnitř skupin, pro což musí 

být do programu vložena vhodná data (Excoffier et al. 1992). Nejčastěji bývá pro tyto 



36 

 

účely využívána hodnota FST, jež udává rozptyl alelových frekvencí v subpopulacích i 

mezi nimi. Dalšími indexy pro genetickou varianci jsou FCT (variabilita mezi skupinami 

populací) a FSC (variabilita mezi populacemi uvnitř skupin). Pro lepší a ucelenější 

představu genetických vzdáleností se výsledné hodnoty obvykle zobrazují prostřednictvím 

dalších statistických metod, jakými jsou např. analýza hlavních komponent (PCA – z angl. 

Principal Component Analysis), mnohorozměrné škálování (MDS – z angl. 

Multidimensional Scalling) anebo analýza hlavních koordinát (z angl. Principal 

Coordinate Analysis).  

 

3.5.1.b FYLOGENETICKÉ VYHODNOCENÍ 
Základním přístupem fylogenetických studií je studium jednotlivých haplotypů a 

jejich podobnosti, resp. příbuznosti. Fylogeografické analýzy je poté zasazují do 

geografického prostoru. Společně s archeologií a paleoekologií umožňuje fylogenetika 

(resp. fylogeografie) interpretovat informace o populační historii našeho druhu (Avise 

2000). Podle teorie koalescence se všechny nerekombinantní genetické linie sbíhají do 

jednoho ancestrálního haplotypu, z něhož během vývoje s přibývajícími mutacemi 

diverzifikovaly všechny haploskupiny. Na základě těchto akumulovaných rozdílů jsou 

konstruovány fylogenetické stromy či sítě, v nichž lze jednotlivé haploskupiny dopátrat 

(Stoneking 2000).  

V sekvencích mtDNA jsou ovšem evolučně horká místa, v nichž dochází k 

mutacím mnohem častěji. Jedná se o tzv. „hot-spots“, které způsobují homoplásii mtDNA 

(shodné mutace u evolučně odlišných linií). Protože tyto skutečnosti znesnadňují 

rekonstrukci fylogenetických stromů, byla navržena řada programů, které evoluční význam 

těchto rekurentních mutací snižují (Bandelt et al. 1995; Galtier et al. 2006).   

Vznik nové haploskupiny je dán ancestrálním haplotypem, který je nazýván 

nejmladším společným předkem (MRCA, z angl. Most Recent Common Ancestor), a jehož 

frekvence se v populaci žijící ve vhodných podmínkách zvýší. Tento původní haplotyp se 

ale prostřednictvím nových mutací „rozpadá“, čímž se z něho oddělují dceřiné linie a celý 

klastr nabývá hvězdicovitého tvaru. Postupem času vznikají přirozeně další mutace a nová 

větvení či prodloužení stávajících větví až se frekvence zakladatelského (ancestrálního) 

haplotypu sníží nebo zcela zanikne (Černý 2010; Forster 2004). 
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Molekulární datování MRCA probíhá na základě délky jeho jednotlivých větví a 

mutační rychlosti (Forster 2004). Díky představě o mutační rychlosti mtDNA, je možné 

geneticky datovat významné evoluční události, jako např. expanze na nová území, na nichž 

se vyskytují fylogeneticky odlišné haplotypy i celé haploskupiny. Jedná se o celou škálu 

studií počínaje expanzí moderního člověka z Afriky (Out of Africa) do Eurasie před 60. – 

70. tisíci lety (Bandelt et al. 2006; Soares et al. 2012) nebo osídlení Novho Zélandu před 

pouhými 750 lety (Knapp et al. 2012). 
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3.5.2 PŮVOD AFRICKÝCH MTDNA HAPLOSKUPIN 

Subsaharská Afrika je považována za místo původu současné lidské populace. 

Důkazem jsou nejstarší etiopské nálezy lebek z oblasti Omo (stáří 190 – 200 tisíc let) a 

Herto Bouri (stáří 154 – 160 tisíc let), které vykazují znaky anatomicky moderního člověka 

(Leakey 1969; White et al. 2003).  

V této části světa je rovněž vysoce diverzifikovaný genofond, což prokázaly i 

mnohé fylogenetické analýzy mtDNA. Nejmladším společným předkem všech mtDNA 

haploskupin je označována tzv. „mitochodriální Eva“ (haploskupina L), se stářím zhruba 

180 tisíc let, z níž zhruba před 128 tisíci lety divergovala jako první haploskupina L0 (Rito 

et al. 2013).  

Místem původu jsou pro haploskupinu L0 jižní oblasti Afriky (Rosa et Brehm 

2011). Behar et al. (2008) se zaměřil na výzkum haploskupin L0d a L0k, které pozoroval u 

domorodých lovecko-sběračských populací khoisanské jazykové rodiny. Barbieri et al. 

(2013) ve své podrobnější studii poukázala na přítomnost subkladů haploskupiny L0k 

(konkrétně L0k1b a L0k2) také u bantuských populací. Jejich přítomnost v populaci 

odůvodnila jako pozůstatek po kontaktech s předky, jejichž tehdejší mitochondriální 

kompozice byla odlišná od té dnešní. U populace Bantu byla zaznamenána podobná 

distribuce haploskupiny L0d. Ve východní Africe se setkáváme se subklady L0f a L0a. 

Haploskupina L0a je dnes široce rozšířena i přes střední a jižní Afriku, nejvyšší frekvenci 

výskytu však zaznamenáváme hlavně v Etiopii, Núbii a Súdánu (především subklad L0a1). 

V některých oblastech Afriky přísluší L0a až čtvrtina populace (Rito et al. 2013).  

Skupina L1'6 je makrohaploskupinou, která sdružuje ostatní mladší africké linie L1, 

L2, L3, L4, L5, L6. Haploskupina L1 se svými subklady L1b a L1c je situována především 

do západní a střední Afriky. Podle studií Quintana-Murciho et al. (2008) se L1c objevuje až 

u 70 % pygmejské populace (konkrétně L1c1a), která jej sdílí se středoafrickými 

zemědělci populace Bantu. K divergenci pravděpodobně došlo před 70 000 lety, kdy se 

pygmejové oddělili od původní středoafrické populace (Quintana-Murci et al. 2008).  

Haploskupina L2 zaujímá asi 70 % subsaharské maternální variability, přičemž 

subklad L2a je nejfrekventovanější a nejrozšířenější v celé Africe (Salas et al. 2002).  

L3 je velmi diverzifikovanou linií s mnoha subklady a její koalescence je asi 60 000 

– 70 000 let. L3 se ze svého místa původu (východní Afrika) šířila přes centrální Afriku 

směrem na západ, důkazem je výskyt subkladů L3b, L3d, L3e a L3f u populací západní a 
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centrální části subsaharské Afriky (Soares et al. 2012). Některé specifické větve této 

haploskupiny lze identifikovat také v Čadské pánvi a v populaci Bantu (Černý et al. 2007; 

Salas et al. 2002; Podgorná et al. 2013). Z L3 divergovaly dvě linie, které jako jediné 

migrovaly z Afriky a daly vznik všem neafrickým haploskupinám Asie, Evropy a Oceánie 

– M a N (Metspalu et al. 2004; Fernandes et al. 2012). 

Haploskupiny L4 a L5 (podle dřívější nomenklatury L1e) jsou evidovány zejména 

ve východní Africe (Súdán, Etiopie, Tanzánie), nicméně v nižších frekvencích (Tishkoff et 

al. 2007; Kivisild et al. 2004). 

Haploskupina L6 není v dnešní době zastoupena na africkém kontinentu ve velké 

míře. Výskyt lze zaznamenat u některých etiopských populací. Naopak na druhém břehu 

Rudého moře v Jemenu se tato africká haploskupina vyskytuje relativně často (viz níže) 

(Kivisild et al. 2004). 

Ze zástupců „non-L“ haploskupin se na africkém území setkáváme především se 

subklady M1 a U6. Ty se vyskytují zhruba ve stejné geografické šířce nad rovníkem, v 

oblasti afroasijské jazykové rodiny. M1 je rozšířena především ve východní Africe a 

Etiopii, zatímco nejvyšší frekvence U6 je lokalizována do severozápadní Afriky (Pennarun 

et al. 2012). Oblast původu haploskupin M1 a U6 je předmětem diskuzí. Podle Kivisilda et 

al. (2004) vznikly M1 a U6 až po migraci haploskupiny M do Asie, tedy mimo africké 

území. Poté došlo ke zpětné migraci do Afriky. Tato teorie byla podložena studií 

Gonzálezové et al. (2007), která poukázala na vznik M1 na Blízkém východě. Podle 

Olivieriové et al. (2006) souvisí rozšíření haploskupin M1 a U6 s expanzí anatomicky 

moderního člověka a šířením dabbanské kultury (40 – 45 tisíc př. n. l.) v severní Africe. 

Představu o společném původu obou těchto haploskupin ale vyvrátil Pennarun et al. 

(2012). Potvrdil nicméně vznik M1 a U6 v západní Asii a interpretoval rozšíření těchto 

haploskupin v severní a východní Africe jako důsledek populačních změn po posledním 

maximu doby ledové.  

Kromě M1 a U6 jsou v Africe, především v oblasti nad Saharou, nalézány další 

euroasijské haploskupiny. Jedná se například o H, jejíž jednotlivé klady jsou masivně 

rozšířeny v jihozápadní Eurasii. Tato skutečnost poukazuje na migrace mezi severní 

Afrikou a jihozápadní Asií pravděpodobně v období po ústupu posledního ledového 

maxima (LGM - z angl. Last Glacial Maximum) před 20 000 lety (Rosa et Brehm 2011). 

Subklady H1 a H3 se objevují v celé severní Africe (Bekada et al. 2013). Haplotypové 

složení je srovnatelné s blízkým Pyrenejským poloostrovem. Směrem na severovýchod 
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Afriky se frekvence těchto subkladů snižuje a u marockých Berberů a v Tunisku již 

pozorujeme větší vliv genového toku z Blízkého východu (Ennafaa et al. 2009).     

Další původem blízkovýchodní haploskupiny na území Afriky jsou sesterské klady 

JT a R0a s vysokou frekvencí výskytu zejména v Egyptě. Mitochondriální struktura 

egyptských populací je velmi diverzifikovaná. Stevanovitch et al. (2004) poukázal na 

podobnost egyptských populací s populacemi všech sousedních regionů: vysoká frekvence 

již zmiňované haploskupiny M1 dokládala např. podobnost s populacemi Etiopie. Tato 

genetická diverzita Egypta svědčí o střetu několika migračních vln na jeho území. 

(Stevanovitch et al. 2004). Jednou z těchto migrací byla i neolitická expanze z Blízkého 

východu (6. tisíciletí př. n. l.), díky níž se na území Egypta dostala haploskupina T. Její 

diverzifikace může souviset s domestikací a využitím chovu dobytka (Kujanová et al. 

2009). 

 

3.5.3 PŮVOD ARABSKÝCH MTDNA HAPLOSKUPIN 

Arabský poloostrov tvořil v prehistorii významnou spojnici mezi anatomicky 

moderním člověkem v Africe a jeho průnikem do zbytku světa. Stopy mtDNA haploskupin 

dnes umožňují zpřesňovat představu o migracích mezi těmito kontinenty. Linií, která 

nejvíce ovlivnila dění mimo Afriku, je L3, resp. její subklady M a N. Tyto haploskupiny, 

resp. jejich dceřiné linie kolonizovaly vlastně celou Eurasii a následně celý svět. Nositelé 

subkladu M a N pokračovali po jižní cestě, tedy do Indie, Indonésie a Austrálie, zatímco na 

sever a do Evropy zamířili téměř výhradně (až na výše zmíněnou linii M1) nositelé 

subkladu N (Metspalu et al. 2004). Dalo by se očekávat, že zastoupení mtDNA 

haploskupin Arabského poloostrova bude spadat do linie M i N ale není tomu tak. 

Převážná část arabských linií má recentnější původ. Důvodem mohou být nepříznivé 

klimatické podmínky, kvůli nimž lidé migrovali dál a nezanechali za sebou výraznější 

genetické stopy, které by měly v současné populaci pokračování. Přestože většina 

arabského genofondu je výsledkem nedávných a zpětných migrací jak z Afriky (i západní), 

tak z Evropy a jižní Asie (Kivisild et al. 2004), relikty původního genofondu zde existují 

v podobě vyšší diverzity bazálních větví N1, N2 a X (Fernandes et al. 2012). 

V současné době mají subsaharské L-linie největší zastoupení v Jemenu, především 

v Hadramautu (Richard et al. 2003; Černý et al. 2008; Rídl et al. 2009). Na jihu Arabského 
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poloostrova se objevuje také poměrně vzácná L6, ale její přesnější zdroj již není možné 

zjistit (Kivisild et al. 2004; Kivisild osobní sdělení). 

Zastoupení linie M v Arábii z převážné části zapadá do africké linie M1, přičemž až 

polovina subkladů M1a1 se shoduje s M1a1 z Etiopie. Některé ze zkoumaných sekvencí 

byly pravděpodobně výsledkem nedávného zpětného genového toku z Indie. Podobně jako 

u L haploskupin je tu však znatelný dominantní východoafrický vliv (Luis et al. 2004; 

Abu-Amero et al. 2007). N haploskupiny (bez R-linií) jsou zaznamenány pouze zřídka (12 

%). Nejdiverzifikovanějším ze subkladů je N1a, přítomný v Saúdské Arábii, nejvíce 

zastoupen je subklad N1c (na severu Saúdské Arábie). Haploskupina I se objevuje ve 

středu a na jihovýchodě poloostrova a distribuce haploskupiny X je ve všech regionech 

kromě ománského území (Fernandes et al. 2012). S haploskupinou W se na Arabském 

poloostrově nesetkáváme. 

R-linie je hlavní větví haploskupiny N a její největší distribuce je v západní Eurasii. 

Výrazné zastoupení jedné její linie R0a lze zaznamenat v Saúdské Arábii a Jemenu s 

některými specifickými klady zasahujícími do východní Afriky (Černý et al. 2011) a na 

ostrov Sokotra (Černý et al. 2009).  

