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1. Abstrakt 
 
 Evoluce genomu a chromosomů je v dnešní době hojně studovaným 

tématem, protože může objasnit i některé aspekty evoluce celých organismů. Zdá 

se, že za zvyšování komplexity v obratlovčí linii často mohl náhlý vznik nových 

genů s dosud neznámými funkcemi. Genové a především genomové duplikace 

mohou takový nárůst způsobit. Zdvojené kopie genových lokusů totiž slouží jako 

nadbytečný, dále využitelný materiál unikající kontrole přírodního výběru. Na 

základě studia paralogních oblastí genomů zástupců několika živočišných skupin 

byl vysloven předpoklad, že v evoluci obratlovců nejspíš došlo ke dvěma 

celogenomovým duplikacím. Tuto teorii však kvůli nedostatku dat nelze 

považovat za potvrzenou. Ověřeno je naopak jedno zdvojení veškeré genetické 

informace v linii paprskoploutvých ryb postihující většinu zástupců ryb 

kostnatých. Díky analýze orthologů a konzervovaných syntenií mezi dnešními 

zástupci živočišných linií pak lze rekonstruovat protokaryotypy společných 

předků těchto organismů a odvodit, k jakým chromosomálním změnám v evoluci 

docházelo. Na základě dat pocházejících od člověka, kuřete a několika ryb bylo 

zjištěno, že původní obratlovčí protokaryotyp z doby před 450 miliony let 

pravděpodobně obsahoval 12 protochromosomů a že genomy kuřete a ryby 

Tetraodona jsou na rozdíl od lidského mnohem víc konzervované. Na potvrzení 

nebo vyvrácení těchto výsledků je nutné počkat do doby, než bude k dispozici 

alespoň sekvence genomu zástupce z řad obojživelníků. 

 
2. Úvod 
 

 Cílem práce je přehledně shrnout dnešní poznatky o evoluci genomu a s ní 

související evoluci chromosomů. Nejprve obecně pojednává o vzniku nových 

genů pomocí mechanismu genové duplikace, na níž navazuje výkladem o studiu 

genomových duplikací ve vývoji obratlovců. Závěrečná kapitola je pak věnována             

synteniím a jejich využití k rekonstrukci protokaryotypů předků dnešních 

živočichů. 
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3. Evoluce genovou duplikací 
 
3.1 Ohnova klasická teorie 
 
 Evoluce genů, resp. organismů, může probíhat díky alelickým změnám už 

existujících genových lokusů. Takové změny ovšem nemohou být odpovědné za 

velký vývoj v evoluci, protože ten je uskutečnitelný jen díky zisku nových 

genových lokusů s novými, předtím neexistujícími funkcemi. Mechanismus 

genové duplikace ziskání nových lokusů umožňuje. Zdvojením se vytvoří 

nadbytečná kopie genu a ta unikne přírodnímu výběru, který brání trvalému 

výskytu mutací postihujících kódující oblasti každého lokusu. Přírodní výběr 

nadbytečnou kopii často ignoruje, jinak zakázané mutace se v ní mohou 

hromadit, a to může vyústit ve vznik nového genu s dosud neznámou funkcí. 

Duplikace genů se tak jeví jako jedna z hnacích sil evoluce (Ohno, 1970). 

 Zdvojování genů přináší organismu kromě vzniku nových genových 

lokusů také několik dalších nesporných výhod: 1) Vyžadují-li metabolické 

nároky přítomnost většího množství genového produktu, potom včlenění dalších 

kopií daného genového lokusu umožní tyto požadavky pokrýt. Je to například 

případ genů pro rRNA nebo tRNA, které jsou v genomu tandemově duplikovány. 

2) Je-li heterozygotní stav určitých alel pro organismus prospěšný, pak 

inkorporace obou alel jako samostatných lokusů přináší heterozygotní výhodu 

každému členu populace, aniž by byli produkováni homozygoti, kteří mohou být 

defektní. Nastává zde však jeden velký problém – žádný gen se neuplatňuje sám 

o sobě, ale zabezpečuje jednotlivé funkce ve spolupráci s dalšími geny. 

V takovém případě by muselo dojít k duplikaci všech genů dané skupiny, aby 

nedošlo k porušení ustáleného poměru genových dávek, který má u diploidního 

organismu prvořadou důležitost. Ke koordinovanému zdvojení všech genů může 

být dosaženo jen polyploidisací (viz níže). 3) Proběhne-li nekoordinované 

zdvojení jen jednoho ze skupiny funkčně propojených genů, může dojít ke 

vzniku isozymů (enzymy, které působí na stejný substrát, ale mají odlišné 
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kinetické vlastnosti). Podmínkou v této situaci je rychlý vývoj samostatných 

regulačních mechanismů, aby se v každém typu somatických buněk účastnila 

transkripce vždy jen jedna z alel a byl tak udržen původní poměr genových dávek 

(Ohno, 1970). 

 Nejvýznamnějším důsledkem fenoménu genové duplikace v evoluci však 

zůstává vznik nových genů z nadbytečných duplikátů původních genů akumulací 

jinak zakázaných mutací. Například gen pro chymotrypsin se pravděpodobně 

vyvinul z genu pro trypsin. Oba enzymy se tvoří jako neaktivní prekurzory ve 

slinivce  a jsou odtud transportovány do trávicího traktu, kde dochází k jejich 

aktivaci samoštěpením. Hlavní rozdíl mezi oběma enzymy spočívá v rozdílném 

preferenčním místě pro štěpení peptidové vazby proteinů. Zatímco trypsin 

napadá peptidovou vazbu na karboxylové straně basických aminokyselin lysinu     

a argininu, chymotryspin štěpí peptidovou vazbu na karboxylové straně 

aromatických aminokyselin fenylalaninu a tyrosinu. Oba enzymy tedy mají 

zřetelně odlišné funkce. Pokud ale vzájemně porovnáme jejich aminokyselinové 

sekvence, zjistíme, že mezi oběma řetězci existuje nápadná homologie. Navíc 

téměř shodný počet dusilfidických můstků (trypsin jich má šest, chymotrypsin 

pět) a jejich podobné rozmístění má za následek podobnou konfiguraci obou 

molekul. I složení a umístění aktivních aminokyselin si překvapivě odpovídá 

(chymotrypsinogen má aktivní histidin a serin v pozicích 57 a 197, trypsinogen 

má stejné aminokyseliny v pozicích 46 a 183). Naproti tomu pořadí aminokyselin 

v celých aktivních kličkách se už zřetelně liší. Je pravděpodobné, že genový 

lokus pro chymotrypsin se vyvinul z nadbytečného duplikátu genu pro trypsin, 

protože chymotrypsinogen i trypsinogen se aktivují působením už aktivovaného 

trypsinu (Ohno, 1970). 
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3.1.1 Hlavní mechanismy genové duplikace 

