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1. ABSTRAKT
V práci jsem se věnoval vzniku postzygotické reprodukčně-izolační bariéry a jejímu
genetickému podkladu u myši domácí (Mus musculus). V několika kapitolách jsem chtěl
stručně shrnout významnost tohoto organismu právě pro studium postzygotické reprodukčněizolační bariéry resp. vzniku hybridní sterility popř. neživotaschnopnosti.
Myš domácí lze využít při studiu téměř všech mechanismů, které jsou potenciálně
zodpovědné za vznik postzygotické reprodukčně-izolační bariéry resp. za speciaci jako
takovou.

Díky

přítomnosti

velmi

dynamického

karyotypu,

zvláště

u

poddruhu

M.m.domesticus, kde dochází s velkou frekvencí k Robertsonovským fúzím, můžeme sledovat
chromosomální přestavby, ať již v laboratoři anebo ve volné přírodě, a jejich vliv na velikost
fitness. Stejně tak je nedocenitelným zdrojem informací hybridní zóna, kde se stýká
M.m.domesticus s M.m.musculus. Přestože křížení inbredních kmenů v laboratorních
podmínkách a následné analýzy QTL umožňují efektivně zmapovat oblasti podílející se na
vzniku hybridní sterility, nepokryjí však veškeré aspekty týkající se genetiky speciace.
Hybridní zóny nám totiž umožňují sledovat speciaci v přímém přenosu. Jedním z možných
mechanismů podílejících se na vzniku postzygotické reprodukční bariéry prostřednictvím
genových nekompatibilit je meiotický drive. U myši domácí můžeme nalézt několik případů,
kdy se meiotický drive skutečně podílí na určitém typu hybridní sterility nebo
neživotaschopnosti. Hezkým příkladem vlivu meiotického drivu je vychýlený poměr pohlaví
u F1 potomků dvou blízce příbuzných druhů.
The bachelor thesis focuses on the postzygotic reproductional isolation and its genetic
background in the house mouse (Mus musculus). The aim of this work is to summarize in a
few chapters the significance of the house mouse as a model organism for study of the
postzygotic reproductional izolation or more precisely hybrid sterility and hybrid inviability.
Scientists can use the house mouse as a model organism in the study of almost all
mechanisms which are potentially responsible for the postzygotic reproductional izolation.
Thanks to presence of a very dynamic karyotype, especially in M.m.domesticus subspecies
with high frequence of Robertsonian fusions, we are able to see chrosomal rearrangement in
laboratory conditions even in wild nature and their influence over the rate of fitness. The
hybrid zone where two subspecies of house mice meet is also a priceless source of
information. In spite of the fact that laboratory strain crosses and also analysis of QTLs are
quite efficient tool for mapping regions responsible for hybrid sterility, these kind of methods
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do not cover all aspects of genetic of speciation. In hybrid zones we are able to see indeed
speciation in live transmission. The next possible mechanism responsible for the postzygotic
reproductional isolation via gene incompatibilies is meiotic drive. In the house mouse we are
able to find several cases of meiotic drive which indeed causes some kind of hybrid sterility
or hybrid incompatibility. One example of meiotic drive is deviated sex ratio in F1 generation
of two closely related species.
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2. ÚVOD
Již v 19. století přišli přírodovědci s myšlenkou, že se organismy vyvíjejí a následně
vznikají v přírodě nové druhy. Tomuto vzniku nových druhů se dnes říká speciace. Druh jako
takový tvoří autonomní genetickou entitu. Tato autonomie je dána řadou reprodukčněizolačních mechanismů, které se v průběhu času vyvinuly mezi jednotlivými druhy a zamezují
tak jejich vzájemnému křížení. Na vzniku nových druhů se může kolikrát podílet pouze vznik
geografické bariéry (vyvrásnění pohoří, řeka, osídlení nového ostrova), nicméně tato bariéra
sama o sobě nestačí – jedná se pouze o prvotní krok, který navíc není bezpodmínečně nutný.
K tomu, aby druh však byl skutečně autonomní, musí dojít ke vzniku reprodukčně-izolačních
mechanismů, které zabrání jejich vzájemnému smísení při kontaktu jedinců z těchto dvou
druhů. Tyto mechanismy mají genetickou, kolikrát i velmi složitou, podstatu.
Reprodukčně-izolační mechanismy můžeme rozdělit podle toho, kdy se uplatní, na
prezygotické a postzygotické. Jak už název napovídá, prezygotické reprodukčně-izolační
mechanismy se uplatňují před vznikem zygoty, postzygotické reprodukčně-izolační
mechanismy až po vzniku zygoty. Zatímco mezi prezygotické mechanismy můžeme zařadit
široké spektrum jevů a znaků, které jsou kolikrát charakteristické pro celé skupiny druhů, u
mechanismů postzygotických se jedná pouze o dva jevy a to hybridní sterilitu a hybridní
neživotaschnopnost.
Prezygotické reprodukčně-izolační mechanismy jsou většinou pod selekcí ze strany
samic – jedná se například o různé vokální projevy samců (vokalizace samců žab, zpěv
ptáků), o různé ornamenty (ptáci, ryby) nebo morfologické znaky (různé výrustky, parohy,
odlišnost v pohlavních orgánech), o pachovou komunikaci (savci) anebo o behaviorální znaky
(zásnubní tance) a řadu dalších. Mezi prezygotické mechanismy také patří schopnost spermie
rozpoznat a navázat se na vajíčko.
Ruku v ruce se vznikem prezygotických reprodukčně-izolačních mechanismů jdou
mechanismy postzygotické. Na rozdíl od mechanismů prezygotických je dost pravděpodobné,
že jsou univerzální pro všechny pohlavně se rozmnožující živočichy, tedy i pro člověka.
Odhalení genetické podstaty postzygotické izolace by tudíž značně pomohlo pochopit, jakým
způsobem dochází v přírodě ke vzniku nových druhů. Navíc znalost genetického podkladu
provázejícího vznik hybridní sterility, lze využít z biomedicínského hlediska pro pochopení
vzniku sterility nebo snížené fertility u člověka.
Řada experimentů byla prováděna na octomilkách rodu Drosophila, nicméně
z hlediska využití poznatků u člověka je mnohem vhodnější savčí modelový organismus. Již
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několik desetiletí je užívána pro výzkum hybridní sterility myš domácí (Mus musculus), která
je v řadě odvětví nejvíce užívaným laboratorním organismem vůbec.
V bakalářské práci chci podat ucelený přehled faktů, které jsou doposud známy o
vzniku postzygotické izolace potažmo o vzniku hybridních sterilit u myši domácí a jejich
genetickém podkladu. Nejdříve bych rád teoreticky shrnul mechanismus vzniku hybridních
sterilit. Poté bych se chtěl zabývat jednotlivými studiemi prováděnými u myši domácí a
laboratorních kmenů od ní odvozených.
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3. EVOLUCE MYŠI DOMÁCÍ
Ještě než se začnu věnovat samotným postzygotickým reprodukčně-izolačním
mechanismům u myši domácí, chtěl bych jen krátce nastínit evoluční historii tohoto
modelového organismu. Lépe nám to v následujících kapitolách umožní pochopit souvislosti.
Podle Patnaik (1990) vznikl rod Mus v pozdním miocénu (cca 5,5 milionů let) na
území dnešní Indie. Evoluci celého rodu Mus lze rozdělit do pěti částí (Boursot 1993).
V první části došlo k separaci podrodu Mus od ostatích podrodů (Nannomys, Coelomys a
Pyromys). K tomu došlo před více jak 5 miliony lety. V druhé části se oddělily první dva
druhy podrodu Mus – M.dunni a M.boodugo. Zde dochází také ke vzniku 40 akrocentrických
chromosomů. Tento karyotyp je charakteristický pro celý podrod. Následovala třetí etapa, kdy
došlo asi před 2 miliony let k separaci asijských druhů – M.cooki, M.cervicolor a M.caroli.
Celý proces radiace podrodu Mus pokračoval před 1 milionem let, kdy vznikly
západopalearktické druhy (M.spretus, M.spicilegus, M.macedonicus a M.musculus).
V poslední – páté vlně, která se odehrála před asi půl milionem let, došlo na území dnešní
Indie k rozrůznění populací M.musculus na několik poddruhů Obr.1. Jednotlivé poddruhy se

Obr.1 Příbuzenské vztahy v rámci rodu Mus a dva sesterské taxony (Apodemus, Rattus). Modrý
obdélník značí v textu zmiňovanou větev z JV Asie, zelený pak druhy Západního palearktu. Podle
Boursot et al. (1993), upraveno.
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postupně rozšířili do celé Euroasie a s lodní dopravou poté do celého světa. Boursot et al.
(1993) a Boursot et al. (1996) zmiňují čtyři poddruhy myši domácí. M.m.musculus se přes
středoasijské země a přes dnešní Rusko rozšířil do Evropy a do Číny. M.m.domesticus se šířil
přes dnešní Irán a Arabský poloostrov. V oblasti tzv. úrodného srpku (fertile crescent) došlo
zřejmě před asi 12000 lety k jeho domestikaci a následnému rozšíření s lidmi přes Středomoří
do západní Evropy (Boursot et al. 1993, Cucchi et al. 2005, Rajabi-Maham et al. 2008).
Třetím poddruhem je M.m.castaneus, který osídlil Indii a celou jihovýchodní Asii. Čtvrtým
poddruhem, který zmiňují Boursot et al. (1993) a Boursot et al. (1996) je M.m.bactrianus.
Tento poddruh byl popsán na základě několika exemplářů z Afganistánu a Iránu. Přechozí tři
poddruhy jsou velmi dobře vymezené entity na základě mitochondriální DNA. Nicméně
v případě M.m.bactrianus však nelze hovořit o jakémkoliv samostatném genetickém
vymezení (Prager et al. 1998). Pozdější práce již tento poddruh neuvádějí (Rajabi-Maham et
al. 2008). V současnosti převládá názor, že tzv. centrální populace je místo odkud se
v několika vlnách šířili všechny tři poddruhy a nelze zde tedy jednoznačně odlišit jednotlivé
poddruhy, neboť genomy zde tvoří směs všech tří poddruhů (Boursot in verb.). Spíše je
zajímavé sledovat jak se jednotlivé části genomů jednoho podruhu šíří na genetickém pozadí
poddruhu druhého a vice versa. Tzv. centrální populace, jak ji někteří autoři označují, je velmi
geneticky polymorfní. Na základě fylogenetických analýz bylo prokázáno, že mitochondriální
DNA zde pochází z poddruhu M.m.castaneus, zatímco Y chromosom v centrálních
populacích pochází z poddruhu M.m.musculus, ale u M.m.castaneus je přítomen chromosom
z poddruhu M.m.domesticus (Boursot et al. 1993, Boursot et al. 1996). Autosomální geny jsou
schopny rozlišit všechny tři poddruhy, ale v případě jedinců pocházejících ze střední Asie je
výsledek fylogenetické analýzy nejednoznačný (Boursot et al. 1993).
Prager et al. (1998) objevila novou mitochondriální linii identifikovanou z myší
odchycených v Jemenu, kterou ustanovila jako nový poddruh M.m.gentilulus. Fylogeneticky
analyzovala mtDNA, pseudogen ψp53 ze 17 chromozomu a několik dalších charakteristik.
Z analýzy vyplynulo, že právě Jemenská mitochondriální linie je nejstarší. Toto zjištění však
není konzistentní s hypotézou středoasijského popř. indického původu myši domácí. Proto
Prager et al. (1998) vytvořila hypotézu zcela odlišnou a to původ myši domácí v úrodném
srpku a její následné šíření přes Arabský poloostrov a tehdy neexistující Perský záliv do
střední Asie a její následné rozrůznění do M.m.musculus a M.m.castaneus. Tuto hypotézu
podporuje fylogenetická analýza mtDNA, ze které vyplývá, že původnější linií je
M.m.domesticus, poté M.m.gentilulus a na konec M.m.castaneus a M.m.musculus. Podobný
„fylogenetický pattern“ má i 14 alel pseudogenu ψp53. Hypotéza je to zajímavá, ale bohužel
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nevysvětluje vysoký polymorfismus v centrální populaci. Navíc výsledky předchozích prácí
prováděné na mtDNA vychazejí zcela opačně (Boursot et al. 1993, Boursot et al. 1996).
Prager et al. (1998) totiž použila mitochondriální linii, která byla izolovaná po velmi dlouhou
dobu od ostatních populací. Boursot (in verb.) naznačuje, že právě v tomto je problém. Podle
něj M.m.gentilulus byl po velmi dlouhou dobu izolován od ostatních poddruhů, a proto jej
fylogenetické analýzy umisťují spolu s M.m.domesticus jako ancestrální linii, od které se
odvětvil M.m.musculus a M.m.domesticus. Je zde ještě však pseudogen ψp53. Nicméně
vzhledem k tomu, že se jedná pouze o jeden lokus, není Boursot (in verb.) příliš přesvědčen o
relevantnosti tohoto zjištění.

