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Vztah genotyp → fenotyp

• plán? počítačový program? knihovna?

• genotypová astrologie (Jablonka a Lamb)



  

Modely „RNA“ - různé vážení: A-U, G-C, G-U interakcí, penalizace za  neodpovídající si báze
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Modely „RNA“
- spousta genotypů odpovídá jednomu fenotypu (oblasti neutrality)
- pravděpodobný směr změny fenotypu záleží na genotypu (historické náhodě)

- zpravidla punktualistická evoluce



  

- Jsou rozdíly v brnění a přítomnosti 
pánevních trnů důsledkem 
fenotypové plasticity?

- Liší se populace koljušek v 
genetické kontrole brnění a 
pánevních trnů? Jsou kontrolovány 
dominantními alelami? Liší se 
jednotlivé populace v těchto 
lokusech? 

- Kolika lokusy jsou kontrolovány 
rozdíly v brnění a přítomnosti 
pánevních trnů u koljušek?

- Jsou „pánev“ a brnění 
kontrolovány jinými lokusy?

Cvičení z genetiky pro zahřátí



  

- Jsou rozdíly v brnění a přítomnosti pánevních trnů důsledkem fenotypové plasticity?
- Liší se populace koljušek v genetické kontrole brnění a pánevních trnů?
  Jsou kontrolovány dominantními alelami? Liší se jednotlivé populace v těchto lokusech?
- Kolika lokusy jsou kontrolovány rozdíly v brnění a přítomnosti pánevních trnů u koljušek?
- Jsou „pánev“ a brnění kontrolovány jinými lokusy?



  

- Jsou „pánev“ a brnění kontrolovány jinými lokusy?



  

- A jakými lokusy? QTL mapping



  

A jakými lokusy? Kandidátské geny MC1R



  

Je náhoda, že došlo k mutacím v tomto jednom genu (receptoru pro MSH - melanocyt 
stimulující hormon)?

Co jsou funkčně synonymní a nesynonymní 
mutace?



  

Změny v lokusech ano, ale jaké? 

- změna v kódující sekvenci



  

 Změna v kódující sekvenci



  

„Repeat expansions or contractions vary in a 
locus-specific manner and occur at rates up 
to 100,000 times higher than point mutations, 
because of the distinct mutational mode of 
slipped-strand mispairing rather than an 
incorporation error“



  

Duplikace genů
Změny v lokusech ano, ale jaké? 

Susumu Ohno: Evolution by Gene Duplication

- málo pleiotropních následků (srv. MC1R)

- frekvence genové duplikace je asi 1/100 000 000 let na gen 
(Lynch a Conery Science 2000)

- genomová duplikace



  



  

cis-regulace (změny v promotoru)
Změny v lokusech ano, ale jaké? 



  

cis-regulace (změny v promotoru)
Změny v lokusech ano, ale jaké? 



  

Evoluce cis-regulace – často koopce už existujících signálů



  

Spor o důležitost jednotlivých mechanismů v evoluci

• Sean Carroll
• Jerry Coyne, Hopi Hoekstra
?transkripční faktory? promotory? strukturní geny?

Greg Wray and Jerry Coyne 



  

„Sean Carrol vs. Jerry Coyne“ 

• Jacob a Monod objevili zásadní 
mechanismus, ten lze použít i na 
vysvětlení vzniku evolučních novinek

• všichni máme stejné strukturní geny 
(99-% šimpanzi: King a Wilson 1975) - 
pleiotropie

• duplikace příliš vzácná

• změny v transkripčních faktorech příliš 
mnoho pleiotropních efektů

• cis-regulace je řešením

• Carrol mluví jen o morfologii, kde se 
toho moc neví – proč by měla být jiná 
než fyziologie a chování?

• Je složité říct, co je strukturní gen a co 
regulační (histony) 

• duplikace zas tak vzácná není

• pravděpodobně 21% lidských protein-
kódujících genů nemá homologa u 
myši (a 6 % u šimpanze)

• 80% proteinů se mezi člověkem a 
šimpanzem liší aspoň v jedné 
aminokyselině

• nevíme, co je v evoluci především  
důležité, ale spíš změny ve 
strukturních genech



  



  

Základní pojmy a teze

- odhalit způsob genetické kontroly je dosažitelné u znaků podmíněných několika 
málo lokusy

- i jen znaky s jednoduchou dědičností (kontrola několika lokusy) mohou 
produkovat rozdílné fenotypy a vést k adaptivním radiacím

- nejdůležitějšími mechanismy jsou patrně změny v protein-kódující sekvenci, v 
promotoru a genové (genomové) duplikace 

- důležitost jednotlivých mechanismů je sporná (navíc existují ještě mnohé další 
mechanismy)
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