
Genetika v evolúcii, evolúcia v genetike
(Vedecká cukráreň, 26. jún 2009)



„The more you study, the more you learn. 
The more you learn the more you know. 
The more you know the more you forget. 
The more you forget the less you know.

So ... why study?“So ... why study?“



Ázijský sršeň (Vespa mandarinia)



Odkiaľ pochádzajú rôzne formy živých 
organizmov?
Sú biologické druhy statické spoločenstvá, alebo 
podliehajú zmenám?
Prečo sa organizmy odlišujú v stupni prispôsobenia 
(adaptácie) na príslušné podmienky prostredia?(adaptácie) na príslušné podmienky prostredia?
Ako vznikajú biologické adaptácie?



Ako prišli žirafy k dlhým krkom?



William Paley 
(1743-1805) 

Prírodná
teológia



J.-B. Lamarck 
(1744-1829)

Dedičnosť  počas života 
získaných vlastností



Charles Darwin
(1809-1882)(1809-1882)

1. Geospiza magninostris
2. Geospiza parvula

3. Geospiza fortis
4. Certidea olivecea

2. 1.

3.4.



V rámci populácie existuje variabilita jej príslušníkov a 
časť  tejto variability je dedičná.
Populácie majú tendenciu produkovať  viac potomstva, ako 
môže prežiť  v danom prostredí. 
Následkom toho dochádza medzi príslušníkmi populácie ku 
súť aži o existujúce zdroje poskytované týmto prostredím.
Prírodný výber (selekcia): do ď alšej generácie sú vyberané 
genetické varianty podľa stupňa schopnosti produkovať  

Darwinovská evolúcia

genetické varianty podľa stupňa schopnosti produkovať  
potomstvo (fitness).



Max Delbrück & Salvador Luria a evolúcia 
rezistencie baktérií na antibiotiká



Kultúra baktérií citlivých k 
antibiotiku (AntS)1000 buniek/ml

jedna subkultúra (bez ANT)

1000 buniek/ml
veľa subkultúr (bez ANT)

Fluktuačný test

AntR kolónie
(PRIBLIŽNE ROVNAKÝ POČET)

AntR kolónie
(VEĽKÉ ROZDIELY V POČTOCH)

+ANT +ANT



Vznik rezistencie na antibiotikum nie je
závislé od jeho prítomnosti v médiu.
Genetické varianty baktérií vykazujúcich
rezistenciu boli prítomné už pred jeho
podaním a boli selektované po jeho aplikácii
prostredníctvom prírodného výberu.prostredníctvom prírodného výberu.



Darwinovská evolúcia-ako ju testovať ?
Experimenty
Porovnávacia anatómia
Fosílie
Umelý výber
BiogeografiaBiogeografia
Embryológia
Genetická analýza
Molekulárna taxonómia
...



Charles Darwin (1809-1882)

Fylogenetický strom



Argumenty porovnávacej anatómie

žraloky raje obojživelníky cicavce jaštery

štvornohé živočíchy
(tetrapods)

ryby dvojdyšníky

štvornohé živočíchy
(tetrapods)

Homologické štruktúry: Podobné štruktúry so 
spoločným evolučným pôvodom
Analogické štruktúry: Podobné štruktúry vzniknuté 
nezávisle v kvalitatívne podobnom prostredí



Fosílne nálezy ako argumenty 
evolučnej teórie

Tiktaalik roseae (ostrov Ellesmere v Kanade)
(v jazyku Inuktikuk „veľká ryba z plytkých vôd“)

Nature 440: 764-771 (2006)



Kombinácia fosílnych nálezov a 
porovnávacej anatómie umožňuje 

rekonštrukciu fylogenézy

Acanthostega

Ichtyostega

Eusthenopteron

Panderichthys

Tiktaalik

Acanthostega



...a identifikáciu prechodných foriem

žraloky raje Tiktaalik obojživelníky cicavce

štvornohé živočíchy
(tetrapods)

ryby dvojdyšníky jaštery

štvornohé živočíchy
(tetrapods)



Genetika a evolučná biológia

Kukurica SK
Maize UK
Corn US
Mais GER
Maïs FR,IT
Granturco ITGranturco IT
Milho PORT
Maíz ESP
Кукуруза RUS
ト ウ モ ロ コ シ JPN
玉 米 CHN



Súčasné odrody kukurice: príklad 
rýchlych evolučných zmien

Teosint        súčasné odrody kukurice

6,000 rokov



Koľko génov sa podieľalo na vzniku 
súčasných foriem kukurice?

X X F1F1

1 gén: 1/4
2 gény: 1/16
3 gény: 1/54
4 gény: 1/256
5 génov: 1/1024
6 génov: 1/4096
n génov: 1/4n

F2



Genetická variabilita u spoločného 
predka dnešných plemien psov

10,000 rokov

Charles R. Stockard (1930-te roky): 
Cornell Experimetal Morphology Farm



Ľudské ochorenia vo svetle evolučnej teórie

Yersinia pestis

EVOLUČNÁ MEDICÍNA
Hemochromatóza

Sharon Moalem (2007). Survival of the sickest: A medical maverick 
discovers why we need disease (český preklad Zdraví zabíjí)

Yersinia pestis

Pečeňové bunky farbené 
Pruskou modrou  viažúcou ióny železa



Tak podobní…

Santino

… a zároveň tak rozdielni

Santino
(Furuwik ZOO)

EVOLUČNÁ PSYCHOLÓGIA



šimpanz bonobo

človek gorila

Fylogenetický strom vybraných primátov

človek gorila

Spoločný 
predok (SP)



Molekulárna taxonómia
Homologické gény/proteíny:

človek GTCCAAGATCCCCATCGATC
šimpanz GTCCAGGATCCCTATCGACC
gorila GTCCAAGATCCCTATCGATC
SP GTCCAXGATCCCXATCGAXCSP GTCCAXGATCCCXATCGAXC

SP=spoločný predok



Fylogenetický strom vybraných primátov

A AGšimpanz človek gorilaA A

A

A

G
A →G



Molekulárna taxonómia
Homologické gény/proteíny:

človek GTCCAAGATCCCCATCGATC
šimpanz GTCCAGGATCCCTATCGACC
gorila GTCCAAGATCCCTATCGATC
SP GTCCAAGATCCCTATCGATCSP GTCCAAGATCCCTATCGATC

SP=spoločný predok

Last Universal Common Ancestor, LUCA



„Nothing in Biology 
Makes Sense Except
in the Light of 
Evolution“

Theodosius 
Dobzhansky

(1900-1975)
Evolution“

(1900-1975)


