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SCIENCE
Dušan Valent
foto SITA, archív

mimo génov
PRELOMOVÉ VÝSKUMY POSLEDNÝCH ROKOV PRINÁŠAJÚ ZISTENIA, 
KTORÉ MENIA NÁŠ POHĽAD NA DEDIČNOSŤ. NIELEN TO, RÚCAJÚ AJ 
VŠEOBECNE UZNÁVANÝ MODEL EVOLÚCIE! ZDÁ SA, ŽE ÚSVIT 
21. STOROČIA SO SEBOU PRINÁŠA VEDECKÚ REVOLÚCIU.

dedičnosť
Nádejnépríšery,
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K to 
chce prevrat v prírodných 
vedách, nesmie sa unáhliť. 
Závažné tvrdenia vyžadujú 
závažné dôkazy, nie kvetnatú 
rétoriku a silné slová, ako 
to robí pseudoveda. Preto 
vďaka najnovším vedeckými 
poznatkom, ba vlastne celkom 
novým odvetviam biológie, 
dochádza až dnes k spájaniu 
niektorých starších kurióznych 
zistení do širšieho kontextu. 
A ten vykresľuje nečakane 

dynamický obraz fundamen-
tálneho prírodného procesu 
– evolúcie.

Darwin to nezačal

V polovici 18. storočia 
bolo známych len 
približne osemtisíc 
žijúcich druhov 

živočíchov. Novodobý rozvoj 
prírodných vied však toto 
číslo rýchlo obohacoval o tisí-
ce ďalších, často z predtým 
neprebádaných kútov sveta. 
Týmto rýchlym „preplnením“ 
Noemovej archy dostala reálnosť 
mýtu o biblickej potope sveta 
prvú ťažkú ranu. Ani objavy 
v geografii života akosi nesedeli 
s predstavou, že všetky dnešné 
zvieratá sa rozšírili z jediného 

miesta po bájnej katastrofe. 
Napríklad v Austrálii bádatelia 
našli nemotorné zvieratá ako 
koaly, ale chýbali tam nezasta-
viteľní cestovatelia ako myši, 
potkany alebo vrabce.

V podobnom duchu sa 
niesli prevratné zistenia 
geológie, že v usade-
ných vrstvách hornín 

sveta sa postupne striedajú 
stovky rôznych spoločenstiev 
života, od hlbších a jednodu-
chých po vyspelé v posledných, 
najvyšších vrstvách. 
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Akoby Zem nebola 
tisíce, ale milióny 
rokov stará. Keď 
človek začal koncom 

18. storočia o prírodných 
procesoch uvažovať v súvis-
lostiach mnohonásobne pre-
sahujúcich trvanie ľudského 
života, mnohí bádatelia 
začali premýšľať aj o pre-
menlivosti druhov. Niektorí 
z nich dokonca formulovali 
rané evolučné teórie. No až 
o polstoročie neskôr, keď 
prírodovedec Charles Darwin 
publikoval dielo „O pôvode 
druhov prírodným výbe-
rom“, sa myšlienka prírod-
ného vývoja začala šíriť 
rýchlejšie a aj mimo učené 
kruhy.

Prírodný výber
Darwin predstavil prístup-
nou formou veľké množstvo 
dôkazov, že sa proces evo-
lúcie odohral. Okrem toho 

navrhol jeho mechanizmus, 
teóriu evolúcie prírodným 
výberom. Pri nej vychádzal 
z pozorovania, že organizmy 
mávajú viac potomkov, než sa 
dožije dospelosti a rozmno-
žuje. 

Zároveň sú v neustá-
lom zápase o prežitie, 
zdroje a rozmnožova-
nie, ale len niektoré 

uspejú. Tento „zápas“ Darwin 
nazval prírodným výberom. 
Okrem toho si uvedomoval rôz-
norodosť či variabilitu v rámci 
každého druhu, prejavujúcu 
sa tak, že ani potomkovia tých 
istých rodičov nie sú celkom 
rovnakí. Tvrdil preto, že tlak 
prírodného výberu – napríklad 
počas meniacich sa prírodných 
podmienok, keď by zvýhod-
ňoval iné variety než predtým 
– by mohol postupne zmeniť 
druh na iný. Vedecká komunita 
prijala myšlienku o premen-

livosti druhov rýchlo, no časť 
z nej zostala voči Darwinovej 
teórii evolúcie prostredníctvom 
prírodného výberu skeptická. 
Obrat nastal v prvej polovici 
20. storočia, keď došlo k jej spo-
jeniu s objavmi Gregora Men-
dela ohľadom princípov, ako 
sa dedia jednotlivé znaky, čiže 
základov genetiky. Zrodil sa 
tzv. neodarvinizmus a ovládol 
evolučnú biológiu.

