GenetIQ
IQ
ČASOPIS KATEDRY GENETIKY PriF UK

2
20

13

ROČNÍK I

ROZHOVOR

Andrea ŠEVCOVICOVÁ
„Biológia je akčná veda.”

PREDSTAVUJEME
FOTONÁVRAT

diplomanti 2

AMOS 2013

KOMIKS

Metafory
Svet ocami doktorandov
KATKINE POVEDAČKY

GenetIQ - Časopis Katedry genetiky, PriF UK
• Ročník I • Číslo 2/2013
REDAKCIA
Lucia Zeiselová, Katarína Juríková, Henrieta Dudeková,
Jaroslav Ferenc, Filip Červenák
POĎAKOVANIE
Andrea Ševčovičová, Eliška Gálová, Zuzana Grmanová,
Lukáš Jakl, Lenka Kalinková, Mária Mattová, Lenka
Vokálová
Vaše názory, pripomienky, kritiku, či chválu uvítame
na genetiq.kge@gmail.com alebo osobne v B1-509.

OBSAH

EDITORIÁL

Nesiem vám noviny, pocúvajte!
Alebo radšej cítajte...
Milí čitatelia,
Odo dňa, kedy sme Vám prvýkrát
predstavili GenetIQ-a, prešli už takmer dva
mesiace. Premiéra bola úspešná.
Ďakujeme za pochvaly (tie predsa nikdy
neuškodia), ale i za pripomienky, ktoré
sa snažíme zapracovať do nasledujúcich
vydaní.
V tomto čísle Vám priblížime osobný
i pracovný život vždy usmiatej doc. Andrey
Ševčovičovej, doktorandi v komiksovom
stvárnení prezradia jednu zo svojich ťažko
nadobudnutých vedomostí
a prostredníctvom fotografií sa vrátime
na tohtoročné stretnutie pedagógov
a študentov Katedry genetiky.
Od Štedrého dňa nás delí iba niekoľko dní.
Nákup či vlastnoručná výroba darčekov
vrcholí a s tým je často spätá i istá dávka
stresu. Preto Vám, milí čitatelia, želáme
príjemne strávené vianočné sviatky
v kruhu svojej rodiny i priateľov a prajeme
úspešný vstup do nového roka 2014.
Za redakciu
Lucia Zeiselová
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Andrea Ševčovičová
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Piataci a ich diplomové práce (2. časť)

NIELEN RELAX
Katkine povedačky,
Komiks, Hlavolamy

FOTONÁVRAT
Stretnutie pedagógov a študentov
Katedry genetiky 2013
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ROZHOVOR
Obľúbená prednášajúca,
cvičiaca a školiteľka,
ktorá chápe každého študenta.
Vždy má v zálohe nejaký vtip
a aj na tej najhoršej situácii
vie nájsť niečo pozitívne.
Ťažko sa nájde niekto,
kto by ju nikdy nepočul
rozprávať skvelú historku.
Aj to je docentka

Andrea Ševčovičová.
Čo Vás priviedlo k štúdiu genetiky?
Spočiatku ma veľmi zaujímala matematika, na gymnáziu
v Partizánskom som dokonca navštevovala triedu
s matematickým zameraním. Vo štvrtom ročníku sa však
môj pohľad zmenil prostredníctvom riešenia biologickej
olympiády – témou bola genetika a biotechnológie.
Uvedomila som si, že genetika v skutočnosti predstavuje
aplikovanú matematiku. Dovtedy som vnímala skôr
„klasickú“, popisnú tvár biológie, ktorá mi pripadala
málo experimentálna. Genetika, ako sa ukázalo, si však
experimenty a logické myslenie priam vyžaduje. Dnes
sa preto snažím stredoškolákom, s ktorými pracujem,
ukázať biológiu ako akčnú vedu, v ktorej je stále veľa
neznámeho.
Ako vyzerali Vaše začiatky na našej katedre?
Keďže som vedela, ktorej oblasti biológie sa chcem
venovať, už v druhom ročníku som zavítala na Katedru
genetiky. Začala som pracovať ako pomocná vedecká sila
u prof. Daniela Vlčeka, ktorý bol v tom čase vedúcim
katedry a mal rozbehnuté veľké projekty s riasou
Chlamydomonas reinhardtii. Ako väčšina študentov som
na fakultu prišla študovať genetiku človeka, avšak po
pár mesiacoch v laboratóriu som usúdila, že zelená riasa
je lepší modelový organizmus (smiech). Pod vedením
prof. Vlčeka som nakoniec vypracovala nielen
diplomovú, ale aj dizertačnú prácu.
Tento rok sa však Vaša pozornosť presunula
ku kvasinke Schizosaccharomyces pombe.
Vždy ma fascinovalo delenie buniek a, ako sa vraví, keď
človek niečo veľmi chce... S delením je čiastočne spojený
aj môj doterajší výskum. Hoci sa primárne venujem

