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ABSTRAKT:
Cílem této bakalářské práce je představit rod Riccia. První fosilní nálezy
přiřazované tomuto rodu se datují již na počátku pleistocénu. V knižním vydání se
objevuje od 17. stol. a od té doby mu věnovali více pozornosti. Rod má kosmopolitní
rozšíření po celém světě. Přežívá extrémní podmínky. Velmi snadno se přizpůsobuje
novým podmínkám. Zástupci tohoto rodu se vyznačují velkou variabilitou
morfologie. A proto i dodnes panují problémy správně určit konkrétní druh.
V České Republice je celkem 13 druhů a z toho jsou tři druhy snadno
zaměnitelné. Zaměřila jsem se na porovnání R.fluitans, která se typicky vyskytuje na
hladině vody. Pokud se však ocitne bez trvalého vodního prostředí, tak se může zdát
jako druh R. rhenana, který se většinou nachází v terestrické formě.
V další části jsem popsala základní metody k molekulárním studiím věnované
Marchantiophyta. Molekulární data výrazně změnili pohled na taxonomii kmene. Do
nedávna je řadili na základě morfologických podobností. Ovšem ani moderní
techniky nezaručují správnost, a tak se doporučuje kombinovat molekulární
výsledky s morfologickými znaky.
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ABSTRACT
The main objective of this study is to introduce the genus Riccia. The first
fossil discoveries of this genus date back to the Early Pleistocene. It has been known
from literature since the 17th century. From this time forward it gets more attention.
This genus has a cosmopolitan distribution across all of the world. It is capable of
surviving extreme conditions. Also it adapts to new conditions quite easily.
Representatives of genus Riccia have a very wide range of morphological variations.
Therefore to this day there are still issues with a properly species determination.
In the Czech Republic there are 13 species and 3 of it are easily
interchangeable. Mainly, I focus on R.fluitans, which its a typical habitat is a water
level. If R.fluitans lacks the aquatic environment, then It can look like terrestrial
R.rhenana.
The next chapter is about a description of basic metods in molecular studies on
Marchantiophyta. Molecular data have changed significantly a view on the
Marchantiophyta taxonomy. Until recently the taxonomy was dependent on
morphological similarities. But modern metods don’t always guarantee the
correctness. Therefore it is recommended to combine molecular results with
morphological features.
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1. ÚVOD
V první části mé bakalářské práce jsem se zaměřila na rod Riccia. Přes
prvořadé chybné zařazení mezi Lichenoides v 17.stol., byl od té doby zájem o tento
rod vyšší. Za velmi významného považuji italského botanika Micheliho, který dal
jméno celému rodu. Až do konce 20.stol. panovali různé dohady o přesné
taxonomické zařazení. Dnes je rod Riccia brán jako součástí třídy Marchantiales,
patřící pod oddělení Marchantiophyta.
Rod Riccia je schopný přežívat extrémní podmínky, tudíž období sucha i
trvalý život ve vodě. Je velmi morfologicky variabilní a rychle se adaptuje. Stavba
stélky a jiné znaky se mění podle typu stanoviště, kde se zrovna nachází. Na první
pohled se velmi liší druh, který se vyskytuje na zemi od toho, co žije ve vodním
prostředí. Pokud se ale vodní forma ocitne na suchu, začne přejímat znaky
terestrické a lze si je tak snadno splést. Z důvodu časté záměny mezi druhy, jsem se
zabývala konkrétním případem dvou velmi morfologicky podobných druhů, R.
fluitans a R.rhenana.
Dále je v práci vypsán počet druhů v jednotlivých státech Evropy. Zmíněn je
také aktuální počet druhů v České Republice a stav ohrožení.
V poslední části mé práce jsem se věnovala molekulárním metodám
používaných při studiu zejména játrovek. Pokládám za důležité objasnit, jak se
z takové játrovky dostaneme k hypotéze o příbuznosti druhů. Je zde malý přehled
běžně používaných metod. Poté je na konkrétních případech studií ukázán vědecký
přístup a hlavně výsledky molekulárních analýz. Shromážděny jsou nejen výhody
moderních přístupů, ale i možné pochybení. Snažila jsem se postupovat od obecných
faktů, historií hypotéz až po dnešní objevy.
Cílem práce je celkově seznámit čtenáře s rodem Riccia, zaměřené na historii,
obecnou charakteristiku a rozšířením zejména v Evropě a ČR. Nato představit
možnosti molekulárních studií u játrovek.
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2. OBSAH
2.1 DIVERZITA RODU RICCIA