Prví heretici

Darwinova teória 
si pod vplyvom 
historicko-spolo-
čenských okolností 

priveľmi zakladala na poma-
lom a postupnom vývoji. Až 
hereticky sa preto v 70. rokoch 
minulého storočia zdala evoluč-
ná teória tzv. „prerušovaných 
rovnováh“ od Stephena J. Goul-
da a Nilesa Eldredgea, ktorí, 
vychádzajúc zo štúdia fosíl-
neho záznamu, vysvetľovali 
často chýbajúce medzičlánky 
medzi jednotlivými druhmi. 
Vystúpili s tvrdením, že evo-
lúcia práve naopak, postupuje 
krátkymi úsekmi rýchleho 
vývoja po dlhých obdobiach 
pokoja, a to predovšetkým 
v malých, izolovaných popu-
láciách.
Podľa mnohých biológov, 
napríklad Jeffreyho S. Levin-
tona, však ide len o riešenie, 
ktoré si hľadá problém, preto-
že neodarvinizmus s dlhými 
obdobiami stabilizujúceho 
prírodného výberu a krátkymi 
obdobiami usmernenej zme-
ny ráta. Relatívnu pomalosť 
a postupnosť vývoja obhajujú 
skutočnosťou, že aj zdanlivo 
náhla zmena v pravekých usa-
deninách obvykle predstavuje 
vyše 100 000 rokov. Mnohé 
suchozemské vrstvy alebo 
riečne usadeniny sú totiž 
preukázateľne nahromadené 
celými tisícročiami. A hoci 
približne pätina genetických 
zmien nastala evolúciou spô-
sobom prerušovaných rovno-
váh, paleontologický záznam 
cicavcov ukazuje, že postupné 
zmeny sú pri vzniku druhov 
stále pravidlom.

Minislovník
t  DNA – jadrová kyselina nesúca gene-
tickú informáciu bunky
t  Enzým – bielkoviny urýchľujúce che-
mické reakcie v organizmoch
t  Epigenéza – vzájomné pôsobenia 
buniek alebo tkanív, ktoré sa odohrávajú 
mimo génov a zohrávajú zásadnú úlohu 
v stavbe vonkajšej podoby jedinca
t  Fenotyp – súbor viditeľných vlastností 
organizmu
t  Genóm – súbor všetkých génov jed-
ného súboru chromozómov
t  Interferencia RNA – systém v rámci 
buniek, ktorý riadi, ktoré gény sú aktívne 
a mieru ich aktivity
t  Chromatín – látka tvoriaca chromo-
zóm
t  Chromozóm – štruktúra obsahujúca 
DNA potrebnú na chod bunky
t  Meióza – spôsob bunkového delenia, 
ktorým vznikajú geneticky odlišné pohlav-
né bunky
t  Metylácia DNA – proces, ktorý mení 
vzorce expresie génov
t  Mutácia – zmena usporiadania reťaz-
ca v molekule DNA
t  Nukleotid – stavebná jednotka tvoria-
ca jadrové kyseliny
t  RNA – skupina jadrových kyselín pre-
nášajúcich informácie potrebné na synté-
zu bielkovín

VÄČŠINA GENETICKEJ ROZMANITOSTI 
NEMÁ VPLYV NA FENOTYP, TAKŽE NA 
ŇU NEVPLÝVA PRÍRODNÝ VÝBER.
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ho organizmu, potrebné sú 
slučky pozitívnej a negatívnej 
spätnej väzby na viacerých 
úrovniach. 