Z haploskupiny R je nejméně zastoupena linie H (9 %), která je typická spíše pro 

Evropu, Blízký východ a severní Afriku (Soares et al. 2010). V Arábii nalezneme spíše 

haploskupinu JT, jejíž subklad J1b je nejfrekventovanější linií Saúdské Arábie (12 %) 

(Abu-Amero et al. 2007, 2008). Na jihu Arabského poloostrova najdeme pak ještě 

haploskupiny HV1 a R2 (Al-Abri et al. 2012; Musilová et al. 2011). Celkově lze říci, že 

jihoarabský mtDNA genofond souvisí z větší míry s genofondem Předního východu a 

expandoval před více než 12 tisíci lety, tedy ještě před předpokládanou neolitickou expanzí 

(Al-Abri et al. 2012).  
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4 MATERIÁL 
 

Pro výzkumnou část této diplomové práce bylo analyzováno celkem 200 vzorků 

DNA čtyř súdánských pasteveckých populací - 52 vzorků Rašajda, 48 vzorků Bedža, 54 

vzorků Núbijců a 46 súdánských Arabů. Vzorky posledních dvou jmenovaných populací 

byly již naamplifikovány, osekvenovány a připraveny na následnou analýzu. DNA 

populací Rašajda a Bedža jsem izolovala ze vzorků slin, které byly zajištěny při expedici 

v Súdánu roku 2012 v okolí města Kassala doc. Mgr. Viktorem Černým, Dr, vedoucím této 

diplomové práce, Mgr. Eliškou Podgornou a dr. Abdelhay Abdelsawym. Probandy byli 

nepříbuzní jedinci a vzorky byly následně anonymizovány. 

Laboratorní práce byla provedena v Laboratoři archeogenetiky na Archeologickém 

ústavu AVČR v Praze pod vedením Mgr. Elišky Podgorné.  

Pro stanovení genetických vzdáleností a následnou fylogeografickou studii bylo 

použito dalších 4087 publikovaných mtDNA sekvencí. Jednalo se o arabské (Dhofar, Al-

Mahra, Bab al-Mandab, Ta’izz, Tihama, Hajja, Hadramawt 1, Hadramawt 2, Yemenis, 

Yemeni Jews 1, Yemeni Jews 2, Yemeni Jews 3, Saudi – střední, severní, jižní a západní 

region, Bedouins, Druze, Palestinians, Jordanians, Lebanese) a africké (Dawro Konta, 

Ongota, Hamer, Egypt Alexandria, Egypt Lower, Egypt Upper 1, Egypt Upper 2, Al-

Hayez, Nubians 1, Berbers Siwa, Libyans, Dinka, Sudanese, Ethiopians, Amhara 1, 

Amhara 2, Tigrais, Oromo 1, Oromo 2, Gurage, Somali 1, Somali 2, Nyangatom, 

Daasanach, Ethiopian Jews) populace. Používané zkratky, autoři sekvencí a práce, v nichž 

byly sekvence publikovány, jsou uvedeny v příloze č. 1. 
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5 METODY 
 

5.1 IZOLACE DNA 
Vzorky slin, z nichž byla posléze izolována DNA, byly odebrány do sběrných 

zkumavek kitů Oragene® dodávaných firmou Genotek. Izolace DNA byla prováděna 

manuální purifikací pomocí purifikačního činidla, přičemž pro postup práce byl použit 

modifikovaný protokol firmy Oragene® (příloha č. 2). Purifikační činidlo způsobilo 

precipitaci nežádoucích nečistot ve vzorku, které byly odstraněny. Postupné promývání 

ethanolem nám zajistilo čistotu DNA. Izolovaná DNA byla následně rozpuštěna v 

deionizované vodě. 

 

5.2 AMPLIFIKACE ÚSEKŮ HVS-1 – REAKCE PCR 
Jednou ze základních metod molekulární biologie je polymerázová řetězová reakce 

neboli PCR (z angl. Polymerase Chain Reaction). Jedná se o metodu in vitro, která 

umožňuje amplifikaci DNA pomocí enzymu DNA-polymerázy (Snustad et Simmons 

2009). Pro specifitu amplifikace je potřeba znát okolní sekvence námi vybraného úseku 

DNA a navrhnout tzv. primery. Primery jsou dva krátké oligonukleotidové řetězce (F – 

Forward, R – Reverse), hybridizující s denaturovanými řetězci DNA (tzv. templátem). 

Mezi primery je následně díky DNA-polymeráze a volným deoxynukleosidtrifosfátům 

(dATP, dCTP, dGTP, dTTP) spuštěna enzymatická amplifikace specifického úseku. 

Templátová DNA, primery, DNA-polymeráza (obvykle Taq-polymeráza), volné nukleotidy 

a dále hořečnaté ionty, pufr a voda jsou složkami reakční směsi pro PCR. Množství 

jednotlivých částí může ovlivnit výsledné hodnoty. 

Jak z názvu vyplývá, PCR je sled řetězových reakcí, přičemž každá zahrnuje tři 

kroky – denaturaci, nasednutí primerů (annealing) a syntézu DNA (elongaci). V každé 

z těchto fází hraje hlavní roli teplota a čas. Celý proces probíhá v tzv. termocycleru a 

několikrát se opakuje, až je dosaženo požadovaného množství amplifikovaného materiálu. 

Reakce vykazuje exponenciální růst (tzn. za relativně krátký časový úsek lze dosáhnout až 

miliardy kopií sekvence DNA) (Snustad et Simmons 2009; Šmarda et al. 2010). 
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Díky vysoké specifitě je PCR nebo její modifikace hojně využívána také při 

klinické praxi (výzkum dědičných chorob), forenzní genetice, ale při práci s archaickou 

DNA (aDNA) se od ní odstupuje a nahrazuje se metodami NGS (Stoneking et Krause 

2011). 

Pro diplomovou práci bylo třeba naamplifikovat HVS-1. Pracovalo se s primery 

označenými P23F a P23R publikovanými Gonderovou et al. (2007). Jejich sekvence, délky 

a pozice amplifikovaných úseků jsou uvedeny v příloze č. 3. 

Pro PCR směs byl použit GoTaq® Green Master Mix, obsahující výše jmenované 

složky reakční směsi (voda byla přidána zvlášť) a barvivo pro usnadnění nanášení do 

agarózového gelu (viz dále). Do jedné reakce bylo napipetováno 9,5 μl vody, 2x 0,5 μl 

roztoků obou primerů, 12,5 μl GoTaq® Green Master Mixu a nakonec 2 μl naředěné DNA. 

PCR probíhala v termocycleru Eppendorf Mastercycler epgradient S, kde byl nastaven 

specifický pro naši reakci, který je uveden v příloze č. 3. 

 

5.3 GELOVÁ ELEKTROFORÉZA 
Metoda gelové elektroforézy slouží k vizualizaci DNA fragmentů na základě jejich 

velikosti a náboje. Vhodné prostředí, ve kterém probíhá separace nukleových kyselin, nám 

poskytuje agarózový gel s póry. Migrace DNA je vyvolána elektrickým polem. Nukleové 

kyseliny disponují záporným nábojem, tudíž po zapojení do elektrického obvodu putují 

k anodě. Krátké segmenty migrují skrz póry rychleji, dlouhé pomaleji (Snustad et 

Simmons 2009). Pro následnou vizualizaci je nutné před nanášením do gelu přidat do 

směsi interkalační činidlo, které DNA zviditelní pod UV světlem. Po úspěšné elektroforéze 

jsou na gelu viditelné proužky – fragmenty DNA stejné velikosti (Šmarda et al. 2010). 

Po ukončení všech cyklů v termocycleru byly vzorky připraveny na fázi gelové 

elektroforézy. 1,5% agarózový gel byl připraven z 0,6 g agarózy, 12 g TBE (Tris, kyselina 

boritá, EDTA) a vody. Pro výsledné detekování fragmentů bylo do gelu přidáno barvivo 

GelRed™. Po zatuhnutí gelu, jeho vložení do elektroforézy a zalití pufrem byl do jamek 

v gelu nanesen 1 μl PCR produktu a 5 μl GeneRuler™ 50 bp DNA Ladder (tzv. žebříček). 

Po zhruba padesáti minutách byl výsledný produkt prosvícen UV světlem. Žebříček 

posloužil pro ověření velikostí a odečtení koncentrací prostřednictvím softwaru SynGene. 

Po získání koncentrací bylo nutné jednotlivé PCR produkty naředit a odeslat spolu s 

primerem P23F k osekvenování. Sekvenace byla provedena firmou Macrogen (Korea).  
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Naše výsledná analýza byla u některých vzorků ztížena nespecifickými produkty. 

Jejich původ nebyl identifikován, ale po aplikaci množství optimalizačních procesů (v 

celkovém počtu 16 – např. reizolace vzorků, Touch – down PCR, změna množství 

vody/MasterMixu atd.) byla většina nespecifit odstraněna. Při sekvenaci byl u zbytku sice 

patrný krátký špatně čitelný úsek asi 5 bp, avšak díky opětovnému osekvenování 

reverzním primerem nebyly výsledky zbylými nespecifitami nijak zásadně ovlivněny. 

Příčina nespecifit nebyla detekována. 
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5.4 VYHODNOCENÍ DAT 
 

K vyhodnocování chromatogramů posloužil program Chromas 1.5. U 15 vzorků 

jsem detekovala výskyt délkové heteroplazmie (homopolymerický cytozinový řetězec) 

mezi pozicemi 16184-16193. Tyto vzorky byly opět odeslány, tentokrát k reverznímu 

osekvenování primerem P23R, některé z nich navíc k tzv. difficult sequencing. Struktura 

chromatogramů byla těmito postupy opravena.  

Po kontrole chromatogramů byly všechny sekvence skládány prostřednictvím 

programu BioEdit 7.2.0. Řazení bylo prováděno podle vzoru referenční sekvence rCRS 

(Andrews et al. 1999).  

 

5.4.1 INTRAPOPULAČNÍ ANALÝZA 

Pro intrapopulační statistickou analýzu tohoto výzkumu byl použit software 

Arlequin 3.5.1.2 (Excoffier et al. 2005). Do vstupního souboru byly navíc přidány vzorky 

z populací Núbijců a súdánských Arabů, které byly naamplifikovány Mgr. Eliškou 

Podgornou a osekvenovány ještě před započetím této diplomové práce. Intrapopulační 

analýza zahrnovala v našem případě stanovení genové diverzity, nukleotidové diverzity, 

počtu polymorfních míst, počtu haplotypů, průměrného počtu párových rozdílů a zároveň 

provedení testů selektivní neutrality (Tajima's D a Fu's Fs). 

Oba posledně jmenované testy různými způsoby porovnávají vliv selekce a 

populačních změn na genetické polymorfismy. Zatímco Tajima's D pracuje s korelací mezi 

počtem segregačních míst a průměrným počtem párových rozdílů mezi sekvencemi a 

získává tak informace o frekvencích mutací (Tajima 1989; Crawford 2007), Fu's Fs je 

založen na rozdílné distribuci haplotypů v populacích (Fu 1997). Srovnání těchto testů 

uvádí za podmínek demografických změn např. Ramírez-Soriano et al. (2008). 

 

5.4.2 INTERPOPULAČNÍ ANALÝZA 

Dalším krokem této diplomové práce bylo porovnat genetické vzdálenosti 

vypočítané podle Reynoldse et al. (1983) sledovaných populací ze Súdánu s dalšími 

populacemi z afrického i asijského břehu Rudého moře. Výpočet vzdálenosti je založen na 

konvenčním FST indexu, který měří varianci alelových frekvencí a tím pádem genetickou 
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diverzitu mezi populacemi (Reynolds et al. 1983). Při výběru populací (viz kap. Materiál) 

bylo rozhodující geografické hledisko, konkrétně výskyt do vzdálenosti přibližně tří set 

kilometrů od pobřeží. Soubor čtyř súdánských populací byl doplněn o 46 populací. Pro 

konstrukci grafu genetických vzdáleností mezi populacemi bylo nutné nejprve vypočítat 

párové vzdálenosti prostřednictvím softwaru Arlequin 3.5.1.2. Parametry programu byly 

nastaveny dle Poloniové et al. (2009), která ve své práci využila model Kimura 2P  

(z angl. Kimura 2-parameter distance) s gamma korekcí 0,4. Pomocí modelu Kimura 2P je 

možné odhadnout evoluční vzdálenosti na základě porovnání nukleotidových substitucí 

mezi dvěma sekvencemi (Kimura 1980). Větší váha byla přikládána výskytu tranzicí oproti 

transverzím (v poměru 10:1) a delece s inzercemi nebyly brány v potaz (Poloni et al. 

2009). Pro vykreslení grafu Reynoldsových vzdáleností byla výsledná data podrobena 

analýze hlavních koordinát (PCoA) v programu GenAlEx 6.5 (Peakall et al. 2012).   

Díky programu Arlequin 3.5.1 bylo možné sledovat také sdílení jednotlivých 

haplotypů mezi jedinci. 

 

5.4.3 FYLOGENETICKÉ SÍTĚ 

Fylogenetické sítě znázorňují vzdálenosti mezi haplotypy jednotlivých haploskupin 

a zároveň umožňují určit i jejich přibližné stáří.  

Pro zjištění konkrétních motivů byl nejprve vytvořen adekvátní vstupní soubor 

sekvencí ve fasta formátech. Analýza proběhla v programu mtDNAGeneSyn 1.0 (Pereira et 

al. 2009), odkud byly pro tuto práci získány varianty (mutované pozice). V dalším kroku 

byly pomocí internetového nástroje Haplogrep (Kloss-Brandstaetter et al. 2010), který 

porovnává varianty s celosvětovou databází variant ve PhyloTree (van Oven and Kayser 

2009) určeny hlavní haploskupiny a jejich subklady. 

Z výsledného souboru byly vybrány haploskupiny, které byly pro čtyři sledované 

populace vyhodnoceny jako významné. Kritéria pro výběr byla četnost haploskupiny v 

dané populaci a její variabilita. Pro konstrukci networků jsem vybrala R0a u Rašajdů, 

L3f1b u Bedžů, M1a1 u Arabů a T1a u Núbijců. Analyzované sekvence byly následně 

zkráceny na délku 338 bp, v rozsahu 16032-16370. Fylogenetické sítě byly sestaveny v 

programu Network 4.6.1.1. principem redukovaného mediánu (Bandelt et al. 1995). Dle 

Soarese et al. (2009) byly u haploskupiny T1a identifikovány tzv. hot spoty (pozice 

mutující rychleji), u nichž byla snížena váha. Všechny váhy jsou v programu Network 
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přednastaveny na 10, pro účely této práce byla váha snížena u pozic 16093 na 5, 16163 na 

7, 16274 na 5 a 16294 na 5. Stejně tak byla snížena váha u haploskupiny L3f1b u pozic 

16129 na 5, 16292 na 5 a 16234 na 5. Díky změně parametrů u těchto hot spotů byla 

snížena retikulace a usnadněna čitelnost fylogenetických sítí. Po vykreslení jednotlivých 

sítí byly nody graficky upraveny na základě poměru afrických a arabských regionů. 
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6 VÝSLEDKY 
 

6.1 KLASIFIKACE HAPLOSKUPIN 
 

V souboru dvou set vzorků ze čtyř súdánských populací pastevců Rašajdů a Bedžů 

a usedlých Núbijců a súdánských Arabů jsem pomocí výše uvedených primerů analyzovala 

úsek o délce 15882 – 16509, kam spadá i HVS-1. Identifikovala jsem celkem 64 

haploskupin včetně jejich subkladů.  