 

     1. Tandemová duplikace části jedné vazbové skupiny 

   

Genová duplikace může proběhnout během občasné chyby při mitose, 

popř. meiose, nebo také nadbytečnou regionální replikací DNA (Ohno, 1970). 

V případě mitosy dochází během její syntetické fáze k výměnám mezi 

sesterskými chromatidami stejného chromosomu. Protože jsou tyto výměny 

velmi časté, vyskytují se v nich nerovnoměrnosti navzdory předpokladu, že jsou 

chromatidy naprosto totožné. Nerovnoměrnost ve výměně pak vede k umístění 

dvou identických genových lokusů na jedné chromatidě a k deleci tohoto lokusu 

z druhé chromatidy. Pokud k této situaci dojde během dělení embryonálních 

buněk a pokud navíc duplikace bude mít pro potomstvo okamžitou selektivní 

výhodu, může se zdvojení stát v izolované populaci druhově specifickým znakem 

(Ohno, 1970). 

Podobná nerovnoměrnost může postihnout i proces meiosy, kdy se během 

crossing-overu v první profázi párují homologní chromosomy mateřského                         

a otcovského původu a probíhá výměna genetického materiálu. Výsledkem je 

jako v předešlém případě duplikace na jedné chromatidě a delece na druhé 

(Ohno, 1970). 

Tandemová duplikace může vzniknout také jako důsledek regionální 

nadbytečné replikace DNA. Za běžných okolností se chromosomální DNA 

v buňce replikuje jen při přípravě na mitosu nebo meiosu. Jestliže se ale během 

G1 fáze přepisuje pouze určitý segment DNA, může se stát, že se zdvojí celý 

tento úsek. Stane se tak v případě, dojde-li k jednoduchému zlomu na každém 

konci zduplikované DNA a k jejímu opětovnému spojení do série za sebou 

(Ohno, 1970). 
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2. Polyploidie 

 

 Podstatou polyploidie je duplikace celého genomu. Například v případě 

tetraploidisace se původní diploidní chromosomální sada stává sadou haploidní. 

Proces zdvojení veškeré jaderné DNA v sobě nese jednu velkou výhodu. 

Zduplikují se totiž všechny genové lokusy, tedy nejen strukturální, ale                          

i regulační, které aktivitu strukturálních genů řídí. Odpadá proto problém 

s poměrem dávek funkčně propojených genů charakteristický pro duplikaci 

tandemovou (Ohno, 1970).  

Přesto má polyploidisace své specifické nedostatky. Je problematická                   

u bisexuálních živočišných druhů, které mají ustálený chromosomální 

mechanismus určení pohlaví. Když se diploidní organismus se schématem 

determinace pohlaví XX/XY změní na tetraploidní, budou mít samci konstituci 

4AXXYY, samice 4AXXXX. Během meiosy samce pak 4 pohlavní chromosomy 

párují na XX a YY bivalent. Všechny samčí gamety nakonec mají stejnou 

konstituci 2AXY. Křížením tetraploidního samce s tetraploidní samicí bude mít 

každý z potomků chromosomální sestavu 4AXXXY. Pokud 4AXXXY určuje 

samčí fenotyp, druh zanikne kvůli nedostatku samic, jestliže výsledkem je 

intersex, situace není o mnoho příznivější. I v případě, že by se v individuálních 

spermatocytech tetraploidního samce tvořily dva bivalenty XY, nebylo by jejich  

rozestupování v první meotické anafázi dokonalé a v polovině případů by X a Y 

putovaly ke stejnému pólu dělicího vřeténka. U potomků by se opět vytvářel 

genotyp 4AXXXY. Neexistuje proto žádný mechanismus zajišťující                          

u samce s 4AXXXY výlučnou tvorbu žádoucích typů gamet (2AXX a 2AYY). 

Z výše uvedených faktů vyplývá, že polyploidní evoluce je až na některé 

specifické výjimky nemožná u savců, ptáků a plazů (Ohno, 1970).   

Naproti tomu u obojživelníků a ryb jsou pohlavní chromosomy stále ještě 

v počáteční fázi diferenciace. X a Y, popř. Z a W, sdílejí velké množství stejných 

genových lokusů a mohou se vzájemně zastupovat. Polyploidní evoluce je tedy             

u těchto skupin pořád možná (Ohno, 1970). 
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Polyploidie se rozdělují na autopolyploidie a alopolyploidie. 

Autotetraploid vznikne po splynutí dvou diploidních zárodečných buněk stejného 

druhu, zatímco v případě alotetraploida diploidní gamety pocházejí z různých 

druhů a jedná se tedy o mezidruhové křížení. Je třeba poznamenat, že tvorba 

individuálních diploidních gamet je u mnoha druhů poměrně běžným jevem 

(Ohno, 1970). 

Aby u nově vzniklého tetraploida mohlo dojít ke vzniku nových genových 

lokusů, musí proběhnout proces diploidisace tetraploidního druhu. Ten spočívá 

v tom, že se původně jediná vazbová skupina rozštěpí na dvě nezávislé vazbové 

skupiny a obnoví se disomický stav. Nezbytným předpokladem diploidisace je 

tvorba dvou samostatných bivalentů místo jednoho kvadrivalentu. Jestliže se 

totiž čtyři homology vzájemně sdružují a vytvářejí v meiose kvadrivalent, 

dochází na konci prvního meiotického dělení k náhodnému rozestupu do dvou 

dvojic. V takovém případě pak není žádná možnost funkční diversifikace (Ohno, 

1970). Mezi čtyřmi homology se proto nejprve musí vytvořit strukturální 

heterozygotnost (Shaver, 1963). 