Historie:
První zmínky o současně pojmenované čeledi Ricciaceae měl John Ray (1696).
Rod Riccia spojoval s lišejníky, a proto je označoval jako Lichenoides. Později jej
opravil Lindeberg (1836) a zkonkretizoval popsaný druh Riccia glauca L., jeho
definice jsou sepsány v díle ,,Monographie der Riccien´´. Raye následovalo několik
zájemců o tento rod a vystihovali nové a nové druhy, např. lékárník James Petiver
(1703) a objevil 2 nové druhy nyní známé jako R. canaliculata Hoffm. a R. natans L.
Podstatnou zásluhu na tomto rodu má dozajista Micheli, který se jako první
botanik vážně zajímal o játrovky. Jeho poznatky a vyobrazení se využívají i doposud.
Rod Riccia pojmenoval na počest senátora Florencie a jeho patrona P. F. Ricciho, kde
bylo vydáno jeho dílo ,,Nova plantarum genera´´ (1729). Na základě umístění plodnice
na stélce sestavil 2 skupiny: Ordo I., kam patří Corsinia a Oxymitra a Ordo II., která
zahrnuje druhy dnes známé jako R. crystalina L, R. lamellosa, R. tumida, R. minima, R.
cavernosa, R. gluca a R.Michelii. Micheliho práci uznával i C. Linné, který zahrnul
skupiny pod jeho Cryptogamia (řasy), a to jen díky interpretaci znakům pohlavních
orgánů, které se nepřibližují kvetoucím rostlinám. Zajímavé je, že vzorky z Linného
Herbáře nebyly autentické, jediné reprezentativní vzorky byli R.glauca L. a R.fluitans
L., které byli pravděpodobně přidány později. Bohužel ty původní měli poskytovat
základní data samotnému Linnému k určení nomenklatury Hepaticae. Platné
informace jsou tedy až z 5. vydání ,,Species plantarum´´ (1753). Verzi přepracoval také
např. J.C.D. Schreber (1789) v 8. edici ,,Genera plantarum ´´.
Významnou osobou v historii rodu Riccia byl také Joseph Raddi (1821).
Vymezil rody Corsinia a Riccia. Na rozdíl od Corsinie, Riccia nemá nikdy elatery a má
více ponořené sporangium. Dalším důležitým autorem byl Braun (1821), který
vzhledem k pozic dýchacích otvorů a přítomnosti krčku archegonia odlišil rody
Riccia a Ricciella.
Corda (1828) přidal do čeledi Ricciaceae dosud neznámy Ricciocarpus. Bischoff
se znovu pokoušel rozdělit rod Riccia na 3 různé sekce (1835). Na něj navázal již
zmíněny Lindeberg, s celosvětově prvním kompletním přehledem o čeledi Ricciaceae.
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Stále byl rod Riccia vymezován na přítomnosti či absenci šupin na spodní
straně, pozici a směru tobolky, vypouštění spor a typickými dýchacími póry.
Doposud popsáno přibližně 20 druhů.
Hoffmeister (1851), po němž je pojmenována R.Hoffm. pojednával o významu
sporangia a spor spustil sérii detailních studií. Stephani (1898) určil už 83 druhů a
srozumitelně popsal celý rod doplněné o nové druhy. Také byl první, kdo
formuloval celý rod zahrnující druhy z celého světa. McAllister (1909) jej doplnil a
přiřadil jej jako první do řádu Marchantiales. Sim (1926) uveřejnil hotové schéma
klasifikace druhů Riccia: Lichenoides / Favoides / Spongodes/ Ricciella / Ricciocarpus. K.
Meyer ho následoval a zamýšlel o přeřazení rodu, a to díky kvadrátnímu typu
embrya. O přesné taxonomické zařazení panovaly v 20.stol. různé dohady, dokud
vše nerozsoudili molekulární studia. Dnes jsou součástí třídy Marchantiopsida, patřící
pod oddělení Marchantiophyta (viz. Obr. 1).

Obrázek 1: Klasifikace Marchantiophyta (převzato od Shaw, 2004)
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Charakteristika:
Rod Riccia L. spadá pod řád Marchantiales (Marchantyophyta). Charakteristickými
znaky lupenitých játrovek jsou:
-

vícevrstevná stélka obsahuje základní a asimilační pletivo

-

ventrální šupiny ve 2 až 10řadách, většinou hladké rhizoidy

-

siličná tělíska; sporofyt bez průduch, štět hyalinní, brzy mizí

-

jednodomost nebo dvoudomost

-

nepřítomnost elater, kolumely a parafýz pohlavních orgánů

Pod čeled Ricciaceae se řadí 2 rody Riccia L. a Ricciocarpos Corda, které se oba
vyznačují jednoduchým sporofytem ponořeným do stélky a s malým nebo vůbec
žádným počtem elater. Všeobecně přijatým faktem je rozmnožování a šíření spor
pomocí vody.

Morfologie
Tento rod je velmi adaptivní vůči svému okolí a podmínkám. Stélka je úzká,
méně častěji široká, lehce voní. Větví se většinou dichotomicky a větévky jsou krátké.
Někdy jsou na okrajích stélky přítomny řasy. Mohou být bezbarvé (viz Obr. 2) nebo
zabarveny do žluta, hněda nebo béžova.
Stavbou silné, tenké, kroucené nebo hustě
či řídce osazeny. Ventrální šupiny vedou
buď v jedné řadě k vrcholu anebo po
stranách stélky nebo jsou po celé spodní
straně v několika řadách. Všeobecně jsou
kruhovité s tenkou stěnou. Rhizoidy,
pokud se vyskytují, tak bývají většinou
hladké, zřídkakdy hrubé. Siličná tělíska
nejsou přítomna.