Obr.2 Původ a radiace myši domácí podle Boursot et al. (1993, 1996, 1997) a podle
Prager et al. (1998). Šipky naznačují pouze směr šíření, nikoliv odvětvování
jednotlivých linií.
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Jak jsem již uváděl, u M.m.domesticus proběhla zhruba před 12000 lety domestikace
v oblasti tzv.úrodného srpku (fertile crestcent) a spolu s lidmi se šířil dále do západní Evropy.
Nejprve podél Středozemního moře až na Pyrenejský poloostrov. K tomuto šíření došlo
zřejmě v několika vlnách před 10000 až 3000 lety. Následně se pak šířil na sever do střední
Evropy, kde se setkal, jak uvedu později, s M.m.musculus. M.m.musculus se na západ šířil
přes Rusko (Boursot et al. 1993, Cucchi et al. 2005, Rajabi-Maham et al. 2008). Před 6000 až
2800 lety došlo k sekundárnímu kontaktu těchto dvou poddruhů ve střední Evropě a tím, že
tyto dva poddruhy nebyly odděleny po dostatečně dlouhou dobu na to, aby se mezi nimi
vytvořila úplná mezidruhová bariéra, došlo k vytvoření tzv.hybridní zóny (Boursot et al.
1993).

Obr.3 Průběh hybridní zóny napříč Evropou. Podle Vanlerberghe et al. (1986), upraveno.

Hybridní zóna se táhne od Dánska přes východní Německo, západní část České
Republiky, Rakousko, Slovinsko, Chorvatsko, Bosnu a Hercegovinu, Srbsko a Bulharsko až
k Černému moři Obr.3 (Boursot et al. 1993). K sekundárnímu kontaktu došlo i v Číně, kde se
spolu setkaly M.m.musculus a M.m.castaneus. Zde však tvoří přirozenou bariéru řeka
Yangtse. K přímému kontaktu těchto dvou poddruhů došlo v Japonsku, kde vznikl hybrid
označovaný některými autory jako další poddruh – M.m.molossinus (Boursot et al. 1993).
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4. MECHANISMY VZNIKU POSTZYGOTICKÉ REPRODUKČNÍ
BARIÉRY
Vědci si všimli již ve 20. letech 20. století, že pokud kříží jedince dvou blízce
příbuzných druhů, pak F1 potomci jsou buď neživotaschopní anebo částečně nebo úplně
sterilní. Od této doby vznikla řada teorií, které se snaží tento jev vysvětlit. V této kapitole
bych se chtěl věnovat dvěma hlavním teoriím – chromosomální přestavbě a genovým
nekompatibilitám. Kromě těchto dvou teorií se však můžeme setkat u různých organismů i
s jinými, často velmi bizarními, formami vzniku izolačních mechanismů (Coyne & Orr 2004).

4.1. Chromosomální přestavby
Přestavba chromosomů může podle některých autorů hrát zásadní roli při vzniku
rozmnožovací bariéry. Přestože řada důkazů nasvědčuje tomu, že se tento mechanismus může
uplatnit právě při vzniku druhů, stále se však tato teorie potýká s řadou problémů a
nevyřešených otázek.
Chromosomálními přestavbami je myšleno jakékoliv přeskupení genetické materiálu
v rámci jednoho chromosomu anebo mezi dvěma či více chromosomy. Zvláště u myší se
můžeme setkat s takzvanou Robertsonovskou fúzí (viz dále) (Nachman & Searle 1995), ale i
různými inverzemi, rekombinací mezi nehomologními oblastmi jednoho či více chromosomů
nebo duplikacemi a transpozicemi genů (Riesenberg 2001). Inverze zabraňují rekombinaci
mezi homologními oblastmi během meiósy, a proto se zde mohou hromadit různé genové
kombinace, které jsou nevýhodné a vlivem rekombinace by byly odstraněny (např. t-haplotyp
viz dále) (Navarro & Barton 2003). Genové duplikace a transpozice mohou také hrát
významnou roli při vzniku mezidruhové postzygotické reprodukčně-izolační bariéry.
Trasnpozice genu způsobující tento jev byla popsána u Drosophily. Činitelem zodpovědným
za transpozici byl P element (Orr 2007).
Vědci přišli s řadou teorií, které jsou založeny na vzniku reprodukčně-izolační bariéry
právě pomocí přestavby chromosomů (Rieseberg 2001). Základní myšlenka většiny těchto
teorií je, že vznikne mutace (tj.chromosomální přestavba), která u heterozygotů způsobuje
částečnou sterilitu. Časem však dojde k jejímu rozšíření v populaci. Křížení mezi jedinci
s přestavbou a bez ní tvoří úzkou hybridní zónu – zde jsou F1 potomci částečně nebo úplně
sterilní. Bohužel tento model má jeden problém – jak by se mohli v populaci rozšířit jedinci
s přestavbou, když se tato objeví nejprve právě u heterozygotického jedince, u kterého se
předpokládá, že je částečně nebo úplně sterilní?
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Zde se nabízí několik možností, kterými lze tento problém obejít – tedy v případě, že
jsou F1 jedinci pouze semisterilní. Jednou možností je tzv. genetický drift. Ze znalostí
populační genetiky víme, že genetický drift hraje významnou roli pouze ve velmi malých a
izolovaných populacích, kde nedochází, nebo dochází jen ve velmi malé míře, k toku genů
mezi populacemi – tedy tam, kde hraje selekce pouze zanedbatelnou roli. Záleží ovšem také
na velikost selekčního koeficientu (s). Z tohoto můžeme odvodit, že pravděpodobnost fixace
chromosomální přestavby bude záležet jednak na efektivní velikosti populace, ale také na
velikosti selekčního koeficientu (Lande 1979). Z různých experimentů se ukázalo, že selekční
koeficient se pohybuje v rozmezí s = 10-3-10-1 (Nachman & Searle 1995). Lande (1979)
vytvořil matematický vztah pro výpočet pravděpodobnosti fixace v populaci vzniknuvší
chromosomální přestavby. Ze vzorce vyplývá, že při vyšších hodnotách selekčního
koeficientu, je pravděpodobnost fixace téměř nulová resp. efektivní velikost populace by
musela být velmi malá (Ne<50), aby bylo možno tento mechanismus uvažovat.
Další možností, kterou matematicky zkoumal Walsh (1982), je, že jsou přestavěné
chromosomy selekčně zvýhodněny. Teoretické modely tuto teorii podporují, otázka je ale,
zda-li jsme schopni najít odpovídající příklad tohoto jevu i v přírodě popř. v laboratoři.
Třetí možností, kterou také podrobil Walsh (1982) matematickému testování, je vliv
meiotického drivu. Teorie meiotického drivu je z pohledu evoluce a udržení se
chromosomálních přestaveb v populaci velmi přitažlivá. U této teorie není potřeba
genetického driftu, poněvadž vlivem nenáhodné segregace se může v populaci rozšířit i
přestavěný chromosom, který v heterozygotním stavu snižuje fertilitu (mechanismus
meiotického drivu viz dále). Zároveň by v populaci nemělo dojít k úplné fixaci přestavěného
chromosomu, protože se po určité době začnou uplatňovat alely, které začnou potlačovat
meiotický tah (Nachman & Searle 1995). Tito autoři však mají na mysli vznik
Robertsonovských ras v populacích myší. To, že se po určité době začnou uplatňovat alely
potlačující meiotický drive, se obecně předpokládá. Nazírání na tento mechanismus je však
dvojího druhu a je potřeba, pokud bereme tento mechanismus jako zdroj vzniku postzygotické
reprodukční bariéry (viz kapitola Meiotický drive), tyto dva pohledy rozlišit. Pokud chceme
považovat chromosomální přestavbu za zdroj reprodukční bariéry mezi dvěma liniemi,
musíme uvažovat, že k potlačení chromosomální mutace nedojde a ta se rozšíří v celé
populaci. Poté, co se setkají jedinci z populace s fixovanou chromosomální mutací s jedinci
z populace bez této mutace dojde ke vzniku neplodných F1 potomků – tedy je vytvořena
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reprodukční bariéra mezi těmito druhy 1 . Samozřejmě těchto mutací může být v obou
populacích paralelně vedle sebe větší množství. Druhý pohled se týká genových
nekompatibilit (viz kapitola Meiotický drive).
Výše zmíněné teorie ukazují, že je skutečně možné, aby se v populaci rozšířila
chromosomální přestavba, přestože u heterozygotů tento karyotyp způsobuje sníženou
fertilitu. Na obrázku (Obr.4) je znázorněn mechanismus vzniku snížené fertility 2 . Jedná se
v podstatě o jednoduchý mechanismus. Kromě toho, že může vznikat bez problémů
potomstvo, kde jedna polovina bude mít Rb chromosom, zatímco druhá polovina ponese
normální chromosom (a), může docházet právě vlivem Rb chromosomu ke špatnému
rozchodu chromosomů během meiózy I a následnému vzniku monosomiků a trisomiků, kteří
zemřou během embryonálního vývoje anebo krátce po narození (b,c) (Nachman & Searle
1995).

Obr.4 Mechanismus vzniku snížené fertility u F1 potomků heterozygotních
pro Rb chromosom. V případě a) vzniká normální potomstvo, v případě b) a
c) vznikají monosomici a trisomici. Podle Nachmana a Searlea (1995).

