PARASITE EVE 1cz
„Charakteristika postav“
Tento krátký průvodce má za úkol představit Vám hlavní
postavy hry Parasite Eve 1. Kvůli charakteru obsahu je nutné
čtenáře upozornit, že pokud není obeznámen s kompletním
příběhem hry, může mu být vyzrazeno mnoho důležitých
informací z dějové linie!
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Aya Brea
Věk:
Výška:
Povolání:
Zajímavost:

25 let
157 cm
Policistka
Nehořlavá

Charakteristika:
Ayiny kořeny sahají až daleko
na východ - do Japonska. Přesto
tato krásná blondýnka prožila
většinu života v New York City,
kde pracuje jako policistka na 17.
městském okrsku.
Dětství měla malá Aya těžké,
protože její matka a sestra
zemřely při autonehodě. O ni se
musel postarat pouze otec,
který ji ovšem velice miloval.
Život jinak plynul velice všedně.
Všechno se ovšem mělo změnit
na Vánoce roku 1997, Tehdy se
Aya vypravila do opery se svým
přítelem. Incident, ke kterému
toho večera došlo, jí měl
navždy změnit život. Něco
v jejím
nitru
se
začalo
probouzet a čím silnější to bylo,
tím silnější byla i ona.
Jenže zároveň hrozilo, že nad
sebou navždy ztratí kontrolu…
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Daniel Dollis
Věk:
Výška:
Povolání:

42 let
183 cm
Policista

Charakteristika:
Dlouhá léta u policie udělala z Daniela drsného policistu, kterého
jen tak něco nevyděsí. Odvážně se vrhá do každého případu a svou
práci vykonává někdy
až
s
fanatickou
urputností. Možná i
z tohoto důvodu se
s ním
jeho
žena,
Lorraine, před časem
rozvedla.
Jednou
z mála dobrých věcí,
která z jejich vztahu
vzešla, je Ben – jejich
syn.
Vraťme se ovšem do
současnosti, kdy je
Daniel
parťák
policejního nováčka,
kterým je Aya Brea.
Tihle dva spolu sice
nepracují dlouho, ale
umí se postavit jeden
za druhého.
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Ben Dollis
Věk:
Zajímavost:

8 let
Má velice dobrý vztah ke zvířatům

Charakteristika:
Ben je syn Daniela a Lorraine Dollisových. Je velice zvídavý a živý, což
ho ovšem často zavede do nebezpečné situace. Od rozvodu svých
rodičů se je snaží při každé příležitosti dát dohromady.
Do péče ho dostal Daniel, ale kvůli své práci na něj nemá téměř vůbec
čas. Ben mu to má za zlé, což začíná být vidět i na jeho chování vůči
otci. Jinak je to běžné americké dítě se všemi manýry, kterými tamní děti
trpí.
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Kunihiko Maeda
Věk:
Výška:
Povolání:
Zajímavost:

35 let
167 cm
Vědec
Silně pověrčivý

Charakteristika:
Maeda je jediným, kdo alespoň trochu tuší, co se vlastně v New Yorku
děje, když dojde k řadě záhadných incidentů. Sám už totiž podobný
horor zažil ve svém rodném Japonsku. Když tehdy pohroma skončila,
převzal Maeda výzkum svého kolegy a pokračoval v něm. Nyní se však
historie opakuje.
Maeda je sice nesmírně
inteligentní vědec, ale
když dojde na věc,
nebrání se ani magii.
Ne, že by byl kouzelník,
ale vždy s sebou nosí
nějaký ten japonský
talisman, který ho má
chránit. Nelze o něm
ani říct, že by nebyl
štědrý,
protože
své
talismany velice rád
rozdává.
Se ženami to Kunihiko
příliš neumí, často se
v přítomnosti
Ayi
chová
minimálně
neohrabaně a je na
něm
vidět
značná
nervozita.
Může
to
však být i jeho špatnou
angličtinou…
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Douglas Baker
Věk:
Povolání:
Zajímavost:

41 let
Kapitán 17. policejního okrsku v New Yorku
Bývalý parťák Daniela Dollise

Charakteristika:
Baker je současným velitelem policejní stanice v 17. newyorském okrsku.
S Danielem Dollisem ho pojí přátelství, protože spolu před mnoha lety
začínali u policie. Jenže parťáci se po čase rozešli, neboť Baker
směřoval spíše k velitelské pozici, zatímco Daniel se držel ulice.
Navzdory těmto rozdílům je v obou zakořeněné přátelství, které sice
nemusí být na první pohled patrné, ale pokud dojde na věc...
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Torres Owens
Povolání:
Zajímavost:

Policista - Vedoucí zbrojnice
Nenávidí zbraně

Charakteristika:
Torres pracuje ve zbrojnici, nechal se tam převelet, protože jeho dceru
stála zanedbaná pistole život. Policisté v 17. okrsku si už zvykli, že
nerad dává komukoliv do ruky zbraň. Když je to ovšem nezbytné, vždy
alespoň doprovodí předání zbraně nějakým pacifistickým moudrem.
Jeho asistent, Wayn, z toho šílí. On sám je totiž jeho pravý opak…
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Wayn Garcia
Povolání:
Zajímavost:

Policista - Asistent ve zbrojnici
Bezmezně miluje zbraně a sběratelské karty

Charakteristika:
Často se až člověk diví, kdo všechno může pracovat jako policista.
Wayn sice pracuje jen ve zbrojnici, ale tím je to možná horší. Kde začít,
miluje zbraně, a proto ho pohled na Torrese, který se snaží spíše jejich
účinnost snižovat, vyloženě přivádí do varu. Chce upravovat zbraně
tak, aby byly silné a smrtící. Z devítky udělá brokovnici, z nože
raketomet - tedy alespoň to o sobě tvrdí. Často se s Torresem hádá,
protože ho většinou shodí ve chvíli, když se chlubí skupině mladých
policistek. Wayn tak většinu dne jen uklízí sklad zbraní.
Ženy jsou jeho velkou slabinou, především Aya, ale jako každý muž má i
další. Například jeho sběratelská závislost - karty s obrázky zbraní.
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Melisa Pearce
Věk:
Povolání:
Výška:

31 let
Herečka
182 cm

Charakteristika:
Melisa Pearcová neměla lehký život, dětství prožila po nemocnicích,
nemá žádné příbuzné ani přátele. Přesto se však dokázala vypracovat,
stala se z ní úžasná zpěvačka a herečka. Nyní ji čeká přelomový bod
v životě.
Jsou Vánoce 1997,
Melisa moc touží po
hlavní
roli
a
následném sólovém
koncertě v Central
Parku, jenže je tu
ještě
její
sokyně
Suzzane. A nejen to,
začalo se ozývat
stará nemoc, Melisa
proto
musí
jíst
pořád víc a víc
léků… Sotva se už
udrží na nohou,
zdá se, že vše bude
ztraceno.
Pak zasáhne vyšší
moc. Suzzane uhoří
ve
svém
bytě
a
Melisa
se
stává
hlavní
hvězdou
show.
Je Štědrý den 1997,
Aya právě vstupuje
do Carnegie Hall.
V hlavní roli zazáří:
Melisa Pearcová.
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Hans Klamp
Věk:
Povolání:
Výška:
Zajímavost:

37 let
Lékař a vědec
174 cm
Věnuje se výzkumu mitochondrií

Charakteristika:
Doktor Hans Klamp je uznávanou kapacitou na poli vědy, právě se
zabývá revoluční teorií, která má popsat jak se to vlastně má
s mitochondriemi. Pokud se o něm něco skutečně nedá říct, tak to, že
je přátelský – není. Nejradši je zamčený ve své laboratoři v Americkém
muzeu přírodních věd, odkud jen zřídkakdy vychází ven. O jeho
minulosti je toho známo jen velice málo, ale před lety prý pracoval
jako doktor v nemocnici
sv. Františka.
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EVE
Věk:
Výška:

Tisíce let
Různá

Charakteristika:
Kdo nebo spíše co je vlastně
Eve? Odkud pochází? Co chce?
Tuto otázku nikdo nedokáže
s určitostí zodpovědět, ale
v každém případě je mocná a
téměř nepřemožitelná.
Ať už se Melise Pearcové stalo
cokoliv, hrozí teď občanům
města New York velká hrozba.
Tato
entita
totiž
dokáže
spálit vše ve svém okolí
pouhou silou myšlenky, změnit
obyčejné zvíře v krvelačnou
bestii a rozpustit člověka
v několik litrů slizu.
Není to poprvé, co se Eve
objevila. Kunihiko Maeda se
s ní již setkal v Japonsku, kde
ovšem udělala při plnění svého
poslání osudovou chybu a
zaplatila za to. Stejnou chybu
však určitě nezopakuje!
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Mitochondrie
Mitochondrie je semiautonomní, membránou obalená organela,
kterou lze nalézt ve většině eukaryotických buněk. Dosahuje obvykle
rozměrů v řádu několika mikrometrů a v buňce se jich může
vyskytovat několik stovek, ale i sto tisíc. Jejich funkce se dá přirovnat
k buněčné elektrárně, jelikož v nich díky procesu buněčného dýchání
vzniká energeticky bohatý adenosintrifosfát (ATP) používaný jako
„zdroj energie“ pro průběh jiných reakcí v celé buňce. Navíc se
mitochondrie
podílejí
na dalších procesech,
jako
je
buněčná
diferenciace,
buněčná
smrt
i
kontrola
buněčného
cyklu
a
růstu.
Na
druhou
stranu
mohou
mít
poruchy jejich funkce za
následek
různá
mitochondriální
onemocnění.
Některé
vlastnosti
mitochondrií je činí
unikátními. V mnohých ohledech totiž připomínají bakterie; dnes je
známo, že se ve skutečnosti opravdu před miliardami let vyvinuly z
bakteriálních předků. Uvnitř mitochondrie, jež je uzavřena dvěma
membránami, se nachází stále zachovalá mitochondriální DNA, která
se v mnohém podobá té bakteriální. Co se týče biochemické stavby, v
mitochondriích bylo identifikováno několik stovek proteinů (např. v
mitochondriích v srdci se toto číslo odhaduje na 615).

Evoluční původ
V dnešní době je obecně akceptováno, že mitochondrie představují
potomky endosymbiotické bakterie, jež se v procesu vzniku
eukaryotické
buňky
určitým
způsobem
transformovali
v
semiautonomní organelu. Předpokládá se, že touto bakterií, která
vstoupila
do
primitivní
eukaryotické
buňky,
byl
zástupce
alfaproteobakterií z příbuzenského okruhu rodu Rickettsia. Tyto
názory však byly odbornou veřejností poměrně dlouho odmítány jako
„nehodící se do slušné přírodovědné společnosti“. První představy o
takovém původu se však paradoxně začaly objevovat již na konci 19.
století, kdy ještě ani nebyl ustanoven termín mitochondrie (např.
Richard Altmann - 1890). Známými zastánci této tzv. endosymbiotické
teorie byl na začátku 20. století Konstantin Merežkovskij, případně v
druhé polovině 20. století Lynn Margulisová.
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Přesný scénář „endosymbiotické události“, tedy procesu, při němž se
bakterie fakticky změnila na mitochondrii, je stále poměrně zahalen
tajemstvím. Podle tzv. molekulárních hodin (metoda založená na
pozorování mutací v DNA) se zdá, že k tomu došlo přibližně před 2
miliardami let, tedy zřejmě nedlouho po vzniku samotné eukaryotické
buňky. Dnes se také považuje za prokázané, že všechny známé
eukaryotické organismy buď mitochondrii mají, nebo alespoň měly za
předka eukaryonta, který mitochondrii měl. Proto se dnes ustupuje od
termínu Archezoa, který označoval skupiny eukaryot, jež vznikly ještě
před „endosymbiotickou událostí“. Zřejmé je také to, že mitochondrie
vznikla v historii jednou jedinkrát, a všechny současné mitochondrie
jsou potomky této události (mluví se o tzv. monofyletickém původu).
Konkrétní scénář poskytují například známé vodíkové hypotézy, které
jsou v podstatě všechny založené na předpokladu, že hostitelskou
buňkou byla anaerobní, vodík metabolizující autotrofní archebakterie,
která jistým způsobem pohltila symbiotickou bakterii schopnou v
rámci své respirace produkovat vodík. Tyto bakterie následně prošly
evolucí a změnily se na mitochondrie. Ať už to bylo tak, či onak, po
endosymbiotické události muselo zcela jistě dojít k částečné redukci
genomu symbiotické bakterie a pravděpodobně také k tzv.
horizontálnímu transferu, tedy přechodu části genů z mitochondrie
do jádra.

