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Rekapitulace základů genetiky ve vztahu k evoluci a variabilitě, principy 
populační genetiky (přednáška č. 2) 
 

 

Hlavním tématem kurzu je variabilita člověka a její proměny v čase. Bezpochyby základem 
různorodosti je realizace dědičné informace. Jaký je smysl existence dědičné informace a 
k čemu slouží? Nejdříve vyjdeme z teorie systémů – Ludwig von Bertallanffy:  

Všechny entity jsou prvky systému vyššího řádu a jsou také tvořeny prvky, a to nižšího řádu 
(elementy, subsystémy). Mezi prvky existují relační vztahy, které teprve vytvářejí z prvků 
systém vyššího řádu. Realitu světa můžeme chápat jako systémy různé úrovně. 

Jednou z důležitých vlastností systému je jeho struktura  - jinak řečeno jak je systém složen z 
jednotlivých částí, subsystémů. Dalším významným pojmem je okolí systému. Okolí 
systému tvoří prvky a systémy, které nejsou součástí systému, ale mají na něj určité vazby 
(jsou mezi nimi relační vztahy). Vztah mezi systémem a jeho okolím je dán vstupy a 
výstupy. Pomocí vstupů působí okolí na systém a naopak pomocí výstupů ovlivňuje systém 
své okolí. Systém bez vazeb na okolí se nazývá uzavřeným systémem. 

Živé  systémy jsou naopak vždy systémy otevřené. Mezi systémem a okolím probíhá výměna 
látek, energie a informací (přes vstupy a výstupy). Živé systémy jsou nestabilní (resp. 
nerovnovážné, ve stavu dynamické rovnováhy) a samoorganizující se (snižuje se entropie, 
míra neuspořádanosti). 4 základní vlastnosti živých systémů: komplexnost,  dynamická 
rovnováha, zpětné vazby, samoorganizace. Vývoj je možný jen u otevřených systémů, které 
mohou setrvávat v nerovnovážném stavu, což je nutí zvyšovat komplexitu. Pro živé systémy 
je tak charakteristická proměnlivost včetně proměnlivosti relací. Relační vztahy mezi 
subsystémy na různé úrovni jsou základem pro regulační systémy- obranný, hormonální a 
nervový, které společně zajišťují homeostatické procesy. 

Pro udržení či zvýšení komplexity je potřebné uložení informací o modelech stavby a 
fungování organismu, tedy uspořádání subsystémů a kontrole relačních vztahů uvnitř systému 
(našem těle). V evoluci života tak vnikla dědičnost. Genetická informace tedy umožňuje, aby 
byly tvořeny osvědčené struktury (primárně zřejmě především vhodné bílkoviny), dále 
umožňuje kopírování sebe sama pro reprodukci. Genetická informace musí nutně také 
umožňovat vlastní změnu a tím různorodost a evoluci, 

S tím, jak vznikal život a jak se rozvíjely první organismy, utvářel se mechanismus 
dědičnosti. Raný stav se opíral o různé molekuly RNA, neboť měly vlastní metabolickou 
aktivitu. „Svět RNA“ zůstal zachován v podobě společných či podobných molekul stavby 
nukleových kyselin, energetického metabolismu a přenosu informací – viz např. 
adenosintrifosfát, cyklický guanosinmonofosfát a mnoho dalších. Ve „světě RNA“ se nutně 
vytvořily mechanismy řízené proteosyntézy na základě translačních procesů. 

„Svět DNA“ umožnil větší stabilitu zachovávaných informací a jejich dokonalejší kopírování 
(replikaci ). Vynutil si však „meziičlánek“ v podobě transkripce. 

Další zásadní inovací v evoluci života byla diploidie čili dublování dědičné informace 
(nakopírování dědičné informace může okrajově ve specifických případech probíhat 



vícenásobně). Zdvojení DNA primárně sloužilo k přežití organismu i při vzniku 
znevýhodňujících mutací (zvl. bodových), na druhou stranu umožnilo kumulování mutací a 
tím různých alel genů. 

Diploidie záhy vedla k pohlavnímu rozmnožování a střídání haploidních a diploidních 
fází s možností rekombinace alel při vzniku haploidní fáze (později specifických pohlavních 
buněk) a kombinování alel od obou rodičů. Fenomén pohlavnosti nesmírně zvýšil 
variabilitu organismů a urychlil evoluci. 

Pro úplnost je třeba uvést, že z raných období se zachoval horizontální přenos nukleových 
kyselin a tím dědičné informace. 

