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Obsah prezentace 

• Co jsou sinice?  

• Genom sinic, distribuce, morfologie 

• Rekonstrukce evoluce sinic se zaměřením na nejstarší události 

• Faktory ovlivňující evoluci sinic 
– Geografická izolace, ploidie, horizontální přenos genů 

• Porovnání archaických a moderních sinic. 

 

 

 



Sinice (Cyanobacteria) 

http://phylogenomics.blogspot.cz/2008/10/twisted-tree-of-life-award-2-science.html  

• Prokaryotní organismy 
• Oxygenní fotosyntéza 
 

Archea 



První zmínky o sinicích 
Zmínky o vodním květu 

• Bible: Exodus 7, 20-21: 
Mojžíš s Áronem tedy učinili, jak Hospodin přikázal. Zvedl 
hůl, a když jí před očima faraona a jeho dvořanů udeřil na 
vodu v Nilu, obrátila se všechna nilská voda v krev. Ryby, 
které byly v Nilu, pomřely a nilská voda páchla tak, že 
Egypťané nebyli s to se jí napít. Po celé egyptské zemi byla 
krev. 

• Plinius starší (počátek našeho letopočtu) 
pozoroval vodní květ v Babyloně 

• Od dob středověku pravidelné pozorování 
vodního květu  

– 1188, Gerald of Wales - Llangorse Lake, Breconshire 

– 1476, červená barva v jezeře poblíž Bernu po bitvě 
mezi Švýcarskou a Burgundskou armádou byla 
připisována krvi, ale byl to Planktothrix rubescens 

Carl von Linné (18. stol) 

• Species plantarum 

 

 



Velikost genomu sinic 

www.sci.sdsu.edu/~smaloy/MicrobialGenetics/topics/chroms-genes-prots/genomes.html  

Člověk – 2.9 Gb  



Genom sinic (i ostatních prokaryot) 

• Většinou jeden chromozóm (možná polyploidie) 

• Velká část kódující 
– Synechococcus sp. WH8102 86%, 2526 protein kódujících genů 

• Velikost genomu často koreluje s počtem genů – 1kb = 1 gen 

• (Skoro) žádné introny! 

http://www.nature.com/scitable/topicpage/genome-packaging-in-prokaryotes-the-circular-chromosome-9113  



Heterocyt a akineta 

http://www.doctortee.com/dsu/tiftickjian/nvp/cyanobacteria.html  

http://web.expasy.org/spotlight/back_issues/023/  

Heterocyt: Anaerobní fixace vzdušného dusíku 

Akineta: „spora“ pro přečkání nepříznivých podmínek 

Diferenciace buněk 



Bioaktivní látky  

• Sekundární metabolity 

• Látky, které NEJSOU využívány pro základní metabolismus a dělení 
(Carmichael 1992) 

• Cyanotoxiny  

• Oligopeptidy, alkaloidy… 

• Fukčně většinou hepatotoxiny, neurotoxiny, dermatotoxiny… 

 

Singh et al. (2011) 



Sekce I, Castenholtz (2001) 

Komárek a Anagnostidis (2005) - Chroococcales 

http://www.mbari.org/staff/conn/botany/phytoplankton/ 
phytoplankton_cyanobacteria.htm  

Synechocystis 

http://protist.i.hosei.ac.jp/pdb/Images/Prokaryotes/ 
Chroococcaceae/Synechocystis/index.html  



Sekce II, Castenholtz (2001) 

Komárek a Anagnostidis (2005) - Chroococcales 

http://galerie.sinicearasy.cz/galerie/Cyanobacteria/ 
Chroococcalaes/Myxosarcina/  

Myxosarcina 

Pleurocapsa 

http://galerie.sinicearasy.cz/galerie/Cyanobacteria/ 

Chroococcales/Pleurocapsa/  



Sekce III, Castenholtz (2001) 

Komárek a Anagnostidis (2005) - Oscillatoriales 

Microcoleus 

Siegesmund et al. (2008) 

Oscillatoria 

http://galerie.sinicearasy.cz/galerie/Cyanobacteria/ 
Oscillatoriales/Oscillatoria/  



Sekce IV, Castenholtz (2001) 
Komárek a Anagnostidis (2005) - Nostocales 

Hašler et al. (2011) 

Nodularia 

Nostoc 

http://galerie.sinicearasy.cz/galerie/Cyanobacteria/ 
Nostocales/Nostoc/  



Sekce V, Castenholtz (2001) 

