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O fakult!
Na P!írodov"decké fakult" Jiho#eské univerzity 
v $esk%ch Bud"jovicích m&'ete studovat v bakalá!-
sk%ch, magistersk%ch a doktorsk%ch oborech r&zné 
oblasti biologie, chemie, fyziky, matematiky a informa-
tiky. V nabídce je i víceoborové studium pro budoucí 
st!edo(kolské u#itele a profesn" zam"!ené studium 
v oborech Biomedicínská laboratorní technika, Pé#e 
o 'ivotní prost!edí, M"! icí a v%po#etní technika 
a Mechatronika.

Fakulta sídlí v moderním kampusu Jiho#eské uni-
verzity, kde student pohodln" p!ejde b"hem n"kolika 
minut z v%uky na kolej, do menzy nebo do akademické 
knihovny, ale také do centra m"sta s nespo#tem p!í-
jemn%ch kaváren a klub&. 

P!edností studia na P!F je individuální p!ístup, stu-
denti mají ji' od prvního ro#níku mo'nost zapojit se 
do n"kterého z v"deck%ch t%m&, pop!ípad" se ú#astnit 
i mezinárodních v%zkumn%ch projekt&, kde nez!ídka 
slaví své první badatelské úsp"chy. Sou#ástí studia je 
velké mno'ství tuzemsk%ch i zahrani#ních exkurzí, 
oblíbené jsou také exkurze mezioborové, v rámci kte-
r%ch se mohou studenti vypravit ka'doro#n" do n"kte-
ré z evropsk%ch zemí. 

Dlouhodob%m zám"rem P!F JU je podpora v%jezdu 
student& na zahrani#ní specializovaná pracovi(t" 
a univerzity. Cílem je zprost!edkování nejnov"j(ích 
poznatk&, odli(n%ch v"deck%ch p!ístup& a jazykové 
zdokonalení student&. V%jime#nou p!íle'itostí k získání 
mezinárodních zku(eností poskytují také obory 
Biological Chemistry a Bioinformatics, koncipované 
jako spole#né v%ukové programy s Universitou 
Johanna Keplera v Linci.
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P"ed #tvrtstoletím byli u mu$ek octo-
milek nalezeni mutanti s mu$í „rakovi-
nou“. Badatelé si uv%domili, &e geny, je-
jich& mutace to zp'sobily, by mohly exis-
tovat i u # lov%ka. Jejich po$kození by 
mohlo, podobn% jako u octomilek, zp'so-
bit rakovinu i u lidí. A skute#n%, v nádoro-
vé tkáni pacientek s rakovinou prsu byly 
v jednom velmi podobném genu mutace 
pozd%ji nalezeny. Bohu&el ov%"ení, &e prá-
v% tyto mutace rakovinu prsu zp'sobily, je 
velmi obtí&né. Gen, ve kterém se mutace 
na$ly, má v organismu mnoho úloh. Jednou 
z mo&ností tedy bylo vrátit se k octomil-
kám, kde to v$e za#alo. Gen v octomilce je 
na$t%stí velice podobn( tomu lidskému. 
A proto&e se octomilky dají snadno gene-
ticky manipulovat, mohli jsme lidskou 
mutaci, nalezenou v nádoru prsu, vlo&it 
do genu octomilky. Larva octomilky, kte-
rá nesla v obou kopiích svého genu lidskou 
nádorovou mutaci, m%la ohromn% p"erost-

lé disky, ze kter(ch se m%la pozd%ji vyvi-
nout k"ídla. Mutace tedy skute#n% m%la 
potenciál naru$it r'st tkán%, co& je zákla-
dem pro nádorové bujení. Jedna kopie genu 
s mutací zpravidla nesta#í na vytvo"ení ná-
doru, proto&e druhá kopie zajistí správnou 
funkci. Larvi#ky s jednou kopií se tudí& 
vyvinuly v normální dosp%lé mouchy. Ale 
kdy& jsme tuto jednu kopii zkombinovali 
spolu s jednou zmutovanou kopií jiného 
genu, kter( se podílí na stejné úloze v or-
ganismu, zjistili jsme, &e octomilky m%ly 
v(razn% v%t$í k"ídla. Oba tyto geny se to-
ti& podíl í díky jedné genové kaskád% 
na kontrole celkové velikosti orgán'. Tato 
kaskáda se nyní ukazuje jako #asto zasa&e-
ná v r'zn(ch typech nádor'. Octomilky 
tedy pomohly nejen nalézt mutaci, která 
zp'sobuje rakovinu prsu, ale díky nim bylo 
ov%"eno, &e tato lidská mutace rakovinu 
skute#n% zp'sobit m'&e a dokonce i jak(m 
zp'sobem – p"es kontrolu r'stu orgán'.

Poloparazitické rostliny jsou cévnaté 
rostliny, které samy fotosyntetizují, ale vodu 
a anorganické &iviny a ob#as i trochu toho 
organického uhlíku na p"ilep$enou získáva-
jí  od sv(ch hostitel'.  Asi nejznám%j$ím p"í-
kladem je jmelí, které je schopné se p"ichytit 
na kmen nebo v%tve strom', a p"ipojit se 
speciálním orgánem, kterému "íkáme haus-
torium, na vodivá pletiva vedoucí vodu a &i-
viny do korun strom' (xylém). Ko"enoví po-
loparazité se p"ipojují na xylém v ko"enech 
hostitelsk(ch druh'. Kdy& tyto rostliny na-
jdete na louce, asi by vás nenapadlo, &e se 
&iví parazitick(m zp'sobem (z na$ich rost-

lin sem pat"í nap"íklad kokrhele, #ern($e).  
Tyto rostliny mají se sv(mi hostiteli velmi 
zajímav( vztah – pod zemí jsou to jasní pa-
razité (kradou hostiteli vodu a &iviny), ale 
nad zemí si s ním konkurují o sv%tlo. 

Tyto druhy jsou v%t$inou vázány na velmi 
neú&ivné prost"edí . V ú&ivném prost"edí je 
velká konkurence o sv%tlo, a v té v%t$inou 
poloparazité prohrávají se sv(mi hostiteli.  
Navíc  v ú&ivném prost"edí není v(hoda zís-
kávat &iviny a vodu, které z p'dy vydobyl 
hostitel, kdy& je mo&né je získat p"ímo 
z p'dy (dostat se do hostitelov(ch ko"en' 
není úpln% zadarmo). M'&eme to pova&ovat 

za obecné pravidlo – krást 
zdroj, kter( je v prost"edí 
v nadbytku,  se nevyplácí.  
Dal$í obecné pravidlo je, 
&e kdo si nakrade, má do-
statek a nemusí $et" it. 
„Normální“, tj. neparazi-
tické rostliny p"edtím, ne& 
na podzim uschnou, sta-
hují &iviny do zásobních 
orgán'. Poloparazitické 
rostliny si nakradly &ivin 
dost a p"ed uschnutím &i-
viny z list' nestahují (u nás 
jsou to #asto jednoletky).  
Mají opad bohat( &ivina-
mi, kter( se rychle rozklá-
dá. Jejich p"ítomnost do-
konce urychluje kolob%h 
&ivin. To, spolu s tím, &e 
parazitují jen na n%kter(ch 
rostlinách, a tím m%ní za-
stoupení druh', jim vynes-
lo pozici tzv. ekosystémo-
v(ch in&en(r'.

