
Osnova p řednášky volitelného p ředmětu Evolu ční vývoj a 
rozmanitost lidských populací, letní semestr 

 
Mezipopula ční variabilita sou časného člověka 

 
 
Co je variabilita a adaptabilita? 
 
- lidé po světě se liší 
- liší se morfologicky, kulturně, sociálně, jazykem atd. 
- variabilita popisuje míru takových rozdílností 
 
Biologická variabilita 
 
úrovně:   - morfologická 
    - fyziologická 
    - molekulární 
    - genetická 
 
Morfologická úrove ň 
 
- projevy fenotypu 
 - barva kůže 
 - barva vlasů a ochlupení, forma vlasů 
 - tělesné proporce 
 - výška postavy a další 
 
Fyziologická úrove ň 
 
- rozdíly v odpovědi organismu na stejný stimul prostředí 
- např. reakce na teplo a vlhko 
 
Molekulární úrove ň 
 
- např. krevní systémy 
- liší se přítomností či absencí specifických antigenů (molekul) na povrchu 
červených krvinek 
- dnes rozpoznáno až 30 krevních systémů (AB0, Rh, Lewis, Lutheran atd.) 
 
Genetická úrove ň 
 
- odlišnosti ve frekvenci alel mezi jedinci i populacemi 
- DNA – 4 nukleotidy pro celou variabilitu 
 
Polymorfismus a polytypismus 
 



- koncepty pro popis variability uvnitř a mezi populacemi či etnickými skupinami 
 
Polymorfismus – variabilita uvnitř populace 
Polytypismus – variabilita mezi populacemi 
 
Vznik variability 
 
- skrze reprodukci – rozdílné informace z pohlavních buněk (spermie a ovum) 
- každá kombinace je jedinečná, neexistují totožné kopie (kromě jednovaječných 
dvojčat) 
- každé kombinaci říkáme obecně genotyp  (souhrn genetické informace jedince) 
- genotyp je uplatněn ve fenotyp  (vnější projev genotypu) spolu s vlivy prostředí 
(zde se už i jednovaječná dvojčata liší) 
 
Postreproduk ční vznik variability 
 
- inovace genomu – horizontální transfer genetického materiálu (např. skrze viry) 
- modifikace genomu – mutace (jeden z hlavních mechanismů evoluce) 
- nastavení fenotypu dle podmínek prostředí za vývoje 
- změna fenotypu v dospělosti (např. množství podkožního tuku) 
 
Plasticita 
 
- vlastnost organismů; stupeň, kterým je fenotyp ovlivňován genotypem a 
prostředím 
- schopnost organismu se měnit 
- člověk je druh s vysokou plasticitou 
- biologická plasticita není jedinou složkou celkové plasticity člověka – 
behaviorální plasticita (extrasomatická) 
 
Jaký je rozdíl mezi plasticitou a adaptací? 
 
- plasticita – stupeň schopnosti se měnit 
- adaptace – proces, skrze který se populace přizpůsobuje prostředí 
 
Klimatická selekce: teplo a chlad 
 
Bergmannovo pravidlo 
 
- uvnitř teplokrevného široce rozšířeného druhu mají jedinci žijící v teplejších 
oblastech tendenci k nižší tělesné velikosti než jedinci žijící v chladných 
oblastech 
 
Allenovo pravidlo 
 
- stejný mechanismus aplikovaný na délku končetin 



- teplé oblasti – relativně dlouhé končetiny 
- studené oblasti – relativně krátké končetiny 
př. Puma americká (Felis concolor) – velikost těla 
př. Kaloň krátkonosý (Cynopterus sphynx) 
 
Koncept relativní velikosti povrchu t ěla 
 
- důležitý v celé biologii (nejen u lidí) 
- menší povrch = menší ztráta tělesného tepla 
- větší povrch = snadnější odvod tělesného tepla 
- při zachování tvaru mají malé objekty relativně větší povrch 
- při zachování velikosti způsobuje změna velikosti povrchu těla změny ve tvaru 
 
Ekogeografické vzorce t ělesné velikosti a proporcí 
 
- Roberts (1953) 
 
- jaká je síla Bergmannova a Allenova pravidla? 
- vliv výživy a zdravotní péče 
 
Roberts (1953) 
Katzmarzyk a Leonard (1998) 
 
