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Predhovor 

Molekulárna ekológia je biologický odbor, ktorý má interdisciplinárny charakter a kombinuje 

poznatky evolučnej biológie, ekológie, taxonómie, genetiky, molekulárnej biológie a štatistiky. 

Predkladané učebné texty predstavujú úvod do piatich dôležitých častí tohto odboru a venujú sa 

molekulárnym markerom, genetickej diverzite, diferenciácii populácií a toku génov, fylogeografii 

a behaviorálnej ekológii. Vychádzajú predovšetkým zo zrozumiteľne napísaných učebníc Molecular 

Ecology autorov Joanna R. Freeland, Heather Kirk a Stephen D. Petersen a Introduction to Molecular 

Ecology autorov Trevor Beebee a Graham Rowe. Doplnené sú informáciami z ďalších učebníc ako 

Základy fylogenetické analýzy od Miloša Macholána, Evoluční biologie od Jaroslava Flégra a 

Conservation and the Genetics of Populations autorov Fred W. Allendorf a Gordon Luikart, ako aj 

konkrétnymi príkladovými štúdiami. 

Učebné texty sa obsahovo zhodujú s prednáškami z molekulárnej ekológie na Katedre zoológie UK. 

Boli úmyselne písané jednoduchou a dúfam zrozumiteľnou formou. Napriek tomu, že za mnohými 

analýzami a postupmi je zložitý matematický aparát, snažil som sa ho prezentovať len v miere 

potrebnej k pochopeniu princípov.  

V texte som tiež úmyselne použil niektoré anglické termíny, ktoré môžu iritovať jazykových puristov. 

Napríklad efekt lievika namiesto bottlenecku alebo príbuzenský výber namiesto inbrídingu by boli 

v slovenčine vhodnejšie, no (aj) v komunite slovenských biológov sa skôr používajú spomínané 

anglické termíny ako ich slovenské ekvivalenty. Nech je preto obsah dôležitejší ako forma.  

Moja veľká vďaka patrí (v abecednom poradí) Danielovi Jablonskému, Andreji Melichárkovej, Petrovi 

Puchalovi, Marekovi Slovákovi, Lucii Turčokovej a Petrovi Vďačnému za ich rady a pripomienky k 

textu. Matejovi Kautmanovi ďakujem za grafickú úpravu niektorých obrázkov. 

Táto práca bola podporená Agentúrou na podporu výskumu a vývoja na základe Zmluvy č. APVV-15-

0147. 

 

V Bratislave, január 2018       Peter Mikulíček 
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1 Molekulárne markery 
Ako molekulárny marker (znak) sa v molekulárnej ekológii označuje úsek nukleovej kyseliny 

(väčšinou DNA) alebo proteínu, ktorý je variabilný v rámci skúmanej skupiny jedincov, populácií či 

druhov. V tejto kapitole sa budeme venovať dedičnosti a vlastnostiam jednotlivých markerov, pričom 

dôraz bude kladený na mitochondriálnu DNA a mikrosatelity, ktoré sa používajú ako akýsi zlatý 

štandard pri výskume voľne žijúcich druhov živočíchov. Mikrosatelitové markery však čoraz častejšie 

nahrádzajú tzv. jednonukleotidové polymorfizmy (SNP markery, z angl. Single Nucleotide 

Polymorphism markers), ktoré môžu byť v genóme nájdené rôznymi metódami. Výhodou SNP 

markerov je ich vysoký počet, ktorý dosahuje rádovo tisícky, čo je neporovnateľne viac oproti 

niekoľkým (povedzme desiatim či dvadsiatim) mikrosatelitom.  

1.1 Rozdelenie molekulárnych markerov 

Molekulárne markery možno rozdeliť podľa viacerých kritérií na: 

• organelové a jadrové (nukleárne) - lokalizované v organelách (v mitochondriách a plastidoch) a 

v bunkovom jadre 

• gonozomálne a autozomálne - lokalizované na pohlavných a nepohlavných chromozómoch 

• selekčne neutrálne a pod selekciou - mutácie v selekčne neutrálnych markeroch nemajú vplyv 

na fitness (reprodukčnú zdatnosť) svojho nositeľa, naopak rôzne alely v markeroch pod selekciou 

svojho nositeľa v danom prostredí buď zvýhodňujú alebo znevýhodňujú. Neutrálne markery sú 

lokalizované v nekódujúcich častiach genómu (napr. mikrosatelity), markery pod selekciou sú 

naopak rôzne kódujúce oblasti – gény.  

• vysoko variabilné a konzervatívne - vysoko variabilné markery majú vysokú mutačnú rýchlosť, 

čím vzniká v populácii viacero alel (sú polymorfné). Konzervatívne markery majú nižší stupeň 

polymorfizmu, pretože ich mutačná rýchlosť je nižšia. Variabilné markery sú vhodné na štúdium 

jedincov, populácií a blízko príbuzných druhov, naopak konzervatívne markery sa hodia skôr na 

skúmanie fylogeneticky vzdialenejších taxónov (rodov, čeľadí, kmeňov). 

