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Vztah ontogenetické, statické a evoluční alometrie



Statická alometrie může vzniknout složením norem reakce pro jednotlivé znaky 



Složitější alometrie a jejich interpretace



Interpretace mění pohled na proximátní mechanismus fenotypové variability



Proximátní mechanismy změny ve velikosti

• změna v množství mezibuněčné hmoty



• změna v množství mezibuněčné hmoty
• změna v počtu buněk (hyperplázie/hypoplázie)
• změna ve velikosti buněk (hypertrofie/hypotrofie)
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Proximátní mechanismy změny ve velikosti



Korelují spolu velikosti buněk v různých tkáních?
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Vztah velikosti buněk a intenzity metabolismu
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Kozłowski, Konarzewski, Gawełczyk, PNAS 2003

The intraspecific scaling exponents varied 
from 0·67 to 1·0. Moreover, in the species 
where metabolic rate scaled as mass
1·0, cell size did not contribute significantly
to models of body size variation, only cell 
number was significant. Where the scaling 
exponent was < 1·0, cell size played an 
increasingly important role in accounting
for size variation.



Loricifera

Minelli 2003 Roth, G., K.C. Nishikawa & D.B. Wake, 1997. Genome size,
secondary simplification, and the evolution of the brain in
salamanders. Brain Behav. Evol. 50: 50–59.

Vztah velikosti buněk a komplexity



Velikost genomu a její fenotypové koreláty

C-value paradox



Cameba= 200 x CDarwin

C-value=3.5 pg C-value=700 pg

<<

Konarzewski



Gregory



Velikost genomu určuje především nekódující DNA



Barbara McClintock



Velikost genomu a její fenotypové koreláty

- velikost jádra

- velikost buněk

- rychlost buněčného dělení

- rychlost vývoje a jeho komplexita

- minimální generační doba u rostlin

- velikost těla

- rychlost metabolismu

- komplexita těla (mločíci)



The extraordinary variation in red blood cell sizes among 
vertebrates. In both images, the large elliptical cells in the 
centre are those of the aquatic salamander Amphiuma 
means (2C = 165pg) and the small discs surrounding them 
are those of humans (2C = 7.0pg). Note that mature 
mammalian red blood cells can achieve a particularly tiny 
size despite a relatively large genome because they do not 
contain nuclei. (A) taken using light microscopy by Wintrobe 
(1933); (B) taken using scanning electron microscopy by 
Lewis (1996). As reprinted in Gregory (2005a). 



Velikost genomu a její fenotypové koreláty – 
„optimal DNA theories“

Genome Size
Variation

Cell Size
Variation

?

http://www.biology.arizona.edu/cell_bio/tutorials/cells/cells.html


Velikost genomu a její fenotypové koreláty – 
„optimal DNA theories“

Kritika:   - velká variabilita kolem vztahu 
(kondenzace chromatinu)

- plasticita ve velikosti buněk

- geny ovlivňující velikost buněk

- velikost buněk u polyploidů



Velikost genomu a její fenotypové koreláty – 
„mutation-selection balance“ Lynch 2004

- původně Ohno (1972)



Může „mutation-selection balance“ vysvětlit korelaci mezi velikostí buněk a 
genomu?



2009

Selekčním tlakem na zmenšování velikosti genomu může být kompetice mezi 
DNA a RNA o zdroj fosforu 



Za rozdíly ve velikosti genomu a její variabilitě může být zodpovědná dynamika 
genomu





methyl methanesulfonate (MMS)

Míra transkripce může ovlivňovat integritu genomu



Shrnutí

• změny ve velikosti těla se dějí změnou v množství mezibuněčné hmoty, 
změnou v počtu buněk (hyperplázie/hypoplázie) nebo změnou ve velikosti 
buněk (hypertrofie/hypotrofie)

• jednotlivý mechanismus má různé důsledky pro fenotyp (rychlost metalismu, 
komplexita těla)

• velikost genomu koreluje s nejrůznějšími fenotypovými projevy, většinou ale 
není jasná kauzalita

• dynamika genomu je odlišná mezi taxonomickými skupinami a patrně odráží 
jejich strategie ontogenetického vývinu
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