MOLEKULÁRNÍ GENETIKA

Co má spole!ného velikost k"ídel 
s rakovinou prsu?
Tomá# Dole$al

BOTANIKA

Poloparazitické rostliny  
m%ní fungování spole!enstev,  
ve kter&ch $ijí
Jan Lep#

Bakalá"ské obory

 Aplikovaná informatika
 Aplikovaná matematika
 Biologie 
 Biofyzika 
 Biomedicínská laboratorní technika 
 Fyzika
 Chemie
 Mechatronika (délka studia 4 roky)
 M%"icí a v&po!etní technika
 Pé!e o $ivotní prost"edí
  Obory vzd%lávání budoucích 

st"edo#kolsk&ch u!itel'

Magisterské obory

Biologické obory a specializace na 
katedrách: 

 Botaniky 
 Biologie ekosystém' 
 Fyziologie $ivo!ich' 
 Fyziologie rostlin 
 Genetiky 
 Molekulární biologie 
 Medicínské biologie 
 Parazitologie 
 Zoologie

Nebiologické obory na ústavech: 
 Aplikované informatiky 
 Chemie a biochemie 
 Fyziky a biofyziky 
 Matematiky a biomatematiky

P"eshrani!ní studium v angli!tin%  
ve spolupráci  
s Johannes Kepler Universität v Linci:

 Bioinformatics
 Biological Chemistry

Studium pro budoucí st"edo#kolské 
u!itele lze na P!F kombinovat z t"chto obor&: 
Biologie, Chemie, Fyzika, Matematika, 
Informatika. Ve spolupráci s Filozofickou 
fakultou lze studovat také obor Anglick& jazyk 
a literatura.

Dole jsou dv% larvi!ky, 
obrácené na ruby a zobra-

zené elektronov&m mikro-
skopem. Vybarveny jsou 

zárodky k"ídel, k"ídelní 
disky – zelené jsou nor-
mální a !ervené, které 
jsou v&razn% p"erostlé 

a zdeformované, jsou z lar-
vi!ky nesoucí lidskou 

nádorovou mutaci. Naho"e 
jsou na sebe polo$ená k"í-
dla pro srovnání velikosti 

– normální zelené a !erve-
né z mouchy s jednou kopií 

nádorové mutace.
(ern&# hajní pat"í k nejhez!ím 
poloparazitick&m rostlinám.
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Studentské aktivity
P!írodov"decká fakulta je mladou a 'ivou institu-
cí s #etn%mi studentsk%mi spolky a zájmov%mi 
aktivitami. P!íkladem je hnutí Na hnízd%, nefor-
mální skupina student&, jejich' spole#n%m cílem 
je d"lat n"co u'ite#ného pro p!írodu a 'ivotní 
prost!edí. K  jejich aktivitám pat!í (í!ení osv"ty 
v oblasti t!íd"ní odpad&, recyklace hliníku, baterií 
apod. Spolek Na hnízd" se také stará o fakultní 
kompost, kter% získal v roce 2007 druhé místo 
v celostátní sout"'i Miss kompost. V lo)ském 
roce byl slavnostn" odhalen pomník p!ipomínají-
cí památn% okam'ik, kdy p!i náv(t"v" $esk%ch 
Bud"jovic  odhodil  #esk% génius Jára Cimrman 
okousané jablko na míst", kde pozd"ji vznikla 
P!írodov"decká fakulta JU, a zalo'il tak tradici 
ekologického kompostování.

Vedle odborn%ch zájmov%ch seskupení p&sobí 
na fakult" i #etné hudební skupiny (irokého 
hudebního spektra od folku a' po punk. Velké 
popularit" se té' t"(í alternativní divadelní sou-
bor s názvem Ka#párk'v hrobe!ek, jen' je tvo-
!en z p!evá'né #ásti biology. 

Ani sportovní aktivity nejsou p!írodov"dc&m 
cizí.  Za zmínku jist" stojí dva sportovní kluby, 
které v na(ich podmínkách nejsou p!íli( obvyklé. 
Jedná se p!edev(ím o t%m podvodních hokejist& 
s názvem Serrasalmus a kriketové dru'stvo 
s v%raznou ú#astí mezinárodních student& 
a názvem Barracudas.
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Mnohobun%#né organismy se #asto spo-
léhají na v(pomoc symbiotick(ch bakterií. 
Nap"íklad i lidské st"evo je plné mikroor-
ganism', které pomáhají s metabolismem. 
Av$ak zatímco u obratlovc' z'stávají bak-
terie obvykle mimo bu)ky hostitele (s v(-
jimkou vzácn(ch a prastar(ch p"ípad', jako 
jsou mitochondrie), hmyz si symbionty 
pou$tí mnohem blí&e k t%lu a usazuje je p"í-
mo uvnit" sv(ch bun%k. Takové t%sné sou-

&ití se pak #asto za#ne vyvíjet zvlá$tním 
sm%rem: symbiont si ponechává jen ty geny, 
které hostitel nemá, ale které jsou pro n%j 
u&ite#né. M'&e se tak lehko stát, &e #ást 
metabolické dráhy zaji$*uje hostitel, dal$í 
#ást symbiont. Pokud má hostitel takov(ch 
symbiont' více druh', cel( systém sm%"uje 
ke slo&ité genetické „stavebnici“, do které 
ka&d( ú#astník dodává jen n%které z po-
t"ebn(ch gen'.

Fundamentální procesy v p"írod% se ode-
hrávají na molekulární úrovni, a tudí& jejich 
pr'b%h nelze p"ímo sledovat standardními 
technikami jako fotografie nebo mikrosko-
pie. Typické molekulární d%je, je& hrají zcela 
zásadní roli v chemii i biologii, jsou nap"íklad 
vytvá"ení a zánik chemick(ch vazeb, izome-
rizace molekul, p"enos elektronu v oxida#-
ních a reduk#ních reakcích, nebo p"enos ex-
cita#ní energie. Tyto reakce se p"evá&n% ode-

hrávají na vzdálenostech 0,1–1 nm, co& 
znamená, &e #asové rozli$ení nutné pro sle-
dování t%chto proces' musí b(t v oblasti fem-
tosekund (10-15 s) a& pikosekund (10-12 s). 
P"íkladem takového ultrarychlého d%je je na-
p"íklad pohlcení a následné vyu&ití sv%telné-
ho zá"ení ve fotosyntéze. Sv%tlo je pohlcová-
no fotosyntetick(mi pigmenty, které jsou vá-
zány ve specializovan(ch proteinech zvan(ch 
sv%tlosb%rné antény. Po pohlcení (absorpci) 

Matematika v sou#asné dob% není pou-
ze jazykem fyziky a technick(ch obor', ale 
proniká ve stále v%t$í mí"e i do biologie 
a medicíny. Jednou z oblastí, kde matema-
tické modely hrají nezastupitelnou roli, je 
studium biodiverzity. Otázky, které se zde 
"e$í s pomocí matematick(ch model', se 
t(kají mechanism' druhové koexistence, 
pravd%podobnosti p"e&ití ohro&en(ch dru-
h', stanovení kvót na mno&ství uloven(ch 
ryb ve sv%tov(ch mo"ích, omezení #i zasta-
vení $í"ení epidemií nebo rostlinn(ch a &i-
vo#i$n(ch invazních druh'. V oblasti bio-
medicíny pak matematické modely pomá-

hají pochopit fungování bu)ky, rakovinné 
bujení #i fungování srdce a dal$ích orgán'. 
Pro "e$ení t%chto problém' se pou&ívají 
r'zné matematické nástroje, jako jsou na-
p"íklad diferenciální rovnice, teorie her, 
numerické a simula#ní metody. Ukazuje se, 
&e t"eba pro pochopení zákonitostí biodi-
versity je zapot"ebí kombinovat nejenom 
r'zné matematické p"ístupy, ale i r'zné 
modely, které propojují chování organis-
m', zm%ny v jejich po#etnosti a evoluci 
charakteristick(ch rys'. 

Matematika se tak stává nedílnou sou-
#ásti biologie.