• kodominantné a dominantné - pri kodominantných markeroch (napr. mikrosatelity, SNP 

markery) sa prejavujú všetky alely na danom lokuse, pri dominantných (napr. AFLP markery, viď 

kapitola AFLP) sa prejavuje len jedna dominantná alela. V praxi to znamená, že kým použitím 

kodominantných markerov môžeme spoľahlivo odlíšiť oba typy homozygotov (AA, aa) a 

heterozygotov (Aa), pri dominantných markeroch majú genotypy AA a Aa rovnaký prejav (napr. 

jeden prúžok na elektroforéze), pretože sa prejaví výhradne dominantná alela A. Recesívne 

homozygoty aa vôbec nezachytíme, pretože alela a sa neprejaví. Kodominantné znaky sú preto 

vhodné na zisťovanie napr. Hardy-Weinbergovej rovnováhy v populácii či paternity. 
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V nasledujúcom texte preberieme markery a techniky, ktoré sú v súčasnej molekulárnej ekológii 

najviac využívané. Osobitý dôraz bude pritom kladený na mitochondriálnu DNA a mikrosatelity. 

Alozýmy, využívané hlavne v minulosti či pomerne nespoľahlivé znaky ako RAPD nebudú preberané. 

Rovnako nebudú vysvetlené základné princípy PCR, Sangerovho sekvenovania a klonovania, 

o ktorých je veľa informácií v iných učebniciach a na internete. 

1.2 Organelové a jadrové (nukleárne) markery 

V molekulárno-ekologických štúdiách sa najčastejšie kombinujú jadrové a organelové 

(mitochondriálne a chloroplastové) markery. Jadrové markery sú lokalizované v jadrovom genóme, 

ktorý je oveľa väčší ako genóm mitochondrií a plastidov. Kým jadrové markery majú biparentálnu 

dedičnosť (jedna alela pochádza od matky, druhá od otca), organelové markery majú dedičnosť 

spravidla uniparentálnu a dedia sa po materskej línii. Výnimkou sú napríklad ihličnany, pri ktorých je 

dedičnosť chloroplastovej DNA paternálna, príp. ďalšie výnimky uvedené nižšie. Výnimkou 

z biparentálnej dedičnosti jadrových znakov je chromozóm Y cicavcov, ktorý sa dedí po paternálnej 

línii a chromozóm W vtákov, ktorý sa dedí po línii maternálnej. Mitochondrie aj plastidy majú svoju 

vlastnú DNA, čo úzko súvisí s ich endosymbiotickým pôvodom a začlenením do eukaryotickej bunky. 

1.2.1 Mitochondriálna DNA (mtDNA) 

Mitochondriálna DNA prevažnej väčšiny mnohobunkových organizmov je malá kruhová 

dvojvláknová molekula lokalizovaná v mitochondriách. Tie sa v eukaryotických bunkách nachádzajú 

v tisíckach kópií a podieľajú sa na bunkovom dýchaní a produkcii energie. Veľkosť 

mitochondriálneho genómu sa pri stavovcoch pohybuje od 15 tis. do 17 tis. bázových párov (bp). 

Rastlinný mitogenóm je výrazne väčší (napr. pri silenke Silene conica až 11,3 MB), naopak menší je 

pri niektorých skupinách živočíchov a prvokov (Plasmodium falciparum 5967 bp). Pri stavovcoch 

obsahuje mtDNA 13 génov kódujúcich proteíny, 22 génov kódujúcich rôzne tRNA molekuly, 2 gény 

kódujúce rRNA molekuly a kontrólny región (D-loop), ktorý sa podieľa na iniciácii replikácie a 

transkripcie (obr. 1). Štruktúra mitochondriálneho genómu (t. j. usporiadanie génov v molekule) je 

vysoko konzervatívna, čo možno využiť pri dizajnovaní univerzálnych primerov, teda primerov, 

ktoré pri PCR amplifikujú istý úsek DNA pri fylogeneticky rôznych skupinách organizmov. 

Komplementárne reťazce mtDNA sa označujú ako H (heavy) a L (light), pričom tieto skratky sa často 

používajú aj pri označovaní primerov určených k PCR amplifikácii istej časti mitogenómu.  