U vzorků populace Bedža příslušela většina zjištěných haplotypů k typicky 

subsaharským haploskupinám L0 a L3. V celkovém počtu 29 ze 48 vzorků byl zastoupen 

subklad L3f1b4a s motivem 16209-16213-16223-16311. Ostatní haploskupiny a jejich 

procentuální zastoupení je uvedeno v tabulce č. 1. U populace Rašajda, u níž se 

předpokládá recentní arabský původ, neměly typicky africké haploskupiny markantní 

zastoupení. Naopak nejvyšší frekvenci výskytu jsem pozorovala u haploskupiny R0 se 

subklady R0a, R0a2c a H. Z 52 vzorků jimi disponovalo celkem 21 jedinců. U subkladu 

R0a se v pěti vzorcích objevoval motiv 16126-16183-16189-16232-16362, u jednoho 

jedince jsem pozorovala navíc tranzici na pozici 16213. Subklad R0a2c se objevoval u 13 

jedinců a u všech vykazoval stejný motiv 16126-16260-16304-16362. Subklad H měl 

minoritní zastoupení pouze u dvou vzorků. Kromě R0 byla ve významnější míře u 

populace Rašajda identifikována haploskupina J1, konkrétně u 10 jedinců. Zastoupení 

ostatních haploskupin je uvedeno v tabulce č. 2.  

V 54 sekvencích núbijské populace jsem s nejvyšší frekvencí zaznamenala 

subsaharské haploskupiny – L0, L2, L3. Největší četnost se týkala konkrétně subkladu 

L0a1'4, který byl zjištěn u 7 vzorků se dvěma různými haplotypy. Nejčastěji se objevuje 

motiv 16129-16148-16168-16172-16187-16188-16189-16223-16230-16311-16320 a to v 

pěti vzorcích. Populace súdánských Arabů, čítající v našem souboru 46 sekvencí, 

disponovala velkým počtem jednotlivých haploskupin. V největším zastoupení se 

objevoval podobně jako u Núbijců subklad L0a1'4, celkem u šesti vzorků. Se stejným 

zastoupením (avšak mnohem větší variabilitou) jsem u Arabů zaznamenala subklad M1a1 s 

celkem pěti různými motivy. Kompletní přehled haploskupin a jejich počtů jsou pro 

Núbijce uvedeny v tabulce č. 3 a pro súdánské Araby v tabulce č. 4.  
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Tabulka č. 1 
Zastoupení haploskupin u populace Bedža. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tabulka č. 2 

Zastoupení haploskupin u populace Rašajda. 

Bedžové počet (N=48) zastoupení (%) 

J1d1   1 2,1 

K1a10 1 2,1 

L0a1'4 5 10,4 

L0a1d 2 4,2 

L0f 3 6,3 

L2a1 2 4,2 

L3f1b4a 29 60,4 

L3i 3 6,3 

M1a1 1 2,1 

W 1 2,1 

Rašajdové počet 
(N=52) zastoupení (%) 

H1 (R0) 1 1,9 

H6b (R0) 1 1,9 

J1b 4 7,7 

J1c 6 11,5 

L2a1d1 2 3,8 

L4b2a2b 1 1,9 

L6 1 1,9 

M1 5 9,6 

N1a3 6 11,5 

R0a 19 36,5 

R8a1a1b 5 9,6 

X2e2b (N) 1 1,9 
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Núbijci počet (N=54) zastoupení (%) 

H1 1 1,9 

H6 2 3,7 

HV1b1 2 3,7 

J 3 5,6 

K2c 2 3,7 

L0a1'4 7 13,0 

L0f2b 1 1,9 

L1b 2 3,7 

L2a 6 11,1 

L3b 2 3,7 

L3e 2 3,7 

L3f 4 7,4 

L3i1a 1 1,9 

L3k1 1 1,9 

L4b2 1 1,9 

L5c 1 1,9 

M1a1 6 11,1 

R0a 4 7,4 

T1a 3 5,6 

T2k 1 1,9 

U2e1b 1 1,9 

U3b2 1 1,9 

 
Tabulka č. 3 

Zastoupení haploskupin u populace Núbijců. 
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s. Arabové počet 
(N=46) zastoupení (%) 

H1au 1 2,2 

H5 1 2,2 

HV0e 1 2,2 

J1c1c 1 2,2 

J1d1 1 2,2 

J2a2b 1 2,2 

L0a1'4 6 13,0 

L0f2b 1 2,2 

L1b1a2a 3 6,5 

L2a 7 15,2 

L3d1d 1 2,2 

L3f 3 6,5 

L5c 1 2,2 

M1a1 6 13,0 

M5a4 1 2,2 

N1a1a 1 2,2 

R0a 4 8,7 

T1a 4 8,7 

U3 1 2,2 

U6a1a 1 2,2 

 
 

Tabulka č. 4 
Zastoupení haploskupin u populace súdánských Arabů. 
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6.2 INTRAPOPULAČNÍ ANALÝZA 
 

Súdánské populace jsem podrobila intrapopulační analýze v programu Arlequin 

3.5.1. U všech dvou set vzorků byly sledovány tyto parametry – genová diverzita, 

nukleotidová diverzita, počet polymorfních míst, počet haplotypů a průměrný počet 

párových rozdílů. Kompletní výsledky jsou uvedeny v tabulce č. 5. V rámci intrapopulační 

analýzy byly využity také testy selektivní neutrality, jejichž výsledky jsou v tabulce č. 6. 

Genová diverzita je relativně vysoká, nejnižší pozorujeme u populace pasteveckých 

Bedžů (0,63). U nukleotidové diverzity pozorujeme nejnižší hodnoty opět u pastevců, u 

Rašajdů je to 0,010 a u Bedžů 0,011. Celkově vyšší diverzitu vykazují populace Núbijců a 

Arabů i na základě porovnání průměrného počtu párových rozdílů. Jejich hodnoty jsou u 

Núbijců 10,24 a u Arabů 10,77. Při porovnání počtu polymorfních míst můžeme sledovat 

zvýšený trend u Núbijců a Arabů. Množství polymorfních míst a počty haplotypů u obou 

těchto populací potvrzují jejich vyšší diverzitu, která je patrná již z počtů výše zmíněných 

haploskupin. Zatímco téměř dvojnásobně nižší hodnoty těchto parametrů u populací Bedžů 

a Rašajdů svědčí o nižší míře genetické diverzity. 

Hodnoty testu Tajima's D se pohybují u všech populací v záporných hodnotách, ale 

na 0,05% hladině významnosti nevykazuje tento test selektivní neutrality signifikantní 

výsledky.  

Hodnoty Fu's Fs jsou na stanovené hladině významnosti signifikantní u Núbijců a 

Arabů, u nichž se objevují vysoké záporné hodnoty -23,106 a -16,408, resp. u Bedžů 

dosahuje tento test kladné hodnoty, ale na dvouprocentní hladině je tento výsledek 

nevýznamný.  
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Tabulka č. 5 

Výsledky intrapopulační analýzy čtyř súdánských populací. 
 
 
 
 
 

   
Tabulka č. 6 

Výsledky intrapopulační analýzy čtyř súdánských populací – testy selektivní neutrality Tajima’s D a 
Fu’s Fs. 

 

 

 

 

 

 

 

 Polymorfní 
místa 

Genová 
diverzita 

Počet 
haplotypů 

Párové 
rozdíly 

Nukleotidová 
diverzita 

Rašajdové 
(N=52) 38 0,899 

+/- 0,0243 17 6,413 
+/- 3,0864 

0,010 
+/- 0,0054 

Bedžové 
(N=48) 45 0,632 

+/- 0,0801 14 6,890 
+/- 3,299 

0,011 
+/- 0,0058 

Núbijci 
(N=54) 74 0,986 

+/- 0,0076 41 10,239 
+/- 4,748 

0,016 
+/- 0,0084 

s. Arabové 
(N=46) 75 0,982 

+/- 0,0103 35 10,765 +/- 
4,9896 

0,017 
+/- 0,0088 

 Tajima's D P-value Fu's Fs P-value 

Rašajdové  
(N=52) -0,801 0,224 -1,076 0,374 

Bedžové  
(N=48) -1,220 0,088 0,673 0,642 

Núbijci 
(N=54) -1,306 0,089 -2,106 0,000 

s. Arabové  
(N=46) -1,309 0,085 -16,408 0,001 
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6.3 INTERPOPULAČNÍ ANALÝZA 
 

Interpopulační analýza umožnila vyhodnotit genetické rozdíly mezi populačními 

celky v okolí Rudého moře. Porovnávala jsem čtyři súdánské skupiny (Rašajdové, 

Bedžové, Núbijci a súdánští Arabové) s dalšími 46 populacemi z oblasti Rudého moře 

(obrázek č. 3).  

Nejsou zde zaneseny tři populace jemenských Židů (zkr. YJ1, YJ2, YJ3), Etiopanů 

(zkr. ETI), Oromů 2 (zkr. OR2) a Súdánců (zkr. SUD) a to z důvodu nejasného místa 

původu či vzorkování těchto souborů. Sekvence súdánské populace (SUD) reprezentují 

celou plochu Súdánu. Etiopské populace (ETI a OR2) jsou také shromážděny z různých 

oblastí Etiopie. Jemenští židé se po příchodu z Jemenu usídlili v Izraeli, ale jejich původní 

lokace publikace neuvádějí. Pro přehlednost jsem celé plochy oblastí sběru vzorků do 

mapy nezakreslovala.  

Celkem jsem měla k dispozici 4287 sekvencí, které jsem zarovnala na délku 338 

pozic (16032 – 16370). Pomocí programu Arlequin 3.5.1.2 jsem stanovila matici párových 

FST testů metodou podle Reynoldse et al. (1983) reflektující genetické vzdálenosti mezi 

páry všech padesáti populací. Hodnoty FST jsou uvedeny v příloze č. 4. Pohybují se od 0 do 

1, přičemž 0 značí nediferencovanost vzorků a hodnota 1 indikuje naprostou 

diferencovanost.  

Mezi vypočítanými vzdálenostmi se objevovaly i záporné hodnoty, které jsem pro 

další analýzy dle doporučení vynulovala. Z výsledné matice párových vzdáleností (příloha 

č. 4) je patrné, že nejodlišnější populací jsou etiopští Ongotové. Hodnoty FST při porovnání 

s ostatními populacemi u Ongotů neklesají pod 0,1 a na 0,05% hladině významnosti se 

jedná o signifikantní hodnoty. Nejnižší hodnoty FST jsem pozorovala u dvojic populací 

Oromo 1 (OR1) a Núbijců (NUB) (0,00005); Ta'izz (YTA) a Beduínů (BED) (0,00007); 

Amhara 2 (AM2) a Etiopanů (ETI) (0,00091), ale tyto výsledky nejsou statisticky 

významné. U Bedžů a Rašajdů jsou všechny hodnoty na 0,05% hladině významnosti 

signifikantní. Z výsledných hodnot je vidět, že geneticky nejblíže mají Rašajdové 

k populačním skupinám ze Saúdské Arábie (SSR, SCR, SWR, SNR), zatímco Bedžové 

k populacím etiopským (HAM, GUR, OR1). Statisticky významné hodnoty i u ostatních 

populací jsou znázorněné v příloze č. 4.  

Hodnoty FST vzdáleností jsem graficky znázornila pomocí PCoA (obrázek č. 4). 

Grafická vizualizace potvrdila velkou odlišnost populace Ongotů.  
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Polohy ostatních populací vykazují geografický charakter. Koordináta 1 rozděluje 

graf se západo-východní orientací, čemuž odpovídá i skutečné rozložení populací. V levé 

horní části grafu jsou vykresleny skupiny arabské, mezi nimiž se objevuje i zkoumaná 

súdánská populace Rašajdů. Je tedy zřejmé, že arabský původ si Rašajdové nesou ve svém 

genomu stále ve velké míře. Geografická struktura genetické variability také odděluje 

skupinu populací z mediteránní oblasti obou kontinentů. Tyto skupiny se koncentrují ve 

spodní levé části grafu. V pravé části grafu jsou zastoupeny především africké populace. V 

této části je ovšem patrný trend výskytu skupin, které geograficky přísluší na Arabský 

poloostrov. Jedná se o populace Hadramaut (HA1) a Jemenci (YEM). 



    

Obrázek č. 3 
Mapa oblasti Rudého s vyzančenými populacemi, které byly zahrnuty do interpopulační analýzy.  

Mapa byla vypracována doc. Mgr. Viktorem Černým, Dr. v programu ArcGis 9.3. 
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Obrázek č. 4 

Rozložení populací Rudého moře (zkratky viz příloha č. 1) vygenerované při analýze PCoA (z angl. Principal Coordinate Analysis). Graf znázorňuje genetické vzdálenosti 
vypočítané metodou podle Reynoldse et al. (1983). 

Analýza hlavních koordinát 
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6.4 ROZLOŽENÍ HAPLOSKUPIN V OBLASTI RUDÉHO MOŘE 
 

K fylogenetické klasifikaci výše uvedených vzorků nám posloužil opět online 

software Haplogrep. Analýze jsem tentokrát podrobila 4087 přidaných sekvencí. Výsledné 

motivy byly porovnány s databází PhyloTree (van Oven et Kayser 2009). K výsledkům 

jsem připojila již analyzované haploskupiny súdánských populací. Pro obsáhlost výsledků 

z hlediska detailních a minoritně zastoupených subkladů, bylo nutné soubor zmenšit. 

Zaměřila jsem se tedy na klasifikaci hlavních haploskupin a hlavních subkladů. Celkové 

zastoupení haploskupin u jednotlivých populací je uvedeno v příloze č. 5.  

Převaha L-linií je zřetelná u populací Afriky mnohem více než u Arabské části. 

Nicméně i v Africe se relativně hojně setkáváme s liniemi, které vycházejí z M a N. 

Celkově nejfrekventovanějšími haploskupinami jsou L2 z L-linie a M z non-L linie, 

které nejsou v ani jednom případě zaznamenány pouze u Ongotů. Jak jsem se zmínila již v 

předchozí kapitole, populace Ongota se vyznačuje velkou genetickou odlišností od 

ostatních analyzovaných skupin. V poměrně vysoké frekvenci se u afrických vzorků 

objevuje také typicky arabská haploskupina R0 (podle dřívější nomenklatury pre-HV). 

Jedná se převážně o sekvence z pobřežní oblasti Středozemního moře. V Egyptě (EAL, 

EGL, EG1) se pohybuje zastoupení této haploskupiny okolo 25 %, vysoké frekvence jsem 

zaznamenala také v Libyi (LIB) – až 29 %. Haploskupina R0 se vyskytuje také v jižní části 

Rudého moře u populací Bab al-Mandab (YBA), Tigrais (TIG) a pro naše účely je 

signifikantní výskyt u populace Rašajdů, kde je konkrétně haploskupina R0a zastoupena 

téměř u 40 % vzorků, přičemž převážná část přísluší do subkladu R0a2c. Ve velké míře se 

u Rašajdů objevuje i haploskupina J, která je zastoupena v 19 % vzorků. U sledované 

populace Bedžů je přiřazeno 60 % sekvencí k haploskupině L3 (počítána bez subkladů 

L3e'i'k'x). 

