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molekulární genetika — 

Každý tvor na planetě Zemi za sebou 
zanechává biologickou stopu, genetickou 
informaci, kterou si můžeme představit jako 
čárový kód každého druhu. Touto stopou 
může být celá tkáň (rybí sliz, peří ptáka, 
chlup savce), výměšky (sliny, pohlavní 
produkty při vnějším oplození), odpad
ní produkty metabolismu (moč, střevní 
epitel) nebo to, co se uvolní do prostředí při 
rozkladu mrtvého těla. Kód můžeme odebrat 
z prostředí – z půdy, sedimentu, vody (sladké 
i mořské), z tráveniny i exkrementu nebo 
ze směsných vzorků (třeba z hromadného 
odchytu hmyzu do pastí) – a analyzovat. 
Právě toto je podstatou environmentální 
DNA (eDNA). Z její povahy vyplývá, že or
ganismus se v dané chvíli nemusí na místě 
nacházet fyzicky, eDNA může v závislosti na 
podmínkách v prostředí přetrvat po různě 
dlouhou dobu.

PrVní byly mikroorganismy
První studie se logicky zaměřily na mikro
organismy v sedimentu, půdě a vodě. Vy
užití eDNA poskytlo zcela nový pohled na 
diverzitu bakterií, archeí, řas, hub, prvoků 
a virů. Až později s rozvojem molekulárních 
metod se eDNA začala uplatňovat při studiu 
vyšších organismů. Aktuálně se využívá 
především při studiu vodních ekosystémů.

Vzorek vody se nejčastěji koncentruje 
filtrací, velikost pórů je v řádech mikrome
trů. Následuje extrakce DNA a molekulární 
metody, z nichž nejvýznamnější je poly
merázová řetězová reakce (PCR), během níž 

se namnoží zájmová oblast řetězce DNA. Ta 
je vymezena na začátku a na konci takzva
nými primery (řetězci nukleové kyseliny, 
sloužícími jako počáteční místo působení 
enzymu DNApolymerázy, která zde začne 
syntézu nového řetězce). Primery mohou 
vymezovat krátkou oblast specifickou pro 
určitý druh, ale mohou být i obecnější pro 
celou vývojovou linii (např. obratlovce).

Pokud použijeme primery pro početnější 
vývojovou linii, je nezbytné namnožené 
úseky DNA roztřídit podle podobnosti. Pak 
se čte pořadí nukleových bází v řetězci 
DNA – sekvenuje. Existuje značné množství 
sekvenačních metod. Při analýze eDNA se 
nejčastěji uplatňuje sekvenování nové gene
race; na ně navazuje bioinformatické zpra
cování na výkonných počítačích. Zjištěné 
sekvence se filtrují a kontrolují se případné 
kontaminace vzorků. Výsledkem jsou tabul
ky se záznamy, jak často byla sekvence ve 
vzorku zaznamenána, kterou je ještě třeba 
přiřadit konkrétnímu druhu, rodu (pokud se 
druhy v  řetězci DNA neliší), čeledi (pokud 
nelze odlišit ani rody) atd. Metoda využívají
cí eDNA k určování mnoha sekvencí zároveň 
se nazývá metabarkoding eDNA.

K přiřazování slouží referenční knihovny 
se sekvencemi (čárovými kódy) zájmových 
druhů. Druhově specifické sekvence 
se vybírají vždy na úsecích DNA, které 
jsou v buňkách časté, a zároveň obsahují 
variabilní oblasti, jež lze použít k odlišení 
jednotlivých druhů. V případě obratlov
ců se využívá mitochondriální 12S rRNA. 

druhů, neboť je dědičná pouze po mateřské 
linii, a nelze tak identifikovat mezidruhové 
křížence.

Posledním krokem každé studie je sta
tistické zpracování a interpretace údajů 
v kontextu podmínek prostředí a známých 
informací o společenstvu. Výsledkem je 
nejen seznam druhů či skupin (v závislosti 
na použitých primerech), ale jsou to i počty 
zjištěných sekvencí, které zhruba odpovídají 
zastoupení ve společenstvu.

neinVaziVní, bez odchycení 
Metoda metabarkodingu eDNA je velmi 
perspektivní díky vysoké citlivosti a zcela 

neinvazivní povaze (obr. 1). Vzorek lze 
získat prakticky z jakéhokoli prostředí. 
U heterogenních ekosystémů se nemusí 
kombinovat metody specifické pro jednot
livá prostředí, jejichž slučování je vždy 
složité. Obejdeme se i bez odchycení orga
nismu (nemusíme jej ani pozorovat), není 
proto nutné vyřizování složitých povolení, 
stačí získat přístup na pozemek. V mnoha 
případech je metoda rychlejší než tradiční 
odchyty (např. elektrolov, tenatové, vlečné 
či zátahové sítě), a je proto možné v krátké 
době s méně lidmi prozkoumat větší oblasti. 
S vývojem moderních technologií v oblasti 
molekulárních metod a v informatice lze 