1

Někteří autoři uvažují vznik pouze jedné chromosomální mutace a tedy sympatrický vznik druhů bez jakékoliv
jiné vnější rozmnožovací bariéry. Příkladem takového to mechanismu jsou u myší domácích právě
Robertsonovské fúze (viz kapitola Chromosomální přestavby u myši domácí a jejich vliv na vznik postzygotické
reprodukční bariéry), kde dojde ke vzniku dynamické hybridní zóny mezi chromosomálními rasami. Do jaké
míry se ale může tento mechanismus uplatnit při vzniku reprodukční bariéry je otázkou. Každopádně by se
mohlo jednat o prvotní krok, který sníží tok genů mezi jednotlivými chromosomálními rasami.
2
Mechanismus snížené fertility v případě Robertsonovské fúze.
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4.2. Genové nekompatibility
Vznik postzygotické reprodukční bariéry mezi dvěmi populacemi/druhy nemusí
vzniknout změnou celého chromosomu popř. více chromosomů, ale vznikem nekompatibilit
buď v rámci jednoho genu (lokusu) anebo mezi více geny (Coyne & Orr 2004). V této
kapitole se chci těmto mechanismům věnovat pouze na teoretické úrovni. Až v následujících
kapitolách uvedu, jak může myš domácí posloužit při studiu genových nekompatibilit.
Nejprve bych však rád zmínil jeden jev, který s genovými nekompatibilitami úzce souvisí.
Jedná se tzv. Haldaneovo pravidlo.
4.2.1. Haldaneovo pravidlo
J.B.S Haldane roku 1922 opublikoval článek, ve kterém porovnával výsledky křížení,
která provedl jak on sám, tak i řada jeho předchůdců. Experimenty byly prováděny na
zástupcích z řádů Lepidoptera a Diptera. Všiml si dvou jevů a to, že hybridní potomstvo dvou
druhů nebo jen i vzdálených populací mělo vychýlený poměr pohlaví od očekávaného poměru
50:50 anebo byli hybridní jedinci sterilní. Všiml si také, že takto bylo vždy postiženo pouze
pohlaví s pohlavními chromosomy v heterozygotním stavu. Na základě těchto výsledků
zformuloval větu: „Pokud mezi F1 potomky dvou odlišných živočišných druhů jedno pohlaví
chybí, je vzácné nebo sterilní, jedná se vždy o pohlaví s pohlavními chromosomy
v heterozygotním stavu.“ (Haldane 1922). Tato věta byla později nazvána jako tzv.
Haldaneovo pravidlo (Wu & Davis 1993).
Haldane, přestože zaznamenával, zda-li dané pohlaví chybí anebo je pouze neplodné,
nedělal rozdíl mezi neživotaschopností a sterilitou (Haldane1922). Až Wu & Davis (1993)
označili tyto dva jevy jako zcela nezávislé, s odlišným genetickým základem. Podle těchto
autorů

je

mnohem

více

genů

způsobujících

sterilitu

než

genů

způsobujících

neživotaschopnost. Také rychlost vzniku těchto dvou jevů je odlišná. Vznik sterility F1
potomků dvou druhů nebo vzdálených populací je mnohem rychlejší než vznik
neživotaschopnosti u F1 generace (Wu 1992, Wu & Davis 1993).
Během 80. let rostla frustrace z neschopnosti vysvětlit mechanismus vzniku
Haldaneova pravidla. Proto se na přelomu 80. a 90. let 20.století objevila řada teorií viz dále.
V současné době je však nejrozšířenější jedna, kterou vytvořil již ve 40. letech Muller jako
tzv. hypotézu X-autosomálních interakcí (X-autosome interaction hypothesis), a která
v podstatě těží z Dobzhansky-Mullerovy teorie viz dále (Wu & Davis 1993, Zeng 1996). Tato
teorie je dnes označována také jako tzv. teorie dominance (Coyne & Orr 2004).
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Podle teorie dominance se nachází na X chromosomu geny, které nějakým způsobem
interagují s geny na autosomech. Tyto geny se uplatňují během embryonálního vývoje anebo
ve vývoji pohlavní soustavy a při vzniku spermií. U homogametického pohlaví (XX, ZZ)
jsou vždy přítomny obě kopie genu ležícího na X chromosomu. Tudíž u hybridů je vždy
alespoň jedna kopie schopna interakce s alelami ležícími na autosomech. Zatímco u
heterogametického pohlaví (XY, X0, ZW), kde je přítomna pouze jedna alela, se může stát, že
tato alela nebude kompatibilní s autosomální alelou pocházející z druhé populace viz
Dobzhansky-Mullerova teorie (Wu & Davis 1993, Zeng 1996, Coyne & Orr 2004).
Kromě teorie dominance Coyne & Orr (2004) uvádí ještě další 3 hypotézy („the fastermale theory“, „the faster-X theory“ a meiotický drive). Poslední ze jmenovanných –
meiotický drive – začíná být v posledních letech čím dál častěji uváděn jako možná příčina
Haldaneova pravidla. Potvrzují to i některé empirické studie (Orr 2005, Orr 2007, Macholán
et al. in press).
Podkladovou teorií pro teorii dominance, pro „the faster-X theory“ a v podstatě i pro
„the faster-male theory“ je tzv. large X-effect. Podle této teorie by mělo být ve srovnání
s autosomy přítomno na X chromosomu mnohem více genů zodpovědných za vznik
reprodukční bariéry (Orr 1997, Coyne & Orr 2004).
Podle „the faster-male theory“ by se měl u samců uplatňovat dva efekty. Geny
exprimované u samců i samic divergují stejnou mírou, ale tím, že je spermatogenese velmi
citlivý proces, který je řízen mnoha geny, dochází ke vzniku nekompatibilit právě u
hybridních samců. Druhým efektem by mohla být sexuální selekce. Geny exprimované u
samců podléhají mnohem větší selekci (kromě interakce samec-samice je zde ještě interakce
mezi samci) a vyvíjejí se tak rychleji, než geny exprimované u samic (Wu & Davis 1993).
Nicméně jak zmiňuje Coyne & Orr (2004), jedná se o teorii, která je aplikovatelná pouze na
vznik sterility, nikoliv však neživotaschopnosti. Stejně tak tuto teorii není možné použít u
taxonů, kde jsou heterozygotním pohlavím samice (např. Aves, Lepidoptera).
Podle Charlesworth et al. (1987) může být příčinou Haldaneova pravidla tzv.„the
faster-X theory“. Geny hrající při postzygotické izolaci větší roli by podle „the faster-X
theory“ měly být umístěny na X chromosomu. Charlesworth et al. (1987) vypočítal, že pokud
je evoluce zprostředkována pozitivní selekcí, tak se substituce v genech umístěných na X
chromosomu odehrávají mnohem rychleji než na autosomech. K tomu ale dochází pouze
tehdy, když pozitivní mutace jsou v průměru recesivní (hprům<0,5). Tato míra dominance však
neříká nic o tom, jak se budou geny chovat v hybridních jedincích. Nicméně tato teorie však
sama o sobě nevysvětluje Haldaneovo pravidlo. Totiž tím, že není určená míra dominance u
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hybridů, je stejná pravděpodobnost, že se budou nekompatibility vyskytovat jak u samců tak i
u samic. Řešením tohoto problému by mohlo být, že geny způsobující nekompatibility u
hybridů by byly recesivní anebo by se mohly exprimovat pouze u heterozygotického pohlaví
(Orr 1997, Coyne & Orr 2004).
Posledním z mechanismů, které by mohly být příčinou Haldaneova pravidla, je
meiotický drive,

resp. porušení systému distorter-restorter souvisejícího s pohlavními

chromosomy u F1 hybridů (podrobně viz níže).
4.2.2. Nekompatibility mezi alelami v rámci jednoho lokusu
V prvním případě máme dvě populace, ve kterých se v průběhu času zafixovaly
odlišné alely. V jedné populaci alela A a v druhé alela a. Tyto dvě alely jsou však spolu – tzn.
v heterozygotním stavu (Aa) – nekompatibilní. Zde je však stejný problém jako v případě
s chromosomálními přestavbami – jak se může v populaci rozšířit nová alela, když
heterozygot pro tuto alelu a alelu původní (Aa) je částečně nebo úplně sterilní anebo
neživotaschopný (Coyne & Orr 2004)?
Jak uvádí Coyne & Orr (2004), nemusíme hned tuto hypotézu zavrhnout. Jsou zde dvě
možnosti jak se vypořádat s hybridy se sníženou fitness. První možnost akceptuje snížení
fitness hybridů a jejich přejití tzv. adaptivního údolí. Toto je totiž za určitých podmínek
možné. Jak sem uváděl výše, ze znalostí populační genetiky víme, že se zmenšujícím se
počtem jedinců v populaci (popř. s fragmentací populace na subpopulace a omezením toku
genů mezi jednotlivými subpopulacemi) vzrůstá vliv náhodných procesů tj.genetického driftu
a naopak vliv selekce klesá. Hybridi se tak mohou v malé populaci snadno rozšířit pomocí
genetického driftu. Druhou možností je, že dochází na daném lokusu ke vzniku několika
mutací tzn. že výsledná alela A vznikla z alely ancestrální (a) přes 1 nebo více mezikroků
(alel) (Obr.5). Tyto alely tvořící mezistav mezi alelou ancestrální a výslednou alelou A
nemusely být nekompatibilní s alelou ancestrální (a).
a

AA

AA

b

AA

Aa

A2A

A1A

aa

A2A2

A1A1
A1A2

Aa

Obr.5 Genové nekompatibility v rámci jednoho lokusu. V případě a)
jsou červeně označeny kombinace alel snižující fitness. V případě
více alel b) však daný lokus nemusí projít tzv. adaptivním údolím.
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Přestože se jistě tento mechanismus může uplatnit při speciaci, druhý mechanismus –
nekompatibility mezi lokusy – je mezi evolučními genetiky akceptován mnohem častěji a čím
dál více jeho korektnost potvrzují i experimentální práce.
4.2.3. Nekompatibility mezi několika lokusy
4.2.3.1. Dobzhansky-Mullerova teorie
Teorii vzniku mezilokusových nekompatibilit podrobně rozpracovali Theodosius
Grygorovych Dobzhansky a Hermann Joseph Muller v 30. letech 20. století. V současné době
je tato teorie známa jako „Dobzhansky-Mullerova teorie“ (Orr 1995).
Základní myšlenka této teorie je, že ve dvou allopatrických populacích se v průběhu času
hromadí mutace, které však na daném genetickém pozadí nejsou škodlivé. Nicméně situace se
změní v okamžiku, kdy se jedinci z těchto dvou populací setkají. Totiž nové alely z jedné
populace nebyly „testovány“ na genetickém pozadí populace druhé. U hybridů se tak setkají
geny, jejichž alely nejsou kompatibilní s alelami jiných genů což vede k tomu že hybridi jsou
sterilní anebo neživotaschopní (Orr 1995). Jak poznamenává Ridley (2004), DobzhanskyMullerův model překonává předešlé teorie v tom, že jedinci nemusí projít tzv. adaptivním
údolím.
V případě dvou lokusů bude situace vypadat následovně (Obr.6). Původní stav je aabb.
V průběhu času dojde v jedné populaci k fixaci např. alely B tj. aaBB a v populaci druhé
dojde k fixaci alely A tj. AAbb 3 . Při křížení jedinců z těchto dvou populací vznikne hybrid
AaBb, který bude buď sterilní anebo neživotaschopný. Při vzniku a fixaci alely
v allopatrických populacích je důležité zmínit, že přechodná stádia – tzn. heterozygoti Aabb a
aaBb jsou normálně životaschopní a fertilní. Pokud by tomu tak nebylo, tak by byli
samozřejmě odstraněni selekcí z populace. Nicméně před tím než dojde k fixaci (jestli k ní
vůbec dojde), může být výskyt nekompatibilit v populaci polymorfní. Toto se podařilo
prokázat při mezidruhovém křížení inbredních kmenů myší odvozených od volně žijících
M.m.musculus a M.m.domesticus (Vyskočilová et al. 2005, Good et al. 2008). Good et al.
(2008) z toho usuzují, že v raných stádiích speciace zřejmě hraje důležitou roli genetický drift
a frekvenčně závislá selekce.

3

To, zda-li jsou písmena velká nebo malá, neimplikuje žádný stupeň dominance!

19

Obr.6 Obrázek popisuje Dobzhansky-Mullerovu teorii vzniku mezilokusových nekompatibilit.