A napriek akejsi intui-
tívnej predstave, nie-
kedy viacero génov 
zodpovedá za jeden 

znak (ako napríklad výšku), 
kým inokedy jeden gén vplýva 
na viacero znakov. Okrem toho 
experimenty ešte v 60. rokoch 
minulého storočia ukázali, že 
organizmy majú oveľa viac 
genetickej informácie, než 
potrebujú. Odhalili tiež, že 
väčšina genetickej rozmanitos-
ti nemá vplyv na fenotyp, tak-
že na ňu nevplýva prírodný 
výber. Väčšina DNA vlastne 
nemá žiadnu očividnú úlohu. 
Časť z nej slúži na reguláciu 
génových aktivít. Ich pričine-
ním strata znaku nemusí zna-
menať stratu dotyčného génu, 
ale len jeho „vypnutie“. Preto 
aj dnešný človek má gény na 
vytvorenie „opičieho“ chvos-
ta, kone gény na vytvorenie 
postranných prstov a vtáky 
gény na vytvorenie zubov. 
Keď chybou vo vývine embrya 
nie sú umlčané, čo sa občas 
stáva, znaky prapredkov sa 
opäť objavia!

Vznik druhov

Vznik nového druhu 
sa zvyčajne stotož-
ňuje so zmenou 
vonkajších vlastnos-

tí – fenotypu. Lenže početné 
výskumy na motýľoch, isker-
níkoch, voškách a niektorých 
rybách a vtákoch ukazujú, 
že rozdiely medzi blízky-
mi druhmi väčšinou nie sú 
väčšie, než rozdiely medzi 
rozličnými vnútrodruhovými 
variáciami. Medzidruhové 
rozdiely preto vznikajú zrej-
me predtým, než sa vytvorí 
bariéra v schopnosti priviesť 
na svet životaschopné potom-
stvo, ktorá je najpoužívanejším 
kritériom na odlíšenie, čo už 
je a čo ešte nie je osobitý druh. 
Väčšinou sa predpokladá, že 
vzniká, keď sa dve populácie 
dlhší čas nekrížia a postupne 
sa v nich hromadia odlišné 
mutácie, kvôli ktorým sa sta-
nú nekompatibilné.
Tie mutácie, ktoré podľa 

neodarvinizmu zodpove-
dajú za vznik rôznorodosti 
a nových znakov, vlastne 
predstavujú chyby pri kopíro-
vaní DNA. Mutácie môžu byť 
škodlivé, niekedy prospešné, 
no väčšina z nich je neutrálna. 
Ukazuje sa, že k nim nedochá-
dza rovnomerne – na niekto-
rých miestach genómu môžu 
byť aj tisícnásobne častejšie 
a niekedy len kvôli stresom 
z prostredia. Takýto stres 
môže spôsobiť, že zvýšená 
početnosť mutácií sa vyskytne 
len u konkrétneho génu, ktorý 
je pod vplyvom vonkajších 
podmienok poruchový. Hoci 
to znie zložito, z týchto zis-
tení je dôležitá jednoduchá 
skutočnosť, že existuje široké 
spektrum zmien DNA − od 
viac „náhodných“ ku viac 
„usmerneným“.

Genetické prekvapenia
Medzi základnými vlast-
nosťami DNA prekvapivo 
zisťujeme, že ani kopírovať sa 

nie je vlastnosťou DNA, ale 
zložitého vnútrobunkového 
prostredia. Gény neobsahujú 
informáciu postačujúcu na 
vytvorenie mnohobunkové-

Epigenetické zmeny
t  Sú ďalším zdrojom rozmanitosti.
t  Nevznikajú náhodne, ale vtedy keď sú 
potrebné – vplyvom zmien prostredia.
t  Môže sa ich odohrať viacero súčasne.
t  Mohli by „podržať“ novozískané zna-
ky, dokiaľ ich trvalo nenastolí prírodný 
výber.
t  Ovplyvňujú kedy a kde v genóme 
nastanú genetické zmeny alebo do nich 
vyúsťujú.
t  Vznikajú omnoho rýchlejšie než gene-
tické zmeny.
t  Nemusia byť celkom náhodné ohľa-
dom funkcie, pretože sa odohrávajú pre-
dovšetkým na tých génoch, ktoré sú 
novými podmienkami stimulované, aby 
boli aktívne.
t  U oddelených populácií majú potenciál 
ovplyvniť ich schopnosť vzájomného roz-
množovania. Inak povedané, výraznou 
mierou prispieť ku vzniku nových druhov.