Obrázek 2: Příklad řasy na okraji stélky (převzato od
Hugonnot, 2010)
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Dorzální epidermis obsahuje dýchací komůrky (viz. Obr. 3) obklopené
buňkami. Se stářím se mezi buňkami zvětšují mezery a hypodermis ztrácí
chloroplasty.

Obrázek 3: čáry ukazují na dýchací komůrky (převzato od
Cargill, 2016)

Sporofyt ponořený do stélky. Spory bývají trojboké (viz. Obr. 4), čtyřboké,
kulaté a někdy okřídlené . Ornamentace na povrchu spor se liší dle příslušného
druhu.
Pohlavní orgány nemusí vyrůstat společně a druh může být posuzovaný za
jednodomý. Někdy je těžké je vůbec najít. U Riccia převažuje jednodomý typ (Paton,
2000).

Obrázek 4: příklad trojboké spory (převzato od Jovet-Ast, 2000)
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Ekologie
Dle starších záznamů je představován zejména jako rod nacházen
v subtropických oblastech. Nové studia vykazují hlavně oblasti se středozemním
typem klimatu (Frey & Stech, 2008).
Riccia dokáže přežít extrémní podmínky, jak sucho, tak nadměrnou vlhkost.
Období nejčastějšího výskytu se liší dle geografického záznamu a přibližně trvá od
května až do listopadu.

Pokud se rod vyskytuje v terestrické podobě, nachází se na holé, jílovité nebo
pevné půdě chudé na živiny. Často přímo v depresích, na stezkách, na pěšinách, v
místech, kde se drží voda a vlhkost po dešti. Bývá na prosluněném místě nebo lehce
zastíněná bylinami či řídkými keříky. Za období sucha přežívá ve složeném stavu
(podélně sklopené stélky) na povrchu země. Jsou schopné přežívat v nečinném stavu
po dlouhou dobu, jsou případy i po dobu 10 let (Jovet-Ast, 2000). Otázkou zůstává,
proč má tak malý vzrůst. Víceletost je jedna z typických vlastností pro tento rod.
Vysvětluje se to tím, že dlouhou životností si kompenzuje pomalý růst.
Jestliže se Riccia nachází ve vodní formě, zcela jistě nemá rhizoidy. Stavbou
stélky se liší dle místa výskytu, může být celkově užší s větším počtem dýchacích
komůrek. Netvoří růžice, ale plovoucí trsy pod hladinou.

Celkově je značná variabilita v habituálních znacích (větvení, šířka laloků,
barva a tvar stélky, …). Rod Riccia má často různé morfologické odchylky podle typu
stanoviště (Kučera, Váňa, & Hradílek, 2012).
Velká sbírka rodu Riccia se nachází už po staletí v Manchesterském muzeu
(USA), další je známá v Linného herbáři ve Švédsku. Rovněž jsou sbírky v ostatních
zemích po celém světě.
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Rozšíření:
Tento rod obsahuje přes 250 druhů celosvětově, z toho 37 druhů se vyskytuje
v Evropě. Druhy rodu Riccia mají pověst obtížné identifikace, kvůli velkému
množství variability morfologie.
Ještě, než se dostanu k samotnému rozšíření rodu, hlavně v Evropě a v České
Republice, bych ráda zmínila jednu práci ohledně fosilních nálezů přiřazované
k rodu Riccia.
Nálezy (viz. Obr.5) byly objeveny v Severní Americe, v okolí Joffreyho mostu,
ve státě Alberta. Jsou to první popsané fosílie z období Paleocénu. Vědci zaznamenali
ve více než 60 vzorcích morfologickou stavbu podobné dnešním Ricií. Nacházela se
ve vrstvě lesklého jílovce, spolu s dalšími plovoucími či plazivými rostlinami, jen pár
centimetrů nad vrstvou měkkýšů. Proto odhadovali její dřívější habitat na mělká
jezera. Nový druh tak definovali a pojmenovali Ricciopsis speirsae, podle nedalekého
jezera Speirs (Hoffman & Stockey, 1997).

Obrázek 5: oskenované fosílie připomínající rod Riccia (převzato od Hoffman 1997)

7

Co se týče Evropy, pro jasnější představu jsem počty druhů znázornila na
slepé mapě (viz Obr. 6, internetový zdroj 2)). V celé Evropě bylo dosud popsáno
dohromady 37 druhů. Jak je zřejmé z mapy, největší počty druhů se pohybují kolem
Středozemního moře.