4.2.3.1.1. Model vzniku nekompatibilit Dobzhansky-Mullerovou teorií
Zde bych se chtěl trochu podrobněji zabývat tímto modelem, který matematicky
formuloval Orr (1995) a Orr & Orr (1996) o rok později více rozpracovali. Zvolili si
následující přístup viz obr. Dvě allopatrické populace začínají s identickou alelou na všech
lokusech (a, b, c,…). Nicméně s postupujícím časem se na lokusech hromadí odlišné alely. Již
z obrázku je vidět, že množství interakcí a tedy množství možných nekompatibilit narůstá
rychleji než lineárně. Z obrázku je také zřejmé, že jsou dva typy interakcí potenciálně
způsobujících nekompatibility: 1) mezi alelami, které jsou odvozené v obou populacích, 2)
mezi alelou v jedné populaci odvozenou a alelou v druhé populaci ancestrální. První případ je
zcela zřejmý, v druhém případě je však nutná jedna podmínka a to, že na lokusu, ve kterém je
alela ancestrální, musí být v druhé populaci (ze které pochází i odvozená alela z druhého
lokusu, která je nekompatibilní s alelou ancestrální) alela odvozená. Třetí typ interakce (tj.
mezi dvěma lokusy s ancestrálními alelami) logicky nemůže způsobovat nekompatibility.
Poslední vlastností, kterou lze z obrázku odvodit je, že vztah mezi nekompatibilitami bude
asymetrický. Toto potvrzují některá křížení inbredních kmenů, ale i chování jednotlivých částí
chromozomů v hybridní zoně viz dále.
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Obr.7 Schéma popisuje model, který navrhl Orr (1995).
Šipky představují všechny potenciální nekompatibility,
šipky červené nekompatibility mezi alelou odvozenou a
aleou původní. Podle Orr (1995).

Orr (1995) podrobil matematické analýze řadu dalších vlastností. Jednou z takových
vlastností je míra reprodukční izolace (počet nekompatibilit) tj. můžeme vypočítat, za jak
dlouho po oddělení populací dojde ke speciaci. K tomu však musíme vědět, kolik
nekompatibilit se musí nahromadit mezi genomy, aby došlo ke speciaci. Toto nám však
bohužel nezodpoví žádný model – hladinu, po jejímž překročení dojde ke speciaci, si musíme
nastavit sami, na základě zkušeností z experimentů a pozorování v přírodě (křížení inbredních
kmenů, hybridní zóny viz dále). Orr & Orr (1996) označují tuto hladinu jako C a při
výpočtech uvažují 5 nekompatibilit (C = 5) mezi dvěma populacemi. Vztah mezi počtem
nekompatibilit a počtem substitucí je určen vztahem

I =

K 2p
,
2

kde I je průměrný počet nekompatibilit, K je celkový počet substitucí, p je pravděpodobnost,
že odvozená alela bude nekompatibilní s každým z lokusů v populaci, ve kterém proběhla
substituce (Orr 1995). Ze vzorce vidíme, že počet nekompatibilit narůstá se čtvercem počtu
substitucí. Orr (1995) tento nárůst označuje jako „efekt sněhové koule“ (snowball effect). Orr
(1995) však předpokládá, že mezi oběma populacemi nedochází k toku genů. Kondrashov
(2003) však prokázal, že pokud mezi populacemi dochází k toku genů, nárůst počtu
nekompatibilit je spíše lineární.
Při vzniku genových nekompatibilit by nás také zajímalo, zda-li se jedná o
nekompatibility mezi dvěma lokusy anebo se zde uplatňuje interakce 3 a více lokusů. Orr
(1995) vytvořil vzorec popisující frakci všech možných drah spojujících teoretického předka
se známými konečnými genotypy:
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kde n je celkový počet lokusů podílejících se na vzniku nekompatibility a m je počet lokusů
z celkového počtu n, kde hybrid a jeden konečný genotyp nesou stejnou alelu. Hodnota frakce
vynesená do grafu v závislosti na počtu lokusů názorně ukazuje, že je mnohem
pravděpodobnější vznik komplexních nekompatibilit, na kterých se podílí více lokusů Obr.8.
Nicméně z grafu je také vidět, že interakce více jak 6 – 7 lokusů má zhruba stejnou frakci
možných drah. Tudíž, jak uvádí Orr (1995), není potřeba předpokládat, že se na vzniku
nekompatibilit podílí velké množství (až 20) lokusů, jak naznačuje Cabot (1994).
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Obr.8 Frakce drah (F) ze všech možných drah v závislosti na počtu lokusů
(n).

Orr & Orr (1996) analyzovali jaký má vliv na rychlost speciace struktura populace.
Postupně rozdělovali populace na čím dál více subpopulací (2-25) a pozorovali, jak se v takto
strukturovaných populacích uplatňuje genetický drift a pozitivní selekce, a který z těchto jevů
se pravděpodobně uplatňuje při speciaci. Výsledek byl zajímavý – v případě, že se při vzniku
nekompatibilit uplatňuje genetický drift, nemá struktura populace a její rozdělení na libovolný
počet subpopulací žádný vliv na rychlost speciace. V případě pozitivní selekce však čas nutný
ke speciaci lineárně narůstá s počtem subpopulací. Nicméně Orr & Orr (1996) však
neuvažovali tok genů mezi populacemi. Jak o pár let později prokázali Church & Taylor
(2002) to, zda-li a jakou mírou probíhá tok genů mezi subpopulacemi, hraje velmi důležitou
roli při vzniku genových nekompatibilit a speciaci samotné. Při testování svých modelů
uvažovali různou míru toku genů mezi populacemi (0 ≤ m ≤ 1), různý počet subpopulací (2, 5,
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10, 20) a 250 lokusů. Jak je vidět na grafech obr, s rostoucí mírou fragmentace populace je
vyžadován mírný tok genů (m = 0,05), aby mohla pozitivní selekce zafixovat dostatečné
množství nekompatibilit nutných ke speciaci. Autoři také testovali jaký se ustaví „pattern“ co
se týče počtu nekompatibilit v závislosti na poloze populace mezi jednotlivými
subpopulacemi. Zajímavé bylo, že při výchozím počtu 10 subpopulací po určité době vznikly
tři populace sestávajících ze subpopulací (1-4, 5-8, 9-10). V rámci těchto populací nebyly
přítomny mezi jednotlivými subpopulacemi žádné nekompatibility, ale jednotlivé populace
mezi sebou nahromadily velké množství nekompatibilit.
4.2.3.2. Meotický drive
Dalším mechanismem řadícím se mezi genové nekompatibility je meiotický drive.
Tohoto mechanismu si všimli genetici již v první polovině 20. století při studiu genetiky
octomilek. Na základě vychýleného pohlavního indexu u Drosophila obscura byl Gershenson
v roce 1928 první, kdo si všiml tohoto jevu (Sandler & Novitski 1957). Až do 90.let 20.století
se však tento mechanismus považoval za nepříliš významný a neuvažovalo se, že by se mohl
nějakým způsobem uplatňovat při vzniku postzygotické izolace během speciace (Coyne &
Orr 2004). Až Frank (1991) a Hurst & Pomiankowski (1991) podrobně rozebrali tuto teorii a
ukázali, jaký má právě při vzniku postzygotické izolace potenciál.
Meiotický drive se může odehrávat jak mezi chromosomem X a Y, tak i mezi
homologními páry autosomů. Nicméně pohlavní chromosomy jsou k tomuto jevu a
následnému uplatnění během vzniku unisexuální sterility a neživotaschopnosti velmi vhodné.
Mají totiž na rozdíl od autosomů dvě zajímavé vlastnosti (Frank 1991). To činí meiotický
drive velmi svůdným z pohledu Haldaneova pravidla. Ještě před tím, než se budu věnovat
těmto vlastnostem, popíši, co to vlastně meiotický drive je.
Během meiózy se předpokládá, že dochází k náhodnému rozestupu chromatid do
jednotlivých gamet a tím pádem by měl být poměr gamet nesoucích genom od otce a genom
od matky 50:50. Poměr samců a samic vzniknuvších z těchto gamet by měl být tudíž taky
50:50 (Sandler & Novitski 1957). Skutečnost je však trochu jiná. Frank (1991) uvádí jako
možný mechanismus vzniku meiotického drivu existenci dvou lokusů, které se nacházejí v
silné vazebné nerovnováze (je jedno, zda-li leží blízko sebe anebo se nachází na úseku, který
prostě jen nerekombinuje). Jeden nazývá jako „distorter“ a druhý jako „restorter“. Distorter
slouží ke zvýšení pravděpodobnosti (1 > p > 0,5), že se dostane gameta, ve které se nachází,
do příští generace. Toho dosáhne tím, že nějakým způsobem zničí gametu nesoucí homologní
chromosom. Mechanismem, kterým druhou gametu zničí, by mohla být třeba produkce
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toxinu. Restorter pak slouží k tomu, že tato gameta není například zmiňovaným toxinem
zahubena také tzn. poskytne gametě určitou formu „rezistence“. Nově se jako další možný
mechanismus uvádí kompetice centromer (Henikoff et al. 2001, Henikoff & Malik 2002). Tito
autoři totiž zjistili, že přestože je třeba, aby sekvence v oblasti centromery byla zachována ke
správné funkci mitotického vřeténka – tzn. při rozchodu chromosomů ať již při mitóze anebo
při meióze, dochází k velmi rychlé evoluci této sekvence. V oblasti centromer se nachází
místo klasického histonového proteinu H3 jeho varianta nazvaná jako CenH3. Protein H3
patří mezi jeden z nejvíce konzervovaných známých proteinů. CenH3 však vykazuje naopak
naprosto opačný trend – sekvence CenH3 se vyvíjí velmi rychle a zároveň velmi diverguje od
centromerické sekvence. Autoři studie uvádějí, že se zřejmě jedná o adaptivní mechanismus
proteinu snažící se „dohnat“ rychle se vyvíjející sekvenci centromerické DNA. Jedná se tedy
o hezký příklad červené královny. Tato rychlá evoluce centromer povede ke vzniku různých
variant v populaci a následné kompetici mezi jednotlivými centromerami během meiózy. Ta
varianta, která bude při kompetici úspěšná, se může následně rozšířit v populaci. V současné
době nejsou důkazy, které by poukazovaly na význam kompetice centromer při vzniku
postzygotické reprodukčně-izolační bariéry. Možností, kde by se však mohla právě kompetice
centromer uplatnit, je chromosomální speciace – umožní tak třeba rozšíření translokace, která
je u hybridů nevýhodná (viz chromosomální speciace).
Ať se však již jedná o systém distorte-restorter anebo o kompetici centromer dojde
k vychýlení poměru pohlaví v následující generaci (v případě kompetice centromer musí mezi
sebou kompetovat centromery z X a Y chromosomů). Toto vychýlení poměru pohlaví bude
značně nevýhodné pro pohlaví, které bude zastoupeno s nižší frekvencí a celý systém se tak
bude snažit dostat do optimálního stavu tj.zpět k poměru 50:50. Proti vychýlení poměru
pohlaví se tedy bude značně uplatňovat selekce (Sandler & Novitsky 1957). V případě, že se
bude jednat o systém distorter-restorter, jak uvádí Frank (1991), bude na homologním
chromosomu vyvíjen selekční tlak na vznik tzv. „supresorů“, které vrátí poměr pohlaví zpět
k výchozímu stavu (50:50). Časem se tak nahromadí řada distorterů a jejich supresorů.
Supresor pro daný distorter ležící na X chromosomu nemusí být přítomen pouze na Y
chromosomu, ale také na kterémkoliv autosomu. Jako zdroj sterility a neživotaschopnosti
slouží jednak interakce X-Y a jednak X-autosom. Pokud se ve dvou alopatrických populacích
nahromadí v těchto systémech podléhajících drivu řada mutací, dojde pak při setkání jedinců
z těchto populací k interakci nekompatibilních supresor-distorter párů. V nejlepším případě
dojde pouze k vychýlení poměru pohlaví, ovšem je dost pravděpodobné, že spíše dojde ke
vzniku postzygotické izolace – například gamety nesoucí X a Y se navzájem „zničí“ (Frank
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1991, Hurst & Pomiankowski 1991, Orr et al. 2007). Vědcům badajícím na octomilkách rodu
Drosophila se podařilo před několika lety meiotický drive mezi dvěmi alopatrickými
populacemi identifikovat (Orr 2005). Orr (2005) zmapoval, že geny, které se účastní vzniku
postzygotické izolace leží ve stejných oblastech na chromosomech jako geny uplatňující se
při meiotickém drivu. Zřejmě se nejedná o mechanismus, který by sám o sobě vysvětlovat
veškeré aspekty postzygotické izolace, jeho význam je však v průběhu speciace
nezanedbatelný (Orr 2007). Stejně tak byla přítomnost meiotického tahu prokázána u myši
domácí viz dále.