Sledování ryb  
od stolu
tak vypadá blízká budoucnost. analýza 
environmentální dNa při studiu vodních 
ekosystémů je na dosah díky nové metodě 
metabarkodingu edNa.
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výsledky je třeba vždy interpretovat 
v kontextu podmínek prostředí:
n chování a ekologické nároky zjištěného organismu (zda je v době odběru 

aktivní, podniká migrace,  rozmnožuje se, hromadně hyne)
n transport (ve vodním prostředí proudy, ředění, dynamika toku)
n teplota (za vyšší teploty se edNa rychleji rozkládá)
n koncentrace kyslíku (při nízké koncentraci kyslíku je edNa stabilnější)
n množství živin (při vyšší úživnosti jsou koncentrace edNa vyšší)
n mikroorganismy (vyšší mikrobiální aktivita podporuje rozklad edNa)
n pH (při kyselém pH je edNa stabilnější)
n salinita (při vyšší salinitě je edNa stabilnější)
n světlo (ultrafialové záření přispívá k rozkladu edNa)
n částice ve vodě (edNa se adsorbuje na částice a sedimentuje)
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společenstev a ekologickou kvalitou českých 
vodních nádrží. Věnuje se také monitoringu 

živočichů pomocí šetrných 
metod. V červnu získal 
Prémii Otto Wichterleho 
za rok 2019 (ocenění 
perspektivním vědcům 
do 35 let, kteří dosahují 
špičkových výsledků ve 

svých oborech).

eDNA

očekávat zlevňování všech kroků. Důleži-
tým aspektem je i snadné uchování infor
mací, eDNA z celého společenstva může být 
dlouhodobě uložena v nepatrné zkumavce 
a také elektronické soubory s výsledky sek
venací lze snadno uložit a sdílet.

Každá mince má dvě strany, není tomu 
jinak ani u metabarkodingu eDNA. Vysoká 
citlivost metody je zároveň její největší 
nevýhodou. Od odběru přes všechny labo
ratorní kroky je třeba zamezit kontaminaci 
vzorků. Veškeré materiály musí být sterilní, 
buď na jedno použití, nebo čištěné chemicky 
(aktivním chlorem) a fyzikálně (ultrafialo
vým světlem). I přes maximální pečlivost 
při práci se můžeme dočkat chybných 
výsledků. Konkrétně detekce druhu, který 
v prostředí není přítomen (na základě zku
šenosti a ekologických nároků druhu, což 
může být dáno technickou chybou při PCR, 
kontaminací či nesprávným přiřazením 
sekvence), nebo se v prostředí druh nachází 
a my jsme jej nezaznamenali (kvůli nedosta
tečné citlivosti či chybě při vzorkování). Je 
velmi složité určit „osud“ eDNA, neboť podle 
podmínek může v prostředí vydržet nanej
výš hodiny, jindy roky až tisíce let. I když 
některé studie potvrzují pozitivní vztah me
zi množstvím eDNA v prostředí a četností 
výskytu organismu, přesná kvantifikace 
dosud možná není. Stejně tak zatím nelze 
určit přesnější strukturu společenstva – ve
likost, biomasu, věkovou strukturu, poměry 
pohlaví, kondici. Je zjevné, že zjištění druhu 
závisí na stopě, kterou za sebou zanechá, 

Splňuje výše uvedené parametry z hlediska 
počtu přítomných kopií (je jich více než 
jaderné DNA) i variability sekvencí, ale 
naráží na komplikaci při určení „čistých“ 
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1. vlevo: odBěr vody pro metabarkoding edNa z jezera tatton Mere.
2. vpravo: nádrž je směsí environmentální dNa, která může mít původ v celém 
povodí.
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v případě živočichů je vždy řádově silnější 
u obratlovců než u bezobratlých.

NeJeN V eKOLOGII
I přes mnoho specifik metody metabarko-
dingu eDNA jde o jednu z nejrychleji se roz-
víjejících oblastí biomonitoringu. Její využi-
tí lze předpokládat nejen v ekologii (druhová 
diverzita, vztahy a toky látek v ekosystému), 
ale také v archeologii, u správců oblastí, 
inspekcí (složení potravin) nebo bezpečnost-
ních složek (forenzní genetika). Výzkum se 
věnuje optimalizaci standardních protokolů 
(viz Evropskou komisi pro standardizaci, 
CEN/TC23 WG28).

