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Zaujalo nás
O kreditky už se
bojíme. DNA si
však nehlídáme.

›› Zajímá vás minulost před-
ků? Chcete vědět, odkud po-
cházíte? Není problém.

Takzvaná zábavní genetika proží-
vá boom. S částkou rozhodně nižší
než za adrenalinový výlet balonem
nebo užívací letecký víkend v Paříži
se můžete podívat do velkých dá-
lek, a to i do minulosti. Koho by as-
poň trochu nevzrušovalo, jestli je
po předcích Kelt, Žid, Hun či Vi-
king? Je to tak jednoduché – pošlu
někam svou DNA a oni mi řeknou,
kdo jsem.

Druhým důvodem, proč je stále
více lidí ochotno svěřit informace
o svých genech cizím lidem, je oba-
va o zdraví.

I firem, které nabízejí „zdravot-
nickou“ genetickou analýzu, z níž
poznáme, zda nám hrozí Alzheime-
rova nemoc, rakovina či cukrovka,
přibývá. Zatím toho víme o většině
komplikovaných a složitých chorob
a jejich genetické podmíněnosti pří-
liš málo, abychom mohli brát tuto
analýzu jinak než rovněž jako „zá-
bavnou“, ale proč ne?

Třetím, již rozhodně ne krato-
chvilným důvodem, proč lidé ochot-

ně stírají buňky ze svých úst a ko-
musi odevzdávají svou DNA, je po-
třeba či touha zjistit, zda je mé dítě
skutečně mé, nebo kukaččí. Tato
obava se pochopitelně týká otců, ni-
koli matek, v každém případě jejich
zvědavosti či podezřívavosti vychá-
zejí vstříc četné společnosti tuzem-
ské i zahraniční.

Existují firmy akreditované, licen-
cované, tedy do jisté míry věrohod-
né, u nichž má člověk snad jistotu,
že jeho DNA neprodají dál a že ji ně-
kdo nezneužije. Většinou se poznají
podle toho, že se slušně zeptají, zda
smějí získané údaje použít pro další
výzkumy a rozšíření své databáze.

Nad čím kroutí hlavou ti, kteří do
toho vidí, je, s jakou lehkostí vkláda-
jí někteří lidé DNA do obálky a posí-
lají neznámé firmě přes oceán, aby
jim za týden „kvalifikovaně“ rozvrá-
tila život, když prozradí, že nejsou
otcem svého dítěte.

Důvěryhodnost a věrohodnost ta-
kových výsledků je jedna věc, dru-
há je možnost jejich zneužití, i když
možná zatím ještě nevíme, jak by to
konkrétně mohlo vypadat. Jisté je,
že zatím se chováme tváří v tvář no-
vému byznysu a pirátství s tajnými
informacemi jako ovce. Odborníci
nabádají k opatrnosti. Možná by
měly školy zavést do osnov kromě fi-
nanční gramotnosti, jejíž potřebu
již zaznamenaly, také gramotnost
genetickou.

I tohle je možné zjistit například
v pražské společnosti Genomac,
která genetické rozbory nabízí za
dva a půl tisíce korun. Každý rok
projeví o svůj původ zájem asi tisíc
lidí. Lepší možnosti mají muži.
U nich se příbuznost určuje podle
genetických znaků z mužského
chromozomu Y, který mají vědci do-
cela dobře zmapovaný.

U žen se příbuznost hledá podle
takzvané mitochondriální DNA,
kterou synové i dcery získávají
vždy od matky. A protože ženy ne-
mají chromozom Y, který se jinak
pro zjišťování příbuznosti použí-
vá, je pro ně mitochondriální DNA
hlavním vhodným nosičem infor-
mací o minulosti.

„Hledání příbuznosti podle ge-
netických znaků na mužském chro-

mozomu Y je dnes mnohem pro-
pracovanější než podle ženské mi-
tochondriální DNA,“ připouští Ma-
rek Minárik, ředitel společnosti Ge-
nomac. „V této chvíli proto dokáže-
me mužům říci o jejich původu
přesnější údaje než ženám. Časem
se to snad srovná,“ doufá.

Člověk se zájmem o genetický
test si vytře ústa vatovým tampo-
nem, který po dohodě s laboratoří
dostane poštou. Na tampon se na-
balí odrolené buňky ústní sliznice
a z nich se dá získat DNA. Zájemce
jej pak pošle zpět do laboratoře
a tím jeho úkol skončí. Už jen čeká,
co se dozví.

V laboratoři Genomaku pak srov-
náním s mezinárodními databáze-
mi DNA zjistí, ve které části světa
se vyskytují obdobné genetické

znaky, které našli ve vzorku od da-
ného člověka. Poznají, zda jeho
předkové žili na dnešním českém
území, nebo přišli z ciziny.

Ukazuje se, že jen desetina lidí,
kteří poskytnou svůj vzorek DNA
k rozboru, má znaky charakteristic-
ké pro dnešní území České republi-
ky. Další porovnání říká, že 37 pro-
cent zájemců o test má genetické
znaky shodné s jinými obyvateli slo-
vanských zemí střední a východní
Evropy. Dalších 25 procent pochází
ze zemí západní Evropy, jako je
Francie, část Německa či Itálie,
a osm procent se geneticky shoduje
s obyvateli Balkánu. Osmi procenty
je zastoupeno obyvatelstvo jasně
germánského původu, s dědičnými
znaky shodnými s Němci a Skandi-
návci.