 

3.2 Teorie subfunkcionalizace 
 

 Jádrem klasické Ohnovy teorie evoluce genovou duplikací je fakt, že 

jeden člen duplikovaného páru obvykle během několika milionů let akumuluje 

ztrátové mutace (stává se z něj pseudogen), zatímco druhý si ponechává původní 

funkci. Jen ve velmi vzácných případech získá jeden z dvojice genů díky 

výhodné mutaci novou adaptivní funkci a dojde tedy k zachování jak původního 

genu, tak i jeho duplikátu. (Force  et al., 1998). 

 Empirická data ale nasvědčují tomu, že se udržuje mnohem větší část 

zdvojených genů než předpokládá klasická teorie. Například v  rybích 

tetraploidních rodech se v časovém rozpětí 50 až 100 milionů let ztrátě funkce 

vyhnulo 30-75% duplikovaných genů kódujících nějaký protein (Allendorf et al., 

1975; Ferris and Whitt, 1979), u žáby Xenopus laevis se na základě předběžných 
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odhadů v úseku 30 milionů zachovala nejméně polovina všech zdvojených 

lokusů (Bisbee et al., 1977; Graf and Kobel, 1991; Hughes and Hughes, 1993). 

 Existuje několik teorií, které se pokoušejí objasnit, proč je poměr 

zachovaných genových duplikátů mnohem větší než očekávaná data. Jedním 

z možných vysvětlení je teorie subfunkcionalizace. Ta vychází z faktu, že geny 

neplní jen jednu funkci, jak předpokládá teorie klasická, ale zpravidla zastávají 

funkcí několik, z nichž každá je řízena jinou regulační oblastí DNA. Jednotlivé 

regulační oblasti pak obvykle ovlivňují tkáňově specifickou expresi daného genu 

(Force et al., 1998; Arnone and Davidson, 1997). Je nasnadě, že tato regulační 

komplexita existující v mnoha genových skupinách je důležitým, ale dříve 

chybějícím aspektem modelů evoluce duplikovaných genů (Force et al., 1998). 

 Je nutné poznamenat, že autoři teorie se ve své prácí zaměřili na 

subfunkce ovlivňující genovou expresi během vývoje a přijali definici subfunkce 

jako specifické podskupiny genové funkce, která po získání mutace vytváří 

komplementační skupinu (Liu et al., 1991; Jack and DeLotto, 1995). Jako 

subfunkci lze označit expresi genu ve specifické tkáni, buněčné linii nebo 

vývojovém stadiu, nebo také jednotlivou funkční doménu uvnitř kódující oblasti 

genu (Force et al., 1998). Pro zjednodušení celé situace se autoři také zaměřili 

jen na duplikace celých chromosomů nebo celého genomu, nikoliv na tandemová 

zdvojení genů, která mohou přinášet komplikace v podobě možnosti 

nerovnoměrného crossing-overu či genové konverze (Zhou and Li, 1996). 

 Vlastní teorie subfunkcionalizace pak říká, že ztrátové mutace 

nezabraňují, ale naopak usnadňují zachování funkčních duplikovaných genů. Po 

zdvojení se totiž regulační oblasti genu stávají redundantními a podléhají 

procesům mutace a náhodného genetického driftu. Jestliže potom jeden                       

z duplikovaných genů přijde díky některému z výše uvedených mechanismů               

o určitou regulační subfunkci, tak ji musí nahradit stejná subfunkce na druhém 

z duplikátů tak, aby byl zachován původní stav genu jaký existoval před 

duplikací (Force et al., 1998). Autoři pojmenovali tento proces jako proces 

duplikace-degenerace-komplementace (DDC). 
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 Evoluce duplikovaných genů podle modelu DDC zahrnuje dvě fáze             

(obr. 1).  Během první fáze může gen podstoupit jednu ze tří alternativních cest, 

přičemž první dvě cesty sdílí i klasická Ohnova teorie: 1) jedna kopie získá 

nulovou mutaci v kódující části genu nebo ztratí všechny regulační oblasti                  

a přijde tak o svoji funkci (nonfunkcionalizace), 2) jedna kopie získá mutací 

novou výhodnou funkci, která se fixuje díky pozitivní selekcí 

(neofunkcionalizace), 3) každá z kopií přijde o odlišnou subfunkci ztrátovou 

mutací a musí dojít ke komplementárnímu spolupůsobení obou genů, aby byla 

zajištěna funkce genu původního (subfunkcionalizace). V tomto případě jsou oba 

geny potřebné k zachování všech původních funkcí a ani jeden proto nemůže být 

eliminován. Subfunkcionalizace tak slouží jako jedno z možných vysvětlení, jak 

se v evoluci udržují duplikované geny (Force et al., 1998).  

V druhé fázi DDC modelu pak duplikované geny zachované 

neofunkcionalizací nebo subfunkcionalizací ztrácejí zbylé redundantní subfunkce 

akumulací dalších ztrátových mutací, takže v konečném stadiu se každá 

subfunkce nachází buď jen na jedné, nebo jen na druhé kopii (Force et al., 1998). 

 

3.3 Shrnutí 

 

 Na závěr obecného pojednání o genových, resp. genomových duplikacích, 

je třeba zdůraznit, jakou roli v evoluci hrají. Ohno na počátku 70. let jako první 

přišel s myšlenkou, že proces zdvojování genů a genomů je spolu s přirozeným 

výběrem velmi důležitým nástrojem ve vývoji nových genových funkcí, protože 

může v krátkém čase vytvářet velké množství nadbytečného, dále využitelného 

genetického materiálu. Jako první také vyslovil předpoklad, že v evoluci 

obratlovců se celý genom zdvojil jednou nebo spíš víckrát, což přispělo                     

k postupnému zvyšování komplexity živočišných druhů (Ohno, 1970).  
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 Obrázek1. Tři možné cesty, které může podstoupit pár duplikovaných genů s několika 
regulačními oblastmi (krátké obdélníky). Dlouhé obdélníky značí transkribované oblasti. 
Vyplněné obdélníky znamenají neporušené oblasti genu, prázdné obdélníky nulovou mutaci              
a trojúhelníky vzniklou novou funkci (převzato z Force et al., 1998). 
 