Komárek a Anagnostidis (2005) - Stigonematales 

Fischerella 

http://ccala.butbn.cas.cz/ 
index.php?page=sr&strain=ZEHNDER%201965/108a  

Stigonema 

http://galerie.sinicearasy.cz/galerie/Cyanobacteria/ 
Stigonematales/Stigonema/  



Distibuce  

http://www.itameriportaali.fi/en/ajankohtaista 

/uutisia_muualta/2002/en_GB/80/  

Baltské moře 

Yellowstone 

http://www.research.gov/research-portal/ 

http://www.abdn.ac.uk/news/archive-details-11723.php  

Antarktida 

Rulík et al. (2003) 

Pisoár 



Historie země 

https://www.youtube.com/watch?v=RQm6N60bneo 
 

https://www.youtube.com/watch?v=RQm6N60bneo
https://www.youtube.com/watch?v=RQm6N60bneo


Fáze velkého okysličení atmosféry 

http://www.nature.com/scitable/
knowledge/library/earth-s-
earliest-climate-24206248 

• Důsledky 
• Sněhokoule – Snowball 

Earth 
• Zvýšení koncentrace 

kyslíku zapříčinilo kolaps 
metanu, skleníkového 
plynu 

 
 

2,3 – 2,5 mld. let 0,65 mld. let 

GOE - Great Oxidation Event 
• 2,5 mld. let 

Jak přežily organismy zalednění? 
• Pouze prokaryota 
• Termální prameny 
• Pod tenkým ledem na rovníku 



Nejstarší fosilní nálezy sinic 

3.5 mld let staré fosílie, Schopf (1996) 
Apex Chert v západní Austrálii 
 

Stromatolit  

Řez stromatolitem 

Otázka autenticity těchto fosilií není dořešená!  
např. Brasier et al. (2002) 



Mladší fosilie 

Knoll (2012), proterozoikum 
2,5 – 0,5 mld. let 

• Tomitani et al. (2006), 1,5 mld. let staré fosilie 
akinet 

• Z geochemických a fylogenetických dat – vznik 
diferenciace buněk před 2,1 – 2,45 mld. let.  

• Využití při datování fylogeneze 
 



Fundamentální podstata 
fylogenetiky 

• Teorie neutrální evoluce – Kimura (1968) 

 



Fylogenetika 

• Sekvence DNA nebo proteinu, binární 
data 

• Multiple sequence alignment 

 

 

 

 

• Rekonstrukce fylogeneze 
– Rekonstrukce topologie stromu pomocí 

různých kriterií 

– Distanční metody, Maximum Parsimony, 
Maximum Likelihood 

 

 

 



Využití fylogenetického stromu v 
kriminalistice 



Fylogenomické metody 

Postup  
• Sekvence DNA nebo proteinů z ortologních genů (desítky až stovky) 

• Multiple sequence alignment každého genu zvlášť 

 

 

 

 

 

 

 

Supertree  
• Z každého alignmentu jeden 

strom 
• Vytvoření finálního stromu z 

konsenzu skupiny stromů 

 
 

 
 
 
 
 

Supermatrix  
• Fylogenetická analýza jednoho 

alignmentu 

 

 

 

 

 

 

 

3 alignmenty 

Konkatenace 

Finální alignment 



Molekulární datování – molekulární hodiny 

Mindell (2009) 

Průkopníci – 
Zuckerkandl a 
Pauling (60. léta) 

Kalibrace 
• Pomocí fosilií, geochemických dat 
• Pomocí mutační rychlosti 



Datování fylogeneze prokaryot 

Battistuzzi et al. (2004) 

Prapůvodní 
společný 
předek (4,25 
mld. let?) 

Archea 

Eubacteria 



Kde se vyskytovaly první sinice? 

Sladké vody 
 
 
Slané vody 

Blank a Sanchez-Baracaldo (2010) Great Oxidation Event 

• 137 proteinů 
• Malý počet taxonů 



Původ mnohobuněčnosti. Souvisí s GOE? 

Shirrmeister et al. (2013) 

16S rRNA fylogeneze 



Kde se vyskytovaly 
první sinice? 

Great 
Oxidation 
Event 

Dvořák et al. (2014) 

• Datování na základě 16S rRNA 
• Kratší sekvence, ale více taxonů 
• Mnohobuněčnost mohla vzniknout 

před GOE 
• Do GOE Synechococcales (sensu 

Komárek et al. 2014) – Synechococus, 
Leptolyngbya, Pseudanabaena 

Sladké vody 
 
 

Slané vody 
 
 

Termální 

Předpokládaná  
environmentální 
radiace sinic 
v archaiku 



Kde se vyskytovaly 
první sinice? 