25

5. CO NÁM MŮŽE MYŠ DOMÁCÍ ŘÍCI O VZNIKU POSTZYGOTICKÉ
REPRODUKČNÍ BARIÉRY?
5.1. Chromosomální přestavby u myši domácí a jejich vliv na vznik
postzygotické reprodukční bariéry
Myš domácí je velmi vhodný modelový organismus ke studiu chromosomálních
přestaveb. Vzhledem k tomu, že je myší karyotyp složen ze 40 akrocentrických chromozomů
(2n), velmi snadno podléhá tzv. Robertsonovské translokaci, kdy dochází ke spojení
centromer dvou nehomologních chromosomů a vzniká tak metacentrický chromosom značený
podle mezinárodní nomenklatury Rb(chr1.chr2) (Nachman & Searle 1995).
Mechanismus vzniku Robertsonovské translokace je následující: během interfáze
dochází v buněčném jádru ke vzniku klastru tvořeného centromerami, kdy dojde k
nehomologní rekombinaci satelitní DNA 4 , která je na všech chromozomech u poddruhu Mus
musculus domesticus velmi podobná (Capanna & Castiglia 2004). Toto zřejmě souvisí
s faktem, že u poddruhu M.m.domesticus můžeme najít až 40 různých chromosomálních ras,
které vznikly Robertsonovskou fúzí. Jiná situace je však u poddruhu M.m.musculus, kde jsou
satelitní oblasti na různých chromozomech značně heterogenní a Robertsonovskou translokaci
zde téměř nenajdeme (Nachman & Searle 1995).
Co nám tedy může říci myš domácí o vzniku postzygotické reprodukční bariéry
chromosomálními přestavbami? Jak uvádí Nachman & Searle (1995), u myši domácí se
vzhledem k demové struktuře populací předpokládalo, že je možné vlivem malého genového
toku dosáhnout fixace Rb chromosomu pouze pomocí genetické tahu. S rozvojem moderních
populačně-genetických technik se však zjistilo, že tok genů je i mezi demy značně vysoký,
navíc analýza MHC genů prokázala, že jsou rozmnožující se páry nepříbuzné. Spíše tedy
připadá v úvahu selekční zvýhodnění jedinců s chromosomální přestavbou. Z tohoto hlediska
jsou velmi vhodným modelem právě Robertsonovské rasy myší domácích. Některé práce
naznačují, že jsou rozdíly v míře agresivity a v pohlavním výběru mezi Rb rasami a jedinci
s normálním karyotypem (Sage & al. 1993). Určitý rozdíl v geografické distribuci Rb ras a
ostatních myší, který by odpovídal selekčnímu zvýhodnění v různých podmínkách, byl

4

Centromery obsahují satelitní DNA, což jsou tzv. „repeaty“ tj. opakující se krátké motivy DNA složené
z několika desítek až stovek párů bazí. Můžeme je rozdělit na dva typy. Jeden tvoří 10% genomu a je tvořen 334
bp dlouhými repeticemi, které se opakují na 6 až 10 Mbp dlouhém úseku. Druhý pak zaujímá pouze 1% z celého
genomu, délka jednotlivých repetic je mnohem kratší (120 bp), opakují se také na mnohem kratším úseku – mezi
250 až 500 kbp (Lanneluc et al. 2005, Capanna et Castiglia 2004). V této oblasti je tzv. MTOC (microtubule
organizing center), kam se během mitózy naváže komplex proteinů a vytvoří tzv. kinetochor, kde dochází
k syntéze a degradaci mikrotubulů tvořících mitotické vřeténko (Lewin 2004).

26

zaznamenán v populaci myši domácí v Tunisku (Said & Britton-Davidian 1991). V podobné
práci provedené v severní Itálii však autoři nezaznamenali žádné preference jednotlivých ras
vůči ekologickým podmínkám (Hauffe & Searle 1993).
Z výše uvedených prací týkajících se selekčního zvýhodnění Rb chromosomálních ras
lze odvodit, že v určitých případech může chromosomální přestavba zvýšit fitness
homozygotů s Rb chromozomem, ale toto zvýšení fitness nemusí být v žádném případě
pravidlem.
K tomu, aby se chromosomální přestavby uplatnily při vzniku postzygotické
reprodukční bariéry, je také nutné, aby měli heterozygoti sníženou fitness. Skutečně je ale
fertilita snížená u těchto heterozygotů? Komplexněji se tím to problémem zabýval Wallace et
al. (2002). Tito autoři křížili myši M.m.domesticus s různým počtem Rb chromosomů
s myšmi s normálním karyotypem a zjistili, že F1 potomci mají skutečně sníženou fertilitu
anebo jsou úplně sterilní. Dokonce míra této sterility korelovala s počtem metacentrických
(Rb) chromosomů přítomných v genomu.
V současné době byl nově identifikován molekulární mechanismus vzniku samčí
hybridní sterility u myši vlivem chromosomální přestavby v heterozygotním stavu. Homolka
et al. (2007) zjistili, že přítomnost chromosomální přestavby způsobuje neúplnou synapsi
(vzniku tzv. synaptonemálního komplexu 5 ) homologních chromosomů během meiósy I. Tyto
neúplné synapse jsou asociovány s XY tělískem 6 v primárních spermatocytech, kde narušují
inaktivaci pohlavních chromosomů během meiósy. Dochází totiž k modifikaci histonů
v místech narušené synapse a tzv. meiotickému umlčování chromatinu s narušenou synapsí
(the meiotic silencing of unsynapsed chromatin – MSUC). Tento proces byl u myši prokázán
na přestavěném chromosomu 17. Molekulární aparát, který zodpovídá během meiosy za
inaktivaci X chromosomu, je zřejmě vytížen inaktivací přestavěných chromosomů a dochází
tak následně k poruchám v inaktivaci X chromosomu.

5

Synaptonemální komplex je tvořen jednak spojením sesterských chromatid pomocí kohesinů a následně
spojením homologních chromosomů pomocí Zip proteinů v průběhu meiotického dělení (Lewin 2004).
6
XY tělísko je oblast v jádru, kde jsou u spermatocytů savců situovány pohlavní chromosomy a kde nedochází
k transkripci ani k homologní rekombinaci (Handel 2004).
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5.2. Genové nekompatibility podílející se na vzniku postzygotické
reprodukční bariéry u myši domácí
5.2.1. Geny zodpovědné za vznik hybridní sterility u myši domácí
Podle některých autorů by se mělo na vzniku hybridní sterility podílet velké množství
genů (i více jak 100) (Wu & Palapoli 1994). Tito autoři se však zabývali situací u Drosophily.
Orr (1995) o rok později matematickým modelem prokázal, že ke vzniku genetické izolace
mezi dvěma druhy stačí pouze pár genů viz vzorec a graf. Z grafu je názorně vidět, že
pravděpodobnost vzniku nekompatibilit (frakce drah F) roste s rostoucím počtem lokusů
podílejících se na těchto nekompatibilitách. Nicméně od 6-7 lokusů však stoupá tato
pravděpodobnost jen nepatrně. Toto zmiňuje také Forejt (1996) v případě myši domácí –
uvádí, že na vzniku hybridní sterility se podílí 5 známých genů. Doposud bylo křížením, ať již
jednotlivých poddruhů Mus musculus anebo Mus musculus a blízce příbuzných druhů
(M.spretus, M.macedonicus), identifikováno 9-10 lokusů. Hledání konkrétních genů však
stále pokračuje a zdaleka se neblíží svému konci.
Jen ve stručnosti zde uvedu, jak probíhá mapování jednotlivých lokusů zodpovědných
nejen za vznik hybridní sterility. Chceme-li najít chromosom, na kterém daný lokus(y) leží,
můžeme tak učinit pomocí tzv. konsomických kmenů tj.kmenů obsahujících jeden vnesený
chromosom z jiného kmene popř.druhu. Pokud jedinci s vneseným chromosomem z jiného
kmene/druhu projevují abnormální fenotyp, je možné usuzovat, že se na chromosomu zřejmě
nachází geny, které epistaticky interagují s jinými geny na jiných tomu druhu vlastních
chromosomech (Silver 1995).
Chceme-li identifikovat oblast, kde námi hledaný lokus leží, můžeme použít analýzu
QTL (Quantitative Trait Loci). Část chromosomu nebo celý chromosom pokryjeme určitým
množstvím kmenově/druhově specifických markerů. Jedince z dvou kmenů/druhů křížíme,
poté co dostaneme F1 potomky, křížíme je navzájem za vzniku F2 potomků (intercross). U F2
poté sledujeme danou vlastnost a zároveň kontrolujeme pomocí markerů, které části genomu
jdou spolu se sledovanou vlastností. Pomocí dat z jednotlivých křížení lze potom snadno
dopočítat pravděpodobnost, že se lokus zodpovědný za danou vlastnost nachází na určitém
místě na chromosomu (Hedrick 2005, pp. 650-658).
Prvním lokusem podílejícím se na vzniku hybridní sterility, který byl u myši nalezen,
je Hst1 (Hybrid sterility 1) ležící na 17 chromosomu (Forejt & Iványi 1975). Autoři tento
lokus nalezli křížením laboratorních kmenů C57BL/10 a C3H/Di a divokých M.m.musculus.
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C3H/Di je inbrední laboratorní kmen odvozený od M.m.domesticus. Původ C57BL/10 není již
tak jasný, podle recentní studie (Frazer 2007) je genom tohoto kmene mozaikou všech 4
poddruhů (68% domesticus, 10% molossinus, 6% musculus, 3% castaneus a 13% neznámého
původu). U M.m.musculus byl tento lokus nazván Hstw. Jak u laboratorních kmenů, tak i
v populaci divokých M.m.musculus byly identifikovány dvě formy (alely) Hst1 a Hstw (Hst1s
a Hst1f, Hstws a Hstwf). Alely s indexem s, způsobovaly při křížení C57BL/10 s M.m.musculus
(tedy Hst1s a Hstws) u F1 samců sterilitu. Potomstvo ostatních možných křížení bylo normálně
plodné. Jak uvádí Forejt (1996), alela Hst1s zřejmě není tzv. nulová (tj. neobsahuje mutaci,
která by znemožňovala fungovaní produktu tohoto genu), protože homozygoti Hst1s/ Hst1s
jsou normálně plodní. Zřejmě se tedy jedná o epistatickou interakci Hst1 a jiných
„sterilitních“ genů.
Jako produkty kandidátních genů na lokusu Hst1 byly vybrány TATA-binding protein
(Tbp) a jednotka proteasomu beta 1 (Psmb1) (Trachtulec et al. 2005). Podle autorů dochází
k jejich akumulaci během spermatogeneze. Kromě těchto dvou genů bylo vybráno několik
dalších možných kandidátů. V současné době se však považuje za nejlepšího kandidáta gen
Prdm9, který způsobuje zástavu spermatogeneze u myších hybridů (Forej et al. nepubl.).
Po Forejtovi a Iványim (1975) pokračovali v křížení Bonhomme et al. (1978). Křížili
M.m.domesticus a příbuzný druh M.spretus. Guenetovi et al. (1990) se poté podařilo pomocí
těchto křížení nalézt další 4 kandidátní lokusy – Hst3, Hst4, Hst5, Hst6.
Hst3 lokus leží blízko pseudoautosomální oblasti (PAR) 7 na telomerickém konci X
chromosomu (Guenet et al. 1990). Podle Gueneta et al. (1990) je lokus Hst3 zodpovědný za
snížení váhy testes a špatný rozestup X a Y chromosomu během meiosy. Oka et al. (2004)
provedli křížení mezi C57BL/6J (původ viz C57BL/10) a MSM/Ms (MSM/Ms je inbrední
kmen odvozený M.m.molossinus) a snažili se pomocí konsomického kmene identifikovat
lokus zodpovědný právě za redukci váhy testes a morfologické poškození spermií. Lokus
mapoval na chromosomu X do oblasti blízko PAR – mezi markery DXMit97 a DXMit249
(cca 50 – 70 cM) s tím, že oblast s největší pravděpodobností výskytu tohoto lokusu ležela
mezi DXMit4 a DXMit249 (cca 57 – 70 cM). Oblast PAR leží mezi markery DXMit249 a
DXMit160 (>70 cM). Kromě tohoto lokusu zodpovědného za rekukci váhy testes Oka et al.
(2004) identifikovali další 3 lokusy na X chromosomu zodpovědné za morfologii hlaviček
spermií. Byly nazvány Sha1, Sha2 a Sha3 viz dále.