opravám poškodení DNA, mnohé gény zapojené v tomto
procese majú zároveň úlohu v regulácii bunkového cyklu.
Preto keď k nám na katedru prednedávnom prišiel doc.
Juraj Gregáň a ponúkol mi spoluprácu, s radosťou som ju
prijala. Centrom jeho odborného záujmu je práve bunkové
delenie a predovšetkým vznik aneuploidie. Z toho dôvodu
sa teraz preorientovávam zo „zelených kvasiniek“, ako sa
C. reinhardtii zvykne označovať, na skutočné kvasinky.
Prechod na nové zameranie je spojený so zoznamovaním
sa s novými technikami, ale to nie je nič nové pre človeka
pracujúceho vo výskume, ktorý sa vzdeláva celoživotne.
Metódy sa postupom času vyvíjajú, získavame nové
prístrojové vybavenie. Je pravda, že počas môjho štúdia
sme také vybavenie, ako máme dnes, nemali, čo nás často
nútilo premýšľať, napríklad ako zmeniť protokol tak, aby
bol u nás realizovateľný. Dnes sme uspokojení s kitmi
a necítime potrebu objavovať, prečo sú jednotlivé kroky
pre danú techniku dôležité.
Prednášate na mnohých kurzoch pre odbory Biológia
či Genetika, pôsobíte ako školiteľka bakalárskych
a diplomových prác. Čo máte najradšej pri práci
so študentmi?
Študenti – piataci mi často vravia, že práve vďaka
štátniciam sa im všetky nadobudnuté vedomosti spájajú
a začínajú chápať i to, čomu počas prípravy na
predchádzajúce skúšky z daných predmetov úplne
nerozumeli. Veľmi rada pozorujem, keď sa študentom
rozžiaria oči a ja v nich zbadám ten záblesk... Ihneď vidíte,
ako sa im postupne rozsvecujú žiarovky (smiech) a oni
zisťujú, ako všetko do seba zapadá. Počas prednášania sa
niekedy dostanem do stavu, kedy začnem rýchlo hovoriť.
Preto na začiatku každej prednášky študentov vopred
upozorňujem na možnosť zastaviť ma (smiech). A to si
nikto z nich neuvedomuje, že som veľký trémista.