PARAZITOLOGIE

Organismy  
jako symbiotické stavebnice
Václav Hyp#a

FYZIKA

Co v#echno se m'$e stát  
za bilióntinu sekundy 
Tomá# Polívka

MATEMATIKA

Matematika ve slu$bách biologie
Vlastimil K"ivan, Lud%k Berec

V#zkumné  
terénní stanice
V"dci a studenti z P!F JU se ú#astní v%zkumu 
na terénních stanicích v prost!edích s extrémní-
mi podmínkami na Papui -Nové Guinej i 
a na S valbar du. V obou lokac ích má 
P!írodov"decká fakulta  terénní stanice se záze-
mím pro v%zkum v r&zn%ch oblastech v"dy, 
zejména v oblastech ekologie, entomologie, 
algologie nebo parazitologie. Terénní stanice je 
mo'né také nav(tívit v rámci Kurzu tropické 
ekologie a Kurzu polární ekologie, které jsou 
ur#eny pro studenty v(ech stup)& studia. 

Na Papui-Nové Guineji v"dci a studenti zkou-
mají ji' více ne' deset let spole#enstva rostlin 
a hmyzu. Nedaleko p!ístavu Madang byla tehdy 
zalo'ena na b!ehu korálové laguny mali#ká 
základna, která má dnes n"kolik budov, v#etn" 
klimatizované laborato!e s moderním vybavením 
nezbytn%m pro ekologick% v%zkum. Nová Guinea 
je jednou z posledních oblastí, kde dosud m&'eme 
najít souvislé porosty neporu(eného tropického 
lesa. Zárove) je tento ostrov znám svou ohromu-
jící rozmanitostí unikátních rostlin a 'ivo#ich&. 
Nap!íklad z více ne' 20 tisíc zdej(ích rostlinn%ch 
druh& se 70 % vyskytuje pouze tady. Podobn" je 
tomu i u 'ab, had&, pták& #i hmyzu. 

Na Svalbardu p&sobí ji' n"kolik let Centrum 
polární ekologie, které se v"nuje studiu vlivu sou-
#asn%ch klimatick%ch zm"n na 'ivé organismy 
v podmínkách vysoké Arktidy, v centrální #ásti 
souostroví Svalbard. Práv" Arktida pat!í k nej-
rychleji m"nícím se oblastem sv"ta a net%ká se to 
pouze pevninské ale také podstatn" rozsáhlej(í 
mo!ské #ásti.

Jedním z klasick&ch model' popisujících !asové zm%ny v populace ko"isti a jeho dravce je Lotka-Volterr'v.  
Na obrázku je numerická simulace tohoto modelu.  Mod"e je vyzna!ena populace dravce a !erven% popula-
ce ko"isti. Lotka-Volterr'v model podává jedno z mo$n&ch vysv%tlení trvalé koexistence dravce a jeho 
ko"isti: popula!ní dynamika dravce se zpo$)uje v'!i ko"isti.  Model byl ov%"ován experimentáln%,  na 
obrázku je tento model parameterizován pro  data G. F. Gauseho  popisující  interakci  prvoka Paramecium 
aurelia a jeho ko"isti kvasinek Saccharomyces exiguous.  Jednou z d'le$it&ch vlastností matematick&ch 
model' je to, $e  umo$*ují  predikce do budoucnosti (p!eru"ovaná #ára).

P!írodov"decká
fakulta
Faculty 
of Science

Jiho#eská univerzita
v $esk%ch Bud"jovicích
University of South Bohemia 
in $eské Bud"jovice

sv%telného kvanta dochází k extrémn% rych-
lému p"enosu energie do fotosyntetick(ch re-
ak#ních center. Na správné funkci sv%tlo-
sb%rn(ch antén je tedy bezprost"edn% závisl( 
&ivot na Zemi, jeliko& fotosyntéza je jedin(m 
procesem, kter( umo&)uje p"evést slune#ní 
energii na energii chemickou, je& je dále vy-

u&itelná "adou dal$ích organism' v#etn% #lo-
v%ka. Ke studiu t%chto d%j' lze s úsp%chem 
pou&ít lasery generující velmi krátké sv%telné 
pulzy, které jak aktivují, tak detekují zmín%-
né procesy, a s jejich pomocí jsme tudí& 
schopni sledovat extrémn% rychlé fyzikální 
d%je na molekulární úrovni.
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Akce pro $koly
P!F JU se v"nuje také rozvoji talentovan%ch d"tí  
se zájmem o p!írodní v"dy. Pravideln" pro n" 
chystá akce, kde si ve spole#nosti odborník& 
z P!F JU mohou na vlastní k&'i vyzkou(et práci 
v%zkumníka, badatele – p!írodov"dce. 

Po#átkem #ervna probíhá akce v"novaná 
laboratorním metodám a molekulární biologii 
s názvem MOLBIB (Molekulární biologie 
v Bud"jovicích), které se pravideln" ú#astní pat-
náct 'ák& z $eské republiky i ze Slovenska. 
B"hem jednoho t%dne dostanou p!í le'itost 
vyzkou(et si metody, které se obvykle p!edvád"-
jí a' ve specializovan%ch kurzech pro vysoko-
(kolské studenty. Nejoblíben"j(í úlohou b%vá 
ur#ování mitochondriální DNA z vlasov%ch ko!ín-
k&. Pomocí té jsme schopni zjistit, odkud na(i 
p!edci p!i(li do Evropy a dozv"d"t se, která z dcer 
Evin%ch byla na(í praprapra...babi#kou.

Letní m"síce jsou v"novány mlad(ím d"tem - 
p!ipraven je pro n" Letní tábor s P!írodov"dou, 
kde si 28 mlad%ch p!írodov"dc&, ve spole#nosti 
skute#n%ch badatel& zkou(í nejr&zn"j(í techniky 
a postupy pou'ívané p!i studiu sv"ta kolem nás. 
Táborová základna se na dva t%dny m"ní v jednu 
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Mezibun%#ná signalizace hraje klí#ovou 
úlohu p"i dorozumívání bun%k b%hem em-
bryonálního v(voje, ale i v dosp%lém orga-
nismu. Prost"ednictvím receptor' na povr-
chu nebo uvnit" bu)ky jsou p"ijímány signá-
ly z vn%j$ího prost"edí nebo sousedících 
bun%k. Ale stejn% tak, jako stejná v%ta ne-
musí u v$ech lidí vyvolat stejn( vjem a stej-
nou odpov%+, tak i stejn( chemick( signál 
m'&e vyvolat r'zné odpov%di v závislosti 
na tom, jakou bu)kou je p"ijat.  Jedním 
z faktor', které odpov%+ ovliv)ují, jsou 
i koncentrace mnoha r'zn(ch chemick(ch 
slou#enin, které se vytvá"ejí b%hem metabo-
lismu bu)ky, tedy zpracovávání &ivin z oko-
lí. Bu)ka bude odpovídat na stejn( signál ji-

nak, pokud má nedostatek &ivin nebo kyslí-
ku, nebo pokud se její obvykl( metabolismus 
z r'zn(ch p"í#in zm%ní. Není bez zajíma-
vosti, &e jednou z nutn(ch zm%n p"i trans-
formaci normální bu)ky na rakovinnou je 
práv% p"estav%ní jejího metabolismu. V na$í 
laborato"i se v%nujeme signální dráze ve-
doucí p"es receptor Notch, která hraje d'le-
&itou úlohu p"edev$ím b%hem embryonální-
ho v(voje. Na octomilce jako&to klasickém 
modelovém organismu v(vojové biologie 
zkoumáme, jak je signalizace p"es tuto drá-
hu ovlivn%na typem bun%#ného metabolis-
mu.  Sna&íme se identifikovat metabolické 
senzory zapojené do Notch dráhy a popsat 
molekulární podstatu jejich fungování.