7

Pseudoautosomální oblasti jsou na X a Y chromosomu homologické – v těchto místech dochází k rekombinaci
mezi X a Y chromosomem během samčí meiosy (Perry et al. 2008).
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Lokusy Hst4, Hst5 a Hst6 byly identifikovány stejně jako lokus Hst3 křížením
M.m.domesticus a M.spretus. Všechny 3 leží na chromosomu 17 těsně spojeny v oblasti
4.inverze t-haplotypu (viz meiotický drive). Vlivem těchto čtyř inverzí nedochází v této části
chromosomu k rekombinaci (chybí homologie s druhým chromosomem). O několik let
později byl identifikován křížením M.m.domesticus (C57BL/6) a M.spretus lokus Hst7 ležící
také na chromosomu 17, ale tentokrát pravděpodobně mezi 1. a 2.inverzí t-haplotypu (Pilder
1997). Křížením M.macedonicus a C57BL/6 zjistili Elliott et al. (2001) lokus Ihtw1
(Interspecific hybrid testis wight 1) v blízkosti PAR zodpovědný za váhu testes. V následující
studii pak Elliott et al. (2004) prokázali pomocí QTL asociaci tohoto lokusu se 17
chromosomem, na kterém leží v proximální části několik již dříve identifikovaných genů viz
výše a jejich společný vliv na váhu testes.
Pomocí QTL bylo vytipováno další místo podílející se na vzniku hybridní sterility,
tentokrát v centrální části X chromosomu (Oka et al. 2004; Storchová et al. 2004). Obě studie
nezávisle na sobě našli lokus, jehož geny jsou podle Oka et al. (2004) exprimovány v testes.
Storchová et al. (2004) identifikovali křížením M.m.musculus (PWD/Ph) a C57BL/6J a
nazvali jej Hstx1. Lokus mapoval do blízkosti DXMit119 (29,5 cM – MGI pozice nebo 34,1
cM – pozice na základě backcrossu 346 jedinců). Oka et al. (2004) křížili C57BL/6J a
MSM/Ms. Jako kandidátní identifikovali gen Sha2, který leží blízko Shx1 (29 cM), u nějž
byla již prokázána spojitost se vznikem sterility. Kromě Sha2 Oka et al. (2004) identifikovali
další dva lokusy na X chromosomu – Sha1 a Sha3. Sha1 leží mezi DXMit89 a DXMit50 (3,0
– 14,1 cM), Sha3 pak mezi DXMit95 a DXMit249 (43,0 – 70,5 cM). Podle těchto autorů hrají
geny Sha (Sperm head abnormality) klíčovou roli v morfogenezi hlaviček spermií. Při
srovnání grafů a vzdáleností (cM) jednotlivých markerů z obou studií však zjistíme, že se
pozice příliš neshodují. Toto však může být způsobeno faktem, že obě studie používají jiné
markery, stejně tak i vzdálenosti jednotlivých markerů (v cM) mohou být odlišné. Navíc
Storchová et al. (2004) pokryli centrální část X chromosomu markery mnohem jemněji než
Oka et al. (2004).
Oka et al. (2007) se podařilo identifikovat pomocí analýzy QTL F2 potomků
C57BL/6J a MSM/Ms identifikovat další 3 lokusy – Hx1 ležící na chromosomu 1 a Hx2 a
Hx3 ležící na chromosomu 11. Podle těchto autorů všechny 3 interagují s X chromosomem a
jsou zodpovědné za tvar hlavičky spermie. In vitro experimentem bylo prokázáno, že spermie
s defektem hlavičky mají problém s průnikem přes zonu pellucidu.
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5.2.1.1. Mapování speciačních genů pomocí klin hybridních zón
Kromě analýzy QTL lze lokusy podílející se potenciálně na vzniku genetické izolace
mezi dvěma populacemi/druhy identifikovat pomocí analýzy tzv. klin hybridní zóny. Práce
není primárně zaměřena na hybridní zóny, proto se zde o nich zmíním jen okrajově a budu se
věnovat samotným klinám a tomu, jak je lze využít při mapování speciačních genů.
Hybridní zóny jsou v podstatě místa sekundárního styku dvou populací/druhů, které
nebyly odděleny dostatečně dlouhou dobu na to, aby se mezi nimi vytvořila úplná
reprodukční bariéra. Nicméně k vytvoření alespoň částečné bariéry došlo (Boursot et al.
1993). Předpokládá se, že F1 hybridi mají sníženou fitness, tudíž hybridní zóna je udržována
trvalým příchodem jedinců rodičovských druhů a částečnou selekcí proti F1 hybridům.
Selekce je částečná, tudíž dochází ke křížení F1 a následnému vzniku F2 a vyšších generací a
jejich zpětnému křížení s rodičovskými druhy. V závislosti na tom, jak se jednotlivé úseky na
chromosomech podílejí na vzniku reprodukční bariéry, je na nich také uplatňována větší či
menší míra selekce (Slatkin, 1973). Situace je v podstatě obrácená jako v případě mapování
pomocí QTL (kde experimentátor uplatňuje pozitivní selekci jedinců s fenotypem snížené
fertility). Na pozadí jednoho z rodičovských druhů se v hybridní zóně přenese úsek genomu
z druhého rodičovského druhu. Pokud se na tomto úseku nachází geny zodpovědné za vznik
genetické izolace budou mít tito jedinci vlivem Dobzhansky-Mullerových nekompatibilit
(tj.interakcí s geny na jiném chromozomu) pravděpodobně sníženou fitness a budou
selektováni z populace. To následně určuje, které části chromozomů budou introgresí pronikat
do genomů rodičovských druhů. To, jak určité úseky chromosomů pronikají přes hybridní
zónu, lze popsat pomocí klin. Klina v podstatě vyjadřuje změnu frekvence daného lokusu
resp.markeru, který sledujeme napříč hybridní zónou. Pokud sledujeme pouze jeden neutrální
nebo téměř neutrální marker (tzn.není ve vazbě s žádným lokusem, který by byl pod selekcí),
pak klinu popisuje hyperbolický tangens, který je v podstatě kombinací exponenciálních
funkcí ex a e-x. Průnik neutrálního markeru přes hybridní zónu tak se vzdáleností od středu
hybridní zóny exponenciálně klesá popř. roste inverzně exponenciálně. Zápis celé funkce pak
vypadá následovně:
,
kde p(xi) je frekvence alely v i-tém místě, (xi-c) je vzdálenost od centra (c) a w je šířka kliny
(Obr.9).

31

1
0.9
0.8
frekvence alely

0.7
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0
50

40

30

20

10

0

10

20

30

40

50

vzdálenost od centra zóny
Obr.9 Znázornění kliny při rozdílné šířce (w). Šířka kliny je v rozmezí od 5 km (tmavě červené) až po
100 km (tmavě modrá). Změna šířky kliny je po 5 km.

V případě, že je marker ve vazbě s lokusem pod selekcí, je změna frekvence mnohem
rychlejší (tj.klina je strmější) (Barton & Hewitt 1985). Pokud pak je lokus ještě navíc
v interakci s jiným lokusem má klina schodovitý tvar. Oba případy jsou popsány
matematickými vzorci, které zde však nebudu rozebírat (např. Macholán et al. 2007).
Řada studií sledovala průchod celých chromosomů i jejich jednotlivých částí přes
hybridní zónu myši domácí. Jako první popsali chování Y chromosomu v hybridní zóně
v Bulharsku a Dánsku Vanlerberghe et al. (1986). Autoři porovnávali introgresi Y
chromosomu z M.m.domesticus do M.m.musculus a vice versa. Zjistili, že ve srovnání
s mitochondriální DNA a autosomálními lokusy průchod Y chromosomu buď neexistuje
anebo je minimální. Následné dvě studie prokázali, že pohlavní chromosomy prostupující přes
hybridní zónu jsou pod silnou selekcí (Tucker et al. 1992; Dod et al. 1993). Při frekvenční
analýze markerů napříč hybridní zónou měli markery na chromosomech X a Y mnohem
strmější kliny, než markery na autosomech. Tucker et al. (1992) studovali transekt v jižním
Německu a západním Rakousku. Sledovali 2 markery z chromosomu X (DXWas68 a
DXWas31). Šířka kliny pro Y chromosom a pro DXWas68 byla 4,0 a 3,9 km. Pozice lokusu
DXWas68 na chromosomu X je 7,8 cM (MGI), což neodpovídá žádnému výše uvedenému
lokusu identifikovanému pomocí QTL. DXWas31 na rozdíl od prvého zmiňovaného měl šířku
kliny mnohem širší (w=9,9 km). Tento lokus leží na distálním konci chromosomu X (68 cM
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podle MGI). Ve srovnání s autosomálními lokusy (wprům= 15,65 km) je šířka kliny pro
DXWas31 stále úzká tzn.že ať již lokus samotný nebo jeho okolí je v hybridní zóně vystaveno
selekci. Oka et al. (2004) identifikovali v distální části X chromosomu při křížení
M.m.domesticus x M.m.molossinus lokus zodpovědný snížení váhy testes (57-70 cM). Stejně
tak Storchová et al. (2004) identifikovali při křížení M.m.musculus (PWD/Ph) a C57BL/6J
lokus v distální části X chromosomu, který byl zodpovědný za snížení váhy testes a za počet
spermií.
Dod et al. (1993) použili 3 markery na X chromosomu (DXPas2, DXPas1 a Hprt)
v hybridní zóně v dánsku. Tito autoři však neuvádí šířku klin, proto nelze přímo srovnat
rozdíly mezi jednotlivými chromosomy. Uvádí však, že nejstrmější klinu má lokus DXPas2
(44 cM), zbylé dva lokusy – DXPas1 (67 cM) a Hprt (17 cM) klinu již tak strmou nemají.
Lokus DXPas1 by stejně jako DXWas31 by měl mít menší šířku kliny.
Šířky jednotlivých klin u různých studií nelze přímo porovnávat – šířka kliny je funkcí
času (w = √2πσ2t), kde σ je míra disperze jedinců a t je počet generací, které uběhly od styku
dvou druhů (tj. od vytvoření hybridní zóny) – tzn. čím starší bude hybridní zóna, tím bude
klina širší (Barton & Hewitt 1985). Hybridní zóna myši domácí je zřejmě na různých místech
různě stará. Souvisí to s šířením myši napříč Evropou. Tudíž nejstarší část hybridní zóny leží
v Buhlarsku a nejmladší pak v Dánsku (Macholán et al. 2007). Odlišná šířka kliny je také
dána aplikací různých matematických modelů (Macholán et al. 2007). Tito autoři provedli
analýzu 6 autosomálních lokusů a 5 lokusů na chromosomu X z Česko-Německého transektu
a zjistili, že průměrná šířka kliny na autosomech je 9,89 km a na chromosomu X je 4,61 km.
Také byla odhadnuta míra selekce a počet lokusů pod selekcí na autosomálních lokusech a na
X chromosomu (autosomy: s = 0,0895, n = 56; X chr.: s = 0,2517, n = 378). Odhadnuté počty
genů pod selekcí ostře kontrastují s dříve uváděným počtem genů, které se podílejí na vzniku
hybridní sterility. To souvisí s tím, že se v hybridní zóně projevují nejen geny zodpovědné za
vznik hybridní sterility.
Payseur et al. (2004) opublikovali komplexní studii zabývající se introgresí
chromosomu X. Míru introgrese (šířku kliny) pak srovnávali s molekulárními znaky celého
chromosomu (nesynonymní mutace, synonymní mutace, CpG ostrovy, obsah GC,
predikované geny a míra rekombinace). Celý chromosom pokryli 13 markery a následně
vynášeli šířku kliny na pozici na chromosomu. Pomocí tohoto přístupu se jim podařilo
identifikovat oblast v centrální části X chromosomu charakterizovanou 4 markery (Emd: 24
cM; Pola1: 27,3 cM; Xist: 29,5 cM; DXMit 18.2: 29,5 cM). Payseur & Nachman (2005) pak
na základě introgresního patternu z předchozí studie vytipovali několik kandidátních genů,
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které se pravděpodobně podílí na vzniku reprodukční bariéry. K vytipování nejlepších
kandidátů použili autoři kromě šířky kliny také 2 další vlastnosti. Jednak sledovali expresi
genů během spermatogeneze ležících na úseku podléhajícímu zvýšené introgresi. Pomocí
tohoto přístupu vytipovali 3 geny (Tktl1; Halapx; Tex11). Dále také sledovali v regionech se
zvýšenou inrogresí poměr nesynonymních a synonymních mutací (ka/ks). Předpokladem bylo,
že geny podílející se na vzniku reprodukční bariéry se budou vyvíjet mnohem rychleji, tudíž
budou mít větší počet nesynonymních mutací (ka) a číslo (ka/ks) bude vyšší. Takto
identifikovali 4 geny (Mm.21705; Pbsn; Pet2; ENSMUSG00000050332.1). Myslím, že je
zbytečné rozebírat podrobně funci jednotlivých genů. U některých totiž dokonce nejsou
k dispozici žádné informace.
Podle Payseur & Nachman (2005) není korelace mezi jednotlivými molekulárními
znaky a introgresí jednotlivých markerů průkazná. Autoři se domnívají, že je to způsobeno,
malým počtem markerů – použito pouze 13 markerů. Jak ale dále uvádějí, v případě, že by se
tato korelace neprokázala i při vyšším počtu markerů, by bylo za reprodukční izolaci
zodpovědno pouze malé množství genů s velkým efektem.
Osekvenováním