Haploskupina R0 tvoří nejvýznamnější složku u všech arabských populací. Dalšími 

v pořadí majoritního zastoupení jsou linie J a linie U. Dle předpokladů, u arabských 

populací nezaznamenáváme vyšší výskyt afrických L-haploskupin. Za výjimku můžeme 

považovat populační vzorky Hadramautu, u nichž pozorujeme výskyt haploskupin L3 a 

L0a/b zhruba v 20% zastoupení.  

Haploskupiny L0k/d a L0f se v našem souboru objevují absolutně nejméně a to 

pouze u jedné sekvence v somálské populaci a u dvou sekvencí v populaci jemenské. 
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6.5 SDÍLENÍ MTDNA A HAPLOTYPŮ 
 

U celého souboru 4287 sekvencí jsem porovnávala sdílené mtDNA sekvence a 

haplotypy (tabulka č. 7). Nejprve jsem celou oblast rozdělila na jednotlivé regiony (Afrika 

– severozápad a jihozápad; Arábie – severovýchod a jihovýchod) s příslušnými populacemi 

a poté jsem křížově porovnávala jejich sdílení mtDNA sekvencí a haplotypů s populacemi 

Súdánu. Analýza probíhala opět v programu Arlequin 3.5.1.2. Z výsledných hodnot je 

zřejmé, že 67% jedinců populace Rašajda sdílí svou mtDNA se severovýchodním 

regionem Rudého moře, resp. se svou předpokládanou oblastí původu, zatímco s 

jihozápadním regionem, tedy svým nynějším působištěm, sdílí mtDNA nejméně. Opačný 

stav pozorujeme u populace Bedžů. Až 85% mtDNA sdílí Bedžové se svými sousedními 

populacemi jihozápadního regionu, nejméně s arabskými regiony. Z hlediska haplotypů je 

sdílení podobného rázu. Nejvíce haplotypů (v počtu 8) sdílí Rašajdové se 

severovýchodním regionem, Bedžové s jihozápadním regionem (v počtu 9). U populací 

Núbijců a súdánských Arabů jsem nezjistila žádné výraznější odchylky. Obě populace sdílí 

nejvíce mtDNA a současně i haplotypů s populacemi svého dnešního výskytu, resp. s 

populacemi severozápadního regionu.   

 

Region Rudého 
moře 

Súdán (N=200) 

Núbijci 
(N=54; Nh=40) 

Rašajdové 
(N=52; Nh=17) 

Bedžové 
(N=48; Nh=14) 

súdánští 
Arabové 

(N=46; Nh=34) 

SV (N=1249; 
Nh=567) 

61-12 (7) 64-35 (8) 7-7 (3) 60-11 (7) 

SZ (N=882; 
Nh=451) 78-27 (18) 21-21 (7) 23-34 (3) 63-26 (13) 

JV (N=729; 
Nh=306) 

49-12 (7) 54-26 (7) 7-8 (3) 35-13 (7) 

JZ (N=1138; 
Nh=552) 46-22 (15) 22-12 (5) 63-41 (9) 78-18 (11) 

 
Tabulka č. 7 

Přehled sdílení mtDNA a haplotypů mezi regiony Rudého moře a súdánskými populacemi. 
Před pomlčkou je uveden počet sdílené mtDNA mezi daným regionem a súd. populací; za pomlčkou 

je uveden počet sdílené mtDNA mezi súd. populací a regionem; v závorce je uveden počet sdílených 
haplotypů. N – počet jedinců (sekvencí mtDNA); Nh – počet haplotypů. 
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6.6 FYLOGENETICKÁ ANALÝZA 
 

Posledním krokem při vyhodnocování genetických kontaktů mezi oběma břehy 

Rudého moře bylo vytvoření fylogenetických sítí pro vybrané haploskupiny. Po jejich 

sestavení jsem porovnávala distribuci haplotypů u zkoumaných súdánských populací a 

jejich sousedů. Za kritéria pro výběr reprezentující haploskupiny jsem zvolila četnost a 

vyšší diverzitu eventuálně neobvyklost výskytu linie v daném subregionu. U populace 

Rašajda byla fylogeneticky analyzována haploskupina R0a spolu se subkladem R0a2c, pro 

populaci Bedža jsem vybrala L3f1b se subkladem L3f1b4a, u populace Núbijců se jednalo 

o T1a se subkladem T1a7 a u súdánských Arabů o M1a1. Vnitřní diverzitu těchto 

haploskupin jsem hodnotila v celé oblasti Rudého moře, do networků jsem tedy zahrnula 

také ostatní populace (příloha č. 1). Výsledné fylogenetické sítě jsou znázorněny na 

obrázcích č. 5-8 včetně ancestrálních haplotypů daných haploskupin, které byly určeny na 

základě PhyloTree (van Oven et Kayser 2009) a v sítích označeny hvězdičkou. 

Pro linii R0a u populace Rašajdů byl ancestrální haplotyp určen motivem 16126-

16362 (viz rovněž Černý et al. 2011, supplementary material 3). V síti jsem zároveň 

zobrazila subklad R0a2c, který jsem u populace Rašajdů identifikovala ve velké míře, a 

který lze určit tranzicí na pozici 16304. Z výsledné sítě je patrné, že ancestrální haplotyp 

má převahu především u arabských populací a nové mutace jsou zastoupeny hlavně u 

severoafrické populace. Největší zastoupení Rašajdů je v haplotypu odvozeném od skupiny 

R0a2c, který se liší tranzicí na pozici 16260 a je sdílen s jednou sekvencí jemenské 

populace. Pro Rašajdy jsem v síti identifikovala dva haplotypy, které nebyly pozorovány u 

jiných populací. Konkrétně se jednalo o haplotyp 16126-16183-16189-16232-16362, 

zastoupený pěti sekvencemi Rašajdů a haplotyp 16126-16183-16189-16213-16232-16362 

zastoupený jednou sekvencí. 

Ve fylogenetické síti haploskupiny L3f1b je viditelné zastoupení převážně 

africkými sekvencemi (Bedža a etiopské populace), arabské sekvence jsou zastoupeny 

zejména jemenskými populacemi a v minoritním množství také populacemi saúdskými. 

Ancestrální haplotyp L3f1b je určen motivem 16209-16223-16292-16311 a nese ho 

celkem 30 sekvencí. Více jak polovinu tvoří sekvence etiopských populací, pozorujeme ale 

také zastoupení populací jemenských, egyptských a núbijských. Námi sledovaná populace 

Bedžů ancestrální haplotyp nenese. Haplotyp 29 sekvencí Bedža s motivem 16209-16213-

16223-16311 vykazuje dalších osm afrických populací, konkrétně tři sekvence Núbijců, tři 
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Súdánci, jedna sekvence súdánských Arabů a jedna egyptská sekvence. Žádný jiný a 

jedinečný haplotyp jsem u Bedžů nepozorovala.  

Haploskupina T1a se vyznačuje vyšší diverzitou, což je vidět i z fylogenetické sítě. 

Výrazné je především zastoupení arabských populací, v nemalém počtu se v síti objevují i 

severozápadní populace. Jihozápadní region je zastoupen osmi haplotypy. Ancestrální 

haplotyp je určen motivem 16126-16163-16186-16189-16294. Tři sekvence núbijské 

populace, které nesou haploskupinu T1a, resp. T1a7 se od ancestrálního haplotypu liší 

hned v několika mutacích. Haploskupinou T1a disponuje jeden jedinec, jehož haplotyp se 

od ancestrálního liší tranzicí na pozici 16163 a 16222 a je sdílen se dvěma súdánskými 

sekvencemi. Další vzorek s haploskupinou T1a7 se vyznačuje novými mutacemi na 

pozicích 16172, 16274 a 16294. Třetí sekvence je odvozena od haplotypu druhého vzorku 

(plus inzerce na pozici 16249). Tyto dva haplotypy jsou výhradně núbijské, resp. nejsou 

sdíleny s jinými populacemi. V této fylogenetické síti se objevují mediánové vektory, což 

jsou hypotetické haplotypy, které umožňují spojit reálné haplotypy na principu maximální 

parsimonie (Bandelt et al. 1995). 

U populace súdánských Arabů byla pro analýzu vybrána haploskupina M1a1. V 

rámci celé oblasti Rudého moře lze opět sledovat trend v poměrně výrazné diverzitě, 

podobně jako u T1a. Ancestrální haplotyp s motivem 16129-16189-16223-16249-16311-

16359 je zde zastoupený nejčastěji. Tento haplotyp je nejvíce zaznamenán u afrických 

populací, v celkové míře 39 sekvencí. Arabské populace mají zastoupení výrazně nižší v 

počtu 13 sekvencí. U sledované populace súdánských Arabů jsem identifikovala celkem 4 

různé haplotypy, přičemž jen jeden je ancestrální. Dvě sekvence se od ancestrálního 

haplotypu liší v inzerci cytosinu na pozici 16183 a tranzici na pozici 16213. Tento haplotyp 

není zastoupen jinou populací. Další sekvence má navíc pouze jednu inzerci cytosinu na 

pozici 16183. Tento haplotyp jsem pozorovala dále u dvou núbijských, jedné Rašajda, 

jedné Bedža a jedné etiopské sekvence. Poslední haplotyp je určen motivem 16129-16163-

16172-16189-16223-16249-16278-16311-16359, který je zastoupen jednou sekvencí 

populace súdánských Arabů a dalšími třemi núbijskými sekvencemi.  
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Obrázek č. 5 
Fylogenetická síť haploskupiny R0a se subkladem R0a2c. Hvězdička označuje ancestrální haplotyp. Červeně jsou vyznačeny arabské populace, žlutě populace 

africké (světlejšími odstíny jsou vyznačeny populace severních regionů) a šedě haplotypy Rašajdů. 

* 16126 - 16362 
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Obrázek č. 6 
Fylogenetická síť haploskupiny L3f1b se subkladem L3f1b4a. Hvězdička označuje ancestrální haplotyp. Červeně jsou vyznačeny arabské populace, žlutě populace 

africké (světlejšími odstíny jsou vyznačeny populace severních regionů) a šedě haplotypy Bedžů. 
 

* 16209 - 16223 - 16311 

* 16209-16223-16292-16311 
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Obrázek č. 7 

Fylogenetická síť haploskupiny T1a se subkladem T1a7. Hvězdička označuje ancestrální haplotyp. Červeně jsou vyznačeny arabské populace, žlutě populace 
africké (světlejšími odstíny jsou vyznačeny populace severních regionů) a šedě haplotypy Núbijců.

* 16126 - 16163 - 16186 - 16189 - 16294 
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Obrázek č. 8 
Fylogenetická síť haploskupiny M1a1. Hvězdička označuje ancestrální haplotyp. Červeně jsou vyznačeny arabské populace, žlutě populace africké (světlejšími odstíny jsou 

vyznačeny populace severních regionů) a šedě haplotypy súdánských Arabů. 

* 16129 - 16182 - 16189 - 16223 - 16249 - 16311 - 16359 
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1 Efekt hrdla lahve neboli efekt zakladatele je proces, při kterém dochází k náhlému snížení genetické diverzity vlivem 
snížení jedinců v populaci. Tímto procesem dochází k posílení genetického driftu (Jobling et al. 2004). 

7 DISKUZE 
 

7.1 INTRAPOPULAČNÍ ANALÝZY 
 

Pro zhodnocení mtDNA diverzity v okolí Rudého moře jsem využila dvě súdánské 

populace z východní části země (Rašajda a Bedža) se subsistenční strategií orientovanou 

na chov domácích zvířat v kombinaci s kočovným pastevectvím. O mtDNA diverzitě 

těchto populací jsem neměla mnoho informací, neboť dosud nebyly nikým studovány. 

K těmto populacím jsem připojila ještě další dvě súdánské populace (Núbijci a súdánští 

Arabové), žijící usedlým způsobem života v údolí Nilu. Zatímco Rašajdové a súdánští 

Arabové sdílí společný jazyk (hovoří arabštinou ze semitské větve afroasijských jazyků), 

Bedžové a Núbijci se z lingvistického hlediska odlišují. První patří do kušitské větve 

afroasijských jazyků, druzí do východosúdánské větve nilosaharských jazyků.  

Na základě hodnot z intrapopulační analýzy lze usoudit, že kočovné populace 

Rašajda a Bedža jsou oproti usedlým Núbijcům a súdánským Arabům méně 

diverzifikovaní, což lze pozorovat jak v počtu haplotypů, tak i ve srovnání parametrů 

genetické diverzity. V tomto ohledu se naše výsledky shodují s výsledky práce Černého et 

al. (2011), jehož pastevecká populace je reprezentována Fulby z Čadu, Kamerunu, Nigeru, 

Burkiny Faso a Mali. Tento jev může poukazovat na to, že maternální genofond 

pasteveckých populací Afriky nedávno prodělal tzv. efekt hrdla lahve1. Je zajímavé, že ve 

střední Asii se setkáváme s jinými výsledky. Chaixová et al. (2007) studovala pastevecké a 

usedlé populace z Uzbekistánu, Kyrgyzstánu, Turkmenistánu a Kazachstánu. Rozdíly v 

mtDNA diverzitě mezi skupinami farmářů a pastevců jsou dle jejích výsledků nevýznamné 

(tyto skupiny jsou si navzájem velmi podobné), ale významné rozdíly pozorovala v úrovni 

Y-chromozomu. Jako možný důvod uvádí vliv exogamie, která je typická pro tyto 

pastevecké populace střední Asie, a genetického driftu (Chaix et al. 2007). Je zřejmé, že na 

genetické diverzitě jednotlivých populací se podílí i sociokulturní kontext, jak bylo ostatně 

demonstrováno i v řadě jiných studií, kde byly unilaterálně děděné polymorfismy 

studovány (Seielstad et al. 1998; Oota et al. 2001; Wilder et al. 2004). 
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Co se týče Afriky, s Černým et al. (2011) se shodujeme i stran testů selektivní 

neutrality. Stejně jako on jsem signifikantní výsledky zaznamenala pouze u testu Fu's Fs u 

populací usedlých zemědělců, tedy Núbijců a súdánských Arabů. Na základě vysokých 

záporných hodnot lze usoudit, že tyto dvě populace prošly populační expanzí podobně jako 

další zemědělské populace subsaharské Afriky (Pereira et al. 2001; Aimé et al. 2013).  