Obrázek 6: politická mapa se znázorněnými čisly znamenající počty druhů (data z Schumacker, Váňa, 2005)
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Poněkud detailněji jsem se zajímala o druhy v České Republice. Dohromady
se tu nachází 652 druhů mechů, 4 druhy hlevíků a 207 druhů játrovek. Z celého
seznamu mechorostů ČR je jen 54% vůbec neohrožených (Kučera, Váňa, & Hradílek,
2012).

Celkem je tedy u nás 13 zaznamenaných druhů. Z toho jsou 3 běžně vyskytující
druhy, 1 neohrožený, vyžadující pozornost, 2 nedostatečně známé, 4 velmi blízko
ohrožení, 1 zranitelný,1 silně ohrožený a 1 kriticky ohrožený druh. V závorce je
uvedeno české jméno, seřazeny jsou od nejběžnějšího po kriticky ohrožený druh:
o Riccia fluitans L. (trhutka plovoucí), Riccia glauca L. (trhutka sivá), Riccia
sorocarpa Bisch. (trhutka obecná)
o Riccia bifurca Hoffm. (trhutka dvouklaná)
o Riccia canaliculata Hoffm. (trhutka žlábkovitá), Riccia gougetiana Durieu &
Mont (trhutka Gougetova)
o Riccia cavernosa Hoffm. (trhutka dutinkatá), Riccia ciliata Hoffm(trhutka
chlupatá), Riccia ciliifera Link ex Lindenb.(trhutka brvitá), Riccia rhenana Lorb.
ex Müll. Frib. (trhutka rýnská)
o Riccia warnstorfii Limpr. ex Warnst. (trhutka Warstorfova)
o Riccia huebeneriana Lindenb. (trhutka Hebenerova)
o Riccia papillosa Moris (trhutka papilnatá)

Přesněji řečeno druh R. papillosa, který je kriticky ohrožen, dle Seznamu a
červeného seznamu mechorostů České Republiky:
,, …znamená, že rozsah výskytu je odhadován na méně než 100 km2. Lokalita je
nebezpečně fragmentována a předpokládá se stálý úbytek rozlohy nebo kvality
biotopu, počtu lokalit nebo subpopulací, i počtu dospělých jedinců. ´´ (Kučera &
Váňa, 2005)
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Druhy Riccia se u nás vyskytují převážně na vlhkých půdách různého typu
(především jílovitá, písčitá), dále na polích, mezích, v příkopech, na cestách i na holé
půdě. Roste spíše v nižších polohách, nanejvýš v pahorkatinách. Některé druhy jsou
xerotermní, což znamená růst na skalních teráskách, skalní drti nebo na holé půdě
v oblasti stepí. Další druhy jsou poblíž vodního prostředí jako jsou břehy nebo bahna
na dně po vyschnutí a rašelinné půdy. Existují i druhy setrvávající ve vodní formě
plovoucí poblíž hladiny. To jsou např. oblasti rybníků, tůněk a vodních nádrží (Váňa,
2005).
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Porovnání R. fluitans L. a R. rhenana L..
Zaměřila jsem se na porovnání dvou velice si podobných a často zaměňovaných
druhů
R. FLUITANS
V ČR jsou nálezy téměř po celé republice, častěji se nachází v Jižních Čechách.
Na správnost historických údajů nemůžeme spoléhat, a to kvůli možné záměně
s druhy R. rhenana nebo jednodomou R. stenophylla Spruce. Vyskytuje se převážně ve
vodní formě, plovoucí na hladině. Málokdy v terestrické formě, v případě, když
opadne voda. Žijí pak přisedle na bahnitém dně a adaptují se na nové podmínky.
Stélka (viz. Obr.7) má světle zelenou barvu, zdá se místy průsvitná. Bývá
dlouhá 10–25 mm. Dost nápadné jsou dýchací komůrky a utváří viditelnou síť. Na
první pohled se větví pravidelně, vždy dichotomicky a v ostrém úhlu. Stélka tvoří
trsy, a ne jak je zvykem u ostatních Riccii růžice. Nejsou přítomné ventrální větve ani
rhizoidy (u vodní formy). Na příčném řezu laloku vidíme větší poměr šířky než
délky, až 6x širší než delší. Široké jsou 0,3-1,0 mm a dlouhé 1,5-3 mm. Laloky jsou
rovné, zakulacené a na koncích většinou rozšířené. Dorzální epidermis obsahuje
dýchací otvory obklopené několika buňkami. Pletivo se dělí na asimilační a základní.
Asimilační má jednu vrstvu s velkými asimilačními komůrkami. Základní pletivo je
o dost užší než asimilační, tvoří asi třetinu výšky stélky. Ventrální šupiny mohou být
bezbarvé nebo do fialova zabarvené, polokulovité nebo poloměsíčité. Tvoří jednu
řadu na konci podél krajů laloků.
Tento rod je dvoudomý. Antheridia se lehce vztyčují nad stélku a formují se
do viditelných řad. Tobolky jsou výrazné na spodní straně stélky. Spory zbarvené do
hněda, v průměru mají 65-75 μm. Na povrchu mají žlutý hrbolatý lem a políčka. Dá
se říci, že vytváří ornamentaci. Nadále se udává, že vodní forma je trvale neschopna
plodit (internetový zdroj 1).
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R. RHENANA
Rozšíření v ČR je obdobné jako pro předchozí druh. Doklady o rozsahu
výskytu nejsou dostatečné, ale předpokládá se častější výskyt, než jsou dnešní
záznamy. U toho druhu je hojnější terestrická forma.
Stélka (viz. Obr.8) je světle zelená a vytváří růžice až 20 mm v průměru. Také
utváří síť, ale poněkud s hrubšími políčky, průsvitné jsou jen okraje dýchacích
komůrek. Větví se pravidelně a vždy v tupém úhlu. Rhizoidy nepříliš početné, stejně
tak jako u předchozího druhu, se nevyskytují u vodních forem. Laloky jsou 2 mm
dlouhé a 0,-2,0 mm široké. Dokonce jsou ještě ve větším poměru širší než delší, až 8x
širší. Laloky jsou krátké a ploché, či slabě vypouklé. Na koncích jsou laloky useknuté,
lehce vztyčené, zaoblené a s malým vykrojením.
Dorzální epidermis je vytrvávající. Dýchací komůrky jsou velké 500-1000 μm
s drobnými otvory a jsou umístěny vždy na okrajích stélky. Základní pletivo může
chybět nebo tvoř maximálně polovinu stélky. Ventrální šupiny mají drobné velikosti,
poloměsíčitého tvaru pravidelně lemovány prodlouženými buňkami (internetový
zdroj 1).