STEPHEN J. GOULD A NILES ELDREDGE VYSTÚPILI 
S TVRDENÍM, ŽE EVOLÚCIA POSTUPUJE KRÁTKYMI ÚSEKMI 
RÝCHLEHO VÝVOJA PO DLHÝCH OBDOBIACH POKOJA.
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Nádejné príšery

Už nemecký genetik 
Richard Gold-
schmidt v 40. rokoch 
minulého storočia 

tvrdil, že rôznorodosť v rám-
ci druhov nestačí na vznik 
nových telesných plánov. 
Uvažoval preto o akýchsi 
systémových mutáciách spô-
sobujúcich skoky vo vývoji. 
Pre takéto prípady použil 
pojem „nádejné príšery“. No 
až nedávne štúdie ukázali, že 
veľké a výhodné mutácie jed-
ného génu sa naozaj vyskytu-
jú, nie sú zriedkavé a napriek 
rizikám zo široko plošného 
efektu na iné znaky (pleitro-
pii) neodsudzujú svojich nosi-
teľov na záhubu. Taktiež sa 

v stavbe končatín. Keďže 
vývinové systémy sú zložito 
prepojené a samoregulujúce, 
príroda využíva skutočnosť, že 
svalové bunky sa prirodzene 
pripájajú na kosti, nervové 
bunky sa stabilizujú po napo-
jení na svaly a že cievy rastú 
smerom k miestam s nízkym 
obsahom kyslíka.

Evolúcia stresom!

Výskumy posledných 
dvoch dekád pou-
kázali, že početnosť 
mutácií u baktérií 

menia ich DNA. Hoci sú tieto 
názory dodnes kontroverzné, 
vieme, že stresové situácie ako 
rapídne zmeny teploty alebo 
dlhodobé hladovanie môžu 
ovplyvňovať prácu enzýmo-
vých systémov, ktoré udržia-
vajú a opravujú DNA. Bez 
nich by pri kopírovaní dochá-
dzalo ku chybe nie v jednom 
z 10 miliárd, ale v jednom zo 
sto ľudských nukleotidov!
Náchylnosť genómu na zmeny 
nie je v stabilných podmien-
kach vítaná. Kvôli tomu sa 
u organizmov vyvinula schop-

Experimenty genetika 
a embryológa Con-
rada Waddingtona 
na muchách už pred 

polstoročím ukázali, že keď 
je skrytá rôznorodosť takto 
odhalená, ak je výhodná, 
bude dlhodobo uprednost-
ňovaná prírodným výberom 
a znaky vyvolané vplyvom 
prostredia sa budú napokon 
vyskytovať aj bez vplyvu 
zvonka. „Votrú“ a ukotvia 
sa v genóme! Tento feno-
mén je známy ako genetická 
asimilácia. Viaceré výsku-
my naznačili, že podobné, 
prostredím vyvolané zmeny 
vo vývine takpovediac vedú 
výber genetických zmien, kto-
ré stabilizujú a vylepšujú ich 
nepriaznivé efekty. Vidíme, 
že neodarvinistická rovnica: 
náhodná mutácia + prírodný 
výber = evolúcia predstavuje 
len jedinú vetvu v pestrej 
palete možností, akými môže 
evolúcia postupovať.

Jesť pre vnúčatá
Nedávne výskumy naznačujú 
existenciu množstva génov, 
ktorých vonkajší prejav je 
ovplyvnený negenetickými 
(epigenetickými) značkami. 
Epigenéza je dej mimo dosahu 
génov.

ukázalo, že aby takáto drama-
tická mutácia nastala, niekedy 
sú potrebné menšie mutácie 
na vybudovanie odrazového 
základu. Embryológovia pre 
zmenu zistili, že efekt skoko-
vitej evolúcie môže vyvolať aj 
malá mutácia, a to skrz gény 
regulujúce vývinové procesy. 
Poukázali, že napríklad na 
vznik končatiny netreba mutá-
cie v každom géne zahrnutom 

stúpa, keď narazia na veľmi 
nehostinné prostredie. A už 
dávnejšie experimenty laureát-
ky Nobelovej ceny Barbary 
McClintock naznačovali, že 
keď bunky nedokážu efektív-
ne odpovedať na stres zapína-
ním a vypínaním génov alebo 
úpravou existujúcich bielko-
vín, mobilizujú systémy, ktoré 

nosť tzv. kanalizácie vývinu, 
keď sa vývin embryí daného 
druhu stáva odolný aj voči 
závažným mutáciám. Gene-
tickým zmenám to dovoľuje 
potichu sa hromadiť a šíriť 
v potomstve, pretože ich 
neodstráni prírodný výber. 
V podobe fenotypu sa preja-
via iba v prípade výrazných 
stresov v prostredí alebo výni-
močných mutácií. 