Maso&ravé (hmyzo&ravé) rostliny jsou 
velmi zajímavou skupinou zelen(ch rostlin, 
které se nespoléhají ve své v(&iv% jen na mi-
nerální zdroje &ivin z p'dy, hlavn% dusíku 
a fosforu jako ostatní rostliny. Adaptace je-
jich p"edk' na dusíkem a fosforem chudá 
stanovi$t% vedla k v(voji specializovan(ch 
orgán' - pastí, které mohou lákat a chytat 
hmyz ale také pavouky, slimáky nebo i malé 
obratlovce jako &áby a rybí pl'dek. Specia-
lizovan(m koktailem enzym' pak doká&í je-
jich t%la rozlo&it tak, &e se stávají pro rostli-
nu dopl)kov(m nebo i hlavním zdrojem du-
síku p"ijímaného v amonné form%. Pro 
zvídavé milovníky p"írody jsou maso&ravé 
rostliny atraktivní také svojí drá&divostí 
a u rostlin neobvykl(mi rychl(mi pohyby 
p"i chytání ko"isti. V poslední dob% se obje-
vují zprávy, které ukazují, &e n%které druhy 
se #áste#n% odklonily od své maso&ravosti 
a hledají zdroj dusíku a jin(ch látek v tráve-
ní rostlinného t%la, v b(lo&ravosti. Jedním 
z nich je lá#kovka soude#ková (Nepenthes 
ampullaria), p"irozen% roz$í"ená v jihov(-
chodní Asii (na ostrovech Borneo, Sumatra, 

Moluky, v Nové Guineji, ,ajsku i jinde). 
Není to tak, &e by aktivn% „lovila“ a konzu-
movala rostliny ve svém okolí, ale uzp'sobi-
la své lá#ky (soude#kovité nádobky napln%né 
trávicí tekutinou a mikroorganismy) tak, 
aby do nich snadno padaly listy z okolních 
listnat(ch strom': otev"ela do$iroka ústí lá-
#ek, odklopila jejich ví#ka a vytvá"í z nich 
„koberec“ pastí v podrostu. Velmi #asto se 
v lá#kách nacházejí více nebo mén% rozlo&e-
né zbytky spadan(ch list'. Nep"ímé indicie 
tedy ukazují na „vegetariánsk(“ nebo spí$e 
saprofytick( zp'sob v(&ivy. Je tomu skute#-
n% tak?

K hledání odpov%di na tuto otázku nás 
pozvali kolegové z Univerzity Komenského 
v Bratislav% mimo jiné i proto, &e máme ná-
stroj, kter(m lze k odpov%di v(znamn% p"i-
sp%t: izotopov( pom%rov( hmotov(  spekt-
rometr. Princip testu vedoucího k odpov%di 
je jednoduch(. Dusík se vyskytuje ve dvou 
stabilních izotopov(ch podobách, 14N 
a 15N. Obsah té druhé formy, 15N, je sice 
velmi mal( ale p"esto se jeho pom%rné za-
stoupení u &ivo#ich' a rostlin li$í. Podle ob-

sahu 15N ve va$em t%le je proto mo&né zjis-
tit, zda jste vegetarián, nebo jestli se &ivíte 
p"evá&n% masem. Podobn% to bylo mo&né 
rozli$it i ve skupinách lá#kovek „krmen(ch“ 
listy nebo odkázan(ch jen na zdroj minerál-
ního dusíku z p'dy. A v(sledek? B%hem p%-
tim%sí#ního krmení získaly lá#kovky více 
ne& 40 % dusíku v nov% vytvo"en(ch listech 
a 55 % dusíku v lá#kách z list' sousedního 
stromu, které „strávily“ ve sv(ch lá#kách. 
Mo&ná, &e pluralit% ve vyu&ívání zdroj' du-
síku vd%#í lá#kovka soude#ková za svoji 
ekologickou zdatnost a $iroké roz$í"ení.

MOLEKULÁRNÍ BIOLOGIE

+ekni mi, co jí#, a já ti "eknu,  
co si povídají tvoje bu*ky
Alena Krej!í

FYZIOLOGIE ROSTLIN

Jsou mezi maso$rav&mi rostlinami 
„vegetariáni“?
Ji"í ,antr'!ek

Mozek larvy octomilky se dv%ma mozkov&mi hemisférami a mozkov&m kmenem. Zelen$ jsou ozna!ené neu-
roepiteliální bu*ky, které dají vznik neuronálním kmenov&m bu*kám (ozna#ené #erven$) a pozd%ji neuron'm 
(ozna#ené mod!e).

P!írodov"decká
fakulta
Faculty 
of Science

Jiho#eská univerzita
v $esk%ch Bud"jovicích
University of South Bohemia 
in $eské Bud"jovice

velkou v%zkumnou stanici, kde nechybí profesio-
nální vybavení, jako jsou nap!. mikroskopy, vyba-
vení algologa, ornitologa #i entomologa.

První zá!ijov% t%den pat!í T%dnu se sou#asnou 
biologií. Dvacet p"t student& st!edních (kol se 
v rámci této akce sna'í zjistit, jak moderní biolo-
gové pracují a jaká témata a otázky ve sv%ch 
v%zkumech !e(í. B"hem praktick%ch úloh si 
vyzkou(í práci v terénu, v laborato!i i na po#íta#i, 
p! ipraveny jsou také rozmanité p!edná(ky. 
Záv"re#n%m bodem programu b%vá komentova-
ná prohlídka vybrané zoologické zahrady. 

Pravideln" po!ádáme také víkendové akce pro 
st!edo(kolské u#itele, jejich' cílem je roz(í!it 
vzd"lání pedagog& a zprost!edkovat jim nejno-
v"j(í v"decké v%sledky. Akce probíhají formou 
2 a' 4 denních kurz& v daném oboru.
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BOTANIKA

O diverzit% sinic máme 
stále je#t% jen mlhavé 
p"edstavy
Jan Ka#tovsk&

Sinice (Cyanobacteria) m&'eme s jistou dávkou 
zjednodu(ení charakterizovat jako bakterie, kte-
ré mimo jiné vynalezly fotosyntézu a fixaci 
vzdu(ného dusíku (#ili jedí sv"tlo a vzduch). 
S touto v%bavou pak v Proterozoiku na dlouhé 
stamilióny let ovládly na(í planetu, zcela zm"nily 
její atmosféru na takovou, jakou známe dnes 
a ostatní organismy se za#aly prosazovat a' 
poté, co mnohé z jejich 'ivotního stylu okopíro-
valy. Po!ád ale platí, 'e sinice najdeme hojn" 
v tém"! v(ech biotopech na Zemi a 'e stále pat!í 
mezi nejv%znamn"j(í globální ekologické hrá#e 
– nap!íklad mo!sk% fytoplankton je jedním z nej-
v"t(ích producent& kyslíku a toxické hrachové 
ka(e si v lét" ve vodách na(ich nádr'í také v(iml 
asi ka'd%.