Mitochondriálna DNA sa spravidla dedí po materskej línii. Spermie obsahujú neporovnateľne menej 

mitochondrií ako vajíčko. Mitochondrie spermií pri oplodnení do vajíčka buď vôbec neprenikajú alebo 

nastáva ich degradácia. Z maternálnej dedičnosti priamo vyplýva dedičnosť haploidná a klonálna, t. 

j. bez rekombinácií. Všetci potomkovia jednej samice tak majú ten istý typ mtDNA (haplotyp), až do 

momentu vzniku novej mutácie. Maternálna, haploidná a klonálna dedičnosť sa prejavuje v nižšej 
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Obr. 1 Štruktúra mitochondriálneho genómu stavovcov. 

efektívnej veľkosti populácie (Ne) mtDNA. V porovnaní s jadrovou DNA je Ne mitochondriálneho 

genómu znížená na jednu štvrtinu (viď nižšie). Mitochondriálna DNA je tak silnejšie ovplyvnená 

genetickým driftom a bottleneckom.  

Ďalšou vlastnosťou mtDNA je jej selekčná neutralita. Väčšina mutácií (presnejšie zámeny 

nukleotidov), ktoré v mitogenóme prebiehajú je neutrálna, alebo naopak majú tak drastický dopad na 

svojho nositeľa, že výrazne znížia jeho prežívanie a reprodukčnú zdatnosť a do ďalších generácií sa 

neprenesú. Hovoríme preto o funkčnej neutralite mitochondriálneho genómu. Množstvo mutácií 

vznikajúce za generáciu (mutačná rýchlosť alebo tempo, mutation rate) je v mtDNA výrazne vyššie 

ako vo väčšine jadrových génov, nakoľko mitogenóm nedisponuje tak presnými reparačnými 

mechanizmami opravujúcimi mutované miesta. V ľudskej mtDNA bolo mutačné tempo odhadnuté na 

približne 3 x 10-5 na bázu a generáciu, v prípade jadrového genómu v priemere 2,5 x 10-8 na bázu 

a generáciu. Vnútrodruhová resp. vnútropopulačná variabilita mtDNA je tak spravidla vyššia ako 

variabilita vo väčšine jadrových génov.  

Výnimky z prevládajúcej dedičnosti a selekčnej neutrality v prírode však existujú. Nízka miera 

prenikania samčej mtDNA do vajíčka sa zistila pri myšiach, vtákoch ako aj u ľudí. Pri lastúrnikoch 

(Bivalvia) dedia samice mtDNA od svojich matiek, no samce dedia túto molekulu od oboch rodičov. 

Jedince majúce dva typy mtDNA vo svojich bunkách sa označujú ako heteroplazmické a jav ako 

heteroplazmia. Ich bližším skúmaním sa zistila obmedzená miera rekombinácie medzi odlišnými 

mitochondriálnymi molekulami. Nakoniec ani predpoklad striktnej selekčnej neutrality nie je bez 

výnimiek a niektoré miesta v génoch kódujúcich proteíny môžu podliehať selekcii. 
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1.2.2 Obmedzenia pri aplikácii mtDNA  

Mitochondriálna DNA je už roky používaná ako akýsi zlatý štandard pri fylogenetických 

a fylogeografických štúdiách. Najčastejšie sekvenované úseky sú cytochróm b (cyt b), cytochróm c 

oxidáza podjednotka I (COI alebo COXI), kontrólny región (D-loop) alebo NADH 

dehydrogenáza 1-6 (ND1-ND6). Ktorý úsek budeme v štúdii používať závisí predovšetkým od jeho 

variability v danom taxóne a počte sekvencií daného génu v génových bankách (aby sme mohli 

porovnať naše a publikované dáta). Napríklad pri DNA barcodingu živočíchov sa najčastejšie využíva 

fragment COI. DNA barcoding je taxonomická metóda využívajúca krátke úseky DNA na druhovú 

identifikáciu jedincov. V súčasnosti sa okrem jednotlivých úsekov DNA sekvenujú celé 

mitochondriálne genómy, čo výrazne zvyšuje podporu fylogenetických stromov. Napriek 

univerzálnosti využitia mtDNA v molekulárnej ekológii, má aplikácia tejto molekuly aj svoje úskalia 

súvisiace s hybridizáciou, klonálnou dedičnosťou, zníženou efektívnou veľkosťou populácie 

a disperziou závislou na pohlaví (sex-biased dispersal).  

Hybridizácia a introgresia znižujú aplikáciu mtDNA vo fylogenetických štúdiách. Hybridizácia je 

kríženie jedincov z dvoch populácií či skupín populácií, ktoré sa odlišujú na základe jedného či 

viacerých dedičných znakov. Podľa tejto definície môžu hybridizujúce jedince patriť ku dvom 

odlišným druhom, poddruhom, morfologickým formám či chromozómovým rasám. Ich taxonomický 

status preto nie je kľúčový. Najčastejšie sa však v prírode stretávame s krížením blízko príbuzných 

druhov, ktoré vznikli alopatrickou speciáciou (druhotvorbou pomocou geografických bariér) 

a následne prišlo k ich sekundárnemu kontaktu. Hybridizácia častokrát vedie k introgresii, t. j. ku 

včleneniu genetického materiálu jedného druhu do genofondu druhého druhu. V prípade klonálne 

a haploidne dedenej mtDNA ide o včlenenie mitogenómu jedného druhu do genofondu druhého druhu. 