myšího

genomu

(C57BL/6)

(Mouse

Genome

Sequencing

Consortium, 2002) a srovnáním jeho sekvence s řadou jiných laboratorních kmenů byla
získána řada SNPs (Single Nucleotide Polymorphisms) (např. Frazer et al. 2007). To
umožnilo myším genetikům provádět řadu celogenomových analýz a snadněji tak
charakterizovat introgresi jednotlivých částí úseků přes hybridní zónu.
Tento přístup k vyhledávání kandidátních úseků zodpovědných za vznik mezidruhové
bariéry zvolila Harr (2006). Na základě počtu SNPs, kterými se lišili určité oblasti na
jednotlivých chromosomech mezi M.m.domesticus a M.m.musculus, určila tzv. ostrovy
diferenciace mezi jednotlivými poddruhy. Tyto „ostrovy diferenciace“ nám vlastně mohou
pomoci nalézt geny, které se podílejí na vzniku mezidruhové bariéry. Místa, kterými se budou
M.m.musculus a M.m.domesticus lišit více, se budou s velkou pravděpodobností podílet právě
na vzniku této bariéry. Největší rozdíl mezi genomy našla autorka na chromosomu X, ale
několik i na autosomech. Tyto oblasti podle autorky podléhají pozitivní selekci a často se zde
nachází geny imunitního a olfaktorického systému. Podařilo se jí prokázat také velkou míru
diferenciace v centrální části X chromosomu stejně jako ostatním autorům (Storchová et al.
2004, Oka et al. 2004, Payseur et al. 2004). Zvýšenou míru diferenciace však nenašla
v regionu, kde by se to dalo očekávat – na proximálním konci 17 chromosomu, kde Forejt &
Iványi (1975) identifikovali lokus Hst1. Boursot & Belkhir (2006) však upozorňují, že studie
založené na analýze SNPs získaných srovnáním různých laboratorních kmenů, mohou být
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zavádějící, protože řada kmenů pocházejících z M.m.domesticus obsahuje úseky, které jsou
však jiného původu než M.m.domesticus. Výsledky studie Harr (2006), zvláště pak úseky
s vyšší mírou diferenciace, by podle Boursota & Belkhira (2006) měly být brány s rezervou a
při dalších podobných studiích by mělo být k tomuto faktu přihlédnuto.
Teeter et al. (2007) na základě předchozích studií (Macholán et al. 2007, Oka et al.
2007) usoudili, že význam pohlavních chromosomů je při vzniku mezidruhové bariéry
nezanedbatelný, nicméně velkou roli budou hrát i autosomy. Proto se tito autoři rozhodli
analyzovat introgresní vzor (šířku klin) pro řadu autosomálních SNPs a to, jak jsou tyto
lokusy ve vazbě s jinými lokusy v jiných částech genomu. Analyzovali také vazbu s lokusy na
X chromosomu. K tomu využili data ze studie Payseur & Nachman (2005). Stejně jako Oka et
al. (2007), kteří zjistili výrazný vliv chromosomů 1, 9 a 11 na vznik hybridní sterility a jejich
vazbu (resp. interakci) na centrální část chromosomu X, i Teeter et al. (2007) zjistili výraznou
vazbu těchto chromosomů nejen na chromosom X, ale i na jiné chromosomy. Stejně tak našli
několik regionů, které ve studii Harr (2006) prokazovali vyšší míru diferenciace. Paradoxně
však region na 4 chromosomu, ve kterém se nacházejí geny kódující MUPs (Major Urinary
Proteins), vykazoval velkou míru introgrese (w = 140 km) (Teeter et al. 2007).
Jak jsem výše ukázal hybridní zóny a studium klin jednotlivých částí chromosomů
jsou v kombinaci s dalšími přístupy velmi dobrým zdrojem informací o tom, jak dochází ke
speciaci a vzniku reprodukční bariéry. V kapitole o genech podílejících se na vzniku hybridní
sterility – tedy genů přímo zodpovědných za vznik postzygotické izolace, jsem uváděl, že je
známo pouze 9-10 lokusů/genů. Je dost pravděpodobné, že časem jich pár ještě bude
nalezeno. Nicméně jejich počet se již asi moc nezvýší. Proč tedy tak ostře kontrastuje počet
genů podílejících se na hybridní sterilitě s počtem genů pod selekcí v hybridní zóně, který
odhadnuli Macholán et al. (2007)? Jak už sem uváděl výše, geny, které se podílejí na vzniku
mezidruhové bariéry, nejsou pouze geny zodpovědné za vznik hybridní sterility, ale je to řada
jiných genů. Tyto geny však již nehrají roli na postzygotické úrovni, ale mnohem dříve –
jedná se o tzv.prezygotickou izolaci viz kapitola Úvod – jedná se například o interakci
spermie-vajíčko anebo o pachovou komunikaci mezi jedinci. Orr (1995) ukazuje ve svém
matematické modelu, že ke vzniku nekompatibilit stačí jen pár genů. Jeho model se však
zabývá jaký je minimální počet genů, které jsou nutné ke vzniku Dobzhansky-Mullerových
nekompatibilit, tak aby byla pravděpodobnost vzniku těchto nekompatibilit dostatečně velká –
tzn. frakce F povolených drah (tj.mezistupňů nesnižujících fitness) vedoucích ke kombinacím
alel v jednotlivých lokusech snižujících fitness u hybridů co možná největší. Domnívám se
však, že tento model popisuje ve skutečnosti uzavřený komplex genů. Těchto genových
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komplexů však může být v genomech mnohem více a všechny tyto genové komplexy se pak
v každé populaci/druhu vyvíjejí paralelně vedle sebe. Genové komplexy by si mohli navzájem
udílet určité stupně volnosti a ve výsledku se podílet na vzniku výsledného fenotypu. Při
vyhledávání genů způsobujících hybridní sterilitu pomocí QTL se v podstatě experimentátor
zaměřuje cíleně pouze na jeden (možná i více než jeden, ne však mnoho) genový komplex.
V hybridní zóně však selekce působí na velké množství těchto komplexů, které jsou
charakteristické pro každý jednotlivý druh a je jedno, jestli se daný komplex uplatňuje při
vzniku prezygotické nebo postzygotické izolace.
5.2.2. Význam meiotického drivu při vzniku postzygotické reprodukční bariéry u myši
domácí
U myši domací byly popsány dva systémy podléhající drivu – t-haplotyp a DDK alela
na Om lokusu. t-Haplotyp je studován již řadu desetiletí a v současné době je již velmi
podrobně popsán mechanismus, jak k drivu dochází (Lyon 2003). U t-haplotypu se však
nejedná o klasický meiotický drive, protože, jak ukáži níže, k vychýlení segregačního poměru
od normálu dochází až ve fázi postmeiotické.
t-Haplotyp se nachází na 17 chromosomu, proximálně k centromeře (20 cM nebo 3040 Mb) (Lyon et al. 1988). Byl nalezen s frekvencí cca 10% u všech poddruhů myši domácí –
M.m.musculus, M.m.domesticus a M.m.castaneus. Nikoliv však u blízce příbuzných druhů –
M.spretus (Silver 1993). Bylo zjištěno, že samci heterozygotní pro t-haplotyp (t/+) přenáší
tento úsek chromosomu do více než 50% potomků, někdy je to až 90%, zatímco homozygotní
samci (t/t) jsou sterilní (Lyon 1984). t-Haplotyp je problematický z hlediska mapování,
protože vlivem 4 inverzí nedochází v tomto úseku k rekombinaci během meiózy. Jednotlivé
inverze jsou označovány jako In(17)1, In(17)2, In(17)3 a In(17)4 (Hammer et al. 1989)
Obr.10. Lyon (1984) připravila řadu rekombinantních haplotypů a ty pak křížila. Tímto se jí
podařilo identifikovat Tcr a Tcd geny. Tcd je již zmiňovaný distorter gen, který je v podstatě
zodpovědný za nemendelovskou dědičnost resp. za to, že sesterský chromosom/gameta má
nižší

zastoupení

v potomstvu. Tcr

je pak responder gen, který chrání vlastní

chromosom/gametu před efektem Tcd Obr.10. Autorka na základě křížení naznačuje, že jsou
pravděpodobně 3 geny Tcd, nicméně všechny 3 byly popsány až později (Planchart &
Schimenti 2000). Gen Tcd1 byl zmapován do oblasti první inverze, Tcd2 do oblasti čtvrté
inverze a Tcd3 do oblasti třetí inverze. Podle těchto autorů Tcd2 má nejškodlivější efekt. Jako
jediný

totiž

v případě

homozygotnosti

může
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způsobit

vznik

sterility.

Z křížení

rekombinantních t-haplotypů také vyplývá, že jednotlivé geny (Tcd1,2,3) mají různý podíl na
přenesení t-haplotypu do potomstva (Lyon, 1984).

