
Evoluce fenotypu VI



Fenotypová plasticita jako důsledek externích podmínek



Je fenotypová plasticita adaptivní?

Maternální efekt:

- rodiče optimalizují fenotyp potomků na prostředí, ve 
kterém sami žili

- jedinci v dobré kondici získané díky prostředí bohatému na 
zdroje přenášejí dobrou kondici na potomky (ale ta se hodí i 
ve špatném prostředí) - ostatní dělají „the best of bad jobs“ 
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Strukturní dědičnost a cytoplazmatická dědičnost



Fenotypová plasticita (a maternální efekty) jsou často spojeny s metabolismem  steroidních 
hormonů



photo Web 

Saino et al. J. Exp. Zool. 2005

„Stressed mothers lay eggs with high corticosterone levels 
which produce low-quality offspring“ 

…ale pozor na artefakty způsobené metodou měření hormonů



1956 – Seymour Levine – handling potkaňat vede k zlepšené toleranci vůči stresu   
v dospělosti

později: - i větší tendenci k exploračnímu chování, větší rodičovské péči

             - předává se transgeneračně negeneticky (cross-fostering)

Maternální efekt může být způsoben formou rodičovské péče

Science 5 November 1999 



Fenotypová plasticita může souviset s epigenetickými změnami chromatinu

A. Methylation by DNA methyltransferases at CpG islands. 
B. DNA demethylation relaxes chromatin structure allowing 

histone acetylation and the binding of transcriptional 
complexes. 



Fenotypová plasticita může souviset s epigenetickým reprogramováním chromatinu

- mateřská péče (doloženo cross-fosteringem) vede ke změně metylace cytosinu v promotoru genu pro 
receptor glukokortikoidů (GR) v hipokampu (mění vazbu NGFI-A na promotor) během prvního týdne po 
narození, což vede ke změně exprese GR 

- změna metylace, acetylace histonů a vazby NGFI-A



Fenotypová plasticita a exprese genů

- cis-regulace
- trans-regulace nebo 

společná regulační 
síť
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RNA interference



- manipulace DNA cytosine-5-methyltransferase 3
(Dnmt3) pomocí RNA interference (RNAi) u včel

Exprese genů souvisí s epigenetickou modifikací DNA
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Exprese genů souvisí s epigenetickou modifikací DNA



Poziční efekt a umlčování transpozonů



Alternativní „splicing“



Další proximátní mechanismy fenotypové plasticity – jak jsou jednotlivé 
procesy ovlivněné prostředím?



Indukované lokální mutace?

Mol. Cell. Biol., 1995, 5586-
5597, Vol 15, No. 10 
DNA methylation 
associated with repeat-
induced point mutation in 
Neurospora crassa
MJ Singer, BA Marcotte 
and EU Selker
- změna G/C – A/T 



Shrnutí

• Fenotypová plasticita je často spojena se změnami metabolismu hormonů a 
alternací v expresi genů 

• Změny exprese genů jsou často spojeny se změnami struktury chromatinu

• Fenotypová plasticita však může být spojená i s postranslačními procesy
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