Genetická informace
Mitochondriální DNA (též mtDNA) je označení pro DNA, která se
nachází v mitochondriích a tvoří tak součást mimojaderné genetické
informace. Jedná se o pozůstatek genomu bakterií, z nichž
mitochondrie vznikla, a dodnes s nimi má mnoho společných rysů.
Mitochondriální DNA je totiž zpravidla kruhová (cirkulární) a svým
charakterem se podobá prokaryotnímu nukleoidu a nikoliv
eukaryotickým chromozomům. Je v porovnání s jaderným genomem
velice malá. Například lidská mitochondriální DNA má velikost 16 569
párů bazí, celkem obsahuje 37 genů, z toho 24 představují geny pro
různou nekódující RNA (2 geny pro 16S a 23S rRNA a 22 genů pro tRNA).
Zbývajících 13 genů kóduje vlastní mitochondriální polypeptidy
podílející se na enzymatické výbavě mitochondrií. Na druhou stranu
může být mtDNA v mitochondrii přítomná v několika kopiích a s
přihlédnutím ke skutečnosti, že mitochondrií může být v buňce i
několik set tisíc, může paradoxně představovat genom v mitochondrii
většinovou složku celkového buněčného genomu.
Mitochondriální DNA se dědí obvykle po matce, tedy maternálně,
jelikož z vajíčka (a nikoliv ze spermie) pochází obvykle veškerá
mitochondriální genetická informace zárodku. To je také jeden z
důvodů, proč je mtDNA velice cenným nástrojem genetiků a
molekulárních biologů – geny matky a otce se nerekombinují. Navíc
mtDNA mutuje rychleji než jaderný genom, čímž umožňuje zkoumat
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změny v mnohem kratším časovém měřítku. Tyto a další vlastnosti
mtDNA umožňují zkoumat například migrace lidských populací.
Mitochondriální Eve je označení pro ženu, která je v mateřské linii
společným předkem všech dnes žijících lidí. Její mitochondriální DNA
(mtDNA) se totiž postupným děděním z matky na další potomstvo v
průběhu stovek tisíc let rozšířila mezi veškerou současnou lidskou
populaci: každá jednotlivá mtDNA kterékoliv žijící osoby je odvozena
od její. Mitochondriální Eve je ženským protějškem Adama
chromozómu Y, tedy posledního společného předka v otcovské linii,
přestože každý z nich žil v jiné době.
Předpokládá se, že žila zhruba před 140 000 lety v místech dnešní
Etiopie, Keni nebo Tanzanie. Tento odhad vychází z výpočtů pomocí
molekulárních hodin s využitím korelace uplynulého času od
zjištěných genetických odchylek.
Mitochondriální Eve je posledním společným předkem všech lidí, jež
spojuje mitochondriální DNA. Nejedná se tedy o posledního
společného předka celého lidstva. Kterýkoliv člověk může dohledat
pojítko k poslednímu společnému předkovi přes některého ze svých
rodičů, avšak k mitochondriální Eve vede cesta jedině přes mateřskou
linii. Z toho vyplývá, že žila mnohem dříve, než poslední společný
předek celého lidstva.
Mitochondriální Eve i Adam chromozómu Y byli součástí velké
populace, avšak každý v jiné době. Potomci některých jejich vrstevníků
se současné doby nedožily, potomci jiných jsou předky všech dnes
žijících lidí. Žádný z vrstevníků mitochondriální Eve nebo Adama
chromozómu Y nemohl být posledním společným předkem byť i jen
malé skupiny dnes žijících lidí, protože oba žili dlouho před bodem
identických předků.