ROZHOVOR
Počula som dobre, Vy a tréma?
Nik mi to neverí (smiech), no ja som v skutočnosti
trémista. Mám problém rozprávať pred väčším počtom
ľudí. Pravdou je, že už to nie je také výrazné ako kedysi.
Keď som mala ešte počas strednej školy prehovoriť pred
zhromaždením, triasli sa mi nohy, preskakoval mi hlas –
jódlovala som (smiech). Musela som sa však pred ľuďmi
naučiť vystupovať. Najlepšou metódou je tréning a moje
povolanie ,najmä výučba študentov, ma núti rozprávať,
rozprávať, rozprávať...
Určite sa Vám počas študentských čias stala príhoda,
na ktorú radi spomínate.
Na jednom z cvičení zo zoológie sme mali pitvať šváby.
Vyučujúci však chytil pohár s nimi iba za zle upevnené
veko, ktoré mu zostalo v ruke. Nádoba spadla, šváby
sa rozutekali, následne i my a vyučujúci v tom zmätku
kričal: „Chyťte si nejakého, lebo nebudete mať čo pitvať!“
(smiech). Pitvali sme len dvoch švábov, jedného chytil
vyučujúci a druhého spolužiačka, ktorá napokon
vyštudovala zoológiu. Neskôr sme si vraveli, kde všade
v útrobách školy sa mohli šváby skryť a kedy sa s nimi
znovu stretneme (smiech).
V júni ste sa zúčastnili súťaže amatérskych kuchárov
„Radosť variť“ v jednom z bratislavských nákupných
centier.
V tom som bola úplne nevinne, do súťaže ma prihlásil
brat. Keď mi o nej prvýkrát povedal, odignorovala som
ho (smiech). Neskôr som však súhlasila, pretože témou
varenia bola zdravá letná kuchyňa, ktorú mám veľmi rada.
Limit na prípravu jedla bol stanovený na 30 minút. Vďaka
vedeckej práci sa človek z času na čas dostane
do zahraničia a práve na jednej z konferencií som mala
možnosť ochutnať výborný šalát, ktorý som napokon
pripravovala.
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V dueli som varila proti jednej z finalistiek relácie Master
Chef, preto som od súťaže nič neočakávala. Brala som
ju ako príjemne strávené popoludnie, dokonca som
si pri varení i pospevovala... Napokon som však vyhrala
(smiech), a tým získala i možnosť zúčastniť sa celodennej
stáže s Jaroslavom Židekom, na ktorú sa veľmi teším.
Musím uznať, že šalát, ktorý som pripravovala, je naozaj
výborný a dokonca o dva dni neskôr ho pripravoval
v Teleráne jeden z porotcov súťaže, Ľubo Herko.
Čomu sa venujete vo voľnom čase?
Raz týždenne chodievam hrať basketbal, ktorému
sa venujem od vysokej školy. Popri tom rada čítam
a chodievam na koncerty. Spolu s dcérami navštevujem
rôzne kurzy, naposledy sme sa učili vyrábať šperky alebo
šiť patchworkové vankúše. Keďže pre vedeckú prácu
je typické, že výsledok nevidíme okamžite, kompenzujem
si to práve manuálnou prácou, pri ktorej je výsledok vidieť
takmer ihneď.
Spomínali ste, že rada čítate knihy. Máte obľúbeného
autora?
Pravdaže. Mojou spisovateľkou číslo jeden je Agatha
Christie. Prvý román, ktorý som od nej prečítala
bol zároveň posledným prípadom Hercula Poirota
(smiech). Neskôr som prečítala všetky knižky o Poirotovi
i slečne Marplovej nachádzajúce sa nielen v knižnici
v Partizánskom, ale vďaka kamarátkam aj knihy z knižníc
v Topoľčanoch a Prievidzi.
Akú knihu práve čítate?
Z tohtoročnej Biblióteky som si odniesla niekoľko
knižiek. Medzi nimi bola i jedna s názvom Projekt Ideálna
manželka. Je o tridsaťdeväťročnom pánovi trpiacom
Aspergerovým syndrómom. Napriek tomu, že potrebuje
v živote pevný poriadok, rozhodol sa nájsť si manželku.
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ROZHOVOR

Ako vedecký pracovník (mimochodom, pracuje na
katedre genetiky prestížnej univerzity) sa rozhodol
vypísať projekt, pomocou ktorého by chcel nájsť budúcu
manželku. Ide o vtipne podaný príbeh, od ktorého som sa
nemohla odtrhnúť.

Kuskus s pečenými paradajkami
a kôprovo-petržlenovým šalátom

Čo Vám dokáže urobiť v živote radosť?
Ak by mal človek čakať na radosť z vydarených pokusov...
(smiech). Snažím sa vychutnať si život a zbytočne
ho nekomplikovať. Som rada, ak stretnem ľudí, ktorí sa vo
svojej práci naozaj našli. Veď práve v práci strávi človek
toľko času, ako doma, niekedy i viac. Preto je pre mňa
dôležité mať okolo seba šťastných a usmiatych ľudí, ktorí
robia to, čo ich naozaj baví a napĺňa. Som nadmieru
šťastná, lebo práve takými ľuďmi som obklopená.
Kam nasmerujete svoje ďalšie profesionálne
pôsobenie?

Ochutnajte aj vy víťazný recept docentky Ševčovičovej:
Šalát z petržlenovej vňate s kôprom
Ingrediencie: petržlenová vňať, kôpor, olej z vlašských
orechov, balzamikový ocot, javorový sirup, píniové oriešky
Postup: Petržlenovú vňať a kôpor na jemno nasekáme,
zalejeme zálievkou z oleja z vlašských orechov,
balzamikového octu a javorového sirupu. Pridáme opražené
píniové oriešky a podľa potreby jemne osolíme.