- povrch těla/tělesná velikosti vs. teplota 
- výjimky 
 
Kritika Bergmannova a Allenova pravidla 
 
1) spousta malých živočichů v chladných podmínkách má fyziologické a 
inzulativní znaky, které více než kompenzují ztrátu tepla 
2) přítomnost kultury u člověka, která také omezuje vliv prostředí 
3) závislosti morfologie na teplotě není optimální (existuje pouze rel. slabá 
závislost) 
 
Příklady: 
- mocné ochlupení u polárních rysů (bez ztráty na velikosti těla) 
- člověk ať žije v polárních oblastech nebo ne, žije v tropickém mikroklimatu 
(protiargumentem je, že selekce pracuje převážně v předreprodukčním období) 
- Rozenzweig (1968) – rozdíly ve velikosti těla jsou dané především produktivitou 
prostředí 
- McNab (1971) – velikost těla predátora je dána velikostí těla kořisti a počtu 
soutěžících predátorů (čím více, tím větší) 
- Geist (1987) – velikost těla následuje Bergmannovo pravidlo jen do 60° 
zeměpisné šířky, pak opět klesá (zkoumal různé rody jelenů, ne druhy – 
nevalidní přístup) 
 



Morfologie nosu 
 
- vnější a vnitřní nos – rozdílné funkce 
- vnější nos – před kostěným hruškovitým otvorem 
- vnitřní nos – mezi hruškovitým otvorem a vnitřními nozdrami 
 
Vnější nos 
 
- chrupavčitá struktura, není příliš prokrven 
- hl. funkce – zadržování energie a vlhkosti z vydechovaného vzduchu 
- využití při následném nádechu 
- vnější nos je díky chybějícímu prokrvení chladnější a teplý vzduch při výdechu v 
něm kondenzuje 
- zároveň je ale náchylný k omrzlinám 
 
Vnit řní nos 
 
- hodně prokrvený, maximalizována plocha vnitřního nosu 
- nosní přepážka, horní, střední a dolní skořepa nosní 
- hlavní funkce: ohřev a zvlhčování vdechovaného vzduchu na tělesnou teplotu a 
téměř 100% vlhkost 
- tvar nosu a těla spolu korelují 
- tvar nosu vyjádřen skrze nosní index (šířka/výška nosu*100) 
- nezáleží jestli data pocházejí ze žijících lidí či kosterních souborů (velmi vysoká 
korelace mezi živými a mrtvými)  
 
- nosní index vysoce koreluje s klimatem (teplota a vlhkost vzduchu) 
- šířka nosu – vyšší korelace s vlhkostí vzduchu než teplotou 
- výška nosu – vyšší korelace s teplotou než vlhkostí vzduchu (negativní) 
- index nosu má vyšší korelaci s teplotou i vlhkostí než jednotlivé jeho 
komponenty (šířka a výška) 
 
- chladno a sucho – úzký nos 
- teplo a vlhko – široký nos 
 
Fyziologické adaptace na chlad 
 
Chladem indukovaná vasodilace  (cold-induced vasodilation – CIVD) 
 
- v chladu tělo zavře kapiláry v perifériích pro udržení maxima tepla uvnitř těla 
- periodicky pak kapiláry otevírá, aby předešlo odumření tkání 
- schopnost CIVD u populací odráží incidenci omrzlin 
- omrzliny mohou být 1. až 4. stupně – 3. a 4. stupeň jsou selektivní – mohou 
zabít 
 
Hnědá tuková tká ň 



 
- fyziologicky odlišná tuková tkáň od bílé (většinové) 
- přítomná u novorozenců, posléze se ztrácí 
- populace adaptované na chlad mají dlouhodobě relativně větší množství tohoto 
tuku 
- hnědá tkáň má hodně mitochondrií, které místo produkce ATP vytvářejí teplo 
- 40-50g hnědého tuku může zvýšit výdej energie až o 20 % 
- hnědá tkáň častá u zvířat, která hybernují 
- Astrup et al. (1985) – 9 z 10 lidí má hnědý tuk kolem ledvin 
- hnědý tuk je o 680 % efektivnějším výrobcem tepla než svalovina 
- aktivace tvorby tepla v hnědé tukové tkáni je řízena hormonálně 
 
Zvýšení bazálního metabolismu 
 
- fyziologická adaptace i adjustace 
- „netřesivá“ termogeneze 
- urychlení výměny sodíku a draslíku 
 