Tyto údaje však nevypovídají
o národnostním složení celé popu-
lace. O testy totiž mají zájem spíše
lidé, kteří vědí, že se jejich předko-
vé přistěhovali, a chtěli by vědět,
odkud to bylo. Člověk, který před-
pokládá, že jeho rodina se nepo-
hnula z místa, se o test původu pří-
liš nestará.

„Naše databáze je v anonymní po-
době na internetu otevřena všem zá-
jemcům o rodokmen,“ říká Jan Zá-
stěra z Genomaku. „Zjistí z ní, ve kte-
rém kraji žijí lidé, kteří mají podob-
ný genetický profil, takže jsou vlast-
ně vzdálení příbuzní. Ale nedozví se
jejich jméno ani adresu. Mohou je
kontaktovat prostřednictvím zvlášt-
ní sekce uvnitř databáze, a když
bude druhá strana chtít, může se
jim pak sama přihlásit.“ (jet)

Z
pohledu vědců tento pří-
běh začal před třemi de-
sítkami let. Tehdy se
v pohoří Harz ve střed-

ním Německu, kousek od Göttin-
genu, našla 115 metrů dlouhá,
úzká a nízká jeskyně, která dosta-
la název Lichtenstein. O něco poz-
ději zde byly objeveny lidské po-
zůstatky. Celkově se tu nakonec
našlo čtyřicet koster, jedenadva-
cet ženských a devatenáct muž-
ských. Voda v jeskyni nanesla na
kosti vápenec, který je konzervo-
val, a díky tomu se uchovaly.

Šperky, zbytky nádob a nástro-
je nalezené v jeskyni dosvědčily,
že kostry pocházejí z doby bron-
zové, tedy zhruba z období mezi
léty 1000 až 700 před naším leto-
počtem. Všechny důkazy nasvěd-
čovaly tomu, že jeskyně sloužila
jako hrob.

S tím badatelé výzkum uzavře-
li. Vrátili se k němu, až když se
zlepšily znalosti o DNA. Vědce
z Göttingenu napadla spíš kurióz-
ní než zcela vážně míněná myš-
lenka, že požádají muže z vesnice
Nienstedt v sousedství jeskyně,
aby poskytli svou DNA pro zjiště-
ní možné příbuznosti. Nikdo pří-
liš nevěřil, že to k něčemu oprav-
du bude, ale vyšlo to – ukázalo se,
že dva muži žijící v Nienstedtu
mají příbuzenské znaky s ostatky
jednoho z mužů pochovaných
v jeskyni. Neboli byli to jeho vzdá-
lení příbuzní, kteří ještě po tak ne-
skutečně dlouhé době žili na tém-
že místě...

Vědci své poznatky publikovali
v roce 2008.

Řeč je jenom o mužích, proto-
že výzkumníci v tomto případě
využili znaků na chromozomu Y.
Tento pohlavní chromozom mají
v jádru každé své buňky pouze
muži; znaky na něm se v průběhu
generací mění jen velmi vzácně,
takže umožňují dobře poznat pří-
buzenský vztah i po tak dlouhém
čase.

Hledání v české databázi
A v této chvíli do příběhu vstoupi-
la pražská společnost Genomac,
která se zabývá genetickými tes-
ty, mimo jiné určováním otcov-
ství a zjišťováním dispozic pro dě-
dičná onemocnění. Zájemcům
také nabízí, že jim z jejich DNA
zjistí genetický původ předků.
Když dají klienti svolení, jejich
údaje pak zůstanou v databázi,
kterou mohou vědci používat
k dalším svým výzkumům.

„I my jsme uvažovali o tom, že

jednou budeme schopni na zákla-
dě dat z archeologických nalezišť
identifikovat v naší databázi žijící
přímé potomky lidí z dob dávno
minulých,“ říká ředitel Geno-
maku Marek Minárik. „Vědci
z Göttingenu nám nahráli, proto-
že zjištěné genetické znaky publi-
kovali, takže jsme je mohli pou-
žít. Takže nás napadlo – co kdyby
potomci onoho muže z německé
jeskyně žili třeba i u nás?“

V Genomaku porovnali gene-
tická data, s nimiž měli svolení
při výzkumu pracovat, a zjistili,
že patnáct mužů v jejich databázi
má na chromozomu Y stejné zna-
ky jako jedna z německých kos-
ter.