V"t(ina dosavadních znalostí  o jejich diverzi-
t" nebo zp&sobu 'ivota  se  t%ká planktonních 
organism& mírného pásma, i kdy' i tenhle biotop 
má po!ád slu(nou dávku p!ekvapení v zásob". 
O sinicích suchozemsk%ch biotop& anebo tropic-
k%ch kon#in je známo jen velice málo. Ná( t%m se 
na podobné lokality dlouhodob" zam"!uje 
a za posledních deset let jsme se podíleli na obje-
vu více ne' dvaceti dosud v"d" neznám%ch dru-
h& a rod&. Mezi nejzajímav"j(í ur#it" pat!í 
Brasilonema, rostoucí velice hojn" na stromech 
a skalách snad ve v(ech tropick%ch lesích sv"ta 
a zárove) také v na(ich sklenících a chladicích 
v"'ích elektráren, na dn" tropick%ch m"lk%ch 
mo!í 'ijící Moorea, která má nesmírn" vysok% 
po#et r&zn%ch obsahov%ch látek s velk%m farma-
kologick%m potenciálem nebo krásná na kosta-
rick%ch skalách rostoucí Calochaete cimrmanii, 
nazvaná po nejv"t(ím $echovi v(ech dob.

w w w.pr f.jcu.cz

V sou#asnosti stále více oblíbená kombinace 
pokro#ilé fluorescen#ní mikroskopie a mik-
rospektroskopie (té& známá jako optická 
spektroskopie jednotliv!ch molekul) umo&)u-
je studovat biologické d%je s takov(m #aso-
v(m i prostorov(m rozli$ením, o kterém se 
v%dc'm p"edchozích generací mohlo jen 
zdát. Mikroskopem si zv%t$íme obraz jed-
notliv(ch molekul, lokalizovan(ch nap"í-
klad v jád"e &ivé bu)ky a pomocí citlivé de-
tekce ho analyzujeme. 

Dnes m'&eme u jedné konkrétní mole-
kuly dosáhnout #asového rozli$ení kolem 
200 ps a zárove) ji lokalizovat s p"esností 
okolo na 25 nm. Mimochodem, 200 ps je 
#as, za kter( sv%tlo urazí vzdálenost 6 cm. 
Pro lep$í p"edstavu o prostorovém rozli$ení 
uve+me, &e vzdálenost 25 nm je p"ibli&n% 
2000krát men$í ne& tlou$*ka lidského vlasu.

Aplikace tohoto p"ístupu v biologii od-
kr(vá p"ehr$el informací, které by u b%&-
n(ch „mnoho-molekulov(ch“ experiment' 
z'staly skryty kv'li pr'm%rování m%"en(ch 
veli#in. P"íkladem budi& p"ímé m%"ení kon-
forma#ních kinetik jednotliv(ch molekul 
a statistick(ch distribucí jejich prom%nli-
v(ch struktur, a to v#etn% t%ch velmi krát-
kodob(ch. Tyto informace byly donedávna 
doménou p"evá&n% teoretick(ch v(po#t'. 
Jako bonus zde odpadá také jinak nezbytná 
nutnost synchronizace d%j' ve zkumavce 
nebo v &ivé bu)ce. Prost% vezmete trajekto-

rii jedné molekuly po druhé a statisticky je 
zpracujete. 

P"íkladem m'&e b(t v(zkum dynamiky 
skládání DNA G-kvartet! a detekce jejich 
p"echodn(ch konformací.  G kvartet není 
hudební t%leso, jak by název mohl nazna#o-

vat, ale pat"í mezi mén% obvyklé typy sekun-
dárních struktur nukleov(ch kyselin. Je to 
stabilní, planárn% uspo"ádan( systém #ty" 
guaninov(ch bází, které jsou navzájem po-
oto#ené o 90° a dr&í pohromad% vodíkov(mi 
m'stky. Zajímavá je role konformace DNA 
G-kvartet' v regulaci transkripce. Jeden ta-
kov( G-kvartet pomáhá ovliv)ovat propuk-
nutí cukrovky (Diabetes mellitus). Práv% ten-
to G-kvartet, lokalizovan( v ILPR oblasti 
DNA (Insulin-Linked Polymorphic Regi-
on) m'&e nab(vat n%kolika konformací, 
které pravd%podobn% odli$n% interagují 
s transkrip#ním aparátem bun%#né nanoto-
várny. Detailní znalost fluktuací mezi t%mi-
to konforma#ními stavy a také informace 
o jejich p"echodov(ch strukturách m'&e 
v budoucnu pomoci p"i návrhu nov(ch lék', 
t"eba práv% proti cukrovce.

CHEMIE

Molekulární nanot"íd%ní,  
DNA a cukrovka
Tomá# Fessl, Lukasz Bujak a Franti#ek Vácha

Zm%na ve struktu"e promotoru genu m'$e zabránit 
expresi jeho produktu.

Molekuly DNA zna!ené fluorescen!ními sondami 
difundují skrz konfokální objem mikroskopu a zane-
chávají za sebou informaci o své velikosti a tvaru 
a spektrálních vlastnostech sondy. 

P!írodov"decká
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Etruskové jsou málo známé a probádané 
starov%ké etnikum, které ob(valo st"ední 
a severní #ást Itálie v dob% od 8. do 1. sto-
letí p". n. l. Etruskové m%li nemal( vliv 
na chod d%jin, v(znamn% se podíleli nap"í-
klad na zalo&ení -íma. Velkou neznámou 
byl a& donedávna etrusk( jazyk. To zm%nil 
roku 1964 nález t"í zlat(ch desti#ek v ital-
ské Santa Seve"e, d"ív%j$ím etruském p"í-
stavu známém pod jménem Pyrgi. O b%&-
ném &ivot% Etrusk' se dovídáme hlavn% 
prost"ednictvím jejich poh"ebních rituál'. 
Bohat% malované a vybavené hrobky za-
chycovaly nejen v(jevy z jejich duchovního 
&ivota, ale slasti a strasti jejich b%&n(ch dní.  
Nedílnou sou#ástí jejich existence byly bo-

haté hostiny, a to jak k oslavám &ivota a bla-
hobytu, tak i k uct%ní mrtv(ch a jejich uví-
tání do &ivota po &ivot%. .irokou nabídku 
pokrm' lze v archeologick(ch situacích za-
chytit a interpretovat pomocí archeobota-
nick(ch anal(z, kter(ch bylo doposud ud%-
láno málo. Odd%lování a ur#ování semen 
a #ástí plod', ale i list' a d"eva tak nabízí 
p"ím( pohled do jídelní#k' lidí, kte"í se 
um%li radovat ze &ivota i ze smrti. Italsko-
-#esk( v(zkum etruské studny #íslo 112, 
ukryté dnes díky zdvihu vodní hladiny pod 
mo"em, p"inesl vzácné nálezy oliv, p$enice 
a dal$ích rostlin, které podávají sv%dectví 
nejen o v(&iv% Etrusk', ale i o okolním p"í-
rodním prost"edí p"ístavního m%sta.

ARCHEOEKOLOGIE

Co jedli Etruskové?
Archeobotanika zaniklého starov%kého p"ístavu ve st"ední Itálii
Jaromír Bene#, Kate"ina Kod&dková

ZOOLOGIE

Prapodivn& predátor  
je po"ád predátor
Petr Vesel&

Ji' desítky let se diskutuje nad tím, jak vlastn" 
ptáci i jiní 'ivo#ichové rozpoznávají a hodnotí 
objekty - 'ivo#ichy, s kter%mi se v p!írod" setká-
vají. Klasické studie navrhly, 'e ptáci fungují 
v podstat" jednodu(e a soust!edí se pouze 
na n"jak% typick% znak. Pokud je charakteristick% 
znak p!ítomen, nap!íklad zahnut% zobák na predá-
torovi, chová se k objektu pták v'dy stejn" – uletí.  
Mnoha dal(ím v%zkumník&m se to v(ak zdálo 
p!íli( jednoduché a leckdy se jim i poda!ilo zjistit, 
'e proces rozpoznání objektu je mnohem slo'it"j(í 
a blí'í se spí(e tomu, jak to d"láme my (pou'ití 
více znak&, kontextu a podobn"). My jsme se tedy 
rozhodli otestovat, co si myslí s%korky o predáto-
rovi, kter% je tak trochu divn%. Vyrobili jsme modu-
ritovou atrapu krahujce obecného, rozd"lenou 
na t!i #ásti, které se mohly libovoln" zamíchat 
(na obrázku). Pták&m jsme nabídli dv" krmítka 
s potravou: u jednoho stál bu* správn" poskláda-
n% krahujec nebo ne(kodn% holub a u druhého 
krahujec s proházen%mi #ástmi t"la. Pokud byl 
na prvním krmítku holub, s%korky rad"ji létaly 
'rát k n"mu ne' k nesprávn" poskládanému kra-
hujci. Pokud byl na prvním krmítku správn" 
poskládan% krahujec, s%korky rad"ji nep!ilétli 
k 'ádnému krmítku a #ekali a' ob" atrapy z krmí-
tek zmizí. Z toho tedy vypl%vá, 'e s%kory pova'o-
valy nesprávn" poskládaného krahujce za velkou 
hrozbu a chovali se k n"mu jako k plnohodnotné-
mu krahujci. Zdá se tedy, 'e ptáci p!eci jen fungu-
jí pom"rn" jednodu(e. +patn" poskládan% krahu-
jec m"l v(echny znaky pou'itelné k poznání kra-
hujce ('luté oko, zahnut% zobák, vlnkování na b!i-
(e…) a proto byl tedy s%korami vyhodnocen jako 
krahujec, p!esto, 'e m"l hlavu pod b!ichem.