Great 
Oxidation 
Event 

Dvořák et al. (2014) 

• Fylogenomický přístup 
• Delší sekvence, ale méně taxonů 
• Mnohobuněčnost mohla vzniknout 

před GOE 
• Do GOE Synechococcales (sensu 

Komárek et al. 2014) – Synechococus, 
Leptolyngbya, Pseudanabaena 
 
 

• RaxML, 192 ortologních genů, >46 tis. aminokyselin 
alignment 

Sladké vody 
 
 

Slané vody 
 
 

Termální 

Předpokládaná  
environmentální 
radiace sinic 
v archaiku 



Synechococcus 

 • Jednoduchá morfologie, bez slizových obalů 

• Příčné dělení 

• Kosmopolitní rozšíření 

• Jedna z nejstarších sinic 

• Polyfyletický rod (např. Honda et al. 1999) 

• Nejméně 12 separátních linií se stejným jménem 
(Dvořák et al. 2014) 

 



Mořský pikoplanktonní 
Synechococcus/Prochlorococcus 

 

Flombaum et al. (2013) 

Nejpočetnější autotrofní organismy 



Kdy se vyvinuly 
nejpočetnější 
autotrofové? 

 

1,36 – 1,5 BYA 

2.14 – 2,35 BYA 

Dvořák et al. (2014) 



Fixace vzdušného dusíku, ekologický 
význam 

• Hlavně v mořích  
– Dusík limitující faktor 

– Trichodesmium erythraceum 

– Tropické a subtropické vody 

 

 

• Azolla-Anabaena systém 
– V rýžových polích  

– Dodává velké množství dusíku 

http://microbewiki.kenyon.edu/index.php/Trichodesmium  

http://bio390parasitology.blogspot.cz/2012/04/anabaena-azollae-water-ferns-krantt.html  



Latysheva et al. (2012) 

Evoluce fixace vzdušného dusíku 

Fixace dusíku se mohla vyvinout  

již před 3 miliardami let 

Bílá:  bez fixace 

Černá: fixace přítomna 



UCYN-A: nový druh symbiózy  

• Globálně rozšířená sinice 
• Nekultivovatelná 
• Izolace průtokovou cytometrií 
 

Zehr et al. (2008) 

• Významná součást fytoplanktonu 
oceánů 
• Složení 16S rRNA sekvencí  
na stanici ALOHA Hawaii  



UCYN-A: nový druh symbiózy sinic a Haptophyt  

www.mpi-bremen.de/en/Unusual_symbiosis_discovered_among_marine_microorganisms.html  

nannotax.org/content/braarudosphaera-bigelowii  

Braarudosphaera bigelowii – Haptophyta  
Chrysochromulina parkeae – Haptophyta     

Schopnost fixovat dusík, ale chybí fotosystém II  
(Zehr et al. (2008) 



Speciace 



• Baas Becking (1934): Everything is everywhere, 
but, the environment selects. 

• Finlay (2002): všechny druhy malých eukaryot 
jsou kosmopolitní – pouze morfologie 

 

 

 

 

 

• Garcia-Pichel et al. (1996, 2001): 
cosmopolitanism of Microcoleus spp. based on 
16S rRNA and DGGE 

Role geografické izolace ve speciaci 

“alles is overal: maar  het milieu selecteert“ 



Role geografické izolace ve speciaci 

• Microcystis aeruginosa (Van Gremberghe et al. 2011) 

• Žádný biogeografický pattern 

 

ITS parsimony network, jednotlivé barvy: kontinenty 



Role geografické izolace ve speciaci 

• Extrémofilní sinice – geografická izolace na kontinentální 
úrovni, allopatrická speciace  

• Papke et al. (2003) – Synechococcus spp. 

Japonsko 

Severní Amerika 

Mixed 



Geografická differenciace u druhu 
Microcoleus vaginatus 

Dvořák et al. (2012) 

Evropa 

Severní Amerika 

a Asie 

• Analýza16S-23S ITS 

• Neighbour-net network 
(SplitsTree) 

• Evropské kmeny geograficky 
izolované od 
Severoamerických a Asijských 



Temporal differentiation of the 
Microcoleus vaginatus 

Dvořák et al. (2012) 

16S rRNA chronogram, 

založený na fosilní DNA 

z Panieri et al. (2010) 

Evropa 

Severní Amerika  

a Asie 

Evopa 

• Evropská linie se vyvinula 
nejméně 2x v evoluci 

• Druh u sinic existuje 
několik desítek miliónů 
let  

 



Sexualita prokaryot 

• Eukaryotní druhy (až na výjimky) 
mají sex 

• Prokaryota asexualní – skoro?  
– Při tvorbě akinet? Možná 

– Speciaci sinic ovlivňuje  
• Homologní rekombinace 

• Horizontální přenos genů 

 

Míra rekombinace klesá v závislosti 
na divergenci genů. 