Adaptace na teplo 
 
- teplota lidského těla 37-37,6 °C 
- teplota nad 38° je rizikovým faktorem 
- teplota 40-42° - orgánové systémy začínají selhávat, hrozí smrt 
- primárním problém je úžeh a úpal (mírnější a závažná forma únavy horkem) 
- v těžších případech se vyčerpá krevní plasma, krev koaguluje a přestává 
efektivně obíhat 
 
Beall a Steegmann (2000) 
 
- nemohou najít genetickou adaptaci na úpal 
 
- důvody: 1) neexistuje 
  2) adaptace je fixovaná ve všech populacích    
  (primární adaptivní zóna?) 
 
Pocení 
 
- univerzální pro všechny populace 
- ekrinní potní žlázy – čirý pot (odvozený od krevní plasmy) 
- apokrinní potní žlázy – mazový pot 
- ekrinní žlázy po celém těle – primární chladící systém 
- apokrinní jen v podpaží a kolem anu – malý význam pro chlazení 
- člověk je mistrem v pocení – až 500g/m2/hod 
- velbloud – 250g 
- kůň – 100g 
 



- 3 způsoby získávání a ztráty tepelné energie: 
 
 1) kondukce – přenos skrze tekutiny nebo kontakt s objektem 
 2) konvekce – přenos skrze vzduch 
 3) radiace – infračervené záření 
 
- teplo získáváme všemi třemi způsoby, ale umíme se ho zbavovat jen kondukcí 
a konvekcí 
- kondukce i konvekce se uplatňují při pocení 
- pocení přestává být účinné při teplotě kolem 45°C a vysoké vzdušné vlhkosti 
 
Adjustace na horko (aklimace a aklimatizace) 
 
- v horkém prostředí nastává zhruba po 10 dnech až 2 týdnech 
 
- procesy:  1) snížení tělesné teploty 
   2) snížení prahu pocení 
   3) otevření všech cév v kůži (v dermis) 
   4) zpomalení srdečního tepu 
   5) zvýšení objemu pumpované krve (na stlačení) 
   6) zvýšení objemu plasmy v krvi 
   7) kvalitativní změny potu (menší obsah Na+) 
 
Lidská adaptace na vysokohorské podmínky 
 
Vysoké nadmo řské výšky 
 
- pravděpodobně prostředí s nejvyšší mírou stresu 
- stresory ve vysokých výškách: 
 
  1) hypoxie 
  2) vysoká úroveň slunečního záření 
  3) chlad 
  4) sucho 
  5) vítr 
  6) limitované nutriční zdroje 
  7) těžký terén a nízká mobilita 
 
- Andy, Himaláje a další 
- r. 2000 – více než 140 mil. lidí žilo ve výškách nad 2500m 
- Andy – populační pád po španělské kolonizaci 
- stálé debaty o tom, jaká část (Andy vs. Himaláje) byla obydlena déle 
 
- ve vysokohorském prostředí rozlišujeme: 
 1) evoluční adaptace (adaptace sensu stricto) 
 2) ontogenetická adjustace 



 3) aklimatizace  
 
Hypoxie 
 
- nejsilnější stresor, hlavní příčina rozvoje evolučních adaptací 
 
1) ovlivňuje všechny orgánové soustavy, 
- nejen v dospělosti, ale i pre a postnatálně za vývoje 
- př. vyšší frekvence vývojových vad srdce – např. persistující otevřená Botallova 
dučej – výsledek nízké produkce proteinu bradykinin v důsledku nízké 
koncentrace kyslíku v plicích po narození 
 
2) ve vysokohorských podmínkách je vždy přítomna a nelze ji behaviorálně nebo 
technologicky omezovat, 
3) všechny ostatní stresory vysokohorských podmínek (termální a insulativní) 
nejsou tak extrémní, ovlivňují jen limitovaný počet orgánových soustav a mohou 
být kompenzovány chováním. 
 