Príkladom môžu byť skokany rapotavé (Pelophylax ridibundus) v západnej a strednej Európe, ktoré až 

v 30 % prípadov nesú mtDNA skokana krátkonohého (Pelophylax lessonae). Prenos mtDNA druhu P. 

lessonae sa realizuje cez medzidruhového hybrida, skokana zeleného (Pelophylax esculentus), ktorý 

vzniká hybridizáciou spomínaných rodičovských druhov (Plötner et al. 2008). Ešte vyššia miera 

introgresie mtDNA bola zistená pri hybridizujúcich mlokoch bodkovaných (Lissotriton vulgaris) a 

mlokoch karpatských (Lissotriton montandoni). Oba druhy sa stýkajú na úpätí Karpát kde hybridizujú 

(Babik et al. 2005). Zrejme v dôsledku asortatívneho párenie (v tomto prípade párenia samíc L. 

vulgaris so samcami L. montandoni) nastala opakovaná a masívna introgresia maternálne dedenej 

mtDNA druhu L. vulgaris do genofondu druhu L.  montandoni, výsledkom ktorej je, že všetky doteraz 

skúmané populácie mloka karpatského nesú mtDNA druhého druhu. Ak by sme robili napr. 

fylogenetickú analýzu daného rodu a použili výhradne mtDNA markery, tak by sme de facto druh L. 

montandoni vôbec nedetegovali, napriek tomu, že sa od mloka bodkovaného výrazne odlišuje 

v jadrových znakoch, morfologicky, ekologicky aj behaviorálne.  
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Mitochondriálna DNA sa dedí klonálne ako jeden lokus. Fylogenéza skonštruovaná na základe 

mtDNA (mtDNA strom) preto nemusí zodpovedať štiepeniu fylogenetických línií, t. j. nemusí odrážať 

speciačné udalosti (druhový strom). Okrem mtDNA je preto vhodné použiť aj niekoľko jadrových 

génov a porovnať fylogenetické stromy skonštruované na základe variability mtDNA a jadrových 

sekvencií.  

 Ďalším úskalím aplikácie mtDNA je potenciálna existencia mitochondriálnych pseudogénov 

(numts = nuclear copies of mtDNA sequences), t. j. funkčne neaktívnych kópií mitochondriálnych 

génov, ktoré sa v priebehu evolúcie presunuli do jadrového genómu. Mitochondriálne gény a ich 

jadrové pseudogény odlišne rýchlo akumulujú mutácie a tak postupne dochádza k ich divergencii. 

Z praktického hľadiska sa mitochondriálne pseudogény môžu amplifikovať tými istými primermi 

počas PCR, výsledkom čoho je zmes dvoch odlišných fragmentov. Ak by sme pseudogény neodlíšili 

od mtDNA fragmentu, ktorý nás zaujíma, tak by sme dostali nezmyselné výsledky napr. pri 

rekonštrukcii fylogenézy. Jednoducho povedané miešali by sme jablká s hruškami a výsledný 

fylogenetický strom by nebol ani „jabloňou“ ani „hruškou“. 

Mitochondriálna DNA má v porovnaní s jadrovou DNA zníženú efektívnu veľkosť populácie (Ne) 

na jednu štvrtinu a je preto výraznejšie ovplyvnená genetickým driftom. Efektívna veľkosť populácie 

vyjadruje počet jedincov, ktoré predajú svoje gény do ďalšej generácie. V prípade ideálnej populácie, 

kde sa všetky jedince rozmnožia, sa efektívna veľkosť populácie rovná celkovému počtu jedincov 

v populácii (tzv. cenzusovej veľkosti populácie). Predstavte si namiesto jedincov autozomálne gény, 

ktoré diploidné a sexuálne sa rozmnožujúce jedince predajú potomkom. Diploidná samica môže 

predať dve kópie istého génu, diploidný samec tiež presne dve. V ďalšej generácii tak budú štyri kópie 

jadrového autozómového génu. Rozmnožením samca a samice sa však do potomstva dostane len jedna 

kópia mtDNA, nakoľko sa táto dedí výhradne po materskej línii. Na štyri kópie jadrového génu tak 

v ďalšej generácii pripadne len jedna kópia mtDNA. Efektívna veľkosť mtDNA je preto štvrtinová 

oproti jadrovým génom. Čím nižšia je efektívna veľkosť populácie, tým viac je táto populácia 

ovplyvnená náhodnými zmanami frekvencie alel, známej ako genetický drift. S ním úzko súvisí vyššia 

pravdepodobnosť úplného vymiznutia (extinkcie) niektorých haplotypov a vyššia diferenciácia 

populácií. 