4. Genomové duplikace v evoluci obratlovců 
 

 Ohno svůj předpoklad, že v evoluci obratlovců docházelo ke zdvojování 

veškeré genetické informace, založil jednoduše na sledování velikosti genomů 

zástupců jednotlivých živočišných skupin. Jiná data, jako sekvence celých 

chromosomů a z nich vyplývající lokalizace alespoň nejdůležitějších genů, neměl 

samozřejmě v 70. letech k dispozici. Pozoroval například, že rozměr genomu 

primitivního strunatce sumky (Ciona intestinalis, podkmen Urochordata) 

dosahuje jen asi 6% a velikost genomu kopinatce (Amphioxus, podkmen 

Cephalochordata) jen asi 13% velikosti genomu placentálních savců (podkmen 

Vertebrata). Předpokládal tedy, že někde ve vývoji od živočichů podobných 

dnešním plášťencům k živočichům podobným dnešním kopinatcům, se genom 

zvětšil dvoj- až trojnásobně. Všiml si také, že mezi rybami existuje poměrně 
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velký rozptyl v celkových rozměrech chromosomů, a připisoval ho právě 

duplikacím celé genetické informace. (Ohno, 1970). 

 Nejznámější variantou Ohnovy domněnky je teorie, která tvrdí, že velmi 

brzy v obratlovčí linii proběhly dvě kola (2 Rounds) genomové duplikace 

(Holland et al., 1994). Stala se proto později známou jako 2R hypotéza (Hughes, 

1999). To, jestli je tato hypotéza pravdivá, nebo zda se na zvětšování počtu genů 

v genomu podílela spíše duplikace tandemová, se stalo jednou z klíčových otázek 

studií o evoluci obratlovců. 

 

4.1 Studium 2R hypotézy 
  

Hypotézu o genomových duplikacích ve vývoji obratlovců nebylo možné  

významněji testovat až do doby, dokud mohutně se rozvíjející metody 

molekulární biologie nepřinesly první informace o sekvencích a umístění genů na 

jednotlivých chromosomech v různých skupinách živočichů. Teprve možnost 

porovnání počtu orthologů mezi jednotlivými skupinami živočichů a studium 

paralogonů (skupina podobných úseků lokalizovaných na různých 

chromosomech) přispělo k částečnému osvětlení historie událostí, které 

formovaly obratlovčí genom. Nicméně dodnes není zcela rozhodnuto, zda je            

2R hypotéza pravdivá nebo jestli duplikáty objevené napříč živočišnou říší 

pocházejí spíš z regionálních tandemových zdvojování. Oba přístupy mají své 

zastánce i odpůrce a odrazem toho jsou často velmi rozporuplné výsledky 

jednotlivých analýz. 

Mnoho studií zabývajících se zkoumáním 2R hypotézy vycházelo                     

z analýz genových rodin. Genové rodiny se totiž nejspíš vyvinuly následkem 

genových duplikací doprovázených funkční modifikací zdvojených genů (Meyer 

and Schartl, 1999). První důkaz, že genom obratlovců mohl být modelován 

dvěma duplikacemi celkové genetické informace, přinesl rozbor velké rodiny 

Hox genů a klastrů Hox genů. Hox geny fungují jako transkripční faktory a hrají 

významnou roli v určení anterior-posteriorní osy těla. Na chromosomech jsou 
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uspořádány do klastrů, jejichž počet se mezi jednotlivými živočišnými skupinami 

liší. Zdá se však, že všechny obratlovčí taxony obsahují více než jeden klastr Hox 

genů (Stadler et al., 2004). Nejlépe prostudované pak jsou 4 savčí Hox klastry 

(A, B, C, a D) (Schughart et al., 1989). A právě 4 klastry Hox genů se zdají být 

charakteristické pro všechny čelistnaté obratlovce (Stadler et al., 2004) 

s výjimkou kostnatých ryb (viz dál) (Amores et al., 1998, 2003).                           

Z dlouhodobého předpokladu, že genom bezobratlých včetně kopinatce obsahuje 

jen jeden Hox klastr pak tedy vyplývá možnost vzniku 4 obratlovčích Hox 

klastrů jako následek dvou celogenomových duplikací (Holland et al., 1994). Na 

základě očekávaného počtu Hox klastrů v jednotlivých živočišných skupinách 

byl tedy navrhnut scénář celogenomových duplikací v linii obratlovců (obr. 2), 

který zasazuje zdvojení veškeré genetické informace do období před a po 

oddělení linie bezčelistnatých někdy v rozmezí před 500 až 430 miliony let 

(Panopoulu and Poustka, 2005). Nicméně, dlouho nebylo možné provést 

srovnání dostatečného počtu dalších genových rodin, protože chyběly (a dodnes 

u mnoha chybí) potřebné sekvence celých genomů zástupců obratlovců                       

i bezobratlých.  

Spolu s pozorovaným pravidlem 1:4 v  počtu Hox klastrů  u bezobratlých 

vůči obratlovcům teorii dvou genomových zdvojení v obratlovčí linii ještě před 

dokončením sekvenace lidského genomu podpíral předpoklad, že lidský genom 

obsahuje asi 100 tisíc genů, přibližně čtyřnásobek očekávaného počtu genů                

u bezobratlých (Dehal and Boore, 2005). Prognóza byla ovšem vyvrácena, 

protože počet lidských genů se podle prvních výsledků sekvenace pohyboval 

okolo čísla 30 tisíc (Lander et al., 2001; Venter et al., 2001).  