Obrázek 7: Riccia fluitans (foto Štěpán Koval, 2010)

Obrázek 8: Riccia rhenana (foto Štěpán Koval, 2010)
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MOLEKULÁRNÍ METODY STUDIA U JÁTROVEK
Malý přehled vybraných molekulárních metod běžně používaných při studiu nejen
taxonomie druhů u rostlin.

Izolace DNA
Je zapotřebí izolovat DNA, aby se s ní mohlo nadále pracovat. První krok u
každé metody. Zjednodušeně jde o získání DNA obsažené v buňkách. Rozdělit
vzájemné působení mezi negativně nabitými fosfátovými skupinami a pozitivně
nabitými skupinami na povrchu membrány v kolonce. Vazba se uvolní díky
použitému pufru. Složení pufru závisí na tom, zda chceme navázat či uvolnit DNA.
Skládají se z různé koncentraci solí a pH. Pro izolaci DNA se používá čerstvý,
mražený nebo sušený materiál.
Prakticky je mnoho variant a metod. Záleží, jakou DNA chceme extrahovat a
jakého výsledku chceme dosáhnout. Uvedu zjednodušený postup bez přidaných
hodnot, v případě, když pracujeme s čerstvým materiálem. Nejprve z připravené
rostlinky odstřihneme malý kousek, který přeneseme do mikrozkumavky, kde jej
pomocí homogenizační tyčinky co nejvíce rozmělníme. Přidáme vhodný pufr a
mikrozkumavku umístíme na chvíli nejlépe do vortexu. Poté odpipetujeme horní fázi
do nové zkumavky, přidáme např. izopropanol, který rozpouští nepolární
sloučeniny, promícháme a položíme do centrifugy. Po chvíli odsajeme přebytečnou
tekutinu a snažíme se nedotknout povlaku (již izolovaná DNA), kterou potom
vysušíme. Následně přidáme potřebný roztok, kam se DNA uvolní. Získáme
potřebný vzorek a můžeme se s ním dále dle potřeby manipulovat (Avise, 2006).

PCR (Polymerase Chain Reaction)
Jinými slovy polymerázová řetězová reakce. Na princip jako první přišel Kary
Mullis (1986) a vynalezl cycler. Je to nejběžnější a nejpoužívanější metoda k získání
amplifikace DNA sekvencí. Výsledky jsou často zřetelné pomocí gelové
elektroferázy. Výstupy z PCR se dají využít k tvoření obrazů DNA, tvoření
systematiky, k výzkumu populací, rekonstrukcí genových linií a jiné.
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Replikace in vitro pomocí PCR funguje na principu střídání tří teplot. Dochází
tak k exponenciálnímu množení požadovaného úseku DNA. Úsek je vymezen
dvěma aplikovanými primery. Prvním krokem je denaturace při 95 °C, kdy dochází
k oddělení obou řetězců šroubovic od sebe. Druhé fázi se říká annealing, kdy běhěm
35-65 °C se primery specificky párují s DNA. A třetí je polymerace, při níž se
prodlužují řetězce DNA od 5´ ke 3´ konci za teploty 72 °C. Cykly se 25x – 40x
opakují, podle požadovaného poštu kopii dané sekvence. Pak už se jen výsledná
data zhodnotí a použijí do daného výzkumu (Olmstead & Palmer, 1994; Rademaker
& de Bruijn, 1997).
Data se pak hodnotí pomocí speciálních programů, převedení na matici,
různých výpočtů a můžeme dojít i ke zrekonstruování fylogenetického stromu.
Existují různé programy na zpracování dat (FASTA,BioEdit, Primer3, Genographer,
TreeCon, AMOVA …) a dostupné databáze sekvencí (GenBank, Moss_db, BLAST,
NCBI,…).