- v 1700 m nad mořem je barometrický tlak 83 % na úrovni moře 
- rozdíly nejsou cítit při běžné zátěži, ale při zvýšené už ano 
- ve 4000 m (Andy a Tibet) je tlak na 60 % tlaku na úrovni moře 
- v 5000 m (nejvyšší permanentní osídlení) je tlak na 55 % úrovně tlaku u hladiny 
moře 
 
Akutní horská nemoc (AMS – Accute Mountain Sickness ) 
 
- prevalence stoupá s nadmořskou výškou a stupněm hypoxického stresu 
- někteří lidé jsou více náchylní než jiní, nemoc se nedá dobře předvídat 
- projevy: bolest hlavy, nevolnost, zvracení, zhoršené dýchání, neschopnost 
usnout – může vyústit v úmrtí 
- prevalence měřena např. u návštěvníků Alp (3 a více symptomů AMS) 
    - 9 % ve 2850 m 
    - 13 % ve 3050 m 
    - 34 % ve 3650 m 
    - 52 % ve 4550 m 
 
- AMS může vyústit v HAPE (otok plic) nebo HACE (otok mozku) 
- HAPE (high altitude pulmonary edema) – hromadění tekutiny (plasmy) v plicích 
- HACE (hight altitude cerebral edema) – hromadění tekutiny v mozku 
- oba stavy vysoce rizikové – selekční faktory !! 
- u 1-2 % lidí vystavených výškám přes 3600 m se rozvine HAPE nebo HACE 
 
- adaptace na hypoxii jsou suboptimální – mají výrazné vedlejší účinky 
 
Saturace krve kyslíkem (SaO 2) 
 



- hemoglobin – bílkovina, červené barvivo, má 2 řetězce (alfa a beta) 
- váže kyslík, transport mezi tkáněmi 
- saturace krve kyslíkem po příjezdu do vysokých hor klesá (nižší obsah kyslíku 
ve vzduchu) 
- po 2-3 týdnech se zvyšuje, ale ne na úroveň u hladiny moře 
- saturace se zvyšuje díky změně červených krvinek: 
 
 - větší produkce červených krvinek (měřeno skrze hematokrit) 
 - větší produkce hemoglobinu 

- př. Huerta-Sánchez et al. (2014) – introgrese genu pro vyšší produkci 
hemoglobinu od archaických Denisovanů nebo jim příbuzné populace 

 
HVR (hypoxic ventilatory response) 
 
- zvýšení frekvence dýchání 
 
- reflex, odpověď na hypoxickou stimulaci chemoreceptorů v karotickém tělísku 
- zvýšená ventilace vede k okyselování krve (negativní) 
 
Zvýšení tepové frekvence srdce 
 
Nárůst kapilarity 
 
- nárůst počtu krevních vlásečnic ve tkáních – usnadnění přenosu kyslíku mezi 
buňkami 
 
Nárůst po čtu myoglobinu 
 
- bílkovina ve svalech, která váže železo (jednu složku hemoglobinu) – více 
kyslíku do svalů 
 
Zvýšení anaerobní glykolýzy 
 
- aerobní glykolýza – 34 molekul ATP 
- anaerobní glykolýza -2 molekuly ATP 
 
Snížení porodní váhy 
 
- zhruba 100 g na každých 1000 m nadmořské výšky 
 
Porodní váha v Tibetu 
 
- nativní Tibeťané – těžší děti 
- Han Číňané (pozdější migrace) – lehčí děti 
- adaptace - větší průtok krve skrze děložní tepnu 
- lepší výživa a okysličení vyvíjejícího se plodu  



 
Snížení velikosti t ěla, změna proporcí 
 
- větší hrudník (adaptace či ontogenetická adjustace) 
- větší srdce a plíce (není důsledkem podvýživy) 
 
TLC (total lung capacity) – okolo 6 litrů 
 
VC (vital capacity) – množství vdechnutého vzduchu po úplném výdechu 
TD (tidal volume) – množství vzduchu vdechnutého a vydechnutého při 
normálním dýchání – normálně okolo 500 ml 
ERV (expiratory reserve volume) – množství vzduchu, který můžeme vydechnout 
po normálním výdechu (zhruba 1,5 L) 
IRV (inspiratory reserve volume) – to samé jen v nádechu (zhruba 2,5 L) 
RV (residual volume) – množství vzduchu v plicích po maximálním výdechu 
(zhruba 1,2-1,5 L) 
RV – je mnohem vyšší u populací vysokých nadmořských výšek 
 
Neurologická adaptace 
 
- odpověď nervové tkáně na hypoxii: 
 
 - periodické krátkodobé vystavení hypoxii – špatné 
 - dlouhotrvající vystavení hypoxii – mnohem lepší 
 