Podmo"sk& odkryv studny 
112 v zaniklém p"ístavu 
v Santa Seve"e provád%jí 
ital#tí archeologové

Pe!liv& rozbor obsah' 
nádob ze starov%kého 
p"ístavu pat"í k základním 
úkol'm !esk&ch ú!astník' 
v&zkumu.

Moduritová atrapa krahujce obecného 
(Accipiter nisus) s proházen&mi !ástmi t%la 
(Foto Petr Vesel%)
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BIOMEDICÍNA

Jsou klí#-ata k n%!emu 
dobrá?
Jan Kopeck&

Klí(,ata jsou v"t(inou pova'ována za odporné 
#lenovce, kte!í nejen 'e sají hostitelovu krev, ale 
je(t" p!ená(ejí r&zné patogeny od vir& p!es bak-
terie a prvoky a' po parazitické #ervy. Proto'e 
tak zvaná tvrdá klí(,ata sají na hostiteli dlouho 
(víc ne' t%den), musí ve slinách vpravit do hosti-
tele nejen látky zabra)ující srá'ení krve, ale 
i molekuly potla#ující imunitní systém hostitele. 
Ukazuje se, 'e tyto proteiny, vyrobené v bakteri-
ích, by bylo mo'no vyu'ít k lé#b" n"kter%ch lid-
sk%ch chorob s imunopatologickou etiologií. 
Nap!íklad klí(t"cí sliny obsahují bílkovinu, která 
velmi siln" vá'e  histamin, v%znamn% mediátor 
lidsk%ch alergií. Pomocí klí(t"cí bílkoviny byl 
úsp"(n" lé#en alergick% zán"t spojivky a experi-
mentáln" i astmatick% záchvat. Podobn" byl 
k prevenci experimentálního astmatu pou'it 
klí(t"cí cystatin, inhibitor cysteinov%ch proteáz. 
Jiné molekuly klí(t"cích slin zabra)ují aktivaci 
komplementového systému, kter% hraje úlohu 
v lidské autoimunitní chorob" myasthenia gravis 
(dochází k blokaci acetylcholinov%ch receptor& 
a jejich destrukci, co' se projevuje poruchou 
svalové funkce). I kdy' je cesta od experimentál-
ního ov"!ení ú#innosti klí(t"cí molekuly k jejímu 
vyu'ití v humánní medicín" dlouhá, mohly by b%t 
proteiny klí(t"cích slin nebo jejich #ásti 
v budoucnosti vyu'ity k lé#b" lidsk%ch alergic-
k%ch nebo autoimunitních chorob.
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Schopnost n%koho podvést není vlastní 
jen lidem, i kdy& by se tak na základ% den-
nodeního zpravodajství mohlo zdát. Podi-
vuhodné kv%ty orchidejí jsou známé tím, 
&e #asto neobsahují &ádnou odm%nu pro 
své opylova#e a vyu&ívají r'zn(ch podvod-
n(ch praktik, aby dosáhly k(&eného opy-
lování. N%které druhy napodobují sv(m 
tvarem a v'ní sami#ky hmyzu a lákají tak 
hmyzí same#ky ke kopulaci, jiné vypadají 
a voní jako plodnice hub nebo exkrementy 
#i mr$iny, do kter(ch hmyz klade svá vají#-
ka. Dal$í druhy orchidejí napodobují jiné 
druhy okolních rostlin a „kradou“ jim tak 

jejich opylova#e. V na$em v(zkumu jsme 
testovali, jaké vlastnosti musí orchidejové 
kv%ty mít, aby byly ve sv(ch rolích doko-
nalé. Pomocí um%lohmotn(ch atrap, u kte-
r(ch jsme mohli m%nit barvu a tvar, jsme 
zjistili, &e k úsp%$nému podvodu sta#í po-
m%rn% málo - napodobit barvu modelové-
ho druhu tak, aby ji opylova# nebyl scho-
pen rozli$it. Po dosednutí na kv%t orchide-
je opylova# záhy zjistí sv'j omyl a rychle 
kv%tenství opustí; nápodoba je v$ak tak 
v%rná, &e se na orchidej d"íve #i pozd%ji 
znovu vrátí. Dalo by se tedy "íci, &e orchi-
deje vyu&ívají omezen(ch rozli$ovacích 

schopností  opylova#' a jejich 
vrozené preference pro ur# ité 
barvy k tomu, aby si zajistily je-
jich slu&by. Trochu bychom to 
mohli p"irovnat k sou#asné vln% 
phishingov(ch mail', ve kter(ch 
se podvodníci pomocí napodo-
bování stránek internetového 
bankovnictví sna&í z d've"iv(ch 
klient' vylákat jejich hesla a p"i-
pravit je o úspory. Na rozdíl 
od internetov(ch podvodník', 
jejich& praktiky b(vají rychle od-
haleny, se v$ak orchidejím da"í 
své opylova#e vodit za nos u& 
dlouhé milióny let.

EKOLOGIE

Jak opylova!e napálit, ale nedopálit
Jana Jersáková

Orchidej Disa pulchra (vzadu vpravo) je dokonal&m mimetikem 
kostacovité rostliny Watsonia lepida (vzadu vlevo). V pop"edí jsou 
testované atrapy s r'zn&m odstínem r'$ové barvy.

Asistenti ve vesnici Wanang p"ipravují stovky plas-
telínov&ch housenek p"ed tím, ne$ je nainstalují na 
listy strom'

Asistenti ve vesnici Wanang nalepují plastelínové 
housenky na listy strom'