V praxi se již eDNA uplatňuje při de-
tekci vzácných druhů (málo častých 
i kryptických) – příkladem je studie výskytu 
vzácného piskoře pruhovaného1 v dánských 
nádržích a kanálech, kde eDNA pomohla 
určit více lokalit s výskytem než kombina-
ce elektrolovu, odlovů pastmi a síťovými 
odlovy. Metoda metabarkodingu eDNA se 
často užívá také k včasné detekci druhů 
nežádoucích, jakými jsou kapři obecní2 
v jezerech Severní Ameriky i krajty tmavé3 
ve floridských mokřadech.

I v našich podmínkách jsme potvrdili 
vysokou citlivost metody. Odběrem a ana-
lýzou 38 litrů vody z nádrže Římov u Čes-
kých Budějovic jsme detekovali přítomnost 
25 druhů ryb. Nejčastěji zjištěnými druhy 

byli cejn velký4 a plotice obecná5 (obr. 3), 
což odpovídá i zkušenostem z tradičních 
odlovů. Naopak nejvzácnější byli karas 
stříbřitý,6 mřenka mramorovaná7 a slu-
nečnice pestrá,8 kteří se v nádrži vysky-
tují velmi ojediněle. Výhradně v blízkosti 
břehů byla často detekována štika obecná9 
(obr. 4). Z dalších vodních obratlovců byla 
v řece Malši zjištěna DNA mihule potoč-
ní10 a v přítokové části jeseteři.11 Jelikož 
jsme využili obecný primer pro obratlovce, 
zjistili jsme i přítomnost dvou druhů žab 
(skokana hnědého12 a skokana krátkonohé-
ho13), dvou vodních ptáků (slípky zelenono-
hé14 a volavky popelavé15) a jednoho pěvce 
(sýkory koňadry16). Když nepočítáme ryby, 
nejvíce druhů obratlovců zastupovali savci: 
dva druhy vázané na vodu (vydra říční17 
a rejsec vodní18), pět druhů divokých (nor-
ník rudý,19 hraboš polní,20 prase divoké,21 
daněk evropský22  a srnec obecný23) a pět 
domestikovaných (kočka domácí,24 tur 
domácí,25 pes domácí26 a králík divoký27). 
Tyto zjištěné druhy se v řece a nádrži 
patrně nekoupaly, stačilo, pokud pily vodu 

a zanechaly v ní své sliny, případně do ní 
byly smyty jejich exkrementy při dešti.

Využívání molekulárních metod při 
rutinním sledování biodiverzity si žádá 
proškolené pracovníky, proto byl na Pří-
rodovědecké fakultě Jihočeské univerzity 
v Českých Budějovicích otevřen nový kurz 
environmentální DNA, kde se studenti učí 
o všech aspektech této metody.

V budoucnu lze očekávat vytvoření auto-
matických monitorovacích míst stacionární 
povahy nebo s dálkovou navigací. Již dnes jsou 
v provozu drony, které lze navést na určité 
místo, kde mohou odebrat vzorek i z hlubo-
kých vodních vrstev. Zatím scházejí už jen 
automatické analyzátory molekulárního 
zpracování, které by nám informace v podobě 
elektronické tabulky zaslaly do kanceláře. l

Výzkum environmentální DNA podpořil projekt 
QK1920011 „Metodologie kvantifikace dravých 
druhů ryb ve vodárenských nádržích pro opti-
malizaci managementu vodních ekosystémů“ 
a ve spolupráci s univerzitou v Hullu projekt 
MSM200961901 „The true picture of eDNA“.

3. Nahoře: 
plotice 
oBecná 
je jedním 
z nejhojnějších 
druhů našich vod.
4. dole: Štika 
oBecná 
je typický 
přepadový 
dravec, který 
se vyskytuje 
převážně blízko 
břehu. až velcí 
dospělí jedinci 
obývají volnou 
vodu.

Snímky Petr Blabolil

5. kaŽDý DruH za sebou zanechává stopu v podobě environmentální dNa.

Schéma Petr Blabolil; kresba plotice a molekuly DnA Acongraphic, freepik; kresba okouna a sumce rawpixel.com, new york 
Public library, volné dílo CC0

1) Misgurnus fossilis; 2) Cyprinus carpio; 3) Python 
bivittatus; 4) Abramis brama; 5) Rutilus rutilus; 
6) Carassius gibelio; 7) Barbatula barbatula; 8) Lepomis 
gibbosus; 9) Esox lucius; 10) Lampetra planeri; 
11) Acipenser sp.; 12) Rana temporaria; 13) Pelophylax 
lessonae; 14) Gallinula chloropus; 15) Ardea cinerea; 
16) Parus major; 17) Lutra lutra; 18) Neomys fodiens; 
19) Myodes glareolus; 20) Microtus arvalis; 21) Sus 
scrofa; 22) Dama dama; 23) Capreolus capreolus; 
24) Felis silvestris; 25) Bos taurus; 26) Canis lupus; 
27) Oryctolagus cuniculus.