Chcem, aby si absolventi našej katedry mohli po rokoch
povedať, že štúdium na nej bol dobre investovaný čas.
Z toho dôvodu sa snažím prispieť k jej ďalšiemu rozvoju
a fungovaniu. Čo sa týka mojich študentov, verím, že im aj
naďalej budem poskytovať vedomosti potrebné pre ich
budúce povolanie. V prípade mojej výskumnej práce,
projekt zameraný na odhaľovanie potenciálnych
antigenotoxických a antioxidačných účinkov rastlinných
extraktov by som rada nasmerovala ku štúdiu epigenetiky,
pretože sa nedávno zistil ich súvis s týmto typom zmien
v bunkách. V projekte, na ktorom spolupracujem s doc.
Gregáňom, si prajem, aby sme i našim výskumom prispeli
k porozumeniu molekulárnej podstate vzniku aneuploidií,
a tým získali cenné poznatky s predpokladom na ich
praktické využitie.
Za rozhovor ďakuje Lucia Zeiselová.

Pečené paradajky a šampiňóny
Ingrediencie: paradajky, šampiňóny, cesnak, olej, soľ, čierne
korenie
Postup: Hlavičku cesnaku zrežieme, potrieme olejom
a zrezanou stranou ogrilujeme na panvici. Takto pripravený
cesnak dáme piecť v zapekacej mise do rúry. Paradajky
umyjeme, rozkrojíme pozdĺžne na polovicu, potrieme olejom
a na panvici ogrilujeme (rozkrojenou stranou dole). Očistené
šampiňóny rozkrojíme a tiež ogrilujeme. Takto pripravené
paradajky aj so šampiňónmi preložíme k cesnaku na
zapekaciu misu, posolíme, okoreníme a dáme piecť do rúry.
Poznámka: Cesnak sa musí piecť dlhšie.
Kuskus s horčičnými semienkami a paradajkami
Ingrediencie: kuskus, soľ, horčičné semienka, paradajky, olej
Postup: Kuskus zalejeme vriacou vodou, prikryjeme
pokrievkou a necháme nabobtnať. Medzitým opražíme
na oleji horčičné semienka (keď sú hotové, začnú
„vyskakovať“ z panvice). Upečenú paradajku ošúpeme
a nakrájame nadrobno. Pripravené horčičné semienka spolu
s paradajkami pridáme do kuskusu, zamiešame a podľa
potreby dosolíme.

Doc. RNDr. Andrea Ševčovičová, PhD.
sa narodila 19. mája 1972 v Partizánskom.
Vyštudovala biológiu na Prírodovedeckej fakulte
Univerzity Komenského (PriF UK) v Bratislave,
diplomovú i dizertačnú prácu vypracovala pod
vedením prof. Daniela Vlčeka. Absolvovala
študijné a pracovné pobyty na Univerzite v Ženeve,
Mikrobiologickom ústave Akadémie vied Českej
republiky či v Bulharskej akadémii vied.
V súčasnosti pôsobí ako zástupkyňa vedúceho
Katedry genetiky na svojej alma mater, je
školiteľkou diplomových i bakalárskych prác.
Od roku 2006 je tiež členkou celoslovenskej
komisie Biologickej olympiády i odbornou
garantkou Študentskej vedeckej konferencie na
PriF UK v Bratislave.

Zdroje fotografií: súkromný archív doc. Ševčovičovej a www.poluscitycenter.sk
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Diplomanti - 2. cast
PIATACI PREDSTAVUJÚ SVOJE DIPLOMOVÉ PRÁCE
Izolácia a molekulárna analýza reparačne deficitných mutantov
Chlamydomonas reinhardtii školiteľka: doc. Mgr. Miroslava Slaninová, PhD.