Opylova!, ovádovitá moucha, není 
schopen odli#it modrou atrapu od sku-
te!n&ch r'$ov&ch kv%t', proto$e vidí 
ob% barvy stejn% (tzn. vnímá spektrum 
vlnov&ch délek odra$eného sv%tla od 
obou objekt' podobn%).
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Nedávno se ukázalo, &e i rostliny mohou p"i 
napadení „volat o pomoc“, a &e na toto volá-
ní n%kdo sly$í. Jde o vzájemnou komunikaci 
mezi t"emi potravními úrovn%mi – rostli-
nou, b(lo&rav(m hmyzem kter( ji napadá, 
a predátory #i parazity tohoto b(lo&ravého 
hmyzu. „Volání o pomoc“ bylo poprvé po-
psáno u parazit', kte"í byli p"itahováni 
ke sv(m hmyzím hostitel'm pomocí t%ka-
v(ch látek vylu#ovan(ch z listov(ch tkání 

po$kozen(ch okusem. Nyní je ji& z"ejmé, &e 
i predáto"i mohou b(t p"ednostn% p"itaho-
váni k rostlinám napaden(m hmyzem. Na$e 
nedávné pokusy v tropickém lese na Nové 
Guineji ukázaly, &e modely housenek, vy-
tvo"ené zcela v%decky z oby#ejné d%tské 
plastelíny a umíst%né na rostlinách s #erstv% 
okousan(mi listy, byly napadány v&dy více, 
ne& modely housenek na stromech s nepo-
$kozen(mi listy. Docházelo k tomu jak v ní-
&inném lese, kde je nejd'le&it%j$ím  predá-
torem housenek op%t hmyz (mravenci #i 
vosy), tak i v horsk(ch lesích, kde jsou nej-
nebezpe#n%j$ími predátory hmyzu ptáci. 
Zdá se tedy, &e predáto"i orientující se podle 
chemick(ch signál' - nap"íklad mravenci - 
i ti, kte"í se orientují zrakem, tedy ptáci, vy-
hledávají svou ko"ist p"ednostn% na stro-
mech „volajících o pomoc“ - ty bu+ vysílají 
chemické SOS z list' po&íran(ch hmyzem, 
nebo „k"i#í“ prost( vzhled jejich list' s po-
&erky. Z pohledu po$kozené rostliny je v(-
hodn%j$í hledat pomoc u predátor', kte"í 
ukon#í &ivot b(lo&ravého hmyzu okam&it%, 
ne& u parazit', kte"í ponechávají svého hos-
titele po ur#itou dobu na&ivu.

V%ZKUMNÉ STANICE

Stromy napadené b&lo$rav&m 
hmyzem nevolají o pomoc zbyte!n%
Kate"ina Sam

FYZIOLOGIE &IVO'ICH(

I hmyz se musí vyrovnávat 
se stresem
Dalibor Kodrík

Stres zná ka'd% z nás – za'ívá ho nejen #lov"k, ale 
v(echny 'ivé organismy na Zemi, nevyh%bá se 
proto ani hmyzu. V pr&b"hu evoluce si vy((í orga-
nismy vyvinuly d&myslné systémy, jak se stresu 
bránit – u 'ivo#ich& v#etn" hmyzu v nich hrají 
zásadní roli hormony.  Hmyzí hormonální sousta-
va se skládá z n"kolika typ& 'láz produkujících t!i 
r&zné druhy hormon&: ekdysteroidy, juvenilní 
hormony a peptidické neurohormony. Funkce 
t"chto hormon& jsou vzájemn" slad"ny a p!edsta-
vují  dob!e organizovan% !ídicí systém, kter% 
v zásad" pracuje stejn" jako hormonální sousta-
va obratlovc&: s pomocí nervové soustavy !ídí 
prakticky v(echny 'ivotní projevy hmyzu. Jedna 
skupina hmyzích metabolick%ch neurohormon& 
– adipokinetické hormony – hraje d&le'itou roli 
v odpov"di organismu na stresové podmínky. 
Tyto hormony zaji(,ují mobilizaci 'ivin, stimulují 
pohybovou aktivitu, zintenziv)ují #innost srdce, 
aktivují imunitní systém a ned&le'ité procesy 
odsouvají na pozd"j(í dobu. Touto koordinovanou 
#inností umo')ují hmyzímu organismu vyrovná-
vat se s nep!ízniv%mi podmínkami vn"j(ího pro-
st!edí, a tak se podílejí na správném fungování 
organismu. Podrobná znalost role hmyzích adipo-
kinetick%ch hormon& je d&le'itá nejen teoreticky, 
ale i prakticky. Sou#asná aplikace insekticidu 
s adipokinetick%m hormonem zvy(uje toxick% 
ú#inek na cílov% hmyz: hormon svou aktivitou 
zv%(í celkov% metabolismus látek, umo'ní rych-
lej(í vstup insekticidu do cílov%ch bun"k, a urych-
lí tak jeho toxické p&sobení.

A) Plastelínová housenka a dv% r'zná v&vojová stá-
dia housenky (rodu Choreutis) která p"i pokusech 
stála modelem B) Plastelínová housenka na listu 
bez okusu a (C) na listu s okusem

Rum%nice pospolná Pyrrhocoris apterus –
ideální model pro studium hmyzích 
stresov&ch hormon'
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Paraziti ovliv*ující chování
Tomá# Tyml

V Arktid", hluboko ve fjordech souostroví 
Svalbard, kde je terenní #ást stanice Centra 
polarni ekologie, pat!í ml' rozchlipka arktická 
(Mya  truncata) mezi hojné obyvatele mo!ského 
dna. To je zde tvo!eno nezpevn"n%mi sedimen-
ty, které jsou neustále dopl)ovány materiálem 
p!ená(en%m z ledovc&. Rozchlipka vyu'ívá m"k-
kého podkladu jako úkrytu p!ed predátory. 
S okolím komunikuje pouze pomocí dlouhého 
sifonu, jím' nasává vodu. Nemusí tomu tak ale 
b%t v'dy. B"hem ponor& p!i sb"ru materiálu pro 
parazitologickou pitvu jsme pravideln" nalézali 
také rozchlipky, které voln" le'ely na mo!ském 
dn". Zajímalo nás, co je vede k takovému nebez-
pe#nému chování, a zva'ovali jsme zejména 
ovlivn"ní n"jak%m parazitem. Uvnit! n"kter%ch 
vy(et!en%ch rozchlipek jsme nalezli motolice 
rodu Gymnophallus, p!i#em' mezi naka'en%mi 
ml'i jasn" p!evládaly exponované rozchlipky, 
které byly, na rozdíl od ukryt%ch, infikované 
tém"! v'dy.

Kone#n%m hostitelem motolice Gymnophallus 
sp. je s nejv"t(í pravd"podobností kajka mo!ská 
(Somateria mollissima), která se za potravou 
potápí. Ml'i pat!í k její nej#ast"j(í ko!isti. Pokud 
motolice tímto zp&sobem ovlivní svého mezi-
hostitele, v%razn" tím zv%(í (anci na jeho poz!e-
ní kajkou a dokon#ení svého 'ivotního cyklu 
pohlavním rozmno'ováním ve st!ev" kone#né-
ho hostitele.  Ovlivn"ní hostitele parazitem je 
jev velmi roz(í!en% a stále se objevují nové p!í-
klady u nejr&zn"j(ích skupin parazit& i hostite-
l&. Je velmi zajímav% nejen z evolu#n"-biologic-
kého hlediska; manipulující paraziti jsou rovn"' 
v centru pozornosti n"kter%ch neurofyziolog&. 
Studium látek schopn%ch ovlivnit nervovou 
soustavu m&'e vést k v%voji nov%ch psychote-
rapeutik.

w w w.pr f.jcu.cz

M%)avky, #i chcete-li améby, jsou jedno-
bun%#né eukaryotické organismy (prvoci) 
a jejich spole#nou vlastností je schopnost 
tvorby pano&ek neboli pseudopodií, které 
slou&í k pohybu i získávání ko"isti, obvykle 
bakterií. Tento zp'sob &ivota si v$ak nezá-
visle na sob% osvojilo hned n%kolik linií eu-
karyot, vzájemn% mnohdy jen vzdálen% p"í-
buzn(ch. Améby tudí& nejsou poctiv(m 
biologick(m taxonem: nalezneme mezi 
nimi pestrou sbírku skupin rozmanitého 
vzhledu, charakteru pohybu, &ivotní strate-
gie, fyziologick(ch nárok' atd. atd. Ale co 
naplat, jejich plazení se po substrátu za po-
moci pano&ek jim nikdo neodpá"e. Praktic-
ky v ka&dém vlhkém prost"edí n%jakou tu 
m%)avku najdeme – od pot'#k' a rybník' 
a& po oceány, od tlejícího listí a& po za&ívací 
trakty &ivo#ich'. V t%chto ekosystémech 
mo&ná neb(vají tak po#etné jako jiné typy 
prvok' (t"eba nálevníci nebo r'zní bi#íkov-
ci), p"esto hrají dost d'le&itou roli jako v(-
znamn( #lánek potravního "et%zce. Mají 