Dalším zásadním novým prvkem v evoluci organismů a vývoji procesů realizace genetické 
informace byla mnohobuněčnost (vznik systémů vyššího řádu), a to vícekrát nezávisle na 
sobě a různými postupy (např. kolonie bakterií či řas, plísně, hlenky, článkovitost živočichů). 
Primární nutností bylo zajistit komunikaci mezi prvky (jednotlivými buňkami) a zdokonalení 
cytoplasmatických receptorů a látkového přenosu (s důsledkem vzniku všech výše zmíněných 
regulačních systémů). S utvářením vyšší komplexity mnohobuněčných organismů, zvl. 
živočichů, bylo nutné regulovat a zabezpečit vývoj od jednoduchého stavu (zygoty) po 
dospělého a morfologicky rozrůzněného jedince. Vzniká systém homeboxgenů a skutečná 
ontogeneze jako kvalitativní vývojový proces.  

Princip spolupráce (symbiózy) vedl ještě dříve i k některým změnám na úrovni buňky – vznik 
eukaryot byl umožněn splynutím různých druhů bakterií (viz částečná autonomie 
mitochondrií a plastidů). 

Změna genetické informace – genomu – neprobíhala v evoluci pouze jako sumace dílčích 
změn ve smyslu mendelistické dědičnosti a neodarwinismu včetně crossing overu, 
chromozomálních aberací s možností genových duplikací, Robertsovské fúze a mnoha 
dalších, ale jako změna genomu vcelku včetně realizačních mechanismů. Současné chápání 
dědičnosti je značně fluidní bez přesného vymezení i tak základního pojmu, jako je gen, 
s akceptováním skutečnosti, že obsah pořadí bází může být převeden do fenotypového 
projevu mnoha způsoby (viz obrovská šíře regulačních mikroRNA , skákající geny, genový 
imprinting , plasticita apod.). Nezanedbatelné, jak se ukazuje v poslední době, jsou i 
epigenetické mechanismy. Navíc v jednotlivých vývojových liniích organismů probíhala 
evoluce genomu jako celku a jeho realizace odlišně. 

Dědičnost je však „jen“ návodem k uskutečnění fenotypu, příp. návodem jak reagovat při 
utváření fenotypu v nejrůznějších podmínkách, a to vnitřních a vnějších. Z hlediska uplatnění 
evolučních mechanismů je rozhodující fenotyp jedince.  

Následovat bude stručné uvedení konkrétních příkladů, jak tyto jednotlivé fenomény 
dědičnosti rozšiřují zdroje genetické i fenotypové variability a jaký mohou mít vztah 
k evoluci. Pozornost bude v různé míře podle evoluční důležitosti věnována jednotlivým 
typům mutací, splicingu, crossing-overu, genovým duplikacím, transpozomům, resp. 
helitronům, různým druhům tzv. mikroRNA a jejich zpětnému vlivu na transkripční procesy i 
stavbu DNA, dále imprintingu genů, migraci nukleových kyselin uvnitř buňky i mezi 
buňkami aj.) 

Evoluce probíhá především na základě selekce podle vnějších znaků (fenotypu); ta však může 
mít velmi odlišný průběh podle vnějších podmínek (viz tzv. selekční tlak) a charakteru 
dědičné informace (recesivita či dominance, imprinting apod.). Některé tyto procesy lze 
matematicky modelovat. Pro velké panmiktické populace je takovým modelem Hardy-
Weinbergův zákon. Jak ve velké populaci, tak zvláště v malých populacích dochází 
k odchylkám od tohoto modelu. V přednášce bude věnována pozornost především utváření 



populační struktury, vzniku a významu izolátů, efektu zakladatele a genetickému driftu, 
migraci alel, vlivu inbrídingu, efektu hrdla lahve, a to se zaměřením na význam pro evoluci a 
mezipopulační různorodost člověka. Je důležité si uvědomit, že mnohé migrační vlny od 
vzniku Homo probíhaly v menších skupinách s možností uplatnění popsaných náhodných 
genetických efektů a navíc v nových bioklimatologických a ekologických podmínkách včetně 
nových zdrojů potravy a kontaktu s novými parazity.  

Dalším důležitým aspektem je vzájemný kontakt mezi různými populacemi včetně relativně 
již geneticky vzdálenými. Diferenciace lidských populací a jejich specifických znaků není 
rozhodně lineární, ale není ani jednoduše kladistický. Významným konceptem, řešícím tuto 
problematiku je teorie koalescence. V následující přednášce navazuje přímo popis a 
vysvětlení mechanismů evolučních procesů. 

 