 

Podobných výsledků u pastevců jsem dosáhla i v dalších parametrech 

intrapopulační analýzy, resp. u nukleotidové a genové diverzity, či u průměrného počtu 

párových rozdílů. Vyšší hodnoty u Núbijců a súdánských Arabů mohou být následkem 

migrací, kterým byly a stále jsou tyto populace (vzhledem ke svému usedlému způsobu 

života) vystavovány ve větší míře. U této problematiky se ztotožňujeme se závěry Estelly 

Poloniové et al. (2009), která se zabývala etnickou diferenciací ve východní Africe na 

základě studia dvou etiopských populací Nyangatom a Daasanach. Ve své práci ukazuje, že 

genetická diverzita východní Afriky je vysoká z důvodu migrací kočovných populací, které 

této oblasti dominují. Tyto populace bývají zpravidla efektivně menší než populace usedlé 

a jsou ovlivňovány genetickým driftem, který zapříčiňuje jejich výraznou diferenciaci 

(Poloni et al. 2009).  

 

Na působení driftu můžeme v našich výsledcích usuzovat také ze zastoupení 

jednotlivých haploskupin. U Rašajdů a Bedžů je počet haploskupin mnohem nižší než u 

usedlých populací. U pasteveckých populací je vždy dominantní jen jedna haploskupina, 

která je zastoupena převažující většinou sekvencí. U Rašajdů je to R0a zastoupena v  

36,5 %, u Bedžů L3f1b4a zastoupena dokonce v 60,4 %. U usedlých populací je 

zastoupení haploskupin rozmanitější. U Núbijců je nejčastěji zastoupena haploskupina 

L0a1'4 a to jen v 13 %, u súdánských Arabů je to haploskupina L2a v 15,2 %. Genetický 

drift u kočovných populací je tedy zřejmý i ve výsledcích této části práce.  

 

Černý et al. (2011) ve své studii sahelských Fulbů poukazuje na jejich mtDNA 

kompozici, k čemuž došel na základě velkého počtu vzájemně sdílených haplotypů mezi 

pasteveckými skupinami v rozsahu jejich širokého zeměpisného rozšíření od Senegalu po 

Čadské jezero. V této práci jsem výrazně vyšší počet sdílených haplotypů u súdánských 

pastevců ale nezaznamenala. To je pravděpodobně dáno rozdílnou etnickou kompozicí 

našich vzorků. Bylo by v tomto ohledu zajímavé učinit podobné srovnání arabských 
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pasteveckých skupin v Africe, které podobně jako Fulbové pronikly až k Čadskému jezeru. 

Jak ukázala nedávno moje kolegyně Mgr. Edita Priehodová, v jejich populacích dominuje 

tzv. „arabská“ mutace pro laktázovou perzistenci (Priehodová et al. v tisku)  

 

I haploskupinové složení pasteveckých populací Súdánu je velmi odlišné. Zatímco 

u Bedžů bychom mohli stanovit zastoupení L-haploskupin téměř v 92 %, u Rašajdů je 

tomu přesně naopak (pouze zhruba v 7,7 %). Tyto rozdíly souvisí bezesporu s recentním 

příchodem Rašajdů do východní Afriky (Young 2002; Perdue 2008) a jejich původem ve 

střední Arábii, kde je četnost subsaharských mtDNA haploskupin velmi nízká (Abu-Amero 

et al. 2007, 2008). U usedlých populací Súdánu je vidět mnohem pestřejší haploskupinová 

skladba. Nacházíme tu jak typicky subsaharské, tak mnohé eurasijské haploskupiny, což 

svědčí o genovém toku skrze nilské údolí, který je patrný nejen v úrovni mtDNA (Krings et 

al. 1999), ale i u jaderných polymorfismů (Babiker et al. 2011).  

 

7.2 INTERPOPULAČNÍ ANALÝZY  
 

Genetická odlišnost obou populací súdánských pastevců byla prokázána také při 

analýze hlavních koordinát (PCoA). Populace Rašajdů je v grafu lokalizována v prostoru 

obsazeném arabskými populacemi a od nynějších sousedů (z geografického hlediska) se 

odlišuje. Hodnota FST u párového porovnání Rašajdů a Bedžů je 0,3, což je v rámci celého 

souboru jedna z nejvyšších na 0,05% hladině statisticky významných hodnot, potvrzující 

vysokou míru genetické diferenciace.  

 

V grafu PCoA (obrázek č. 4) můžeme také pozorovat výrazně odloučenou populaci 

Ongota. Ongotové jsou malou a vymírající lovecko-sběračskou populací z jihozápadní 

Etiopie. Jejich současná diverzita vznikla pravděpodobně koexistencí různých etnických 

skupin, především omotských Maale, Banna a Borana (Janse et Tol 2003), což je důvodem 

jejich odlehlosti od ostatních námi zkoumaných skupin. Jejich jazyk je dosud nedostatečně 

prozkoumaný a podle některých názorů by mohl tvořit dokonce samostatnou větev 

afroasijských jazyků (Blench 2006; Mikeš 2007).  

V pravé části grafu, v níž jsou zastoupeny africké populace, jsem zaznamenala také 

výskyt tří populací arabského původu. Jednalo se o Hadramaut 1, 2 a Jemence. Tyto tři 
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populace vykazují tedy jistou genetickou příbuznost s africkými populacemi. Kivisild et al. 

(2004) poukazuje na významné zastoupení haploskupiny L6 u Jemenců, kteří byli 

ovzorkování jeho nigerijskou kolegyní Esien Usanga v Kuvajtu. Je zajímavé, že ostatní 

badatelé, kteří vzorkovali na území Jemenu, výskyt této haploskupiny nezaznamenali 

(Černý et al. 2008; Al-Meeri et al. 2011; Al-Abri et al. 2012). 

Dle Černého et al. (2008) se procentuální zastoupení L-haploskupin na území 

Jemenu pohybuje od 16,3% na jihozápadě až po 60% ve Wádi Hadramaut, přičemž tato 

populace sdílí nejvíce haplotypů s východní Afrikou. To může být dánonávratem Hadramí 

imigrantů v 30. letech minulého století, kteří si z Afriky i ostatních míst diaspory přivezli 

manželky (Manger 2000; Freitag et Clarence-Smith 1997). Přítomnost subsaharských 

haploskupin u jemenské populace může být ovšem i výsledkem obchodu otroky (Richards 

et al. 2003). 

 

7.3 FYLOGENETICKÉ SÍTĚ 
 

V našem souboru 200 sekvencí jsem pro každou ze súdánských populací vybrala 

haploskupinu reprezentující určitou část mtDNA diverzity dané populace. Vzhledem 

k odlišnostem mezi našimi populacemi se jedná o různé haploskupiny. To je mimochodem 

podstatný rozdíl například od situace v Evropě, kde geograficky blízké populační vzorky 

nesou mnohem podobnější zastoupení jednotlivých mtDNA haploskupin (Soares et al. 

2010). Pro vybrané haploskupiny súdánských populací jsem v kontextu celé oblasti 

Rudého moře sestavila fylogenetické sítě, které názorně ukazují populační sdílení 

haplotypů v rámci dané haploskupiny, ale i evoluční vazby. Jednalo se o haploskupiny R0a, 

L3f1b, T1a a M1a1 (obrázky č. 5-8). Pro haploskupinu R0a jsem v síti dále určila subklad 

R0a2c a pro T1a subklad T1a7. Je třeba poznamenat, že jiný obraz by celkem logicky 

vznikl použitím jiných haploskupin (konkordance) a výsledky tedy nelze interpretovat jako 

populační vazby, spíše jako vazby mtDNA, které jsou v těch či oněch populacích na té 

které straně Rudého moře v určité míře zastoupeny.  
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7.3.1 RAŠAJDA – R0A 

Abu-Amero et al. (2007) se ve své práci o eurasijských a afrických vlivech na 

genetickou variabilitu saúdské populace zabýval rovněž fylogeografií R0a (podle dřívější 

nomenklatury (preHV)1) a konstatoval, že přes vysokou frekvenci výskytu je její vnitřní 

diverzita poměrně nízká (Abu-Amero et al. 2007; Abu-Amero et al. 2008). 

Ancestrální haplotyp s HVS-1 motivem 16126-16362 je podle jeho výsledků 

nejvíce zastoupen v rozsahu od Indie po Pyrenejský poloostrov. Zakrátko se ukázalo, že 

R0a je charakteristická nejvyšším zastoupením na jihu Arabského poloostrova (Černý et al. 

2008) a další výzkumy zpřesnily lokalizaci nejvyšší četnosti do oblastí Mahra (východní 

Jemen) a Dhofar (jižní Omán) a také na ostrov Sokotra, kde se hovoří jihoarabskými 

dialekty a nikoli arabsky (Černý et al. 2009; Al-Abri et al. 2012). Vyšší koalescenční stáří 

této haploskupiny bylo dosaženo právě použitím těchto dat – staří R0a odhadl Abu-Amero 

et al. (2007) na základě 13 mtDNA genomů do doby zhruba před 19 tisíci lety. Černý et al. 

(2011) na základě 89 mtDNA genomů do doby před 22,5 tisíci lety. 

I v našem souboru HVS-1 sekvencí jsou nositeli ancestrálního haplotypu převážně 

populace jihoarabské (ománské a jemenské). 

Již Abu-Amero et al. (2007) definoval také dva subklady, které byly v jeho souboru 

zastoupeny nejhojněji. Jedním z nich je subklad charakterizovaný tranzicí na pozici 16304, 

čemuž v našem souboru odpovídá subklad R0a2c, který je převažně zastoupen u arabských 

populací. Ve výrazném arabském příspěvku u tohoto subkladu se vzorky Rašajdů shodují s 

daty Abu-Amera et al. (2007), jehož materiál zahrnoval zejména saúdskou Arábii. Černý et 

al. (2011) odhadl stáří na základě tří celých genomů R0a2c na 8784 let (+/- 2,7 tisíc).  

 

Ve fylogenetické síti prezentované v této práci je subklad R0a2c zastoupen 

převážně dhofarskými a saúdskými populacemi. Populace Rašajda je přítomna v největším 

množství v klastru odvozeném právě od R0a2c, od níž se liší tranzicí na pozici 16260. 

Tento haplotyp je společný pro 13 sekvencí Rašajdů a pro jednu jemenskou sekvenci. 

Dalších 6 sekvencí je zastoupeno v subkladech odvozených od haploskupiny R0a. Abu-

Amero et al. (2007) konstatuje, že vzhledem k minoritnímu zastoupení ancestrálního 

haplotypu u saúdských populací došlo k disperzi této haploskupiny ve střední Arábii 

mnohem později, pravděpodobně až v období počátků neolitu. Fylogenetická síť 

haploskupiny R0a, zastoupená v našem případě vzorky Rašajdů vykazuje hvězdicovité 

větvení, což svědčí o nedávné demografické expanzi. 
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7.3.2 BEDŽA – L3F1B 

Zastoupení L3f je dle Salase et al. (2002) typické pro východní Afriku, kde je 

frekvence a diverzita této haploskupiny nejvyšší. Její dva hlavní subklady L3f1a a L3f1b se 

dostaly až do střední Afriky a sahelu (Černý et al. 2009) a na západ (Salas et al. 2002). 

Subklad L3f3 se dle Černého et al. (2009) objevil v Čadské pánvi před 8 tisíci lety. S tímto 

šířením pravděpodobně souvisí také L3f1 a pozdější přispění obou subkladů do genomu 

bantuských zemědělců (Soares et al. 2012). V práci Kivisilda et al. (2004) byl zjištěn 

značný podíl haploskupiny L3f u etiopské a jemenské populace (zhruba jedna třetina 

sekvencí), čímž byla potvrzena disperze hlavně ve východní Africe. Přítomnost L3f v 

západní Africe Salas et al. (2002) potvrzuje, avšak je tu více diverzifikovaná, což svědčí o 

mnohem starším šíření na západ. 

 

Stáří haploskupiny L3f1b se datuje na 28, 9 tisíc let dle kontrolního regionu a 15, 9 

tisíc let dle kódujícího regionu. L3f1b4a se objevuje v holocénu, konkrétně asi před 11,6 

tisíci lety (+/- 5,3 tisíc).  Odhad stáří L3f1b4a byl proveden analýzou kódujícího regionu 

mtDNA (analýza kontrolního regionu pro odhad stáří zde chybí) (Černý et al. 2009). Na 

obrázku č. 6 jsem fylogeneticky znázornila haploskupinu L3f1b i se subkladem L3f1b4a. 

Z fylogenetické analýzy tedy nemůžeme potvrdit Paulovo (1954) tvrzení o původu Bedžů 

na Arabském poloostrově, jelikož subklad L3f1b4a, v němž jsou zastoupeny sekvence 

sledované populace Bedža, má téměř stoprocentní africké zastoupení a současně je 

haplotyp Bedžů sdílen výhradně s africkými populacemi. 

 

7.3.3 NÚBIJCI – T1A 

Zastoupení haploskupiny T1a u Núbijců není nijak markantní. Jedná se o 3 

sekvence, které nesou haplotypy subkladu T1a7. Výskyt této haploskupiny je však pro 

súdánské populace ojedinělý, proto jsem se rozhodla pro jeho analýzu.  

Haploskupina T je na africkém kontinentě nejčastěji zaznamenána u egyptské 

populace. Svědčí o tom i studie Kujanové et al. (2009), která zkoumala vliv 

blízkovýchodní neolitické expanze na oázy egyptské Západní pouště. K výzkumu 

využívala celogenomového sekvenování všech dostupných vzorků, čímž je tato studie 

výjimečná. Haploskupinu T zjistila téměř u 30 % sekvencí, mezi nimiž definovala také 
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subklad T1a. Stáří T1a odhaduje na téměř 7000 let (z analýzy kódujícího regionu). 

Poukazuje také na hvězdicovité větvení T1a, což mohu potvrdit i v této práci.  

 

Z fylogenetické sítě HVS-1 sekvencí vypracované pro tuto diplomovou práci lze 

také usoudit, že ačkoliv je ancestrální haplotyp převážně arabský, další větvení je 

zastoupeno spíše africkými sekvencemi. Ancestrální haplotyp je zastoupen ze ¾ arabskými 

populacemi, konkrétně populacemi z centrální části Arabského poloostrova a hojně také z 

Blízkého východu. Můžeme tedy souhlasit s tvrzením Kujanové et al. (2009), že 

blízkovýchodní neolitické populace přispěly do genomu egyptských a dalších 

severovýchodních afrických populací. 

 

7.3.4 SÚDÁNŠTÍ ARABOVÉ – M1A1 

Původ haploskupiny M1 se stal atraktivní problematikou pro mnohé výzkumy. 

Přítomnost M1 ve východní Africe vedla zpočátku Quintana-Murciho et al. (1999) k 

závěru, že tato haploskupina je původem z Afriky. V následujících studiích však vyšla 

najevo alternativní hypotéza o zpětné migraci M1 z Asie (Kivisild et al. 2004; Olivieri et 

al. 2006). Druhá hypotéza je v současné době považována za relevantnější. M1 je ve 

východní Africe přítomna hlavně ve formě subkladu M1a, který pozorujeme ve vyšší míře 

také u etiopských populací. Gonzálezová et al. (2007) datuje expanzi této haploskupiny na 

africkém kontinentu do doby před 16,8 tisíci lety (+/- 6 tisíc).  