AFLP (Amplified Fragment Length Polymorphism)
Jedna z PCR technik, která umožnuje analýzu polymorfismu v celém genomu.
Používají se dva různé restrikční (omezovací) enzymy na štěpení DNA. Části
získaných fragmentů se dále amplifikují (zesilují). Poté projdou fragmentační
analýzou a jsou řazeny dle délky. Na každou danou délku DNA existuje značený
standard a podle zjištění určité velikosti se přidá daný fluorescenční standard. Dále
metoda umožnuje pomocí ligázy připojit k fragmentům adaptory. Tím zjistí přesný
začátek a konec sekvence. Cílem bývá zjistit primerové kombinace, které se rozlišují
právě fluorescenční barvou. Na sekvenátoru jsou pak značně odlišené. Metoda se
používá pro rozlišení blízkých taxonů, příbuzenské variability, v systematice a další
(Vos et al., 1995).
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Sekvenování DNA
Slouží hlavně k určení pořadí nukleotidů v řetězci DNA. Data poskytují
informace k průběhu evoluce, podobnosti či příbuznosti taxonů a další.
Standardně se používá PCR s použitím dvojice primerů ke znásobení
požadovaného úseku. Dále cyklické sekvenování, při které uplatníme jen jeden
primer a dojde tedy k lineární amplifikaci, a nakonec se vloží do automatického
sekvenátoru. Ten elektroforeticky oddělí fragmenty podle délky (Cruzan, 1998).

RAPD (random aplified polymorphic DNA)
Také jedna z PCR technik, která používá jen jednoho oligonukleotidu jako
primeru. Jeden z principu, založeném na jednom primeru, vytvoří požadovaný
fragment, pouze v případě, když existují dvě totožná místa pro nasednutí primeru na
protiběžných DNA řetězcích. Pokud dojde k mutaci u jednoho jedince, nemůže být
fragment vytvořen. Dalším principem je elektroforéza, která je jiným sdělením gelové
elektrofázy. Dělí se na horizontální a vertikální, jejím cílem je rozdělit fragmenty
podle délky. Zapisuje se přítomnost nebo absence proužků a tipují se lokusy se
kterými se pokus opakuje. Jestliže se vybrané lokusy zopakují, můžou brát vzorky za
interpretované. Metoda má širokou škálu využití, např. k identifikaci klonů,
zjišťování vztahů mezi populacemi a genetické variability, systematiky a jiné (Avise,
2006).

FCM (Flow Cytometry Method)
Jedna z nověji používaných metod i u nás v České Republice. Je velice
oblíbená k měření jaderné DNA obsažené v rostlinách (odzkoušené mechy i
játrovky). Průtoková cytometrie používá DNA selektivní fluorochromy. Analyzuje
optické vlastnosti a rozptyl světla částic v kapalném roztoku, pomocí dvou
specifických strojů. Jeden funguje na základě klasického fluorescenčního mikroskopu
a druhý je laserový. Oba současně skenují při vysoké rychlosti, a to ulehčí a urychlí
práci při zkoumání většího množství vzorků. Oblíbenost si zaručila i díky
jednoduché přípravě vzorků. Překážkou v bezchybných výsledcích může být
problém se sekundárními metabolity a také špatně izolovaná jádra. Zveřejněný
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protokol nabízí řešení vzniklých problémů. Pro výpočet ploidie je důležité, že se
nezapočítávají dělící buňky, které mohou ovlivnit celkový počet. Jádra jsou měřena
jednotlivě, zjednodušuje se tak analýza vzorku a odhalování subpopulací (Doležel,
2007).

Studie u Marchantiophyta
Molekulární data výrazně změnila pohled na systematiku rodů. Dříve
uznávané pozice uvnitř kmene Marchantiophyta byly podle některých vědců
nesmyslné a potřebovaly značně přepracovat. Původně byly řazeny hlavně na
základě morfologických podobností. Za shodné s minulostí se dá považovat zařazení
Ricciales spolu s Monocleales do skupiny Marchantiales. V rámci skupiny se moderními
studii prokázala také příbuznost rodu Blasia s foliozními játrovkami. Potvrdili to díky
sekvencím intronu trnL (leucínová trasnferová RNA) (CS00). Do tohoto komplexu se
nyní řadí spolu s Blasii i Cavicularia, oba rody bývaly umisťovány do skupiny
frondozních játrovek. Mezi monofyletické skupiny patří také Haplomitrium a Treubia,
které se od ostatních játrovek liší geneticky a jsou považovány za sesterský kmen
(Shaw et al., 2004).
Sporné názory byly přisuzovány paralelním změnám v násobcích rodokmenu.
Protikladný je příklad, kdy se dříve počítalo, že podobnost listů (izofylie) u listnatých
játrovek je plesiomorfní (odvozená) a játrovky s jednoduchou stélkou jsou
monofyletické. Proto je dnes nezbytně nutné studovat morfologii a zároveň zohlednit
molekulární hypotézy (Renzaglia et al., 2007).