Mateřská linie
Mitochondriální Eve je posledním společným předkem všech lidí, jež
spojuje mitochondriální DNA. Jinými slovy, jde o společného předka
nalezeného tak, že se zpětně zjišťuje původ všech žijících lidí, avšak
pouze v mateřské linii. Linie mitochondriální DNA odpovídá mateřské
linii, protože mitochondriální DNA je přenášena pouze z matky na její
potomky, nikdy ne z otce.
Jednou z cest k nalezení mitochondriální Eve by bylo postupné
zjišťování předků všech dnes žijících lidí. Individuální mateřské linie
budou v takových případech, kdy jedna či více žen mají jedinou
společnou matku, časem splývat. Dalším posunem zpět se bude počet
mateřských linií snižovat až zůstane jediná. Tou je poslední společný
předek v mateřské linii všech dnes žijících lidí, tj. mitochondriální
Eve.
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Jiným přístupem je sledování rodových linií všech vrstevnic
mitochondriální Eve. Některé z těchto žen mohly zemřít bezdětné.
Jiné zplodily pouze mužské potomstvo. Zbylé, které porodily alespoň
jednu dceru, tvořily postupnou linii. Dle stejného klíče linie postupně
zanikaly. Časem zůstala jediná linie, zahrnující všechny matky, z nichž
se v další generaci zrodilo celé současné lidstvo.

Mylné představy
Mitochondriální Eve je metaforou na biblickou Evu. Nelze se však
domnívat, že by byla ve své době jedinou žijící ženou. V takovém případě
by bylo lidstvo na pokraji svého zániku kvůli extrémní redukci
populace. Nejenže tehdy žilo více žen, ale potomstvo těchto žen se
mohlo dožít současnosti. Mohly totiž zanechat syny a dcery (a vnuky
a vnučky atd.), jejichž geny se mohou nacházet v současné populaci. V
té se však již nenachází jejich mitochondriální DNA.
Co odlišuje mitochondriální Eve (a její předky v mateřské linii) od
jejích vrstevnic je čistota mateřské linie až po dnes žijící populaci.
„Všechny“ ostatní tehdejší ženy mají v linii potomků nejméně jednoho
muže. Protože se mitochondriální DNA přenáší pouze přes ženské
potomstvo, všichni dnes žijící lidé mají mitochondriální DNA, kterou
lze vystopovat zpět až k mitochondriální Eve.
Navíc lze dokázat, že některá z vrstevnic mitochondriální Eve nemá
dnes žijící potomky, zatímco jiná je předkem všech dnes žijících lidí.
Umístěním posledního společného předka do doby před 3 000 lety a
následným vyhledáním jeho předků získáme samozřejmě též společné
předky všech žijících lidí. Nakonec se dostaneme k bodu, kdy lze
lidstvo rozdělit na dvě skupiny: ti co nezanechali žádné potomky,
kteří by se dožili současnosti a ti, kdo jsou společnými předky všech
dnes žijících lidí. Tento bod se nazývá bodem identických předků a
klade se do doby před zhruba 5 000 až 15 000 lety. Ačkoliv se odhaduje,
že mitochondriální Eve žila před více než statisícem let od bodu
totožného předka, každá její vrstevnice buď nemá dnes žijící potomky
nebo je předkem všech dnes žijících lidí.
Zdroj: wikipedia.org
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