Obr.10 t-Haplotyp ležící na 17 chromosomu, proximálně k centromeře. Podle Lyon
(2003).
Silver & Olds-Clarke (1984) zjistil, že větší úspěšnost spermií nesoucích t-haplotyp
není způsobena deformacemi spermií neobsahujících t-haplotyp (wild-type). Pomocí DNA
markerů zjistili, že u (t/t) samců jsou přítomny abnormality v motilitě spermií – nepohybují se
rovně, navíc mají také deformaci bičíku, což jim znemožňuje docestovat k oocytu. U samců
(t/+) zjistili, že heterozygoti vykazují předchodný fenotyp 8 .
Druhým systémem podléhajícím drivu, zdaleka ne tak dobře popsaným jako je thaplotyp, je DDK alela na Om lokusu (Ovum mutant) na chromosomu 11 (Sapienza et al.
1992). Tzv. DDK syndrom je letální fenotyp projevující se u embrya mezi fází moruly a
blastuly během implantace. Je to způsobeno nekompatibilitami mezi maternálními
cytoplasmatickými faktory přítomnými v oocytech samic s DDK alelami a paternálními geny
8

V současné době je již známa molekulární podstata této deformace a následné disfunkce. Přestože jsem se
v kapitole o genech způsobujících hybridní sterilitu příliš nezmiňoval o molekulární podstatě vzniku sterility a
příliš jsem nezabíhal do podrobností, zde bych se přece jen chtěl mechanismu působení meiotického drivu na
molekulární úrovni věnovat podrobněji. Myslím, že to umožní mnohem snáze si tento mechanismus představit a
následně i pochopit. Hermann et al. (1999) identifikovali responder gen. Jedná se o gen, který vznikl fúzí dvou
jiných genů – Rps6ka2 (ribosome S6 kinase gene) a Smok (sperm motility kinase). Tento fúzní gen nazvali jako
SmokTcr. Následně pak autoři zjišťovali in vitro aktivitu kinázy, kterou tento gen kóduje, a zjistili, že aktivita této
kinázy činí pouze 1/10 aktivity wild-type kinázy Smok. Následně pak zjistili, že je tento gen exprimován
specificky v haploidních spermatidách v testes. Transgenezí bylo otestováno, že se skutečně jedná o hledaný
responder gen. Co se týče distorterů, jak jsem již zmiňoval v kapitole o genech zodpovědných za hybridní
sterilitu, byly identifikovány, na základě křížení M.m.domesticus a M.spretus, 3 lokusy – Hst4, Hst5 a Hst6
(Pilder et al. 1991). Podle těchto autorů je právě Hst6 hledaným kandidátem pro Tcd2. Fossella et al. (2000)
klonováním sublokusu Ccua lokusu Hst6 identifikovali gen Dnahc8 (dynein axonemal heavy chain 8), který je
exprimovaný v testes pouze během spermiogeneze, tedy ve fázi, kdy dochází ke vzniku bičíku. Jako Tcd1 byl
identifikován Tctex1 ležící v In(17)1 a je odlišně exprimován u wild-type samců a samců nesoucích t-haplotyp.
Gen kóduje dyneinový lehký řetězec (O´Neill et Artzt 1995). Jako kandidátní gen pro Tdc3 je pak považován
Tcte3 (Patel-King et al. 1997). Stejně jako předchozí gen, kóduje i tento dyneinový lehký řetězec. Podle těchto
autorů by Tcrt měl interagovat pouze s wild-type Tcds, zatímco wild-type Tcr+ interaguje jak s wild-type Tcds,
tak i s t-haplotyp Tcds. Tím pádem je Tcrt u heterozygotů chráněn před rušivým efektem distorterů. U
homozygotů (t/t) však Tcrt není chráněna před Tcds. Tímto chráněním/interakcí mám na mysli míru reaktivity
danou různou velikostí aktivační energie mezi jednotlivými molekulami Tcd a Tcr vyplývající ze zákonů reakční
kinetiky.
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pocházejících ze samců bez DDK alely (Babinet et al. 1990). Pardo-Manuel de Villena et al.
(1996) zjistili preferenční přenos DDK alely na Om lokusu do oocytů, zatímco
v nepřítomnosti DDK alely do polárních tělísek během druhého meiotického dělení. De La
Casa-Esperón et al. (2002) přišli s mechanismem, jak by mohlo k meiotickému drivu
docházet. Zjistili, že určité alelické kombinace na X chromosomu – v jeho centrální části,
modulují míru rekombinace během meiózy a touto zvýšenou mírou rekombinace dochází
k preferenčnímu přenesení DDK alely do oocytů. Kim et al. (2005) provedli studii, ve které se
zabývali evolučním původem DDK alely. Zjistili, že tato alela byla přítomna ještě před
oddělením M.spicilegus a M.musculus a tedy, že je v populacích divokých myší původní.
Jak jsem již psal, systém podléhající drivu na Om lokusu ještě není zdaleka tak dobře
popsaný jak t-haplotyp. Je zde ještě spousta nejasností – nejsou přesně popsány jednotlivé
součásti tohoto systému, ani není znám přesný mechanismus přenosu DDK alely do další
generace a spousta jiných věcí.
Nově byl popsán vychýlený poměr pohlaví v populaci divokých myší – konkrétně
v hybridní zóně (Macholán et al. in press). Autoři této studie se domnívají, že se jedná, stejně
jako v případě Drosophily (Orr 2005, 2007), o meiotický drive. Zjistili, že v určité oblasti
hybridní zóny na Česko-Německých hranicích dochází k introgresi Y chromosomu
M.m.musculus do M.m.domesticus. Tato oblast má velikost asi 330 km2. Když byl analyzován
terciární poměr pohlaví na lokalitách v hybridní zóně, bylo zjištěno, že se zde nachází
mnohem více samic (nebyly zahrnuty lokality, ve kterých docházelo k introgresi Y
chromosomu). Nicméně na lokalitách, kde k introgresi Y chromosomu docházelo, byl
terciární poměr pohlaví téměř stejný. To by znamenalo, že na těchto lokalitách byl Y
chromosom M.m.musculus favorizován pozitivní selekcí. Tedy nové genetické pozadí, nejen
že nezpůsobuje nekompatibility, ale dokonce i nevlastní Y chromosom favorizuje.
V této kapitole jsem chtěl ukázat, že meiotický drive má potenciál být považovaný za
mechanismus podílející se na vzniku mezidruhové bariéry. Uvedením t-haplotypu jsem měl
v úmyslu nastínit možný mechanismus a jeho molekulární podstatu působení při interakci
dvou genetických entit. V případě DDK alely na Om lokusu si již lze velmi snadno přestavit,
že právě tento mechanismus může sloužit při vzniku mezidruhové bariéry. Vychýlení
terciárního poměru pohlaví hybridní zóně, pokud je toto tedy skutečně způsobeno meiotickým
drivem, ukazuje, že se tento typ interakce uplatňuje při styku dvou již částečně oddělených
poddruhů/druhů. Přestože z výzkumů prováděných na rodu Drosophila jasně plyne, že se
meiotický drive při speciaci uplatňuje (Orr 2005, 2007), u myši, přes svůj nepochybný
význam, není stále ještě dostatečně doložen.
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6. ZÁVĚR
Myš domácí resp. od ní odvozené laboratorní kmeny patří v současné době mezi
nejvíce prozkoumané organismy. Myš domácí je také velmi zajímavá z pohledu evoluční
biologie. Její velmi bohatá evoluční historie z ní činí dobrý organismus studia tvorby nových
druhů (speciace) a genetického pozadí, které je zodpovědné právě za vznik postzygotické
reprodukčně-izolační bariéry. Otázky týkající se právě vzniku reprodukčně-izolační bariéry
jsou neméně důležité i z hlediska biomedicíny. Tím, že se myš nachází na vývojovém stromu
velmi blízko člověku, nám může pomoci zodpovědět řadu otázek týkajících se původu
snížené fertility popř.sterility u lidí.
V práci jsem se věnoval vzniku postzygotické reprodukčně-izolační bariéry a jejímu
genetickému podkladu u myši domácí (Mus musculus). V několika kapitolách jsem chtěl
stručně shrnout významnost tohoto organismu právě pro studium postzygotické reprodukčněizolační bariéry resp. vzniku hybridní sterility popř. neživotaschnopnosti.
Myš domácí lze využít při studiu téměř všech mechanismů, které jsou potenciálně
zodpovědné za vznik postzygotické reprodukčně-izolační bariéry resp. za speciaci jako
takovou.

Díky

přítomnosti

velmi

dynamického

karyotypu,

zvláště

u

poddruhu

M.m.domesticus, kde dochází s velkou frekvencí k Robertsonovským fúzím, můžeme sledovat
chromosomální přestavby, ať již v laboratoři anebo ve volné přírodě, a jejich vliv na velikost
fitness. Využití fluorescenční mikroskopie v cytogenetice nám umožňuje sledovat řadu
mechanismů a zodpovědět tak spoustu otázek týkajících se právě chromosomálních přestaveb
a podrobně tak studovat mechanismus vzniku hybridní sterility popř. neživotaschopnosti.
To, že se v některých případech můžou právě chromosomální přestavby uplatnit při
vzniku postzygotické reprodukně-izolační bariéry, je nepopiratelné. Otázka je, do jaké míry se
tento mechanismus uplatňuje resp. jak moc je obecný.
Kromě chromosomálních přestaveb můžeme u myší sledovat různé genové
nekompatibility podílející se právě na vzniku postzygotické reprodukční bariéry. Tyto genové
nekompatibility přešly do popředí zájmu vědců v 70. letech 20. století kdy Forejt a Iványi
identifikovali lokus Hst1 na proximálním konci 17 chromosomu, který byl podle všeho
zodpovědný za vzniku samčí hybridní sterility. Od té doby byla identifikována řada lokusů,
které se podílejí na vzniku hybridní sterility. V poslední době je prováděna řada studií, které
jsou zaměřeny na vazebnou nerovnováhu ať již v rámci jednoho chromosomu nebo mezi
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různými chromosomy, které nám pomáhají jednak vytipovat nové lokusy, ale také určit, zda-li
spolu lokusy navzájem interagují principem Dobzhansky-Mullerových nekompatibilit.
Myš domácí je k těmto analýzám velmi vhodná, protože máme nejen osekvenovaný
celý genom, ale známe SNPs a jiné polymorfismy mezi řadou laboratorních kmenů. Tyto
analýzy jsou velmi dobrým zdrojem informací, vyžadují však složitý statistický aparát, který
nám umožní dané informace vytěžit a je nutné si dávat pozor, aby nedošlo, jak například
varuje Boursot a Belkhir (2006), k vyvození chybných závěrů tím, že jsou data zatížena
nějakou chybou.
Stejně tak je nedocenitelným zdrojem informací hybridní zóna, kde se stýká
M.m.domesticus s M.m.musculus. Celochromosomální popř. v budoucnu i celogenomové
sledování průniku markerů přes hybridní zónu nám může nejen říct, které oblasti s velkou
pravděpodobností obsahují geny podílející se na vyčlenění druhu jakožto autonomní
genetické entity, ale také korelací s jinými vlastnosti nám může pomoci pochopit chování
jednotlivých částí chromosomů v závislosti například na míře rekombinace, obsahu GC a AT
párů, přítomnosti CpG ostrovů a řady jiných vlastností. Pilotní studií tohoto typu byla práce
Payseura (2004). Autor použil pouze 13 markerů a domnívá se, že by bylo velmi vhodné
sledované chromosomy pokrýt markery mnohem hustěji, aby vyvozené závěry měly větší
váhu.
Nově uvažovaným mechanismem podílejícím se na vzniku postzygotické reprodukční
bariéry je meiotický drive. Orr et al. (2005) a Orr et al. (2007) se podařilo prokázat tento
mechanismus u F2 potomků při křížení blízce příbuzných druhů rodu Drosophila. Zároveň
Macholán et al. in press zaznamenali vychýlený poměr pohlaví v hybridní zóně myši domácí,
což mohlo být způsobeno právě meiotickým drivem. Výsledky těchto pozorování nám
naznačují, že se meiotický drive zřejmě může uplatnit během vzniku postzygotické
reprodukční bariéry. Hybridní sterilita anebo neživotaschnopnost F1 potomků mohou být
způsobeny právě střetem několika systémů podléhajících drivu. Příkladem takového to
systému může být třeba v práci rozebíraný t-haplotyp anebo DDK alela. t-Haplotyp je
v dnešní době velmi dobře popsaný, nicméně otázek kolem DDK alely a Om lokusu je stále
ještě mnoho.
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