Mária
Mattová

Chlamydomonas reinhardtii je eukaryotická jednobunková zelená riasa, ktorá
vďaka svojím vlastnostiam patrí medzi vhodné modelové organizmy na štúdium mnohých
biologických procesov. Výhodou použitia tejto riasy na štúdium génov zúčastňujúcich
sa DNA opravných dráh je ľahká indukovateľnosť a izolácia reparačne deficitných
mutantov. Pomocou inzerčnej mutagenézy sme vytvorili transformanty a pôsobením
rôznych mutagénnych látok spôsobujúcich dvojvláknové zlomy (DSBs) sme vyselektovali
mutanty, ktoré neboli schopné opravovať takéto poškodenie DNA.
Cieľom našej súčasnej práce je bližšie charakterizovať vybraných reparačne
deficitných mutantov riasy C. reinhardtii a určiť funkciu prerušeného génu. Southern blot
metódou určíme počet inzerčných miest v genóme selektovaných mutantov a pomocou
špecifickej PCR metódy budeme amplifikovať oblasť okolo inzerčnej kazety, ktorá je
tvorená sekvenciou prerušeného génu. Následne sekvenovaním určíme sekvenciu génu,
ktorý spôsobuje mutantný fenotyp a porovnaním s databázou zistíme buď jeho funkciu
alebo či má homológy u iných organizmov. Takto môžeme našou prácou prispieť
k rozsiahlej práci určovania sekvencií a hlavne funkcií jednotlivých génov a ich homológov
u rôznych organizmov vrátane človeka.

Posttranslačné modifikácie komplexu DNA ligázy IV
školiteľ: Mgr. Miroslav Chovanec, PhD.

V mojej diplomovej práci sa zaoberám objasnením úlohy a regulácie komplexu DNA
ligázy IV v procese spájania nehomologických koncov DNA (NHEJ). NHEJ patrí spolu
s homologickou rekombináciou (HR) medzi základné typy opravy dvojvláknových
zlomov (DSB). NHEJ je na rozdiel od HR proces priameho spájania DSB, ktoré nezávisí
od prítomnosti homologického templátu. DNA ligáza IV v komplexe s Lif1 proteínom
vystupuje spolu s ďalšími mnohými faktormi v procese NHEJ. Kooperácia medzi
komponentmi NHEJ ako aj regulácia medzi NHEJ a HR je stále nejasná, no ukazuje sa,
že mnoho proteínov, ktoré participujú v procese NHEJ podstupuje posttranslačné
modifikácie, ktoré menia ich fyzikálne a chemické vlastnosti ako aj lokalizáciu v bunke,
či funkciu. Jedným z takýchto posttranslačných mechanizmov je sumoylácia a ukázalo sa,
že jedným z jej objektov je aj Lif1 proteín. V mojej práci by sme chceli sledovať biológiu
rôznych typov modifikovaných Lif1 proteínov a ich vplyv na funkciu DNA ligázy IV
a na mechanizmus a reguláciu NHEJ.

Lukáš
Jakl

Zuzana
Grmanová

Genetická a biochemická analýza proteínu Mug152/SpTay1
kvasinky Schizosaccharomyces pombe
školiteľ: prof. RNDr. Ľubomír Tomáška, DrSc.

V práci sa zaoberám štúdiom interakčných partnerov telomérického proteínu Mug 152 resp.
SpTay1 u kvasinky Schizosaccharomyces pombe, ktoré boli predikované v predchádzajúcich
štúdiách na našej katedre. Vytváram konštrukty proteínov Upf1, Tgc1 a Hmg1 s 3xHA tagom,
pozorujem ich vplyv na dĺžku telomér a súčasne i rozdiely v raste kmeňov nesúcich tieto
konštrukty.
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Radiosenzitivita a DNA oprava v ľudských kmeňových bunkách
školiteľka: RNDr. Eva Marková, CSc., konzultant: doc. Ing. Igor Belyaev, DrSc.

V diplomovej práci sa zaoberám dvojreťazcovými zlomami (DSBs), ktoré môžu viesť
k tvorbe širokého spektra chromozomálnych translokácií a génových fúzií. Meranie DSB
v hematopoetických kmeňových bunkách (HSC) môže byť alternatívou integrujúcou
všetky možné udalosti, ktoré vedú ku vzniku rôznych typov leukémií. Individuálne
stanovené zvýšenie endogénnych DSB pomocou metódy založenej na analýze
DSB-kolokalizujúcich proteínov predstavuje nástroj na určenie náchylnosti na detskú
leukémiu, ktorý by mohol byť zavedený aj do klinickej praxe. Hlavným cieľom projektu
je štúdium apoptózy a opravy DNA v HSC z pupočníkovej krvi a kostnej drene v slovenskej
populácii a overenie, či genomickú instabilitu v týchto bunkách možno predpovedať
na základe merania hladiny dvojreťazcových zlomov a apoptózy. Bunky ožiarime nízkymi
dávkami ionizujúceho žiarenia a tvorbu fokusov v závislosti od dávky budeme analyzovať
paralelne pomocou FACS a mikroskopie.