Obrázek 9: Marchantiophyta dle nejnovějších kombinovaných studíí (převzato Renzaglia
et al., 2007
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Je patrná tendence přecházet od celkového komplexu k jednodušším
morfologickým rysům, a to z hlediska kombinovaných a molekulárních stromů. A
naopak od jednoduchých ke složitým vlastnostem je patrný v morfologickém stromě.
Univerzálním nátěrem D2 si pojistili nežádoucí růst endofytických hub. Na výzkum
použili 26S rRNA a amplifikovali pomocí PCR (Boisselier-Dubayle et al., 2002).
Dalším příkladem přínosu molekulárními studiemi může být zařazení rodu
Sphaerocarpos. Jeho pozici v komplexu játrovek upevňovala morfologie, dokud
sesterský vztah mezi ním a zbývajícími Marchantiopsida nezpochybnila další
testování. Wheeler (2000) specielně pro Marchantiopsida a Blasia kombinoval matici
z nukleárních a plastidových svazků. Nukleotidové sekvence se stávali z částečně
jaderně kódované velké podjednotky LSU rDNA a plastidově kódované oblasti trnLF(leucinová transferová DNA a částěčně fenylalaninová tRNA). Pro výzkum všech 48
taxonů použil předešlé plus plastidové trnL-F. Částečné amplifikované sekvence
byly produktem PCR. Pronesl, že Sphaerocarphales patří pod Marchantiaceae. Jiní
autoři na to konto usoudili, že znakem plesiomorfie nemusí být poměrně jednoduchá
stélka, ale spíše výsledkem adaptace na vodní stanoviště (extrémním
zjednodušením) (Shaw et al., 2004).

Dostatečné vzorkování ohledně Marchantiopsida v minulosti probíhalo až na
konci 20.stol. Mezi velké přínosy období se počítájí objevy: jaderná 18S rDNA
(Capranico, 1997), chloroplastova rbcL (Lewis, 1997), mitochondriální 1-intron
skupinou nad5 (Steinhauser et al., 1999), mitochondriální 19S rDNA (Duff99).
Analýzy Lewise podle chloroplastové rbcL(ribuloso bifosfátkarboxylázy) určily
Marchantiopsida za základní a vysoce izolovanou větev, která je monofyletická. Od
ostatních se také odlišují výrazněji pomalejší mírou sekvenční odchylky v rbcL genu.
Srovnal je s parožnatkami a ukázalo se, že řasy akumulují dvakrát více příchozích
nukleotidů za jednotku času.
U listnatých Jungermaniidae si povšimli přítomnosti úprav mitochondriální
RNA, tím upevnili rozdíl mezi ním a Marchantiidae. Stanovili tak Marchantidae jako
základní skupinu, co mezi prvními osídlila povrch země (Steinhauser et al., 1999)
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Při rekonstrukci fylogenezí se zdálo být problémem nedostatečným
množstvím fosilních záznamů a dochování důležitých znaků na vzorcích. Hypotézy
tak dosud zakládali hlavně na morfologických znacích. Navíc jim práci komplikoval i
fakt, že spousty taxonů má mnoho společných znaků (Hodgetts, 2005).

Mezi játrovkami panuje obrovská morfologická rozmanitost. Klasifikace
skupiny je nyní na 377 rodů a 6000-8000 druhů. Topologie vychází z analýzy 12
nukleárních, plastidových a mitochondriálních genů. Konkrétně zformulovaný na
základě sekvencí z 26S nrDNA(jaderná ribozomální DNA), plastidových (psbAplastidový a rps4-ribozomální protein S4) a mitochondriálních (nad5 - NADH
dehydrogenase subunit 5) (obr). Játrovky se od mechů a hlevíků odlišují přítomností
siličných tělísek, nachází se asi u 90% taxonů. Shodná adaptace s mechy je produkce
ochranných orgánů, například různé chlupy, papily, šupiny, pohárky. Jinak chráněné
mohou být pohlavní orgány a to různými modifikacemi větvení, listů nebo lalůčků.
Třídy Marchantiopsida a Jungermanniidae jsou hodnoceny jako monofyletické. Vztah
mezi Metzgerridae a Jungermanniidae je ovšem parafyletický (Shaw et al., 2004)

Srovnáním rbcL genů se potvrdila data podporovaná zatím jen
ultrastrukturálními daty. Ale neshody mezi klasickým řazením a moderní vědou, by
mohly být částečně výsledkem velkého množství homoplastických znaků všech
játrovek. Ultrastrukturální znaky (složení placenty, stavba spermií a sekundární
chemické složky) vyžadují mnohem větší pozornost, než se zdálo. Jsou důležitou
součástí k určení správného fylogenetického řazení. Umožňují také určit nejstarší
fosilie hlavních linií kmenu a tím jsme schopni pochopit vývoj rostlin v čase.
Zajímavosti si všimla skupinka vědců (Heinrichs et al., 2005).