Štruktúra populácií skonštruovaná na základe mtDNA môže byť výrazne ovplyvnená pri druhoch 

s odlišným stupňom disperzie pohlaví. Dobre preštudovaným príkladom sú morské korytnačky, pri 

ktorých sú samice filopatrické, kladú vajíčka na tých istých plážach, kde sa vyliahli, no samce 

dispergujú na veľké vzdialenosti a rozmnožujú sa v rôznych miestach oceánu. Keby sme spravili 
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SRY

ZFY/ZFX – positive control

M    F             M    F
 

Obr. 2 Molekulárne určenie pohlavia cicavcov. Pri samcoch sa amplifikuje gén SRY. Amplifikácia 

fragmentu ZFY/ZFX sa používa ako pozitívna kontrola informujúca o tom, že PCR prebehla úspešne. 

Prevzaté z práce Bryja & Konečný (2003). 

skríning na základe mtDNA a jadrových markerov (napr. mikrosatelitov), tak by sme dostali veľké 

rozdiely v štruktúre populácií na základe oboch typov znakov. Filopatria samíc by sa prejavila vo 

vysokej genetickej diferenciácii mtDNA. Jadrové mikrosatelity by však ukazovali oveľa menší stupeň 

diferenciácie populácií vzhľadom k tomu, že samce dispergujú, rozmnožia sa, t. j. zanechajú svoje 

jadrové gény na „míle“ ďaleko, no ich mtDNA sa v recipientnej populácii nezafixuje lebo je 

maternálne dedená. V prípade karety Caretta caretta bola zistená diferenciácia populácií (meraná cez 

FST štatistiku, viď kapitolu Genetická diferenciácia populácií a tok génov) v mtDNA FST = 0,420, no 

v jadrových mikrosatelitoch dosahovala táto štatistika hodnotu len FST = 0,002 (Bowen & Karl 2007). 

Ak by sme sa v prípade morských korytnačiek spoliehali výhradne na mtDNA markery, tak by sme 

štúdiu uzavreli konštatovaním, že populácie korytnačiek sú výrazne geneticky diferencované. Zabudli 

by sme však na tok génov v jadrovom genóme, ktorý je realizovaný prostredníctvom samcov. 

1.3 Gonozomálne markery a molekulárne určenie pohlavia 

Markery lokalizované na pohlavných chromozómoch sa využívajú pri molekulárnom určení pohlavia 

monomorfných druhov (t. j. druhov, pri ktorých nie je možné na základe morfologických znakov 

odlíšiť samca od samice), pri embryách a mláďatách. Podmienkou samozrejme je, že druh má 

geneticky (chromozómovo) určené pohlavie.  

Rutinne sa molekulárne určenie pohlavia aplikuje najmä pri cicavcoch (samce sú heterogametické 

s pohlavnými chromozómami XY, samice homogametické XX) a vtákoch (samce homogametické 

s pohlavnými chromozómami ZZ, samice heterogametické ZW). Pri cicavcoch sa využíva analýza 

génu SRY, ktorý determinuje v ranej ontogenéze samčie pohlavie, je lokalizovaný na chromozóme Y 

a počas PCR sa amplifikuje len pri samcoch (obr. 2). Aby sa odlíšila absencia amplifikácie fragmentu 

SRY pri samiciach od iných problémov počas PCR, pri ktorých sa templát neamplifikuje, pridáva sa 

do reakčnej zmesi PCR ďalšia dvojica primerov amplifikujúca napr. gény ZFX a ZFY. Tým, že sa 
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CHD-Z

CHD-W

 

Obr. 3 Molekulárne určenie pohlavia vtákov. Kópie génu CHD-Z a CHD-W sú lokalizované na 

pohlavných chromozómoch Z a W a odlišujú sa dĺžkou intrónu a teda aj celkovou dĺžkou. Samce (M), 

ako homogametické pohlavie, majú na agarózovom géli jeden prúžok, heterogametické samice (F) dva 

prúžky. 

tieto gény pri PCR amplifikujú, môžeme vylúčiť nedostatočnú kvalitu a kvantitu templátovej DNA 

a nevhodné podmienky PCR. Predíde sa tým nesprávnemu určeniu samca ako samice.  

Pri vtákoch (s výnimkou paleognátnych) sa využíva gén CHD, ktorý sa vyskytuje v dvoch kópiách – 

CHD-Z a CHD-W, lokalizovaných na pohlavných chromozómoch Z a W. Súčasťou génu CHD je 

intrón, ktorý je dlhší pri kópii CHD-W. Amplifikované fragmenty CHD-Z a CHD-W sa tak odlišujú 

dĺžkou intrónu a teda aj migráciou počas agarózovej elektroforézy (obr. 3). Samce, ako 

homogametické pohlavie, majú po vizualizácii na agarózovom géli jeden prúžok zodpovedajúci dvom 

veľkostne rovnakým fragmentom CHD-Z. Heterogametické samice sú charakteristické dvomi 

prúžkami, ktoré zodpovedajú fragmentom CHD-Z a CHD-W.  

