
Evoluce fenotypu IV



Prostředí je vždy důležité při formování fenotypu



Fenotypová plasticita – schopnost organismu vytvářet 
různý fenotyp v závislosti na vnějších podmínkách 
(jeden genotyp odpovídá mnoha fenotypům) 

- fenotypová flexibilita



Fenotypová plasticita – schopnost organismu vytvářet 
různý fenotyp v závislosti na vnějších podmínkách 
(jeden genotyp odpovídá mnoha fenotypům) 

- fenotypová flexibilita



Fenotypová plasticita – schopnost organismu vytvářet 
různý fenotyp v závislosti na vnějších podmínkách 
(jeden genotyp odpovídá mnoha fenotypům) 

- fenotypová flexibilita,
- life-cycle staging



Fenotypová plasticita – schopnost organismu vytvářet 
různý fenotyp v závislosti na vnějších podmínkách 
(jeden genotyp odpovídá mnoha fenotypům) 

- fenotypová flexibilita,
- life-cycle staging



Fenotypová plasticita – schopnost organismu vytvářet 
různý fenotyp v závislosti na vnějších podmínkách 
(jeden genotyp odpovídá mnoha fenotypům) 

- fenotypová flexibilita
- life-cycle staging
-     vývinová plasticita (developmental plasticity) – 

nevratné změny proběhlé během ontogeneze určují 
konečný fenotyp



Norma reakce – popisuje fenotypy odpovídající jednomu genotypu v závislosti 
na gradientu vnějších podmínek

- spojitá
- polyfénie (polyphenism): jeden genotyp odpovídá několika diskrétním 

fenotypům realizovaných v odpovídajících podmínkách prostředí
- kanalizace (canalization) – schopnost produkovat stejný fenotyp bez ohledu 

na proměnlivost podmínek prostředí (environmental canalisation) nebo 
genotypu (genetic canalisation)



Za jednotlivé znaky polyfénních morf mohou být zodpovědné různé mechanismy



Metodologické přístupy ke zkoumání fenotypové plasticity:
A) „common garden“ experiment

B) transplant experiment

Saxicola torquata



Lokální adaptace nebo fenotypová plasticita?



Změny navozené fenotypovou plasticitou jsou často ve stejném směru jako 
změny na vyšších úrovních



Genetická asimilace - fenotyp dříve vyvolaný specifickým podnětem z prostředí (např. 
stresorem) je později produkován vždy bez ohledu na přítomnost podnětu; je závislý 
na vyvolání preexistující genetické variability 

1953: cross-veinless, indukce teplotním šokem

1956: ultrabithorax, indukce éterem

Conrad Hal Waddington



Interpretace pokusu – Hsp90, epimutace



Genetická asimilace vs. Baldwinův efekt



Fenotypové rozdíly mezi druhy mohou být 
následkem načasování ontogenetických 
procesů, které jsou ovlivněny prostředím





Organismus je plastický integrovaný systém

Fenotypová akomodace (phenotypic accomodation) – „adaptive 
mutual adjustment among variable parts during development without 
genetic change“

http://www.youtube.com/watch?v=2FjKqboY9Yo&feature=related



Organismus je plastický integrovaný systém: trade-offs mezi jednotlivými částmi
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Organismus je plastický integrovaný systém: trade-offs mezi jednotlivými částmi



Pro pochopení trade-offs budeme potřebovat znalost fenotypů v několika prostředích a 
znalost proximátních mechanismů



Parameters of body
size and developmental
time:

• the growth rate 

• the initial weight 

• the ICG

Existence trade-offs záleží na proximátních mechanismech ovlivňujících znaky



Celkový vztah mezi dobou vývinu 
a velikostí predikovaný modelem:

Existují oblasti, kde vztah není 
pozitivní:

Fenotypové krajiny pro velikost a dobu vývoje se značně liší:





Parametry modelu jsou závislé na podmínkách prostředí, ale i na genotypu

Mutant s recesivní 
alelou ovlivňující titry 
juvenilního hormonu



Shrnutí

• pojmy fenotypová plasticita (fenotypová flexibilita; vývojová plasticita: 
polyfenie, norma reakce); kanalizace (environmentální, genetická), Hsp90 jako 
systém redukce chyb vedoucí ke kanalizaci; genetická asimilace

• genetická asimilace je něco jiného než Baldwinův efekt, který předpokládá 
změnu fenotypu před změnou genetickou (čekání na mutaci)

• fenotypová plasticita někdy může vysvětlit rozdíly mezi populacemi, které 
bývají přičítány adaptivním genetickým změnám, k rozlišení těchto možností 
se používají „common garden“ nebo „transplant“ experimenty

• organismus je integrovaný systém, často existují trade-offs mezi jednotlivými 
jeho znaky, ty mohou být patrné jen v určitém prostředí a jejich síla záleží na 
proximátních mechanismech

• stejného fenotypu může být dosaženou genetickou změnou i změnou 
podmínek


	Snímek 1
	Snímek 2
	Snímek 3
	Snímek 4
	Snímek 5
	Snímek 6
	Snímek 7
	Snímek 8
	Snímek 9
	Snímek 10
	Snímek 11
	Snímek 12
	Snímek 13
	Snímek 14
	Snímek 15
	Snímek 16
	Snímek 17
	Snímek 18
	Snímek 19
	Snímek 20
	Snímek 21
	Snímek 22
	Snímek 23
	Snímek 24
	Snímek 25
	Snímek 26
	Snímek 27
	Snímek 28