V práci Kivisilda et al. (2004) je M1a charakterizována tranzicí na pozici 16359. 

Celý motiv je tedy 16129-16189-16249-16311-16359. Dobu koalescence datuje 

Olivieriová et al. (2006) do období před 28,8 tisíci lety (+/- 4,9 tisíc).  

 

V mé studii je ancestrální haplotyp M1a1 odvozen navíc tranzicí na pozici 16223. V 

souboru súdánských Arabů odpovídá ancestrálnímu haplotypu pouze jedna sekvence. 

Ostatní haplotypy se nacházejí v odvozených klastrech spolu se sekvencemi etiopských 

populací a Núbijců. Období koalescence subkladu M1a1 je dle Olivieriové et al. (2006) 

20,6 tisíc let (+/- 3,4 tisíc) let př. n. l.   

Kivisild et al. (2004) zmiňuje možnost vzniku M1 v severní Africe nebo na 

Blízkém východě. Poukazuje na poměrně velkou diverzitu M1 mezi východoafrickými a 

západoasijskými populacemi. Diverzitu můžeme potvrdit také z naší fylogenetické sítě, v 
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níž je patrné množství haplotypů, jasné hvězdicovité větvení a převažující africký podíl 

zastoupení.  

Z hlediska původu M1 uvádí Gonzálezová et al. (2007) další možnost vzniku této 

haploskupiny na severozápadě Afriky. Tuto skutečnost podkládá stářím M1c, která se 

vyskytuje právě na severozápadě Afriky a hojně také na Pyrenejském poloostrově. Expanzi 

tohoto subkladu datuje do období před 19 tisíci lety (+/- 4,9 tisíc).  

 

7.4 VÝZKUM OBLASTI RUDÉHO MOŘE PROSTŘEDNICTVÍM DALŠÍCH GENETICKÝCH 

MARKERŮ 
 

MtDNA se stal jedním z nejpoužívanějších markerů pro hodnocení genetické 

struktury lidských populací. Nicméně kromě výzkumu maternální linie je v populační 

genetice uplatňován také výzkum linie paternální, tedy nerekombinantní části Y 

chromozomu (zkr. NRY z angl. Non Recombining Region of Y chromosome nebo MSY 

z angl. Male Specific Region of Y), na níž jsou polymorfismy typu STRs, SNPs či Alu 

inzerce. Často se setkáváme s porovnáváním výsledků obou markerů, které jsou v 

mnohých případech dosti odlišné (Chaix et al. 2007; Barbieri et al. 2012).   

 

Oblast Rudého moře byla analýze Y chromozomových markerů podrobena mimo 

jiné v práci Chiaroniho et al. (2010) a Cadenasové et al. (2007). Cadenasová et al. (2007) 

se zabývala analýzou populací Spojených arabských emirátů, Kataru a Jemenu. V souboru 

zaznamenala výskyt několika Y chromozomových haploskupin charakteristických pro 

východní Afriku, což připodobnila k problematice mtDNA haploskupin v této oblasti. Dle 

Richardse et al. (2003) je přítomnost některých subsaharských haploskupin u 

jihoarabských (především jemenských) populací výsledkem genového toku, způsobeného 

obchodem otroky. K podobnému závěru došla i Cadenasová et al. (2007) v případě Y-

chromozomové haploskupiny E3a-M2. Richards et al. (2003) však na základě mtDNA 

analýzy odhadl mnohem pozdější stáří tohoto genového toku, jehož příčinou je častější 

asimilace afrických žen do arabské populace.  

Cadenasová et al. (2007) poukazuje také na spojitost šíření NRY haploskupiny J1 

(konkrétně J1-M267) s šířením neolitických aktivit z úrodného půlměsíce.  
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Chiaroni et al. (2010) pracoval s NRY polymorfismy populací Blízkého východu, 

Arábie i Afriky (konkrétně Etiopie a Súdánu) a zaměřil se na distribuci haploskupiny J1e, 

která je dle jeho závěru spojena s rekolonizací Arabského poloostrova v období v holocénu 

a šířením zemědělských a pasteveckých aktivit z oblasti úrodného půlměsíce do suchých 

oblastí Arábie. J1e připomíná námi sledovanou mtDNA haploskupinu R0a, jelikož obě 

disponují vysokou frekvencí na Arabském poloostrově a diverzitou snižující se od severu k 

jihu (Chiaroni et al. 2010). 

 

Etiopské populace vykazují velkou sociální, kulturní, genetickou ale i lingvistickou 

diverzitu. Tyto rozdíly umožňují přiblížit variabilitu celé oblasti Rudého moře, jelikož 

právě přes Etiopii směřovala velká část migračních vln. Analýze etiopského genofondu 

bylo věnováno množství vědeckých prací (Quintana-Murci et al. 1999; Semino et al. 2002; 

Kivisild et al. 2004; Poloni et al. 2009; Boatini et al. 2013), které byly soustředěny na 

výzkum mtDNA nebo NRY. V současné době se však i v populační genetice dává prostor 

inovativním prostředkům a do popředí se dostávají DNA čipy (angl. DNA microarray), 

jejichž využití je velice efektivní při detekci SNPs (Illumina Inc. 2014). 

První průkopnicí použití DNA čipů u etiopské populace byla Paganiová et al. 

(2012), která ve své práci upozornila na vztah mezi genetickou a lingvistickou diverzitou. 

Z lingvistického hlediska je třeba připomenout, že na území Etiopie se objevují jazyky jak 

z afroasijské rodiny (omotské, semitské, kušitské) tak z rodiny nilosaharské (nilotské) 

(Blench 2006). Paganiová et al. (2012) využila ke genotypizaci populace DNA čip Ilumina 

Omni 1M (1 milion loci) a výsledky dále porovnávala s několika africkými i neafrickými 

populacemi.  

Ze studie Kivisilda et al. (2004) je známo, že velká část mtDNA haploskupin v 

Etiopii je pravděpodobně následkem genového toku ze západní Eurasie a to v rámci 

různých časových období. Podobné závěry konstatovala už dříve Seminová et al. (2002) u 

analýzy Y chromozomu etiopské populace. Paganiová et al. (2012) došla k podobným 

závěrům, resp. za zdroj neafrické genetické diverzity označila oblast východního 

Středomoří, která přispěla do genofondu Etiopie zhruba před třemi tisíci lety, přičemž tato 

migrace nešla přes jižní Arábii. K tomuto tvrzení došla na základě porovnání distribuce 

semitské jazykové větve Etiopie a Předního východu. Odhadovaný čas genového toku této 

větve koresponduje se vznikem etio-semitské jazykové skupiny. Ještě mladší přispění 
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neafrické komponenty do genetické diverzity Etiopie spojuje s islámskou expanzí a to 

konkrétně u populace Oromo a Afar.  

 

V této práci zaměřené na mtDNA diverzitu jsem využila analýzu HVS-1, jehož 

vypovídací hodnota je omezená. Výsledky založené na několika nepublikovaných 

souborech súdánských populací mají nicméně jistý interpretační potenciál, který jsem se 

snažila prezentovat. V budoucnu by nebylo od věci využít tyto populační vzorky k dalšímu 

a podrobnějšímu výzkumu, který by zahrnoval další lokusy jejich DNA.   

 



 

77 

8 ZÁVĚR 
 

V této diplomové práci jsem se zabývala genetickou variabilitou oblasti Rudého 

moře, kterou jsem zjišťovala pomocí analýzy mtDNA. K dispozici jsem měla sekvence 

dvou východosúdánských populací kočovných pastevců Rašajdů a Bedžů, jejichž diverzitu 

jsem porovnávala s usedlými populacemi z údolí Nilu, s Núbijci a súdánskými Araby.  

Z intrapopulačního pohledu jsem hodnotila základní parametry genetické diverzity, 

a sice genovou a nukleotidovou diverzitu, průměrný počet párových rozdílů, počet 

haplotypů a vypočítala jsem také testy selektivní neutrality. V rámci porovnání kočovných 

a usedlých populací jsem u prvních zjistila výrazně nižší diverzitu, což může být dáno 

kombinací genového toku, kterému jsou usedlé populace vystaveny pravděpodobně ve 

vyšší míře, a genetického driftu, který zasahuje kočovné populace podobně jako populace 

lovců-sběračů. Tato problematika ale nebyla předmětem mé diplomové práce, podrobněji 

jsem se jí tedy nevěnovala, ale v budoucnu je možné se k ní vrátit. Významné hodnoty 

prokázal i jeden z testů selektivní neutrality Fu's Fs, jehož hodnoty svědčí o populační 

expanzi u sledovaných usedlých populací podobně jako u jiných afrických populací.  

Výraznou populační diferenciaci jsem vypozorovala v rámci pasteveckých populací 

Rašajda a Bedža. Při analýze mtDNA haploskupin vykazovaly obě populace velmi odlišné 

haplotypové složení. Jistá odlišnost obou skupin byla očekávána, ovšem takto markantní 

rozdíly v genetické kompozici mezi dvěma sousedními populacemi byly poměrně 

překvapivé.  

Genetickou vzdálenost obou populací jsem potvrdila i v následných analýzách, do 

nichž jsem začlenila dalších 46 populací z celé oblasti Rudého moře, které jsem získala z 

publikovaných zdrojů. Celý soubor (celkem 4287 sekvencí/1596 haplotypů) jsem 

klasifikovala do haploskupin (příloha č. 5) a zjišťovala jsem genetické vzdálenosti mezi 

jednotlivými populacemi. V grafu PCoA (obrázek č. 4) jsem následně detekovala 

geografický charakter rozložení populací. Jasnou afinitu k arabským populacím jsem 

pozorovala u Rašajdů, zatímco Bedžové se nacházeli mezi populacemi výhradně 

africkými.  

Podobný výsledek byl dosažen analýzou sdílení haplotypů. Populace Rašajda 

vykazuje nejvyšší afinitu k severní či střední části Arabského poloostrova, což je region 
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považovaný za oblast jejího původu. Naopak Bedžové nesou ve svém genofondu téměř 

výhradně africké haplotypy.  

Pro každou ze čtyř súdánských populací jsem také vybrala jednu haploskupinu a 

sestrojila fylogenetické sítě v kontextu s ostatními populacemi oblasti Rudého moře. Z 

výsledných sítí je zřejmé, že celá oblast je pod vlivem genového toku mezi oběma břehy. U 

afrických populací pozorujeme haploskupiny typické pro Eurasii a naopak. Tyto výsledky 

lze interpretovat jako absenci geografické bariéry mezi oběma břehy Rudého moře. 

Datování migrací, např. prostřednictvím zakladatelské analýzy, jsem ovšem z časových 

důvodů v této práci neprováděla.  

Domnívám se, že tato práce naznačila další možné směřování archeogenetického 

výzkumu afrických a arabských populací a jejich genetické struktury. Pomoc při hledání 

přesnějších odpovědí by mohly zajistit analýzy celých mtDNA sekvencí či rychle se 

rozvíjející bayesovské metody, jejichž aplikace je však nad rámec této diplomové práce. 
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9 SEZNAM ZKRATEK 
 

 
aDNA  ancient DNA; starobylá DNA 

ATP  adenosintrifosfát 

bp  base pairs; párů bazí 

dATP  deoxyadenosin trifosfát 

dCTP deoxycitidin trifosfát 

dGTP deoxyguanosin trifosfát 

DNA  deoxyribonucleic acid; deoxyribonukleová kyselina 

dTTP deoxytymidin trifosfát 

g gram 

HVS-1, 2 hypervariable segment 1, 2; hypervariabilní segment 1, 2 

LGM  Last glacial maximum; maximum poslední doby ledové 

MDS  multidimensional scalling; vícerozměrné škálování 

MRCA  most recent common ancestor; nejstarší společný předek 

MSY  male specific region of the Y; mužská specifická sekvence 

mtDNA mitochondrial DNA; mitochondriální DNA 

n. l.   našeho letopočtu 

NRY  non-recombining region of the Y chromosome; nekódující část Y 

chromozomu 

PCA principal component analysis; analýza hlavních komponent 

PCoA principal coordinate analysis; analýza hlavních koordinát 
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PCR   polymerase chain reaction; polymerázová řetězová reakce 

př. n. l.  před naším letopočtem 

rCRS  revised Cambridge reference sequence; revidovaná cambridžská referenční 

sekvence   

SNP single nucleotide polymorphism; jednonukleotidový polymorfismus 

STR short tandem repeats; krátké tandemové repetice 

tRNA transferová DNA 

μl mikrolitr 
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11 PŘÍLOHY 
 
PŘÍLOHA Č. 1 
 
Seznam vybraných populací, využitých pro interpopulační analýzy mtDNA diverzity. 
 