Lenka
Vokálová

Charakterizácia unikátnej mitochondriálnej reverznej
transkriptázy Fusarium oxysporum školiteľka: Mgr. Katarína Višacká, PhD.

Lenka
Kalinková

Fusarium oxysporum je známy rastlinný patogén patriaci medzi askomycéty (vláknité
huby). Zvláštnosťou niektorých kmeňov tejto vláknitej huby je, že obsahujú genetické
elementy kódujúce unikátny proteín, ktoré sa nazývajú retroplazmidy. U F. oxysporum
sa tieto malé samostatne sa replikujúce lineárne molekuly DNA s veľkosťou 1,9 kb
nachádzajú v mitochondriách a nazývajú sa pFOXC retroplazmidy. Delia sa do dvoch
skupín: pFOXC2/pFOXC3 skupina a pFOXC1 skupina. Súčasťou týchto plazmidov
je veľký otvorený čítací rámec (ORF), ktorý kóduje reverznú transkriptázu. Štruktúra
retroplazmidov pozostáva z vlásenky nachádzajúcej sa na upstream konci od ORF
a telomére podobným opakovaniam na druhom konci (5 bp dlhá sekvencia v 3-5
opakovaniach). Táto štruktúra DNA je jedinečná medzi doteraz identifikovanými
plazmidmi na základe jej podobnosti s eukaryotickými chromozómami. Cieľom práce
je štúdium unikátnej reverznej transkriptázy s použitím bakteriálneho expresného systému
a následná charakteristika biochemických vlastností a aktivity proteínu Foxc2 použitím
biochemických analýz.

Úloha telomér v odpovedi bunky na zmenu iónových pomerov
školiteľ: prof. RNDr. Ľubomír Tomáška, DrSc.

Modelový organizmus kvasinka Saccharomyces cerevisiae obsahuje vo svojom jadrovom
genóme okrem iných génov i tri (MTC2, MTC4 a MTC6), o ktorých nie sú doteraz známe
základné informácie ako funkcia či lokalizácia proteínov nimi kódovaných. Zmienky
o nich sa vyskytli v dvoch skríningoch odhaľujúcich spojitosť s telomérami
i s mitochondriálnym iónovým transportom. Z uvedeného sa dá usúdiť, že zmeny na úrovni
spomínaných génov sa dnes neznámym spôsobom dokážu prejaviť v najmenej dvoch
odlišných bunkových organelách, v jadre a v mitochondriách. Ich štúdium môže prispieť
k novým poznatkom o vzájomnom prepojení týchto kompartmentov v bunke. Medzi
hlavné ciele práce patrí príprava konštruktov, ktoré by umožnili odhaliť vnútrobunkovú
lokalizáciu proteínov Mtc2, Mtc4 a Mtc6 (prostredníctvom fúzií so zeleným
fluorescenčným proteínom) a fenotypová analýza kmeňov nesúcich deléciu skúmaných
génov.