1.4 RFLP a PCR-RFLP 

Metóda RFLP (Restriction Fragment Length Polymorphism, polymorfizmus dĺžky restrikčných 

fragmentov) využíva štiepenie DNA restrikčnými endonukleázami (restriktázami). Ide o paletu 

mnohých enzýmov, ktoré štiepia DNA vo špecifickej sekvencii (restrikčnom mieste). Nachádzajú sa 

prirodzene v prokaryotických organizmoch, kde štiepia vírusovú (cudziu) DNA a chránia tak baktérie 

a archeóny pred vírusmi. Približne 600 z nich sa vyrába komerčne a nachádza široké využitie 

v molekulárnej biológii. Časť restrikčných enzýmov (napr. EcoRI) produkuje po štiepení tzv. lepivé 

konce (sticky ends), pri ktorých časť oboch reťazcov DNA prečnieva niekoľkými nukleotidmi, ďalšie 

restriktázy (napr. SmaI) tvoria tzv. tupé konce (blunt ends), pri ktorých sú sekvencie v oboch 

komplementárnych reťazcoch DNA zarovnané (obr. 4). Pri štiepení celkovej DNA restrikčným 

enzýmom vzniká veľké množstvo fragmentov. Keďže druhy sa odlišujú vo svojich sekvenciách 

(primárnej štruktúre DNA), odlišujú sa aj počtom a dĺžkou vzniknutých fragmentov. Čím sú dva 

jedince príbuznejšie (resp. druhy fylogeneticky bližšie), tým 
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Obr. 4 Restrikčné endonukleázy rozoznávajú špecifickú sekvenciu DNA, ktorú následne štiepia. 

Niektoré z nich, ako napr. EcoRI produkujú po štiepení tzv. lepivé konce (sticky ends), iné, ako napr. 

SmaI tvoria tupé konce (blunt ends). Rozoznávané miesto pre EcoRI je 5’-GAATTC / 3’-CTTAAG, 

pre SmaI 5’- CCCGGG / 3’-GGGCCC. 

podobnejšie majú spektrum restrikčných fragmentov. V minulosti sa technika RFLP využívala pri 

rekonštrukcii fylogenézy, no dnes sa prakticky nevyužíva. Stále pomerne široké uplatnenie, napr. pri 

molekulárnej identifikácii druhov, má modifikovaná metóda nazývaná PCR-RFLP, pri ktorej sa 

namiesto celkovej DNA štiepi jedným alebo niekoľkými restriktázami len vybraný PCR produkt. 

Príkladom je určovanie typu mtDNA v komplexe vodných skokanov (obr. 5). RFLP a PCR-RFLP 

markery patria ku kodominantným znakom. 

1.5 Mikrosatelity 

Mikrosatelity (microsatellites, Simple Sequence Repeats – SSR, Short Tandem Repeats – STR) sú 

v molekulárnej ekológii spolu s fragmentami mtDNA najčastejšie využívanými markermi. Ide 

o kodominantné, selekčne neutrálne a jadrové znaky s vysokým stupňom polymorfizmu. Zistené 

boli pri všetkých doteraz skúmaných eukaryotických organizmoch, prevažne v jadrovom, oveľa menej 

v mitochondriálnom genóme. Mikrosatelity pozostávajú z tandemového opakovania 1–6 bp, napr. 

niekoľkokrát za sebou sa opakuje motív (CA)n. Majú vysoké mutačné tempo 10-2–10-5 mutácií na 

haploidný genóm a generáciu, čo vedie k vysokému vnútropopulačnému polymorfizmu (viacero alel v 

jednom lokuse). Vhodné sú preto na porovnávanie jedincov a populácií (populačno-genetické štúdie, 

genetická diverzita a diferenciácia populácií, tok génov, analýza paternity a reprodukčných systémov, 

hybridizácia). 

Podľa štruktúry opakujúceho sa motívu rozdeľujeme mikrosatelity na dinukleotidy [repetícia 

pozostáva z dvoch nukleotidov, napr. (CA)n], trinukleotidy [repetícia pozostáva z troch nukleotidov, 

napr. (GAG)n], tetranukleotidy [repetícia pozostáva zo štyroch nukleotidov, napr. (ATAG)n], príp. 

ďalšie. Di-, tri- a tetranukleotidy sú však v genóme najčastejšie. Tandemovo opakujúca sa sekvencia 

môže byť v niektorých lokusoch prerušená nerepetitívnou sekvenciou (napr. CACACA 

TGAAGCGTT CACACA). V bezprostrednom okolí mikrosatelitovej repetície sa nachádza tzv. 



 

14 

 

... ATCGTTAGCGTAAG CTTATACCGATGCA ...