Následující rozsáhlejší studie porovnávající už dostupné lidské sekvence 

(Lander et al., 2001; Venter et al., 2001) se sekvencemi Drosophily melanogaster 

(Adams et al., 2000), zahrnující tudíž analýzu relevantního počtu genových 

rodin, ale přinesla zajímavý fakt, že pravidlo 1:4 jich vykazuje méně než                

5% (Friedman and Hughes, 2001).   
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Tato zjištění ale nejsou bezpodmínečně důkazem nesprávnosti 2R teorie. 

Je  totiž   dokázáno,  že  velká  část  lidských  duplikovaných  genů  nedlouho  po 

zdvojení zaniká a mění se na pseudogeny (Lynch and Conery, 2003). Podobně 

velký úbytek zdvojených genů byl prokázán i u dalších eukaryotických genomů, 

například u kvasinky Saccharomyces cerevisiae (Wolfe and Shields, 1997; Kellis 

et al., 2004), rostliny Arabidopsis thaliana (Blanc et al., 2003) a ryb Takifugu 

rubripes (Vandepoele et al., 2004), Tetraodon nigroviridis (Jaillon et al., 2004)             

a   Oryzias   Latipes   (Naruse  et   al.,  2004).  Z  toho  vyplývá,  že  pravidlo  1:4 

 
Obrázek 2. Celogenomové duplikace v obratlovčí linii založené na předpokládaném 

počtu Hox klastrů v jednotlivých skupinách živočichů. Každý kolečko značí jeden Hox klastr. 
Uspořádání klastrů na obrázku se neshoduje s uspořádáním klastrů v genomu. Šipky naznačují, 
kde došlo k celogenomovým duplikacím. Jedinou prokázanou celogenomovou duplikací je 3R 
specifická pro ryby. Nedávná data pocházející od bezčelistnatých obratlovců naznačují, že další 
celogenomová duplikace proběhla po jejich odštěpení ze společného předka (šedé šipky). 
Přerušované čáry znázorňují spornou otázku týkající se monofylie bezčelistnatých obratlovců. 
Časová škála je jen orientační. Bichir (Polypterus senegalus) má jeden Hox A klastr, zatímco 
ostatní kostnaté ryby mají Hox A klastry dva, což naznačuje již zmíněnou celogenomovou 
duplikaci v linii kostnatých ryb (3R). Žralok (Heterodontus francisci) obsahuje Hox A a Hox D 
klastr (měl by tedy obsahovat i Hox B a Hox C) a jedna celogenomová duplikace tedy mohla 
proběhnout před odštepením chrupavčitých ryb (převzato z Panopoulu and Poustka, 2005). 
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není možné pro studium 2R teorie použít a srovnávání velikosti genových rodin 

se v tomto světle jeví jako neinformativní metoda pro analýzu rozsáhlosti 

duplikací (Panopoulu and Poustka, 2005). 

Vhodnějším přístupem pro zjištění typu a počtu duplikací se zdá být 

sledování přítomnosti a uspořádání paralogonů v genomu (Panopoulu and 

Poustka, 2005). Studie zaměřující se na tuto problematiku vyšly především 

z předpokladu, že pokud je výskyt 4 Hox klastrů u člověka opravdu následek 

celogenomových zdvojení, pak by ostatní paralogní genové rodiny nacházející se 

na chromosomech nesoucích Hox klastr měly být duplikovány společně s nimi.  

Fylogenetická analýza 42 takových genových rodin přitom ukázala, že ve 

stejném časovém období jako Hox klastry bylo duplikováno jen 6 z nich.                    

Fylogeneze některých se navíc neslučuje s fylogenezí Hox klastrů, proto byla 

vyslovena domněnka, že tyto rodiny nemohly být zdvojeny souběžně. Pokud 

tedy vůbec nějaké dávné duplikace genomu proběhly, tak příliš neovlivnily 

strukturu savčích chromosomů nesoucích Hox klastry (Hughes et al., 2001). 

Larhammer et al. (2002) ovšem s takovými závěry nesouhlasili a podrobili 

je kritice. Zpochybnili především předpoklad, že správnost 2R hypotézy 

podporují jen ty genové rodiny, které ve fylogenezi vykazují tzv. (AB)(CD)               

(popř. 2+2) topologii (obr.3). Geny se ale nevyvíjejí stejnou evoluční  rychlostí, 

což celou situaci komplikuje. Do studia také nelze zahrnout všechny genové 

rodiny nacházející se dnes na lidských chromosomech obsahujících Hox klastry.  

Díky genomovým přestavbám totiž s velkou pravděpodobností docházelo 

k promíchání jednotlivých chromosomálních segmentů mezi sebou. Jako příklad 

lze uvést lidské chromosomy 2 a 12, z nichž první vznikl fúzí dvou chromosomů 

a druhý byl přeskupen během evoluce primátů (Murphy et al., 2001). Larhammar 

et al. (2002) navíc znova analyzovali genové rodiny z předchozí studie a došli 

k závěru, že 14 z 20 studovaných rodin bylo zdvojeno současně s Hox klastry             

a podporují tak teorii, že v evoluci obratlovců došlo k dvěma celogenomovým 

duplikacím. 
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 Obrázek 3. Fylogenetický strom vyplývající ze dvou celogenomových duplikací         
(WGD – whole genome duplication). V každém kroku jsou zdvojeny všechny geny, topologie 
stromu je symetrická (převzato z Hokamp et al., 2003). 
 
4.2 Studium 3R hypotézy 

 

 Jedním z nejpřesvědčivějších důkazů, že Hox klastry mohou být 

považovány za spolehlivé markery genomových duplikací, se zdá být prokázání 

celogenomového zdvojení v linii kostnatých ryb (Panopoulu and Poustka, 2005). 

Hypotéza 3R (3 Rounds) byla vyslovena na základě nalezení zhruba 

dvojnásobného počtu Hox klastrů u zástupců  několika druhů ryb z podtřídy 

Teleostei. Například medaka (Oryzias latipes) obsahuje dva Hox A, dva Hox B, 

jeden Hox C a dva Hox D klastry (Naruse et al., 2000), danio (Danio rerio) pak 

dva Hox A, dva Hox B, dva Hox C a jeden Hox D klastr (Amores et al., 1998). 