- pomalejší neurologický rozvoj dětí u Quechua (Peru, Ekvádor, Bolívie, Chile, 
Argentina) (později v ontogenezi to doženou) 
 
Zátěžová kapacita (VO 2 – volume of oxygen) 
 
- míra objemu kyslíku, který je odstraněn z krve do tkání při zvýšené zátěži 
- aklimatizace pomáhá tuto míru snižovat 
- také adaptace sensu stricto 
- Aymara (Jižní Amerika) vs. evropané 
- Frisancho et al. (1995) – odhad velikosti vlivů na VO2 

 
  - ontogenetické vlivy – 25 % 
  - genetický základ – 25 % 
 
Je lepší VO2 u Aymara funkcí větších plic? 
- nikoliv 
 
Kdo je lépe adaptován na vysokohorské podmínky? Oby vatelé And nebo 
Himalájí? 
 
- v obou oblastech je frekvence AMS velmi malá 



 
Tibet 
- menší množství hemoglobinu (více plasmy, řidší krev) 
- udržují HVR 
- nižší SaO2 – gen pro vyšší saturaci 
 - s dominantní alelou je průměrná saturace 88 % (usedlé    
 skupiny), resp. 84 % (nomádi) 
 - bez dominantní alely je prům. saturace 83 % (usedlí), resp.   
 78 % (nomádi) 
 
Andy 
- větší množství hemoglobinu 
- vyšší SaO2 – gen pro SaO2 je pravděpodobně fixován 
- neudržují HVR 
- větší kapacita plic 
- lepší VO2 

 
Obě skupiny jsou adaptovány, ale jiným zp ůsobem 
 
- Andy – pravděpodobně více evolučních adaptací 
- Himaláje – více ontogenetických adjustací 
- může souviset s délkou osídlení 
- Tibet – 4-5,5 tis. let 
- Andy – 11 tis. let 
 
- evoluční adaptace jsou výhodnější, protože s sebou nesou méně vedlejších 
negativních vlivů 
 
Adaptivní význam barvy k ůže 
Klinální variabilita barvy k ůže se zeměpisnou ší řkou 
 
- nadmořská výška napodobuje zeměpisnou šířku (čím vyšší tím tmavší kůže) 
- míra přírůstku odrazivosti kůže je různá mezi novým a starým světem (Amerika 
vs. Evropa, Afrika, Asie) – souvisí s délkou osídlení 
- rozdíly v odrazivosti kůže také mezi severní a jižní polokoulí 
 
 - přírůstek odrazivosti na 10° zeměpisné šířky: 
 
  a) severní polokoule – 8,2 % 
  b) jižní polokoule – 3,3 % 
 
- na jižní polokouli jsou vyšší dávky UV záření, také rozdíly v tloušťce ozónové 
vrstvy 
 
- z hlediska adaptace má barva kůže přímý vztah k ultrafialovému záření (UV – 
ultraviolet, tvoří 9 % sluneční radiace) 



 
- UV má ničivé účinky na DNA 
 
1) UVA – dlouhé vlny 
2) UVB – střední vlny 
3) UVC – krátké vlny 
 
Problémy spojené s UV zá řením 
 
1) spálení sluncem 
 
- melanin absorbuje UV 
- tmavě pigmentovaná kůže absorbuje až 95 % UV 
- světlá kůže kolem 50 % UV 
- aklimatizace skrze opalování 
 
a) spálení 1. stupně – jen část epidermis, vazodilace 
 - později loupání kůže 
 
b) spálení 2. stupně – celá epidermis a část dermis poškozeny 
 - poškození potních žláz (dočasné), také loupání 
 
c) spálení 3. stupně – celá dermis i epidermis zničené 
 
- význam fenotypové plasticity u všech třech úrovní 
 
2) rakovina kůže 
 
- selek ční síla  (závislé na intenzitě UVB) 
 
- nejběžnější typy: 
 a) karcinom bazálních buněk (bazaliom) 
  - nejběžnější, metastázuje obtížně 
 b) spinocelulární karcinom (spinaliom) 
  - méně běžný, metastázuje snadněji než bazaliom 
 c) melanom 
  - nejzávažnější 
 
ABCD pravidlo pro rozpoznání melanomu 
 
- Asymetry 
- Border (ostrý) 
- Color (černá) 
- Diameter (průměr obyč. tužky a více) 
 
- nejvyšší výskyt rakoviny kůže je v Austrálii (proč?) 