... TAGCAATCGCATTC GAATATGGCTACGT ...

AluI

... ATCGTTAGCGTAATCTTATACCGATGCA ...

... TAGCAATCGCATTAGAATATGGCTACGT ...

P. ridibundus

P. lessonae
 

Obr. 5 Druhy Pelophylax ridibundus a P. lessonae sa odlišujú sekvenciou mitochondriálneho génu 

ND2. Kým prvý druh má v tomto géne miesto špecificky rozoznávané restrikčným enzýmom AluI (5’-

AGCT / 3’-TCGA), druhý druh ho nemá. Štiepením génu ND2, ktorý amplifikujeme pomocou PCR, 

jednoducho odlíšime mtDNA oboch druhov. Na agarózovom géli pozorujeme pri P. ridibundus dva 

fragmenty, pri P. lessonae len jeden nepoštiepený fragment. 

ohraničujúca nerepetitívna oblasť (flanking region), ktorá je dôležitá z hľadiska dizajnovania a 

nasadania primerov pri PCR. 

Väčšina mikrosatelitových lokusov leží v nekódujúcich oblastiach genómu, takže sú považované za 

selekčne neutrálne (mutácie v mikrosatelitoch nemajú vplyv na fitness jedinca). Výnimkou sú napr. 

trinukleotidy v ľudskom genóme súvisiace s niektorými chorobami. Napríklad extenzia repetície CTG 

v géne pre proteinkinázu je asociovaná so svalovou distrofiou. Niektoré mikrosatelitové lokusy, inak 

selekčne neutrálne, môžu byť na chromozóme vo fyzickej väzbe s génom pod selekciou. Kvôli 

absencii rekombinácie medzi mikrosatelitom a génom sa aj neutrálny mikrosatelitový lokus správa ako 

by bol pod selekciou. Tento jav označujeme ako genetické zvezenie sa (genetic hitchhiking). 

Mutácie mikrosatelitov zahŕňajú prevažne inzercie a delécie (indels) repetitívneho motívu. 

Najčastejšie ide o inzerciu, menej deléciu jednej repetície, čím vzniká dlhšia alebo kratšia alela oproti 

pôvodnej (obr. 6). Inzercie a delécie zahŕňajúce viacero repetícií sú menej časté. Prevládajúci priebeh 

mutácií umožňuje zisťovať evolučnú príbuznosť alel. Alely s podobnou veľkosťou sa pokladajú za 
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Obr. 6 Mutácie v mikrosatelitových lokusoch zahŕňajú prevažne inzerciu, menej často deléciu 

repetitívneho motívu. Vzhľadom k prevládajúcemu mutačného modelu je alela A s jednou repetíciou 

evolučne príbuznejšia alele B s dvomi repetíciami a tá je zase príbuznejšia alele C s tromi repetíciami. 

Alela C na dolnom obrázku vznikla inzerciou motívu z alely B, veľkostne rovnaká alela E vznikla 

deléciou motívu z alely D. Alely C a E sú teda veľkostne rovnaké, ale nepríbuzné. Vtedy hovoríme 

o homoplázii v mikrosatelitových markeroch. 

evolučne príbuznejšie než alely líšiace sa viacerými repetíciami (napr. alela 100 je evolučne 

príbuznejšia alele 102 než alele 106). Vzhľadom k tomu, že nové alely môžu vznikať nie len inzerciou, 

ale aj deléciou motívu, alely s tou istou veľkosťou nemusia zdieľať spoločného predka (obr. 6). 

Vznikajú tak homoplázie, ktoré sú relatívne časté pri porovnávaní dvoch a viacerých druhov. Čím sú 

druhy fylogeneticky vzdialenejšie, tých vyššia je pravdepodobnosť homoplázií. Práve preto nie sú 

mikrosatelity vhodné na rekonštrukciu fylogenézy. Veľkostné homoplázie sú však zriedkavé v rámci 

populácie jedného druhu.  

V populačno-genetických štatistikách sa uplatňujú tri mutačné modely mikrosatelitov. Krokový 

mutačný model (stepwise mutation model, SMM) predpokladá inzerciu alebo deléciu len jednej 

repetície, pričom alela s istou dĺžkou môže v populácii vzniknúť opakovane. Model nekonečných alel 

(infinite allele model, IAM) predpokladá inzercie a delécie motívov rôznej dĺžky, no alela s istou 

dĺžkou môže v populácii vzniknúť len raz. Dvojfázový model (two phase model, TPM) 

pravdepodobne najviac reflektuje realitu mutácií v mikrosatelitových lokusoch. Predpokladá, že 

väčšina mutácií zahŕňa inzerciu alebo deléciu len jedného motívu, no príležitostne môžu nastať aj 

indely väčšieho rozsahu. Zvolenie príslušného modelu pri odhade populačno-genetických parametrov 

môže výrazne ovplyvniť výsledok a detekciu istého javu v prírodných populáciách. Napríklad 

bottleneck (odhadovaný v programe Bottleneck) môže byť v skúmanej populácii detegovaný za 

predpokladu SSM modelu, no nemusí byť zistený pri zvolení IAM modelu. 
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Vyhľadávanie mikrosatelitových lokusov v genóme študovaného druhu (vytvorenie tzv. 