i svou stinnou stránku: n%které pat"í mezi 
p'vodce dosti nep"íjemn(ch onemocn%ní. 
Dá se ale "íci, &e nám ubli&ují jen nerady 
a jaksi omylem. To se do zna#né míry t(ká 
i nejznám%j$í patogenní améby, st"evní m%-
)avky úplavi#né (Entamoeba histolytica). 
I améby oby#ejn% &ijící voln% v p'd% #i 
ve vod% mohou po proniknutí do lidského 
organismu za#ít páchat nep"ístojnosti: tep-
lomilné m%)avky druhu Naegleria fowleri 
jsou schopny proniknout p"i koupání v kon-
taminované vod% podél #ichového nervu 
do mozku a zp'sobit rychle a spolehliv% 
smrtící encefalitidu, m%)avky rodu Acantha-
moeba p'sobí mnohem pomalej$í, zato v$ak 
úporná onemocn%ní, mimo jiné záva&nou 
keratitidu vedoucí a& ke ztrát% zraku. P"es 
sv'j v(znam a v$udyp"ítomnost pat"í améby 
k velmi nedostate#n% prozkouman(m mik-
roorganism'm. Z rozmanitosti, ekologie, 
ale t"eba i biogeografie m%)avek, zejména 
t%ch „mal(ch“ a „bezv(znamn(ch“, jsme za-
tím poznali jen docela mal( zlomek.

PARAZITOLOGIE

Prom%ny m%*avek
Martin Kostka

Zleva doprava: Acanthamoeba, cysty, m%"ítko = 20 µm; Naegleria, trofozoity s dob"e viditeln&m jádrem, 
m%"ítko = 50 µm; Vannella, nápadn% ploché trofozoity, m%"ítko = 50 µm. Autorem fotografií je Tomá# Tyml.
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Fenomén eusociality (pravá socialita) zís-
kal velkou pozornost mezi odbornou i laic-
kou ve"ejností. Tento typ sociální organi-
zace byl p'vodn% popsán u bezobratl(ch 
a je znám nap"íklad u v#el, mravenc' #i ter-
mit'. V eusociálních spole#enstvech, která 
mohou b(t i velmi po#etná, se rozmno&uje 
pouze n%kolik jedinc' #i dokonce jedin( 
pár. Ostatní #lenové skupiny, v%t$inou po-
tomci, se nemno&í a po cel( &ivot pomáha-
jí rodi#'m p"i v(chov% sourozenc'. V 80. 
a 90. letech se velkou senzací stal objev eu-
sociality u dvou druh' savc' - rypo$e lysé-
ho a rypo$e damarského. Vznik pro obrat-
lovce tak neobvyklého sociálního systému 
byl vysv%tlován kombinací podzemního 
zp'sobu &ivota a v(skytu v pou$tních ob-
lastech. P"edpokládalo se, &e v takov(ch 
podmínkách se pravd%podobnost najít 
partnera a zalo&it novou rodinu blí&í tém%" 
nule. Eusocialita by se nem%la objevovat 

v oblastech s pravideln(mi a vydatn(mi 
srá&kami, proto&e zde se díky v%t$ímu 
mno&ství dostupné potravy a m%kké p'd% 
nabízí potenciálních partner' více, co& 
zvy$uje $ance na vlastní rodinu nebo ales-
po) na drobnou milostnou aférku. B%hem 
terénních studií zam%"en(ch na rypo$e 
Ansellova (Fukomys anselli) ze Zambie jsme 
ale zjistili, &e eusocialita existuje i u rypo$' 
v oblastech bohat(ch na srá&ky. Sledování 
pohybu jedinc' opat"en(ch vysíla#kami 
ukázalo, &e se p"íslu$níci r'zn(ch rodin 
dokonce nav$t%vují p"es propojené tunely. 
Ne#iní tak ov$em za ú#elem rozmno&ová-
ní, ale spí$e kv'li kradení potravy. P"ekva-
pilo nás i to, &e mo&nosti pá"it se nevyu&i-
li p"ivandrovalci, kte"í se nast%hovali do ci-
zích rodin. Na$e v(sledky nazna#ují, &e 
v p"ípad% eusociality u rypo$' hraje d'le&i-
tou roli i v%rnost partner', co& rozhodn% 
mezi savci b%&n% nenajdeme.

ZOOLOGIE

Afri!tí rypo#i  
vedou tajemn& $ivot v podzemí
Radim ,umbera

EKOLOGIE

Efekt spálené k'$e
Jak velk& m'$e b&t vliv klimatick&ch 
zm%n na potravní sít%?
Arnaud Sentis, David Boukal

Vliv o#ekávan%ch klimatick%ch zm"n na ekosys-
témy Zem" p!edstavuje jedno z hork%ch témat 
ekologického v%zkumu posledních let. Zm"ny 
teplot budou siln" ovliv)ovat hlavn" studeno-
krevné (ektotermní) 'ivo#ichy, jejich' 'ivotní 
pochody jsou p!ímo závislé na teplot" okolního 
prost!edí. Víme, 'e o#ekávané zv%(ení pr&m"rné 
teploty velmi pravd"podobn" ohrozí existenci 
n"kter%ch druh&, jiné se budou naopak (í!it 
na sever a do vy((ích nadmo!sk%ch v%(ek. 
Mnohem mén" rozumíme tomu, jak se zm"ny kli-
matu odrazí ve vzájemn%ch vztazích 'ivo#ich&, 
nap!íklad v potravních sítích. Toto p&sobení m&'e 
p!itom oslabovat nebo posilovat p!ímé vlivy kli-
matick%ch zm"n na populace a spole#enstva. 

V rámci na(eho v%zkumu zam"!eného na vod-
ní bezobratlé jsme ov"!ili, 'e vy((í teploty zvy(u-
jí apetit dravc& (nap!íklad larev vá'ek) a tím 
krátkodob" zvy(ují jejich tlak na populace ko!isti 
(nap!íklad zooplanktonu). Zárove) ale populace 
dravc& díky zv%(en%m metabolick%m nárok&m 
jedinc& ve vy((ích teplotách rostou pomaleji. To 
v del(ím #asovém horizontu vede ke zlep(ení sta-
bility celého spole#enstva a sni'uje riziko kolapsu 
jednotliv%ch populací. Navíc jsme zjistili, 'e pre-
dáto!i se mohou na vliv zv%(ené teploty postupn" 
adaptovat b"hem 'ivota. Jejich interakce s ko!is-
tí jsou pak jiné, ne' pokud jsou vystaveni náhlému 
v%kyvu teplot. M&'eme to p!irovnat k jarnímu 
opalování: pokud se za#neme opalovat postupn", 
na(e k&'e si na slune#ní paprsky p!ivykne. Pokud 
to ale hned napoprvé p!e'eneme, jedin%m v%sled-
kem je spálená k&'e.  

Ve spolupráci s v"dci z univerzit v n"meckém 
Göttingenu a (védském Linköpingu jsme tyto 
koncepty pomocí simula#ních model& zobecnili 
pro jednoduché potravní !et"zce a pro dal(í orga-
nismy od bakterií po ryby. Na(e modely ukazují, 
'e schopnost jedinc& p! izp&sobit se 
b"hem svého 'ivota teplotním zm"-
nám prost!edí by mohla ales-
po) #áste#n" zmír)ovat 
p!edpokládané nega-
tivní dopady klimatic-
k%ch zm"n na popu-
lace, spole#enstva 
a celé ekosystémy.Rozchlipka arktická (Mya truncata) 
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