
Evoluce fenotypu V



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



Fenotypový polymorfismus je někdy spojen s genetickým polymorfismem, jindy s  fenotypovou 
plasticitou (polyfénie)

polyfénie         monomorfismus 
(genetická asimilace) 

genetický polymorfismus       monomorfismus a polyfénie  polyfénie          monomorfismus a genetický polymorfismus  



Fenotypový polymorfismus je někdy spojen s genetickým polymorfismem, jindy s  fenotypovou 
plasticitou (polyfénie) gen foraging (for): 

guanosine 3´,5´-
monophosphate-
dependent protein 
kinase



Fenotypový polymorfismus je určován genetickým polymorfismus spíš pod frekvenčně-
závislou selekcí, ale fenotypovou plasticitou (polyfénie) spíš pod cyklickou selekcí

vs.



Možný scénář evoluce polyfénie



prothorakální žlázy v thoraxu – produkce např. ekdysonu
mozek a corpora allata – produkce např. JH

Možný scénář evoluce polyfénie

změna barvy je 
pravděpodobně spojena se 
změnou v metabolismu JH, 
ale s jakou:
- sekrece/degradace JH?
- sensitivita na JH?
- molekulární interakce
níže v kaskádě spuštěné 
JH? 



DDC: Dopa-dekarboxyláza, enzym konvertující dopa na dopamin v dráze 
syntetizující melanin

Možný scénář evoluce polyfénie



Epigenetic mechanisms - conditional, non-programmed 
determinants of individual development, of which the most 
important are (1) interactions of cell metabolism with the 
physicochemical environment within and external to the organism, 
(2) interactions of tissue masses with the physical environment on 
the basis of physical laws inherent to condensed materials, and (3) 
interactions among tissues themselves, according to an evolving 
set of rules.

Fenotypová plasticita je pravděpodobně 
ancestrální, teprve později vznikla regulace 
(kanalizace)



Origin of the “fibular crest” in archosauran hindlimbs by mechanical regulation 
of mesenchymal morphogenesis. Progressive evolutionary reduction of the 
fibula increases the mechanical load on the connective tissue between the 
tibia (yellow) and the fibula (brown), exerted by the pulling action of the 
iliofibularis muscle (red). A stress-dependent cartilage (blue) forms in 
response and becomes later incorporated into the ossifying tibia to form a 
prominent crest (stippled), a homologue shared by theropod dinosaurs and 
carinate birds. This tight fixation of the proximal fibula permits its further distal 
reduction in avian limbs.

Důležitost mechanických stimulů a integrace epigenetických procesů do vývinu



Tak mi laskavě vysvětli, k čemu jsou mi dobrý 
kolty proklatě nízko, když mám krátký ruce!

Může být mutant s radikálně pozměněným fenotypem životaschopný?



Důležitým faktorem prostředí  může být velikost vajíčka



An Effect of the Uterine Environment upon 
Skeletal Morphology in the Mouse

ANNE MCLAREN & DONALD MICHIE

… či prostředí v děloze

Nature 181, 1147 - 1148 (19 April 1958); 
doi:10.1038/1811147a0



Je fenotypová plasticita v daném znaku adaptivní?

• někdy ano (polyfénie)
• někdy neutrální
• někdy maladaptivní

- náklady a omezení adaptivní fenotypové plasticity: 



Shrnutí

• Změny navozené prostředím (fenotypová plasticita) mohou být podobné jako 
změny genetické

• Genetický polymorfismus vedoucí k polymorfismu ve fenotypu se patrně udržuje 
jinými evolučními mechanismy než adaptivní fenotypová plasticita

• Polyfénie se často mohla vyvinout díky genetické akomodaci

• Fenotypová plasticita je univerzální jev, může být přímým důsledkem změn ve fyzikálně-
chemických podmínkách prostředí

• Ne každá fenotypová plasticita je adaptivní

• Omezení a limity jsou důležitým faktorem evoluce adaptivní fenotypové plasticity
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