Díky pokročilé sekvenaci a mapování genů u rybích modelových organismů 

(Danio rerio, Oryzias latipes, Takifugu rubripes, Tetraodon nigroviridis) pak 

bylo nedávno možné provést komplexní a spolehlivé analýzy genových rodin                      

a paralogních oblastí jednotlivých genomů.  

 Například Vandepoele et al. (2004) dospěli k poměrně jasným závěrům 

studiem kompletní sady duplikovaných genů ryby fugu (Takifugu rubripes).              

3R hypotézu podpořila fylogenetická analýza všech genových rodin, ze které 

vyplynulo, že asi třetina všech paralogů pochází z doby před 225 až 425 miliony 

let a je tudíž mladší než oddělení linií vedoucích k paprskoploutvým rybám               

a suchozemských obratlovcům datované do období před 450 miliony let. Zda za 

vysokým počtem duplikovaných genů stojí zdvojení veškeré genetické 

informace, nebo je za něj spíš odpovědná tandemová duplikace, bylo nutné ještě 
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zjistit. Vandepoele et al. (2004) za tímto účelem zkoumali, zda se duplikované 

geny v genomu fugu nacházejí na chromosomech ve zdvojených segmentech. 

Skutečně, bylo nalezeno 159 takových duplikovaných úseků, z nichž třetina na 

základě fylogenetických analýz pochází z doby před 320 miliony let a jsou tedy 

pravděpodobně výsledkem duplikace celého genomu specifické pro ryby (3R). 

Podobně analyzovali i lidský genom a zjistili, že 80% z nalezených 

duplikovaných segmentů pochází z období před 650 miliony lety a podporují tak 

hypotézu 2R. Podle očekávání také v lidském genomu nebyly nalezeny stopy po 

zdvojení charakteristickém rybí linii (obr. 4). 

 Definitivní důkaz, že v linii paprskoploutvých ryb došlo ke genomové 

duplikaci, přinesla nedávno dokončená sekvenace genomu ryby Tetraodon 

nigroviridis s pozoruhodně dobrým rozlišením, které zahrnuje možnost 

komplexního ukotvení  sekvencí  na  chromosomy.  Z  analýzy  celogenomového 

rozložení dávně duplikovaných genů pak vyplynulo, že geny na jednom 

chromosomu mají často duplikovaný protějšek na chromosomu jiném. 

Předpokládaná shoda 1:1 není kvůli interchromosomálním výměnám úplná, 

přesto je nenáhodná, statisticky významná a podporuje 3R hypotézu. Mnohem 

silnější důkaz 3R teorie však vyplynul z porovnání genomu Tetraodona 

s referenčním "neduplikovaným" genomem člověka. Byla vytvořena mapa 

syntenií, což jsou skupiny dvou nebo více genů na chromosomu jednoho druhu 

(zde Tetraodon), které mají orthology na jednom chromosomu jiného druhu (zde 

člověk), přičemž nezáleží na orientaci a pořadí genů ve slupinách. Mapa ukázala 

očekávanou skutečnost, že dvě syntenní skupiny u Tetraodona odpovídají 

jednomu úseku na lidském genomu, což je důsledek extra genomové duplikace 

v linii paprskoploutvých ryb, která pravděpodobně postihla většinu zástupců 

kostnatých ryb (Jaillon et al., 2004).  

Jak už bylo zmíněno, důkaz 3R duplikace v linii ryb má důležité dopady              

i pro 2R hypotézu. Ukazuje totiž, že genomové zdvojení a nikoliv tandemová 

duplikace odpovídá za přítomnost většího množství Hox klastrů v této živočišné
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 Obrázek 4. Stáří duplikovaných genů u ryby  fugu  (A)  a  u  člověka  (B).  Černé  
sloupce značí duplikace před rozdělení linií paprskoploutvých ryb a suchozemských obratlovců, 
šedé sloupce znamenají duplikace v linii paprskoploutvých ryb a bíle sloupce poukazují na 
duplikované geny v rybě fugu, které jsou součástí duplikovaných úseků na 
chromosomech.(převzato z Vandepoele et al., 2004). 
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skupině. Proto  by  mohlo  být  přípustné  přijmout  Hox  klastry  jako  spolehlivé 

markery genomových duplikací (Panopolulu and Poustka, 2005). 

 

4.3 Shrnutí 

 

 Přestože je polyploidie pro genom poměrně drastickou událostí, je 

poměrně častá. Genomové analýzy reprezentativních organismů odhalily 

poměrně spolehlivé důkazy, že v evoluci obratlovců docházelo ke genomovým 

duplikacím, přesto 2R hypotézu bylo mimořádně obtížné testovat. Nicméně, na 

základě studií a porovnání paralogonů v genomech zástupců jednotlivých 

živočišných skupin byl vysloven předpoklad, že v rané evoluci obratlovců 

proběhla nejméně jedna celogenomová duplikace. S dnes dostupnými daty ale 

není možné s jistotou určit, zda proběhlo i druhé předpokládané zdvojení 

genetické informace. Jediným silným důkazem dvou genomových duplikací je 

stále výskyt oblastí, které se v lidském genomu nacházejí ve čtyřech kopiích 

(Panopoulu and Poustka, 2005). 

 Do celé problematiky může v budoucnosti vnést světlo sekvenace dalších 

genomů. Významný pokrok by měly přinést sekvence mihule, sliznatky                      

a bezobratlého kopinatce, jehož genom bude použit jako referenční 

"neduplikovaný" (Panopoulu and Poustka, 2005). 