Lucia
Zeiselová
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Katkine povedacky
Sila metafor
V novinách nedávno písali: „Gény sú dobré.“.
Dobrovoľníci z Greenpeace mi na ulici zanietene
vysvetľujú, že GMO sú nebezpečné, pretože hrozí,
že po ich zjedení človek zmutuje. Členovia rodiny
ma presviedčajú, že evolúcia neexistuje, pretože
neexistujú žiadne fosílne nálezy medzistupňov človeka
a opice. Známi mi posielajú správy o tom, že za rakovinu
môže kvasinka Candida a vyliečiť rakovinu je teda
jednoduché – stačí si denne dať za lyžičku sódy bikarbóny.
Vyzerá to tak, že zhovárať sa o vede s laikmi
je pre vedcov dôležitejšie, než sa zrejme zvyčajne súdi.
Nie je to jednoduché – čím viac je toho v biológii známe,
tým je ťažšie niečo jednoducho vysvetliť bez toho, aby
sa človek zamotal do únavných podrobností. Ako
sa dá opísať napríklad komplikovaná organizácia
genómov? Matt Ridley to vo svojej výbornej knihe
Genóm dokázal, keď čitateľovi genóm opisuje ako knihu,
ktorej kapitoly sú chromozómy, v každej kapitole
je niekoľko tisíc príbehov, zvaných gény, exóny
sú odstavcami, intróny reklamou, kodóny sú slová
a písmená sú bázy. Je zrejmé, že dobre vybratá metafora
môže poslúžiť lepšie, než hodiny odborných rečí. To isté
sa ale týka aj komunikácie medzi vedcami samotnými.
Poznáte knihu Adaptácia a prirodzený výber od Georgea
Williamsa? A čo prácu Evolúcia altruistického správania
o d W. D . H a m i l t o n a ? O b i d v e b o l i n a p í s a n é
v šesťdesiatych rokoch a obidve by zrejme zapadali
prachom v knižniciach teoretických biológov, nebyť
zoológa menom Richard Dawkins a jeho zmyslu
pre bombastické metafory. Dvaja spomenutí páni, spolu
s Colinom Pittendrighom, boli hlavnou inšpiráciou
pre Dawkinsov Sebecký gén, ktorý je po Darwinovom

Svet ocami doktorandov
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O pôvode druhov v súčasnosti azda najznámejšou
biologickou knihou.
Sebecký gén je zároveň žiarivým príkladom toho,
ako ľahko sa môže používanie metafor stať dvojsečnou
zbraňou. Je veľmi ľahké vziať túto metaforu doslovne
a hľadať za celou teóriou gény, ktoré ochotne súperia
a vedome sa o niečo snažia. Český biológ a filozof vedy
Stanislav Komárek sa zamýšľa, či koncept sebeckého
génu nemohol vzniknúť v našich časoch práve preto,
že egoizmus a sebectvo je našej dobe vlastné,
a tak spoločenská klíma priala takejto hypotéze. Bolo
by zaujímavé sledovať, ako by sa táto úvaha vyvíjala
v paralelnom vesmíre, kde by sa Dawkinsova kniha volala
inak, povedzme Nesmrteľný gén (čo sa takmer naozaj
stalo). Vznikla by esej o súvise smerovania vedy a našej
túžby po nesmrteľnosti?
Okrem toho, že metafory vo vede si potom,
ako vzniknú, žijú vlastným životom, môžu niekedy
zamotať hlavu aj svojmu autorovi. James Lovelock
vymyslel teóriu o Zemi ako celistvom systéme, kde rôzne
spätnoväzobné dráhy regulujú globálne parametre,
ako napríklad obsah kyslíka v atmosfére alebo teplotu
na Zemi. Navrhol našu planétu vnímať ako komplexný
systém, kde sa organizmy nielen prispôsobujú svojmu
prostediu, ale dokážu ho aj meniť, a to v globálnom
meradle. Celú teóriu sa rozhodol okoreniť tým, že Zem
označil ako živý organizmus a pomenoval ju Gaia, podľa
gréckej bohyne, pramatky Zeme. Miestami sa v jeho
knihách metafora Gaie-superorganizmu a pôvodná
geochemická teória začínajú prelínať, až sa čitateľ
nakoniec môže ľahko stratiť v tom, pre koho vlastne
Lovelock navrhuje existenciu planetárneho lekára a čo
má na mysli, keď hovorí o Gaii ako o najväčšom prejave
života.
Zdá sa, že pri písaní o vede je metafora dobrý
sluha, ale zlý pán. Pri vysvetľovaní genetiky komukoľvek
nehádžte flintu do žita, ale pre metafory skrátka netreba
strácať hlavu.
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Uzitocné www stránky
Coursera
Portál Coursera ponúka bezplatnú možnosť zúčastniť sa on-line
formou kurzov či prednášok ľudí pracujúcich na prestížnych
zahraničných univerzitách. Podľa údajov z 23. októbra 2013 počet
dostupných kurzov stúpol na 532. Do vzdelávania sa zapojili
univerzity z celého sveta, výnimkou nie sú ani tie, ktoré
sa umiestňujú na popredných miestach v rebríčku najlepších
univerzít (Stanford, California Institute of Technology, Princeton
University, Columbia University, University of Washington, Johns
Hopkins University...). Väčšina kurzov, ktoré sú rozdelené
do mnohých kategórií (vrátane biológie a prírodných vied),
prebieha v anglickom jazyku. Každý, kto sa zúčastní kurzu a splní
konkrétne podmienky, napr. písanie eseje či získanie potrebného
počtu bodov v kvízoch, získa certifikát o jeho absolvovaní.
www.coursera.org