 
- incidence: 5/1000 afroameričané v Texasu 
  21/1000 hispánci 
  113/1000 běloši 
 
Beall a Steegmann (2000) 
 
Fotolýza vitamín ů v kůži 
 
- UV ničí některé látky, které jsou pro nás důležité 
- vitamíny v krvi procházejí prokrvenou dermis a pokud UV záření dosahuje až 
tam, vitamíny jsou ničeny 
- adaptivní význam tmavší pleti v místech s vyšší UV radiací 
 
1) kyselina listová – velmi důležitá, zabraňuje vzniku celé řady chorob 
- nedostatek vede k anémii 
- u těhotných žen může vést k poruchám neurální trubice (NTD – neural tube 
defects) – nejčastěji spina bifida, méně často anencefalie (letální NTD) 
 
2) riboflavin (vitamín B2) 
- důležitý v metabolismu a produkci energie 
- děti matek s nedostatkem trpí anémií, špatným trávením, omezeným imunitním 
systémem, poruchami tvorby kostí 
 
3) vitamín E 
 
- antioxidant 
- vychytává volné radikály (molekuly, které ztratily elektron a při jeho opětovném 
hledání ničí další látky, např. DNA) 
 
Tvorba vitamínu D 
 
- produkován v hlubších vrstvách epidermis v závislosti na UV záření 
- 7 DHC (7-dehydrocholesterol) absorbuje UVB fotony – přeměna v previtamín D 
– termální přeměna ve vitamín D 
- bez vitamínu D neumíme vstřebávat vápník z potravy 
- vápník je zásadní pro kosti, svaly, srdce, nervový systém 
- osteomalácie (měknutí kostí) 
 
- onemocnění kostí v důsledku nedostatku vápníku – může být selektivní, 
postihuje i pánev 
- příliš mnoho vitamínu D může také škodit – srdeční fibrilace, ledvinové kameny, 
selhání ledvin, tvrdnutí měkkých tkání 
- nelze se ale předávkovat vitamínem D ze slunečního záření - chemická reakce 
může být obrácena a vit. D rozložen 
- tmavá kůže proto nemůže být vysvětlena jako obrana proti předávkování vit. D 



- lidské populace jsou spíše vystaveny nedostatku než přebytku (s ohledem na 
barvu kůže) – tzv. „zima vitamínu D“ 
 
 - 25° zeměpisné šířky – 1 měsíc 
 - 60° zeměpisné šířky – 8 měsíců 
 
- barva kůže slouží z pohledu adaptace především k omezení dávky UV záření, 
která by mohla ovlivňovat složení krve v kůži (kyselina listová atd.) 
 
- nicméně ženy v průměru méně pigmentované než muži – potřebují zajistit větší 
produkci vit. D (vápník) v souvislosti s graviditou a porodem 
 
Laktózová intolerance 
 
- do 5 let věku má každý ve střevech enzym laktázu, který rozkládá laktózu 
(disacharid) 
- ve většině populací dochází od 5. roku k výrazné redukci tvorby tohoto enzymu 
(až o 90 %) 
- výjimkou jsou obyvatelé severní Evropy a afričtí pastoralisté 
- laktázová persistence vysvětlována selekcí (afričtí pastoralisté) i driftem 
(evropané) 
- alternativně selekce i v Evropě – zdroj vody z mléka, nutriční benefit, 
management vápníku v oblastech s dlouhou vitamín D zimou 
 
Metabolická a nutri ční adaptace 
 
Základní nutri ční pot řeby 
 
- adaptace na různá prostředí může být zásadně ovlivněna nutričními potřebami 
a rozdíly v dostupnosti zdrojů potravy 
 
 - příliš málo energie může vést k redukci tělesné velikosti a    
 rychlosti maturace 
 - příliš mnoho energie může vést k hromadění tuku a urychlení   
 maturace 
 - nedostatek určitých nutričních složek může ovlivnit základní   
 biologické procesy těla (nedostatek vitamínu atd.) 
 