 

5. Syntenie a evoluce chromosomů obratlovců 

 

  Jako je studium paralogů důležité pro identifikaci genomových duplikací 

v evoluci obratlovců, tak je hledání orthologů a syntenních úseků mezi 

chromosomy zástupců různých skupin organismů zásadní pro objasnění, k jakým 

chromosomálním změnám v evoluci obratlovců došlo a jak vypadal jejich 

původní protokaryotyp. 
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5.1 Konzervované syntenie 

 

 Už bylo zmíněno, že konzervovaná syntenie (někdy jen syntenie) označuje 

skupinu dvou nebo více genů na chromosomu jednoho druhu, které mají 

orthology na jednom chromosomu jiného druhu, přičemž nezáleží na orientaci            

a pořadí genů ve skupině (Ehrlich et al., 1997). Kozervované syntenie jsou pro 

rekonstrukci protokaryotypů zásadní proto, že vymezují oblasti původních 

chromosomů, které se během evoluce zachovaly (Woods et al., 2005). Umožňují 

také odvodit charakter událostí, k jakým došlo, například rozlišit translokace, 

fúze nebo štěpení chromosomů. 

 Hlavními přístupy, jak hledat syntenní oblastí mezi genomy, jsou 

cytogenetické mapování a mapování genů pomocí vazby. Cytogenetické 

mapování zahrnuje především proužkování chromosomů a metodu Zoo-FISH 

(též cross species chromosome painting) (Murphy et al., 2001). Zoo-FISH je 

založen na fluorescenčním označení chromosomů jednoho druhu a jejich 

hybridizaci s metafázními chromosomy jiných druhů, která odhalí úseky 

s konzervovanou syntenií. Jeho nevýhodou je, že neumí rozlišit 

intrachromosomální přestavby v homologních segmentech nalezených mezi 

dvěma porovnávanými druhy (Chowdhary and Raudsep, 2001). Pořadí genů 

v syntenních segmentech může být naopak odhaleno pomocí vazebných map 

(Murphy et al., 2001). 

  

5.2 Rekonstrukce původních protokaryotypů 

 

 Na otázku, jak vypadaly protokaryotypy v různých obdobích evoluce 

obratlovců, je dnes už díky pokročilé znalosti sekvence a umístění genů na 

chromosomech některých modelových organismů možné s určitou mírou 

pravděpodobnosti odpovědět.  

 Mapováním orthologních genů a pomocí metody Zoo-FISH byl nedávno 

například rekonstruován původní karyotyp placentálních savců z doby před               
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100 miliony let s 25 chromosomy v haploidní sadě. Zajímavým zjištěním se stal 

fakt, že lidský karyotyp je původnímu protokaryotypu velmi podobný a během 

posledních 100 milionů let nedošlo ve složení chromosomů člověka k žádným 

podstatným změnám (Richard et al., 2003). 

 Podobná srovnání založená především na existenci poměrně kvalitních 

genových map byla provedena mezi různými druhy ryb a člověkem (Woods              

et al., 2000; Naruse et al., 2004; Jaillon et al., 2004; Woods et al., 2005), přičemž 

rekonstruovaný karyotyp předchůdce kostnatých ryb měl na základě těchto studií 

v haploidním stavu 11 až 12 chromosomů. 

 Nedávno osekvenovaný genom kuřete, které je spojovacím článkem mezi 

savci a rybami, pak přinesl data umožňující rekonstrukci protokaryotypu 

společného předka obratlovců, který žil před 450 miliony let. K hledání 

původních syntenií mezi studovanými druhy byla použita in silico (tedy 

počítačová) analýza databáze 3300 genů člověka (Homo sapiens, HSA) 

rozložených podél všech jeho chromosomů a jejich protějšků (spolu 

s chromosomálním přiřazením) u kuřete (Gallus gallus, GGA), čtverzubce 

(Tetraodon nigroviridis, TNI), a dania (Danio rerio, DRE). Dalších                  

801 orthologních genů bylo dodáno od halančíka (medaka, Oryzias latipes, 

OLA). Databáze byla poté použita pro vysoce informativní elektronické 

malování chromosomů (E-painting), díky němuž byly nalezeny konzervované 

syntenie využitelné pro rekonstrukci protokaryotypu společného předka 1) ptáků 

a savců z období před 310 miliony let (TET), 2) kostanatých ryb (TEL)                     

a 3) obratlovců (VER) z doby před 450 miliony let (Kohn et al., 2006).  

 Rekonstrukce protokaryotypu společného předka savců a ptáků starého 

310 milionů let vycházela z lidských a kuřecích dat, přičemž data Tetraodona 

posloužila jako referenční. Odhalila, že původní počet chromosomů v haploidním 

stavu byl 18. Pro ilustraci je možné uvést příklad, jak byla odvozena původní 

podoba chromosomu TET 6. Studie komparativních map savců už dříve 

poukázala, že segmenty z lidských chromosomů HSA 12p/q a 22q byly sdružené 

na dvou chromosomech placentálních savců EUT 7 a 21. Jeden z těchto 
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sdružených úseků se pak dnes nachází na duplikovaném páru chromosomů 

Tetraodona TNI 13 a 19. Na těchto chromosomech se však také vyskytuje 

segment z lidského HSA 7. Všechny úseky se pak objevují na velkém kuřecím 

chromosomu GGA 1 a byly odvozeny od chromosomu TET 6 (obr. 5). 

Podobným způsobem byly na základě parsimonie rekonstruovány i ostatní 

protochromosomy, přičemž sporná zůstala otázka obsahu chromosomů                 

TET 1 až 3 (Kohn et al., 2006). 

 Jako následující byl odvozen protokaryotyp předka kostnatých ryb ještě 

před celogenomovou duplikací (viz výš), přičemž počet chromosomů v haploidní 

sadě byl stanoven na 12 (obr. 6) (Kohn et al., 2006). K podobným závěrům vedly 

i již zmíněné předchozí studie zahrnující člověka jako referenční druh (Woods          

et al., 2000; Naruse et al., 2004; Jaillon et al., 2004; Woods et al., 2005). 

Nicméně, Jaillon et al. (2004) nepopsali nejmenší chromosom TEL 12 a naopak 

rozdělili  největší  chromosom TEL 1  na   dva.  Woods et al.   (2005)  pak   určili 

počet chromosomů v haploidní sadě na 11, protože v jejich protokaryotypu chybí 

chromosom TEL 5. Za uvedenými rozpory nejspíš stojí nedostatečný vzorek dat 

a chybějící komplexnost jednotlivých analýz. 