Hlavolamy
Nájdite vo štvorci 26 slov súvisiacich s genetikou
a odhalíte dokončenie výroku poľského aforistu
Stanislava Leca: ,,Myslenie chodí rôznymi cestami,
podozrievam ho, že...“

Maľovaná krížovka

* všetky slová sú bez diakritiky a zo slova transdukcia nám vypadlo písmeno s

Iste viete, že dlhý krk žirafy je zaujímavý nielen evolučne, ale aj fyziologicky. Na to, aby
sa krv dostala do mozgu, tepe srdce žirafy s frekvenciou 150 úderov za minútu a pumpuje
krv pod tlakom 29 kPa. Keď sa však žirafa chce napiť, musí skloniť hlavu asi o 6 metrov,
čo by mohol byť seriózny problém, keďže ,,explózia” mozgu pri prudkom zvýšení
krvného tlaku zrejme nie je v jej záujme. Podobne ani bezvedomie, ktoré by hrozilo
po zodvihnutí hlavy. Tento problém rieši komplikovaná sieť jemných cievok v krku, tzv.
rete mirabile (zázračná sieť), ktorá vyrovnáva nežiadúce výkyvy krvného tlaku. Vašou
úlohou v tomto zápalkovom hlavolame však nebude vyriešiť problémy s krvným tlakom
žirafy, ale premiestniť jednu zápalku tak, aby sa žirafa zrkadlovo prevrátila a otočila o 90°

FOTONÁVRAT
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Stretnutie študentov a pedagógov Katedry genetiky
Posledný októbrový týždeň pokračovala
dlhoročná tradícia spoločného stretnutia učiteľov
i študentov našej katedry. Po úvodnom príhovore
p r o f . Ľ u b o m í r a To m á š k u a v z á j o m n o m
predstavení všetkých prítomných nasledovala
prezentácia piatakov o štúdiu na „GenoForte –
Vysokej škole genetickej“. Informácie boli
samozrejme podané s vážnosťou a rešpektom, aký
si tento typ udalosti vyžaduje.
Ako býva zvykom, piataci – spoluorganizátori
mali všetko s predstihom „naplánované“. Vďaka
tomu sa prezentácia nezaobišla bez problémov
a tri zo štyroch druhov koláčikov prinesených na
pohostenie boli po vzájomnej (ne)dohode
čokoládové...

5
6

28. 10. 2013 – AMOS
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KALENDÁR
Príjemné prežitie
sviatkov v kruhu
blízkych

a úspešný vstup
do nového roku
vám praje redakcia
GenetIQ-a.
20. 12. 2013

do 24. 12.2013
nákup
vianočných darčekov

23. 12. 2013 - 06. 01. 2014

24. 12. 2013
Štedrý deň

do 28. 01. 2014
odovzdanie finálnej verzie správy
(Cvičenie k diplomovej práci 1, Diplomová práca 1)

od 17. 02. 2014

koniec výučby
v zimnom semestri

zimné prázdniny

07. 01. 2014 - 14. 02. 2014
skúšobné obdobie

do 17. 02. 2014 vrátane
odovzdanie indexov na kontrolu
pre postup do LS (1. ročník Mgr.)

výučba v letnom semestri

Zmena programu vyhradená. Aktuálne informácie
nájdete na stránke katedry a fakulty a tiež
(Kuželove
http://www.naturaoz.org/seminare.html (Kuželove
semináre).
Bližšie informácie o zaujímavých seminároch a
Bližšie
prednáškachv Brne a vo Viedni nájdete na
prednáškachv
http://www.mendellectures.muni.cz/2013-2014, resp.
http://www.imp.ac.at/seminars/seminar-calendar/.

V budúcom čísle Vás čaká a neminie: rozhovor
ďalšou
s ďal
š ou osobnosťou Katedry genetiky,
fotonávrat i recepty víťazných zákuskov
z Predvianočnej punčovice 2013, pokračovanie
Katkiných povedačiek či komiksu Svet očami
doktorandov a mnoho iného...

GenetIQ
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c redakcia 2013