Biologické dopady modernizace a zm ěn ve stravování 
 
Obezita 
 
- modernizace vede k růstu výšky postavy i váhy ve většině populací, které 
modernizací prochází 
- vzrůst obezity je součástí díky neaktivnímu způsobu života a nadměrného 
kalorického příjmu 



 
Krevní tlak 
 
- v moderních společnostech se zvyšuje incidence, ale také se zvyšuje s věkem 
jedince 
- tradiční společnosti – nižší výskyt, také neroste s věkem jedince tolik 
- zvýšení výsledkem změny stravovacích návyků, redukcí pohybu a zvýšením 
stresu (populačního) 
 
Diabetes 
 
- typ I. (insulin dependentní diabetes) 
 - nástup v dětství 
 
- typ II. (non-insulin dependentní) 
 - nástup v dospělosti 
 
- onemocnění spojené s funkcí slinivky břišní 
- glukagon (29 aminokyselin dlouhý) má hyperglykemické vlastnosti – 1 molekula 
dokáže stimulovat uvolnění až 100 miliónů molekul glukózy 
- inzulín (51 aminokyselin) – hypoglykemické vlastnosti, způsobuje vázání cukru 
z krve 
 
Diabetes typ I. 
 
- autoimunitní choroba – ničeny beta buňky slinivky břišní – neschopnost 
produkce inzulínu 
 
Diabetes typ II. 
 
1) nedostatečná produkce inzulínu 
2) nadprodukce glukagonu 
3) vadné inzulínové receptory v buňkách 
 
- výskyt diabetu na vzestupu v moderních společnostech v souvislosti s obezitou 
- roste především výskyt typu II. 
- 7. nejčastější příčina smrti 
 
Syndrom nového světa (New World Syndrome) 
 
- popsán Weiss et al. (1984) 
- sada patologických projevů (nezávislých onemocnění), která se vyskytuje u 
nativních obyvatel Ameriky a Oceánie 
- projevuje se od puberty dále výskytem určitých onemocnění 
 
 - žlučníkové kameny, obezita, diabetes typu II. (redukce počtu   



 inzulinových receptorů), srdeční choroby 
 
- vyskytuje se v rodinách a koreluje s mírou nativity 
- nebyl to problém před westernizací stravy 
 
James Neel – „hypotéza úsporných genů“ (thrifty gene hypothesis) 
- geny, které v minulosti byly selektovány pro díky schopnosti snadno skladovat 
tuk (pro období nedostatku, chladné klima atd.) mají dnes velmi škodlivé účinky v 
kontextu západní stravy 
 
Metabolismus alkoholu 
 
- alkohol je skrze oxidaci detoxifikován a odstraněn z krve (zabrání se jeho 
ničivým účinkům v buňkách a orgánech) 
- většina alkoholu je metabolizována v játrech 
- enzym alkohol dehydrogenáza (ADH) umožňuje přeměnu alkoholu na 
acetyldehyd 
- acetyldehyd je následně enzymaticky přeměněn v acetát a na konci v oxid 
uhličitý a vodu 
 
Acetyldehyd dehydrogenáza (ALDH) 
 
- skupina enzymů zodpovědná za oxidaci acetyldehydů v procesu odbourávání 
alkoholu 
- po pozření alkoholu má poměrně větší množství asiatů (než evropanů) vyšší 
hladinu acetyldehydu v krvi 
- to může být buď díky aktivnějšímu typu ADH nebo méně aktivnímu typu ALDH 
(případně kombinací obojího) 
- aktivnější forma ALDH je ALDH2 
 
- rudnutí tváře u mnoha asiatů je typickým projevem konzumace alkoholu 
- je důsledkem zmutované alely ALDH2*2, která má za následek neaktivní 
acetyldehyd dehydrogenázu (ALDH) 
- alela je rel. běžná u asiatů (frekvence okolo 30 %), chybí u evropanů a 
severoafričanů 
- vysoká koncentrace acetyldehydu v krvi je příčinou nepříjemných následků 
konzumace alkoholu 
- taková sensitivita k alkoholu byla brána jako faktor snižující výskyt alkoholismu 
- nicméně vysoký výskyt alkoholismu u nativních američanů ukázal, že sociální 
faktory jsou v tomto případě důležitější 
 
Proč alela ALDH2*2 přežívá? 
 
- ne nutně selekce, spíše opět genetický drift 
- pokud selekce: 
 



1) ADH a ALDH mohou hrát roli v metabolismu neurotransmiterů a hormonů 
2) jedinci s ALDH2*2 mající vyšší koncentraci acetyldehydu jsou lépe chráněni 
proti střevním parazitům  
 
Epidemiologie a lidská variabilita 
 
- rasa a epidemiologie (Gravlee, 2009)  