O pár let později využívali hlavně sekvenční data ze čtyř genomových oblastí,
a to chloroplastových (rbcL,rps4 a trnL-F) a jaderných 26S rDNAa. Celkem měli 159
vzorků taxonu, z toho 135 vzorků játrovek. Ze všech taxonů obsahovali alespoň tři ze
zmiňovaných čtyř sekvencí. Potvrzují již několikrát zmíněný fakt, že oddělení
Marchantiophyta se skládá ze tří tříd (Marchantiopsida, Treubiopsida a
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Jungermanniopsida). Zahrnuli nejen molekulární data, ale přihlédli konkrétně k 90
morfologickým vlastnostem(He-Nygrén, 2006).

Pro fylogenetickou historii organismu poskytly molekulární data cenné údaje.
Avšak nejsou bezchybné. Na problémy chybných sekvencí uložených v GenBank
upozornil Forrest a kol. (2006). Další nedokonalosti mohou být zapříčiněny špatným
určením vzorků, smíšenými sbírkami nebo třeba heterogenními mutacemi (CrandallStotler, 2009).

Mezi rody uvnitř skupině Marchantiopsida nebyly zmínky o mutační evoluci.
Mutace je omezena nedostatkem RNA editací, proto je molekulární fylogenetika
skupiny na nižší úrovni, než se očekávalo (Salone et al., 2007).
V jedné studii zabývající se evolucí sporofytů játrovek zjistili, že jednoduché
sporofyty nejsou primitivním znakem. Jejich fylogenetické analýzy napovídají spíše o
důsledku reduktivní evoluce, založené na genech (chloroplastové rbcL a rps4,
mitochondriální nad5) (Söderström et al., 2011).

Shodou náhod jsem narazila na studie, které zahrnovala i rod Riccia. Počet
sekvencí má 18. Index 1-bp vykazoval pořadí sekvencí na GTTTTCA (Quandt &
Stech, 2005). Ve starších pracích Wheeler (2000) tvrdil, že přesvědčivějším výsledkům
se přiblíží až při daleko vyšším odběru vzorků.
Na základě sekvencí potvrdil náležitost druhu R. boumanii z Kanárských
ostrovů jako podrod nalezený v Jižní Africe k Riccia sekci Pilifer. Prokázal také
informativní význam jednoho ribozomálního jaderného genu (5S) a čtyř plastidových
(rbcL,trnL-F, ,rps4 a psbA) pro studia fylogeneze. Celkem do svého souboru
zpracoval 77 taxonů. Za blízké příbuzné označil druhy R.nigrella (USA, Austrálie),
jediný běžný australský druh R.lamellosa nespojil s americkým stejnojmenným
druhem(Dirkse et al., 2016).

19

ZÁVĚR
Tématem mé práce byla diverzita rodu Riccia. Tento rod je velice zajímavý
svou pestrou morfologií a vysokou variabilitou ve znacích mezi druhy. Je poněkud
obtížné ho studovat, protože i v minulosti mohl být špatně určen, a tak je možné
zpochybnit nálezy. Bylo by potřeba zrevidovat herbářové položky a prověřit místa
výskytu, zda odpovídají danému druhu. Případně jej znovu nalézt a správně
definovat.
V průběhu čtení různých článků mě znepokojili dohady mezi autory.
Například druh již dávno známý a popsaný na africkém kontinentu, byl nedávno
pojmenován na Kanárských ostrovech. Jak ukázala molekulární studie, druhy
můžeme považovat za synonyma. Dřívější autor totiž nečekal rozšíření druhu
takového rázu. Nový pohled na příbuznost taxonu přinesla až molekulární data.
Mnoho případů se tak rozsoudilo, avšak některé jsou stále v rozporu. Nejlepším
řešením je tak kombinace klasického řazení na základě morfologických znaků, a
molekulárních analýz.
V diplomové práci bych se proto chtěla důsledně zaměřit na dva snadno
zaměnitelné druhy v České Republice. Jde o R. fluitans a R. rhenana, které se mimo
jiné rozlišují počty ploidií. A tak bych se pokusila nasbírat co nejvíce vzorků, ty bych
rozdělila na základě molekulárních analýz. Chtěla bych také přihlédnout k ekologii.
Zajímalo by mne, jaký může mít dopad změny stanoviště. Studovala bych například
viditelné morfologické adaptace jak v přírodě, tak v laboratorních podmínkách.
Zároveň mě znepokojil stav ohrožených mechorostů v ČR. Celkově je asi
polovina všech mechorostů, včetně játrovek ohrožena a měla by jim být věnována
větší pozornost.
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