 

Arabské populace 
 

Region/Populace Zkratka Počet Lokalita Jazyková rodina Reference 
Dhofar DHO 196 Omán afroasijská Al-Abri et al. 2012 
Al-Mahra AMA 70 Jemen afroasijská Al-Abri et al. 2012 
Bab al-Mandab YBA 30 Jemen afroasijská Al-Abri et al. 2012 
Ta'izz YTA 43 Jemen afroasijská Černý et al. 2008 
Tihama YTI 67 Jemen afroasijská Černý et al. 2008 
Hajja YHG 35 Jemen afroasijská Černý et al. 2008 
Hadramawt 1 HA1 40 Jemen afroasijská Černý et al. 2008 
Hadramawt 2 HA2 54 Jemen afroasijská Thomas et al. 2002 
Yemenis YEM 115 Jemen afroasijská Kivisild et al. 2004 
Yemeni Jews 1 YJ1 38 Jemen afroasijská Richards et al. 2000 
Yemeni Jews 2 YJ2 64 Jemen afroasijská Thomas et al. 2002 
Yemeni Jews 3 YJ3 43 Jemen afroasijská Non et al. 2011 
Saudi, Central Region SCR 289 Saúdská Arábie afroasijská Abu-Amero et al. 2008 
Saudi, Northern Region SNR 43 Saúdská Arábie afroasijská Abu-Amero et al. 2008 
Saudi, Southern Region SSR 109 Saúdská Arábie afroasijská Abu-Amero et al. 2008 
Saudi, Western Region SWR 72 Saúdská Arábie afroasijská Abu-Amero et al. 2008 
Bedouins BED 29 Saúdská Arábie afroasijská Di Rienzo and Wilson 1991 
Druze DRU 45 Severní Izrael afroasijská Macaulay et al. 1999 
Palestinians PAL 108 Izrael afroasijská Richards et al. 2000 
Jordanians JOR 145 Jordánsko afroasijská Gonzalez et al. 2008 
Lebanese LEB 362 Libanon afroasijská Haber et al. 2011 
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Africké populace 

 
Region/Populace Zkratka Počet Lokalita Jazyková rodina  Reference  
Egypt Alexandria EAL 277 Egypt afroasijská Saunier et al. 2009 
Egypt Lower EGL 54 Egypt afroasijská Krings et al. 1999 
Egypt Upper 1 EG1 33 Egypt afroasijská Krings et al. 1999 
Egypt Upper 2 EG2 58 Egypt afroasijská Stevanovitch et al. 2004 
al-Hayez  EHA 35 Egypt afroasijská Kujanová et al. 2009 
Nubians 1 NB1 78 Súdán a Egypt nilosaharská Krings et al. 1999 
Berbers Siwa SIW 78 Egypt afroasijská Coudray et al. 2009 
Libyans LIB 269 Libye afroasijská Fadhlaoui-Zid et al 2011 
Dinka DIN 44 jižní Súdán nilosaharská Krings et al. 1999 
Sudanese SUD 102 Súdán nedefinována Soares et al. 2012 
Ethiopians ETI 77 Etiopie nedefinována Soares et al. 2012 
Amhara 1 AM1 71 Etiopie afroasijská Thomas et al. 2002 
Amhara 2 AM2 120 Etiopie afroasijská Kivisild et al. 2004 
Tigrais TIG 53 Etiopie a Eritrea afroasijská Kivisild et al. 2004 
Oromo 1 OR1 33 Etiopie afroasijská Kivisild et al. 2004 
Oromo 2 OR2 34 Etiopie afroasijská Černý et al. v přípravě 
Gurage GUR 21 Etiopie afroasijská Kivisild et al. 2004 
Somali 1 SO1 27 Somálsko afroasijská Watson et al. 1997 
Somali 2 SO2 157 Somálsko afroasijská Soares et al. 2012; Al-Abri et al. 2012 
Nyangatom  NYA 112 Etiopie nilosaharská Poloni et al. 2009 
Daasanach  DAA 49 Etiopie afroasijská Poloni et al. 2009 
Ethiopian Jews EJE 41 Etiopie afroasijská Non et al. 2011 
Dawro Konta DAW 137 Etiopie afroasijská Boattini et al. 
Ongota ONG 19 Etiopie afroasijská Boattini et al. 
Hamer HAM 11 Etiopie afroasisjká Boattini et al. 
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PŘÍLOHA Č. 2  
 

Protokol izolace DNA pomocí laboratorního protokolu Oragene ®•DNA kitu – převzato a 

upraveno z Laboratory protocol for manual purification of DNA from 0,5 ml of 

OrageneDNA/saliva  

(dostupné online: http://www.dnagenotek.com/ROW/pdf/PD-PR-006.pdf) 

 

1) Pečlivě promíchejte vzorek slin uložených ve zkumavce s Oragene ®•DNA 

roztokem. 

2) Vzorek inkubujte při 50°C minimálně 1 hodinu (ve vodním inkubátoru); 2 hodiny 

(vzduchový inkubátor). 

3) 500 μl zinkubovaného vzorku slin OrageneDNA/saliva přeneste do  

mikrocentrifugové zkumavy o objemu 1,5 ml. 

4) Do zkumavky s 500 μl OrageneDNA/saliva přidejte 20 μl purifikačního činidla 

OragenePurifier (OG-L2P) a pár sekund vortexujte. Vytvoří se peleta s nečistotami. 

5) Inkubujte zkumavku 10 minut na ledu. 

6) Zinkubovanou zkumavku 5 minut vortexujte při pokojové teplotě. 

7) Po zvortexování je peleta přichycena na stěně zkumavky. Je nutné se nečistot zbavit 

přepipetováním čistého supernatantu do čisté zkumavky. Použitou zkumavku 

z předešlých kroků i s peletou zlikvidujte. 

8) K 500 μl čistého supernatantu přidejte 500 μl 95-100% ethanolu pokojové teploty. 

Opatrně zamíchejte převracením (10krát). Dojde k precipitaci vzorku. 

9) Nechte zkumavku 10 minut stát při pokojové teplotě. 

10)  Po dobu 2 minut zcentrifugujte zkumavku. Dbejte na vhodnou polohu zkumavky 

v centrifuze. Na stěnu zkumavky se přichytí peleta, tentokrát s DNA. 

11)  Opatrně odstraňte supernatant. Vyvarujte se narušení DNA pelety. 

12)  Následuje promývání ethanolem. Opatrně přidejte k DNA peletě 250 μl 70% 

ethanolu. Nechte ethanol v boxu úplně odpařit. 

13)  Po odpaření ethanolu přidejte do zkumavky 100 μl vody pro rozvolnění DNA 

pelety. Alespoň 5 sekund vortexujte. 

14)  Pro dlouhodobé skladování uložte zkumavku do -20°C. 
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PŘÍLOHA Č. 3 
 
 
Primery: 
 
 
Název primeru Sekvence (5‘->3‘) Délka (v bp) Pozice 

P23F TCATTGGACAAGTAGCATCC 
809 15859 - 00004 

P23R GAGTGGTTAATAGGGTGATAG 

 
 
 
 
Teplotní program PCR: 
 

1) 1 krát  
94°C – 5 minut 

 
 

2) 30 krát opakování: 
 
Denaturace  

94°C – 50 sekund 
 
Annealing 

58°C – 30 sekund    
 

Elongace 
72°C – 45 sekund 

 
 

3) 1 krát  
72°C – 5 minut 
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PŘÍLOHA Č. 4  

 

Tabulka s hodnotami FST vzdáleností. Statisticky významné hodnoty (hladina významnosti 0,05%) jsou zvýrazněny. Záporné hodnoty byly 
vynulovány. 
 

  NUB RAS BEJ ARA DHO AMA YBA YTA YTI YHG HA1 HA2 YEM YJ1 YJ2 YJ3 SCR SNR SSR SWR 

NUB 0                                       

RAS 0,1034 0                                     

BEJ 0,1133 0,2912 0                                   

ARA 0 0,1300 0,1053 0                                 

DHO 0,0998 0,0433 0,2831 0,1419 0                               

AMA 0,0494 0,0512 0,2274 0,0811 0,0092 0                             

YBA 0,0580 0,0467 0,2403 0,0721 0,0430 0,0310 0                           

YTA 0,0770 0,0373 0,2576 0,0959 0,0360 0,0239 0,0094 0                         

YTI 0,0705 0,0453 0,2188 0,0942 0,0281 0,0220 0,0153 0,0187 0                       

YHG 0,0324 0,0418 0,2188 0,0551 0,0168 0 0,0197 0,0168 0,0181 0                     

HA1 0,0140 0,1496 0,1120 0,0167 0,1262 0,0702 0,0841 0,1218 0,0817 0,0491 0                   

HA2 0,0096 0,0708 0,1558 0,0218 0,0528 0,0217 0,0163 0,0383 0,0224 0,0089 0,0164 0                 

YEM 0,0344 0,0954 0,1384 0,0576 0,0740 0,0477 0,0543 0,0668 0,0450 0,0419 0,0446 0,0210 0               

YJ1 0,1245 0,0383 0,3147 0,1566 0,0354 0,0445 0,0526 0,0299 0,0227 0,0449 0,1604 0,0774 0,0994 0             

YJ2 0,1481 0,0577 0,3202 0,1821 0,0582 0,0703 0,0743 0,0550 0,0334 0,0714 0,1787 0,0937 0,1122 0 0           

YJ3 0,0654 0,0517 0,2112 0,0923 0,0391 0,0345 0,0301 0,0343 0,0178 0,0351 0,0928 0,0339 0,0389 0,0219 0,0285 0         

SCR 0,0792 0,0302 0,2387 0,1131 0,0190 0,0169 0,0151 0,0062 0,0066 0,0136 0,1117 0,0336 0,0518 0,0158 0,0346 0,0189 0       

SNR 0,0754 0,0211 0,2573 0,1006 0,0142 0,0146 0,0121 0 0,0093 0,0047 0,1100 0,0319 0,0569 0,0168 0,0395 0,0259 0 0     

SSR 0,1051 0,0263 0,2673 0,1323 0,0308 0,0360 0,0291 0,0124 0,0121 0,0323 0,1352 0,0548 0,0794 0,0094 0,0207 0,0285 0,0099 0,0023 0   