Fraser et al. (2007) 

Tvorba akinety 
Foto: Hašler 

Fraser et al. (2009) 



Hypobradytelie 

Schopf (1994), 1 – 1,5 mld. let staré 

Moderní                         Fosilní 

• Výrazně pomalé tempo 
evolučních změn 

• Způsobuje podobnost 
fosilních a moderních 
fenotypů 

Ale 
 

Co na to molekulární evoluce??? 



Konvergence 
Great 
Oxidation 
Event 

Dvořák et al. (2014) 

• Synechococcus se vyvinul 12x 
v průběhu více než 3 mld. Let 

• Většina evolučních linií sinic 
se odštěpila až po GEO 

• Podobnost fenotypů je 
způsobena konvergentní 
evolucí = hypobradytelie je 
tedy jen zdánlivá (Dvořák et 
al. (2014, 2015) 

 
 

Synechococcus 
Vláknité sinice 

Letpolyngbya, Pseudanabaena, 
Phormidium,… 



Horizontální přenos genů 

• Přenos genů mezi organismy jinak než 
pohlaním rozmnožováním 

• Velice častý u prokaryot 

• Všechny geny (resp. skupiny) v genomu 
mohou projít horizontálním transferem 
(Zhaxybayeva et al. 2006) 

• Ale ke změnám v genomu nedochází 
náhodně, nýbrž v tvz. „genomic islands“ 
(Rodriguez-Valera et al. 2009) 

• Častěji dochází k přenosu lokálně, ne na 
velké vzdálenosti 

 

 

Furuya & Lowy (2006) Mr. Garrison 



Horizontální transfer genů 

Huang et al. (2012) 

Siphnoviry 

Synechococcus sp. 



Horizontální transfer genů 

Millard et al. (2009) 

Cyanomyovirus 
• psbA a psbD geny 
fotosystému 
• homology k hostiteli 
Synechococcus sp.  



Množství HPG je negativně závislé na 
genetické vzdálenosti 

Genome sequence 
similarity 

No. of transfered genes 

Popa et al. (2011) 

HPG je tedy pravděpodobnější mezi blízce příbuznými druhy. 

Neznámá funkce 



Analýza HPG pomocí fylogenetických 
metod 

• Horizontální přenos je možno 
kvantifikovat i do minulosti 

• Rekonciliace 

• Založené na konfliktních topologií 
druhového a genového fylogenetického 
stromu 

• Prunier (Abby et al. 2010) nebo AnGST 
(David & Alm 2011) a další 

• Analýza ortologních genů společných 
pro všechny analyzované genomy.  

David & Alm (2011) 

Abby et al. (2012) 



HPG u sinic 

• Množství HPG negativně 
koreluje se stářím linie a není ve 
vztahu s velikostí genomu ani 
ekologií 

• Nebyla identifikována preference 
HPG mezi funkčními skupinami 
genů 

• RaxML, 192 ortologů, >46 tis. aminokyselin align. 
• Ancestral state reconstrucion – Mesquite, parsimony 
• HPG kvantifikace – AnGST  

Dvořák et al. (2014) 



Příklady 
konvergence 

Pinocchia polymorpha 

Pseudanabaena galeata 

Dvořák et al. (2015) 

• Další příklady:  
• Phormidium - Kamptonema, 

Ammassolinea 
• Leptolyngbya – Oculatella, Nodosilinea 
• Chlorofyl b u Prochlorophyt 



Vlastnosti sinic v archaiku a proterozoiku 

• Mořské, termální, sladkovodní, 
aerofytické… 

• Kokální, vláknité 

• Fixace dusíku 

• HPG 

• Konvergence   

• Zřejmě pouze Synechococcales 
(sensu Komárek et al. 2014) – 
Synechococus, Leptolyngbya, 

Pseudanabaena  

 

 

• Mořské, termální, sladkovodní, 
aerofytické… 

• Kokální, vláknité 

• Fixace dusíku 

• HPG 

• Konvergence 

• Vznik všech ostatních skupin 

• Heterocyt, akineta, pravé větvení 

 

 

 

GOE 
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Děkuji Vám všem za pozornost! 