Výzkumníci se tedy s nimi spo-
jili. „Dvanáct z nich projevilo zá-
jem dozvědět se o svém předkovi
ještě víc,“ uvádí pracovník Geno-
maku Jan Zástěra. „U nich jsme
pak vyšetřili další desítky znaků
a na základě výsledků jsme zma-
povali jejich vzájemnou příbuz-
nost,“ konstatuje Jan Zástěra.
„Všichni jsou buď přímými po-

tomky onoho jeskynního muže,
nebo alespoň potomky jeho vel-
mi blízkého příbuzného. Vůči
sobě navzájem si pak jsou cosi
jako více či méně vzdálení brat-
ranci.“

Jiná příjmení, stejné geny
„Dalo by se říci, že tito muži se
dají geograficky rozdělit do tří vět-
ších skupin,“ pokračuje v líčení
Marek Minárik. „Jedna skupina
je z jižních a druhá ze středních
Čech a třetí ze střední Moravy. Vy-
mykal se nám jeden muž z Ústí
nad Labem, který měl genetické
znaky jihočeské skupiny. Ale vy-
světlil nám to – přestěhoval se to-
tiž před časem do Ústí z jižních
Čech.

Tito muži, i když jsou si všichni
příbuzní jako potomci dávného
předka z jeskyně, mají každý jiné
příjmení. To však není nic překva-
pivého, protože příjmení v čes-
kých zemích zavedla až císařov-
na Marie Terezie v osmnáctém
století.

Badatelé z Genomaku byli zvě-
daví, a tak šli v hledání ještě dál
než vědci z Göttingenu, kteří vše
začali.

„Nahlédli jsme do mezinárod-
ní genetické databáze, kterou
spravuje univerzita Charité v Ber-
líně,“ popisuje další postup Jan
Zástěra. „Našli jsme v ní kromě
už zmíněných našich mužů
a dvou mužů z Německa také
šest lidí ve Spojených státech, tři
v Polsku a jednoho v Portugalsku.

Nevíme ovšem, kteří to jsou, pro-
tože databáze je samozřejmě ano-
nymní. Obsahuje informace o je-
jich genetickém kódu a zeměpis-
ném původu, ale ne jejich jména
a adresy.“

Jak se tedy ukazuje, část pří-
mých potomků nebo blízkých pří-
buzných onoho muže z jeskyně
zůstala natrvalo doma, ale další
vyrazili do světa a přežili v něm.

Nynější genetické databáze dě-
dičných znaků nejsou reprezenta-
tivními představiteli obyvatelstva
konkrétních zemí. Jsou v nich za-
řazeny znaky pouze osob, které
měly zájem o hledání svých pří-
buzných, dobrovolně si nechaly
prozkoumat svou DNA, a navíc
pak ještě souhlasily s tím, že je-
jich data smějí vědci používat při
výzkumu.

Není tedy možné se stopro-
centní jistotou říci, zda skutečně
většina potomků muže z jeskyně
zamířila do dnešních českých
zemí, kde se jim vedlo nejlíp,
a proto tu mají největší zastoupe-
ní. I když to tak vypadá.

Rozhodně však nové údaje zjiš-
těné v Praze prokazují, že i když
se po staletí lidé z různých náro-
dů stěhovali po Evropě i do zámo-
ří, je dnes díky genetice možné
najít jejich příbuzné. A to i po
třech tisíciletích.

Možná jednou díky DNA po-
známe o svém původu více, než
bychom si kdy dokázali předsta-
vit. Pokud budeme chtít.

Josef Tuček

Ze kterého kouta zeměkoule pocházíte? Genetika vám napoví

Rozbory DNA nemusí jen hledat
zločince. Dokážou najít předky,
i v neuvěřitelné minulosti. Patnáct Čechů
takto našlo příbuzného. Žil v dnešním
Německu před třemi tisíciletími.

Eva
Bobůrková
redaktorka MF DNES

Příbuzný Rozbory DNA mu najdou potomky. Foto: Profimedia.cz

FAKTA

Záznam o původu
U mužů se příbuznost obvykle
určuje podle genetických znaků na
pohlavním chromozomu Y, který se
dědí pouze z otce na syna a dále na
vnuka. Ženy jej nemají.
U žen se příbuznost hledá podle
DNA v mitochondriích, což jsou
tělíska v těle buňky, která vytvářejí
pro buňky energii. Synové i dcery
dědí mitochondriální DNA od
matky; avšak pouze od žen ji zase
získají její děti. Je to tedy vhodný
prostředek pro zjišťování
příbuznosti po mateřské linii pro
muže i pro ženy, avšak pro ženy
i hlavní vhodný nosič informací
o minulosti.

»Ačkoli se lidé
z různých národů
stěhovali po Evropě a
do zámoří, dají se
najít jejich přímí
příbuzní i po
tisíciletích.

Samoobsluha Vatovým
tamponem si člověk vytře ústa
a z odrolených buněk ve slinách
se získá DNA.
Foto: Genomac

»Možná jednou díky
genetickým rozborům
poznáme o svém
původu více, než
bychom si kdy
dokázali představit.
Pokud ovšem budeme
chtít.

Rozbory DNA nabízejí také
informaci, zda má člověk
původ v místě, kde teď žije,
nebo se jeho předkové
přistěhovali z jiné části světa.

Odborníci kroutí hlavou
nad tím, s jakou lehkostí
vkládají lidé DNA do
obálky a posílají neznámé
firmě přes oceán.

DNA jim našla předka, žil před
třemi tisíci lety

Genetický test. Foto: JRC