 Na závěr Kohn et al. (2006) rekonstruovali původní protokaryotyp 

obratlovců z období před 450 miliony let obsahující v haploidním stavu                     

11 chromosomů. Protože pro tuto analýzu neexistuje referenční druh, museli 

vycházet   z  dostupných   dat   pocházejících   od   člověka,    kuřete,   čverzubce 

a dania. K rekonstrukci použili dva alternativní přístupy vedoucí                        

k poněkud odlišným výsledkům. V prvním případě uspořádali pomocí metody  

E-painting 1500 genů společných všem zkoumaným druhům, přičemž odhalili 

sdílené syntenní úseky. Referenčním genomem se v tomto případě stal genom  

Tetraodona, protože je mezi čtyřmi srovnávanými druhy nejkonzervovanější 

(nejvíce se podobá původnímu protokaryotypu) a jeho paralogní chromosomy 

odpovídající   jednomu   TEL  protochromosomu  (obr. 6)    se   staly   klíčem  ke   
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Obrázek 5. Rekonstrukce protochromosomu TET 6 (převzato z Kohn et al., 2006). 

 Obrázek 6. Rekonstrukce protokaryotypů předka kostnatých ryb a obratlovců odvozená 
z dat od dania(Danio rerio), medaky (Oryzias latipes) a čvetrzubce (Tetraodon nigroviridis). 
Pro zjednodušení jsou chromosomy ukázány jako obdélníky stejné velikosti. Přestože jsou geny 
z jednotlivých chromosomů Tetraodona v souvislosti s nezávislou evolucí zdvojených genů 
následovanou po celogenomové duplikaci rozloženy na několika chromosomech zebřičky                 
a medaky, je ještě patrná jejich párová homologie (převzato z Kohn et al., 2006). 
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konstrukci původního obratlovčího protokaryotypu. Ve druhém případě zvolili 

Kohn et al. (2006) poněkud jiný postup založený na postupném odvozování 

podoby příslušných dávných protochromosomů, které vychází ze stavu 

karyotypů dnešních druhů a pokračuje přes protokaryotypy společného předka 

ptáků a savců, resp. kostnatých ryb (obr. 7). Protože oba přechodné 

protokaryotypy byly sestaveny s pomocí informací z referenčního druhu                   

a vykazují velkou podobnost, rekonstrukci původního 450 let starého 

obratlovčího protokaryotypu bylo možné provést i přes chybějící data 

z referenčního druhu. Obě alternativní formy rekonstrukce jsou, jak už bylo 

zmíněno, v několika situacích rozporné, protože například protochromosom           

VER 6 lze poskládat dvěma způsoby. Nicméně, Kohn et al. (2004)                           

z  1500 porovnávaných genů nedokázali přímo přiřadit jen 3 segmenty obsahující                 

12 genů.  

 

 
 Obrázek 7. Rekonstrukce protochromosomu VER 7 pomocí dvou odlišných přístupů.    
V prvním případě byla původní data vyhodnocena pomocí metody E-painting (dlouhé černé 
šipky). Ve druhém případě byl protochromosom rekonstruován na základě zjištění překryvu 
chromosomů TEL 8 a TEL 11. Úseky konzervovaných syntenií důležité pro tuto konstrukci jsou 
označeny příslušnými barvami (převzato z Kohn et al., 2006). 
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Bylo už zmíněno, že studie analyzující syntenní úseky za účelem 

rekonstrukce původních protokaryotypů přinášejí také důležité informace               

o interchromosomálních přestavbách (fúze, štěpení, translokace) provázejících 

evoluci chromosomů (obr. 8). Zajímavé je například zjištění, že lidský karyotyp  

je vzhledem ke karyotypu kuřete a Tetraodona nejvíc přestavěn a že dávné ptačí 

a rybí syntenie jsou nejlépe uchované a nejméně porušené mezichromosomálními 

translokacemi.   Genom    ptáků    sice    podstoupil    mnoho    štěpení    na    tzv. 

mikrochromosomy, zachoval si však vysoký stupeň konzervovanosti a spolu 

s genomem Tetraodona tvoří na genomové úrovni jakési "žijící fosílie" (Kohn            

et al., 2006). 

 

5.3 Shrnutí 

 

 Díky narůstajícímu množství údajů z osekvenovaných genomů zástupců 

hlavních živočišných skupin je dnes možné rekonstruovat protokaryotypy 

společných předků současně žijících organismů. Výsledky studií zabývajících se 

touto problematikou ale nejsou a ani nemohou být kompletní, protože se stále 

čeká na přečtení sekvencí dalších důležitých mezičlánků. Současné závěry by 

mohla potvrdit nebo vyvrátit především data pocházející od zástupce z řad 

obojživelníků. 

 

6. Závěr 

 

 Evoluce genomu a chromosomů obratlovců je velmi komplexní proces, 

který je s odstupem času velmi obtížné studovat. K dispozici jsou totiž jen 

současně žijící druhy, jejichž genomy od dob prvních obratlovců prodělaly 

mnoho změn. Navíc sekvenace genomů je v  širokém měřítku   stále ve  svých  

počátcích   a    chybí    tak    data   od   mnoha   důležitých   organismů   tvořících 
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Obrázek 8. Fylogenetický strom s rekonstrukcemi jednotlivých protokaryotypů.  
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mezičlánky mezi dnes už dobře prozkoumanými živočichy. Takovými případy 

jsou třeba již zmínění obojživelníci, bezobratlý kopinatec nebo primitivní 

obratlovec mihule. Přesto lze i z omezeného množství komplexních dat 

pocházejících od savců (především člověk), ptáků (kuře) a ryb (danio, medaka, 

Tetraodon) vyvodit předběžné závěry o historii genomových duplikací v evoluci 

obratlovců a také rekonstruovat podobu původních protokaryotypů.  
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