SWR 0,0808 0,0360 0,2453 0,0926 0,0627 0,0480 0,0249 0,0116 0,0199 0,0326 0,1135 0,0449 0,0856 0,0303 0,0450 0,0456 0,0225 0,0139 0,0080 0 
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  NUB RAS BEJ ARA DHO AMA YBA YTA YTI YHG HA1 HA2 YEM YJ1 YJ2 YJ3 SCR SNR SSR SWR BED 
BED 0,0511 0,0252 0,2326 0,0669 0,0306 0,0225 0,0043 0,0001 0,0030 0,0098 0,0817 0,0186 0,0524 0,0198 0,0375 0,0173 0,0020 0 0 0 0 
DRU 0,0555 0,0718 0,2623 0,0759 0,0590 0,0421 0,0267 0,0354 0,0334 0,0347 0,0958 0,0187 0,0402 0,0716 0,0792 0,0236 0,0245 0,0314 0,0425 0,0381 0,0159 
PAL 0,0765 0,0588 0,2424 0,1059 0,0288 0,0310 0,0188 0,0315 0,0141 0,0326 0,1005 0,0248 0,0447 0,0407 0,0507 0,0161 0,0161 0,0185 0,0263 0,0467 0,0151 
JOR 0,0749 0,0745 0,2440 0,1106 0,0383 0,0369 0,0392 0,0497 0,0324 0,0446 0,1075 0,0326 0,0462 0,0583 0,0712 0,0215 0,0262 0,0352 0,0418 0,0661 0,0311 
LEB 0,1303 0,0839 0,3036 0,1688 0,0433 0,0534 0,0489 0,0504 0,0359 0,0671 0,1654 0,0647 0,0819 0,0470 0,0595 0,0316 0,0301 0,0388 0,0378 0,0704 0,0343 
E AL 0,0426 0,0730 0,1857 0,0679 0,0421 0,0339 0,0225 0,0402 0,0259 0,0326 0,0689 0,0102 0,0294 0,0668 0,0768 0,0211 0,0286 0,0344 0,0468 0,0567 0,0225 
EGL 0,0227 0,0609 0,1864 0,0350 0,0470 0,0252 0,0094 0,0217 0,0274 0,0137 0,0537 0,0023 0,0401 0,0583 0,0739 0,0280 0,0260 0,0204 0,0437 0,0323 0,0106 
EG1 0,0194 0,0516 0,2005 0,0356 0,0293 0,0123 0,0032 0,0107 0,0186 0,0046 0,0552 0,0007 0,0309 0,0561 0,0750 0,0193 0,0133 0,0126 0,0277 0,0226 0 
EG2 0,0091 0,0955 0,1227 0,0163 0,0800 0,0480 0,0446 0,0603 0,0411 0,0372 0,0229 0,0021 0,0230 0,1011 0,1165 0,0393 0,0566 0,0621 0,0745 0,0617 0,0323 
EHA 0,0181 0,1497 0,2065 0,0151 0,1336 0,0800 0,0744 0,1017 0,1048 0,0565 0,0404 0,0205 0,0803 0,1685 0,1850 0,1047 0,1078 0,1013 0,1305 0,0946 0,0756 
NB1 0 0,1152 0,0995 0,0024 0,1019 0,0545 0,0695 0,0856 0,0737 0,0403 0,0150 0,0125 0,0303 0,1325 0,1527 0,0686 0,0835 0,0825 0,1109 0,0920 0,0624 
SIW 0,0505 0,1283 0,1932 0,0694 0,0964 0,0765 0,0725 0,0927 0,0727 0,0797 0,0858 0,0368 0,0359 0,1347 0,1420 0,0537 0,0662 0,0903 0,0937 0,1005 0,0697 
LIB 0,0492 0,0711 0,1961 0,0739 0,0407 0,0295 0,0192 0,0400 0,0222 0,0275 0,0693 0,0105 0,0299 0,0642 0,0758 0,0241 0,0254 0,0301 0,0462 0,0558 0,0237 
DIN 0,0272 0,2034 0,0974 0,0202 0,2078 0,1387 0,1336 0,1600 0,1498 0,1116 0,0401 0,0570 0,0669 0,2298 0,2527 0,1383 0,1668 0,1566 0,1964 0,1638 0,1347 
SUD 0,0364 0,1487 0,1273 0,0424 0,1311 0,0983 0,0790 0,1064 0,0929 0,0812 0,0567 0,0298 0,0358 0,1660 0,1774 0,0870 0,0996 0,0968 0,1303 0,1209 0,0934 
ETI 0,0171 0,1451 0,0953 0,0214 0,1388 0,0918 0,0827 0,1076 0,0968 0,0761 0,0341 0,0307 0,0249 0,1666 0,1840 0,0807 0,1056 0,1038 0,1371 0,1220 0,0899 
AM1 0,0067 0,1012 0,1006 0,0138 0,1028 0,0600 0,0510 0,0689 0,0676 0,0432 0,0318 0,0183 0,0202 0,1202 0,1400 0,0536 0,0722 0,0686 0,0998 0,0852 0,0551 
AM2 0,0073 0,1116 0,0940 0,0122 0,1102 0,0700 0,0581 0,0843 0,0761 0,0529 0,0234 0,0169 0,0293 0,1369 0,1556 0,0707 0,0880 0,0823 0,1138 0,0973 0,0659 
TIG 0,0031 0,0836 0,1197 0,0200 0,0851 0,0471 0,0382 0,0569 0,0539 0,0364 0,0370 0,0124 0,0222 0,1067 0,1283 0,0432 0,0548 0,0590 0,0818 0,0701 0,0396 
OR1 0,0001 0,1130 0,1168 0,0093 0,1139 0,0616 0,0515 0,0821 0,0725 0,0449 0,0177 0,0097 0,0199 0,1406 0,1625 0,0574 0,0789 0,0806 0,1119 0,0933 0,0581 
OR2 0,0297 0,2071 0,0904 0,0340 0,2210 0,1512 0,1517 0,1780 0,1603 0,1284 0,0501 0,0726 0,0709 0,2412 0,2643 0,1419 0,1763 0,1751 0,2099 0,1806 0,1478 
GUR 0,0068 0,1497 0,0910 0,0113 0,1465 0,0901 0,0814 0,0991 0,0948 0,0744 0,0354 0,0300 0,0198 0,1757 0,1970 0,0729 0,0963 0,0998 0,1362 0,1112 0,0778 
SO1 0,0155 0,1461 0,1283 0,0232 0,1291 0,0898 0,0752 0,1127 0,0922 0,0708 0,0322 0,0237 0,0238 0,1755 0,1887 0,0774 0,0958 0,1029 0,1305 0,1163 0,0810 
SO2 0,0193 0,1267 0,1021 0,0278 0,1103 0,0799 0,0712 0,1009 0,0840 0,0623 0,0261 0,0236 0,0276 0,1411 0,1540 0,0731 0,0959 0,0930 0,1214 0,1140 0,0776 
NYA 0,0352 0,1671 0,0961 0,0415 0,1579 0,1043 0,1144 0,1373 0,1214 0,0836 0,0265 0,0540 0,0541 0,1801 0,2026 0,1118 0,1469 0,1278 0,1673 0,1523 0,1139 
DAA 0,0741 0,2563 0,1389 0,0677 0,2767 0,1855 0,1972 0,2155 0,2162 0,1548 0,0841 0,1218 0,1371 0,2739 0,3115 0,1939 0,2461 0,2142 0,2651 0,2269 0,1881 
EJE 0,0117 0,1299 0,1343 0,0238 0,1344 0,0799 0,0777 0,0919 0,0971 0,0604 0,0476 0,0315 0,0362 0,1578 0,1860 0,0830 0,0971 0,0959 0,1314 0,1074 0,0781 
DAW 0,0277 0,1566 0,0868 0,0326 0,1544 0,1065 0,1043 0,1257 0,1109 0,0940 0,0450 0,0471 0,0370 0,1742 0,1884 0,0895 0,1262 0,1229 0,1546 0,1410 0,1103 
ONG 0,1594 0,3998 0,2444 0,1469 0,4084 0,3090 0,3502 0,3600 0,3327 0,2786 0,1512 0,2286 0,2552 0,4213 0,4428 0,3225 0,3585 0,3671 0,3881 0,3374 0,3106 
HAM 0,0233 0,1985 0,0741 0,0303 0,1918 0,1279 0,1539 0,1551 0,1331 0,1071 0,0395 0,0573 0,0379 0,2287 0,2425 0,1113 0,1445 0,1530 0,1766 0,1570 0,1245 
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  DRU PAL JOR LEB E AL EGL EG1 EG2 EHA NB1 SIW LIB DIN SUD ETI AM1 AM2 TIG OR1 OR2 GUR 
DRU 0                                         
PAL 0,0125 0                                       
JOR 0,0242 0,0037 0                                     
LEB 0,0344 0,0054 0,0097 0                                   
E AL 0,0147 0,0079 0,0071 0,0253 0                                 
EGL 0,0135 0,0176 0,0262 0,0455 0,0100 0                               
EG1 0,0082 0,0084 0,0157 0,0315 0 0 0                             
EG2 0,0450 0,0460 0,0455 0,0818 0,0168 0,0207 0,0137 0                           
EHA 0,0719 0,0948 0,1043 0,1482 0,0635 0,0230 0,0317 0,0433 0                         
NB1 0,0643 0,0794 0,0737 0,1287 0,0412 0,0321 0,0310 0,0042 0,0322 0                       
SIW 0,0559 0,0468 0,0406 0,0681 0,0234 0,0417 0,0387 0,0284 0,1011 0,0455 0                     
LIB 0,0093 0,0061 0,0100 0,0268 0,0046 0,0107 0,0038 0,0301 0,0653 0,0499 0,0303 0                   
DIN 0,1424 0,1600 0,1638 0,2374 0,1136 0,0842 0,0945 0,0465 0,0658 0,0242 0,1099 0,1185 0                 
SUD 0,0742 0,0838 0,0890 0,1432 0,0524 0,0492 0,0550 0,0400 0,0576 0,0333 0,0698 0,0528 0,0294 0               
ETI 0,0815 0,0976 0,0980 0,1579 0,0606 0,0514 0,0539 0,0240 0,0577 0,0141 0,0583 0,0640 0,0074 0,0121 0             
AM1 0,0519 0,0710 0,0706 0,1230 0,0409 0,0262 0,0270 0,0160 0,0472 0,0068 0,0383 0,0411 0,0183 0,0186 0 0           
AM2 0,0630 0,0814 0,0805 0,1373 0,0465 0,0397 0,0375 0,0125 0,0417 0,0042 0,0511 0,0552 0,0165 0,0157 0,0009 0,0033 0         
TIG 0,0486 0,0579 0,0536 0,1023 0,0254 0,0192 0,0153 0,0081 0,0485 0,0068 0,0310 0,0346 0,0410 0,0298 0,0127 0 0,0043 0       
OR1 0,0592 0,0801 0,0794 0,1393 0,0415 0,0326 0,0309 0,0132 0,0442 0,0015 0,0515 0,0463 0,0220 0,0208 0,0007 0 0 0 0     
OR2 0,1712 0,1779 0,1773 0,2552 0,1261 0,1049 0,1140 0,0511 0,0967 0,0295 0,1216 0,1383 0 0,0525 0,0137 0,0280 0,0187 0,0382 0,0267 0   
GUR 0,0824 0,1008 0,0996 0,1611 0,0534 0,0437 0,0453 0,0184 0,0615 0,0075 0,0593 0,0587 0,0097 0,0128 0 0 0 0,0016 0 0,0137 0 
SO1 0,0930 0,0894 0,0989 0,1570 0,0514 0,0447 0,0446 0,0259 0,0553 0,0207 0,0762 0,0559 0,0191 0,0013 0 0,0055 0,0001 0,0144 0,0048 0,0277 0,0003 
SO2 0,0705 0,0803 0,0823 0,1370 0,0506 0,0478 0,0457 0,0217 0,0512 0,0158 0,0532 0,0570 0,0230 0,0139 0,0050 0,0127 0,0063 0,0213 0,0112 0,0298 0,0077 
NYA 0,1143 0,1334 0,1345 0,2064 0,1062 0,0892 0,0843 0,0501 0,0744 0,0292 0,0976 0,1078 0,0158 0,0435 0,0204 0,0341 0,0285 0,0521 0,0281 0,0199 0,0221 
DAA 0,2108 0,2422 0,2462 0,3318 0,2072 0,1574 0,1589 0,1042 0,1243 0,0717 0,1815 0,2157 0,0339 0,1200 0,0699 0,0802 0,0763 0,1015 0,0747 0,0391 0,0655 
EJE 0,0877 0,1090 0,1071 0,1724 0,0706 0,0525 0,0519 0,0276 0,0631 0,0132 0,0769 0,0766 0,0220 0,0307 0,0109 0,0060 0,0030 0,0072 0 0,0203 0,0019 
DAW 0,0946 0,1134 0,1101 0,1729 0,0794 0,0720 0,0744 0,0330 0,0754 0,0214 0,0637 0,0834 0,0087 0,0287 0,0013 0,0106 0,0158 0,0277 0,0093 0,0079 0 
ONG 0,3863 0,3796 0,3870 0,4519 0,3252 0,2756 0,2926 0,1918 0,2398 0,1672 0,3497 0,3392 0,1601 0,2849 0,1992 0,2074 0,1820 0,2197 0,1940 0,1350 0,1945 
HAM 0,1865 0,1556 0,1581 0,2250 0,1059 0,0878 0,1009 0,0276 0,1066 0,0155 0,1135 0,1179 0,0010 0,0497 0 0,0097 0,0143 0,0293 0,0311 0 0 
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  SO1 SO2 NYA DAA EJE DAW ONG HAM 
SO1 0               
SO2 0 0             
NYA 0,0193 0,0234 0           
DAA 0,0901 0,0883 0,0397 0         
EJE 0,0131 0,0219 0,0289 0,0608 0       
DAW 0,0165 0,0197 0,0245 0,0564 0,0192 0     
ONG 0,2478 0,2121 0,1461 0,1073 0,1941 0,1808 0   
HAM 0,0345 0,0133 0,0026 0,0194 0,0229 0 0,1337 0 
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PŘÍLOHA Č. 5 

 

Přehled haploskupin u vybraných afrických a arabských populací Rudého moře 

 
 

Africké populace 
 

  J 

L0a/b 

L0f 

L0k/d 

L1b/c 

L2 

L3 (bez 
L3e'i'k'x) 

L3e'i'k'x 

L4a/b 

L5 

L6 

M
 

N
xR 

R* 

R0 

T U
 

RAS 10         2     1   1 5 7 5 21     

% 19         4     2   2 10 13 10 40     

BEJ 1 7 3     2 29 3       1 1       1 

% 2 15 6     4 60 6       2 2       2 

NUB 3 7 1   2 6 5 3 1 1   6 2   9 4 4 

% 6 13 2   4 11 9 6 2 2   11 4   17 7 7 

ARA 3 6     3 8 4     1   6 1   7 4 3 

% 7 13     7 17 9     2   13 2   15 9 7 

EAL 20 5 1   9 11 23 12   1   24 26 1 73 27 44 

% 7 2 0   3 4 8 4   0   9 9 0 26 10 16 

EGL 5 2     2 3 3 2   1   3 3   12 13 5 

% 9 4     4 6 6 4   2   6 6   22 24 9 

EG1 3 1       1   2 1     4 4   8 6 3 

% 9 3       3   6 3     12 12   24 18 9 

EG2 5 6       2 3 3   3   11 9   7 3 6 

% 9 10       3 5 5   5   19 16   12 5 10 

EHA   4     2 1 3 1       1 5   7 10 1 

%   11     6 3 9 3       3 14   20 29 3 

NB1 3 10 1   4 6 10 7 1 3   9 4   14 2 4 

% 4 13 1   5 8 13 9 1 4   12 5   18 3 5 

SIW 4 1     1 4 3 9 1     14 3 1 26 1 10 

% 5 1     1 5 4 12 1     18 4 1 33 1 13 

LIB 27 4     9 20 27 6 3     11 14 7 79 16 46 

% 10 1     3 7 10 2 1     4 5 3 29 6 17 

DIN   5     2 13 7 2 5 3   3 1   3     

%   11     5 30 16 5 11 7   7 2   7     

SUD 1 2     1 32 22 6 2 2   10 4   11 3 6 

% 1 2     1 31 22 6 2 2   10 4   11 3 6 
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  J 

L0a/b 

L0f 

L0k/d 

L1b/c 

L2 

L3 (bez 
L3e'i'k'x) 

L3e'i'k'x 

L4a/b 

L5 

L6 

M
 

N
xR 

R* 

R0 

T U
 

ETI   5     1 12 7 12 6 2 4 8 6   6 2 6 

%   6     1 16 9 16 8 3 5 10 8   8 3 8 

AM1 2 4     4 8 9 7 6   1 7 2   11 5 5 
% 3 6     6 11 13 10 8   1 10 3   15 7 7 

AM2 1 11 1   1 22 9 7 8 3 1 21 10   16 5 4 
% 1 9 1   1 18 8 6 7 3 1 18 8   13 4 3 

TIG 3 3       4 3 3 5     11 4   10 3 4 
% 6 6       8 6 6 9     21 8   19 6 8 

OR1 1 2       3 2 5 1 1   8 1   6   3 
% 3 6       9 6 15 3 3   24 3   18   9 

OR2   5       5 7 2 4 3 1 2 3   1   1 
%   15       15 21 6 12 9 3 6 9   3   3 

GUR         1 4 1 2 1   1 3 2   3   3 

%         5 19 5 10 5   5 14 10   14   14 

SO1   1       6 1 5       7 3   3   1 

%   4       22 4 19       26 11   11   4 

SO2 2 10 3 1 5 24 24 14 7 1 3 21 23 2 14 2 1 

% 1 6 2 1 3 15 15 9 4 1 2 13 15 1 9 1 1 

NYA   17 1   1 16 17 11 11 13   2 18   3 1 1 

%   15 1   1 14 15 10 10 12   2 16   3 1 1 

DAA   8 8     3 4 1 9 10   2 4         

%   16 16     6 8 2 18 20   4 8         

EJE   3 1     7 1 1 2 3 2 6 2   12   1 

%   7 2     17 2 2 5 7 5 15 5   29   2 

DAW 1 12 2   1 19 24 22 13 9 6 10 2   7 2 7 

% 1 9 1   1 14 18 16 9 7 4 7 1   5 1 5 

ONG   11           1 1   3       3     
%   58           5 5   16       16     

YBA 6         2   5       4 1   7 4 1 
% 20 0       7   17       13 3   23 13 3 

HAM   2       2 1   2   1 2         1 
%   18       18 9   18   9 18         9 
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Arabské populace 
 

  J 

L0a/b 

L0f 

L0k/d 

L1b/c 

L2 

L3 (bez 
L3e'i'k'x) 

L3e'i'k'x 

L4a/b 

L5 

L6 

M
 

N
xR 

R* 

R0 

T U
 

DHO 15 6       3 3 9   1   6 33 21 76 20 3 

% 8 3       2 2 5   1   3 17 11 39 10 2 

AMA 7 6 1   2 3 4 1         4 9 27 3 3 

% 10 9 1   3 4 6 1         6 13 39 4 4 

YTA 8       1 3 1 2       3 1   12 6 6 

% 19       2 7 2 5       7 2   28 14 14 

YTI 17 4       3 6 2       7 2 4 15 2 5 

% 25 6       4 9 3       10 3 6 22 3 7 

YHG 5 4     1 2 1 3       1 1   14 3   

% 14 11     3 6 3 9       3 3   40 9   

HA1 3 9     2 2 7 4       3 2 2 2 2 2 

% 8 23     5 5 18 10       8 5 5 5 5 5 

HA2 6 7     2 6 5 1       5 3 3 8 3 5 

% 11 13     4 11 9 2       9 5 5 14 5 9 

YEM 7 6   2   8 12 6 3   14 10 13 1 13 1 19 
% 6 5   2   7 10 5 3   12 9 11 1 11 1 17 

YJ1 10           1 1       1 1 2 18   4 
% 26           3 3       3 3 5 47   11 

YJ2 21           4 3       2   5 30 2 8 
% 28           5 4       3   7 40 3 11 

YJ3 6           3 6 1       1 4 12 1 9 
% 14           7 14 2       2 9 28 2 21 

SCR 51 4     1 11 9 6 1 1 1 19 34 1 102 12 36 

% 18 1     0 4 3 2 0 0 0 7 12 0 35 4 12 

SNR 7         3 1     1   2 6   11 5 7 

% 16         7 2     2   5 14   26 12 16 

SSR 28         4 1 1 1     10 10 2 28 6 18 

% 26         4 1 1 1     9 9 2 26 6 17 

SWR 26 2         1     2   8 7   10 10 6 

% 36 3         1     3   11 10   14 14 8 
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  J 

L0a/b 

L0f 

L0k/d 

L1b/c 

L2 

L3 (bez 
L3e'i'k'x) 

L3e'i'k'x 

L4a/b 

L5 

L6 

M
 

N
xR 

R* 

R0 

T U
 

BED 6 1       1           5 3 1 6 2 4 

% 21 3       3           17 10 3 21 7 14 

DRU 3             1       9 6   12 2 12 
% 7             2       20 13   27 4 27 

PAL 11 1       4 6 2 1     6 8 1 36 13 19 
% 10 1       4 6 2 1     6 7 1 33 12 18 

JOR 7 2     1 4 9 2       10 9 4 49 10 38 
% 5 1     1 3 6 1       7 6 3 34 7 26 

LEB 28       1 1   4   1   13 29 15 144 40 86 
% 8       0 0   1   0   4 8 4 40 11 24 

 
 