            STRAVA RODIČOV, HOCI AJ 
STARÉHO OTCA, NEOVPLYVŇUJE 
       IBA ZDRAVIE DETÍ, ALE AJ VNÚČAT.
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schopné. No chromozómová 
pamäť systémov chromatív-
nych značiek a interferencia 
RNA (proces tzv. umlčia-
vania génov) to dokáže. Čo 
to všetko vlastne znamená? 
Predovšetkým to, že každý 
si musí uvedomiť váž-
nosť vplyvu prostredia na 
neho samotného kvôli jeho 
potomkom! 

E xperimenty totiž 
ukázali, že keď sú 
mušky vystavené 
istým chemikáliám, 

prinajmenšom 13 generácií 
ich potomkov sa rodí so 
štetinatými výrastkami na 
očiach. Späť ku človeku 
a menej extrémne: dedičnosť 
epigenetických chýb, akými 
sú chyby v metylácii DNA, 
sú východiskom rakoviny, 
zmien v starnutí, niekto-
rých vrodených abnormalít 
či rôznych sporadických 

Zahrnuje vzájomné 
pôsobenie medzi 
bunkami a tkaniva-
mi, takže zohráva 

dôležitú úlohu pri tvorbe 
jedinca. Ide o veľký hit 
modernej biológie – mnohé 
prestížne vedecké periodiká 
jej venovali celé špeciálne 
vydania. Príčinou je dimen-
zia dedičnosti! Ukazuje 
sa totiž, že zmeny vo vzá-
jomnom pôsobení buniek 
a tkanív, zapríčinené vonkaj-
ším prostredím sa môžu pre-
nášať do budúcich generácií. 
Pravda, aby mohli byť pre-
nesené do ďalšej generácie, 
musia epigenetické variácie 
v pohlavne sa rozmnožujú-
cich organizmoch prekonať 
zložitý proces meiózy. Pamäť 
génových aktivít a štruktu-
rálna pamäť – epigenetické 
mechanizmy dedičnosti mik-
roorganizmov – toho nie sú 

chorôb. A stručne povedané, 
výskumy ukazujú, že strava 
rodičov, hoci aj starého otca, 
neovplyvňuje iba zdravie 
detí, ale aj vnúčat.
Epigenetickú dedičnosť ďalej 
pozorujeme v poľnohospo-
dárstve, kde spôsobuje prob-
lémy pri snahách genetického 
inžinierstva plodín. Zodpo-
vedá taktiež za to, čo nám 
chutí a čo nie – amniotická 
tekutina, placenta a mlieko 
pri kojení sú totiž viac ako 
len zdroje živín. U potomka 
určujú, aká strava mu bude 
chutiť. U človeka to potvr-
dzuje napríklad zistenie, že 
šesťmesačné bábätká žien, 
ktoré tri mesiace pili väčšie 
množstvo mrkvového džú-
su, neskôr uprednostňovali 
vločky pripravené s mrkvo-
vým džúsom pred vločkami 
s vodou. Deti, ktorých matky 
v období dojčenia nepili nad-
merné množstvo mrkvového 
džúsu takéto preferencie 
nevykazovali.

Význam epigenetiky

Okrem skutočnosti, 
že sú ďalším zdro-
jom rozmanitosti, 
prinášajú dedičné 

epigenetické zmeny ďalšie 
možnosti, akými môže evolú-
cia postupovať (viď rámček) 
a opäť odklon od viazanosti na 
gény, nevyhnutnej pomalosti či 
náhodnosti. Avšak naše poznat-
ky o nej sú stále v plienkach. 
Bez detailných molekulárnych 
štúdií je väčšina z epigenetic-
kých rozdielov medzi jedin-
cami stále identifikovaná ako 
genetická. Navyše, výskumy sa 
dosiaľ venovali hlavne „klasic-
kým“ laboratórnym obetiam: 
myšiam, muchám, potkanom 
a pod. Lenže zhodou okolnos-
tí, práve u nich dochádza ku 
skorému oddeleniu telových 
a pohlavných buniek, čo tento 
typ dedičnosti limituje. Niektorí 
výskumníci si na základe toho 
a ďalších dát myslia, že epi-
genetická dedičnosť môže byť 
všadeprítomná!                       «

              VÝSKUMY POUKÁZALI, ŽE 
POČETNOSŤ MUTÁCIÍ U BAKTÉRIÍ  
                   STÚPA, KEĎ NARAZIA 
          NA VEĽMI NEHOSTINNÉ 
                                 PROSTREDIE.
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