mikrosatelitovej knižnice) je časovo a finančne náročné. Realizuje sa pomocou nových generácií 

sekvenovania (next generation sequencing). Prijateľným riešením je komerčné vytvorenie knižnice s 

lokusmi a navrhnutými primerami, ktoré sú následne testované v laboratóriu domácej inštitúcie. Pre 

každý druh, resp. skupinu blízko príbuzných druhov, musí byť spravená nová mikrosatelitová 

knižnica, čo analýzu výrazne komplikuje. V prípade, že pre náš študovaný druh nie sú známe 

mikrosatelitové lokusy, no sú publikované lokusy blízko príbuzných druhov, môžeme sa pokúsiť o 

tzv. cross-amplifikáciu, teda PCR amplifikáciu mikrosatelitov nášho druhu použitím známych 

primerov iných druhov.  

Ďalšia analýza mikrosatelitov sa opiera o dve základné techniky a to PCR a fragmentačnú analýzu 

v automatickom sekvenátore. Separácia mikrosatelitových fragmentov (alel) v agarózovom či 

polyakrylamidovom géli sa dnes väčšinou nevyužíva. Agarózový gél má nízku rozlišovaciu schopnosť 

(neodlíšime alely líšiace sa len niekoľkými bázovými pármi), polyakrylamid je neurotoxický a práca 

s ním je zdĺhavá. Keďže sa mikrosatelity väčšinou analyzujú kapilárovou elektroforézou v 

automatickom sekvenátore, PCR produkty musia byť fluorescenčne označené. Fluorescenčný signál je 

pri analýze zachytený laserom. Na označenie PCR produktu sa využívajú fluorescenčne značené 

primere, ktoré použijeme pri PCR. Keďže každý mikrosatelitový lokus je označený iným 

fluorescenčným farbivom, môžeme v jednej PCR zmesi amplifikovať viacero lokusov naraz 

(multiplexová PCR). Fragmentačnou analýzou v sekvenátore potom zisťujeme presné veľkosti alel, 

no nie ich sekvenciu (t. j. poradie báz) ako je tomu pri sekvenčnej analýze. Výsledkom analýzy 

mikrosatelitov sú genotypy jedincov vo viacerých lokusoch, ktoré následne vstupujú do štatistických 

analýz. 

1.6 AFLP 

Metóda AFLP (Amplified Fragment Length Polymorphism, polymorfizmus dĺžky amplifikovaných 

fragmentov) kombinuje štiepenie DNA restrikčnými endonukleázami (RFLP) a PCR. Táto metóda 

generuje pre každého analyzovaného jedinca špecifický vzor viacerých fragmentov, ktoré sa považujú 

za dominantné, jadrové a selekčne neutrálne (s výnimkami podobne ako pri mikrosatelitoch). 

Výhodou metódy je jej pomerne vysoká presnosť a reprodukovateľnosť (t. j. pri opakovanej analýze 

toho istého jedinca získame rovnaký vzor fragmentov), vysoké množstvo analyzovaných fragmentov 

(spravidla stovky) a fakt, že o genóme študovaného druhu nemusíme mať žiadne informácie. 

Nevýhodou metódy je nižší stupeň polymorfizmu v porovnaní s mikrosatelitmi a fakt, že nepoznáme 

pôvod fragmentov. Nevieme kde v genóme ležia, či sú fragmenty rovnakej veľkosti pri dvoch rôznych 
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1

DNA štiepenie EcoRI a MseI

E
E

M
M

E
M restrikčné fragmenty

ligácia adaptérov

5` – CTCGTAGACTGCGTACCAATTC
3` – CATCTGACGCATGGTTAAG 

TTACTCAGGACTCAT – 3`
AATGAGTCCTGAGTAGCAG – 5`

EcoRI adaptér

MseI adaptér

preselektívna PCR

selektívna PCR

5` – CTCGTAGACTGCGTACCAATTC
3` – CATCTGACGCATGGTTAAG 

TTACTCAGGACTCAT – 3`
AATGAGTCCTGAGTAGCAG – 5`

*GACTGCGTACCAATTC(+1-3)

(+1-3)AATGAGTCCTGAGTAGCAG*

5` – CTCGTAGACTGCGTACCAATTC
3` – CATCTGACGCATGGTTAAG 

TTACTCAGGACTCAT – 3`
AATGAGTCCTGAGTAGCAG – 5`

EcoRI primer GACTGCGTACCAATTC(+n)

(+n)AATGAGTCCTGAGTAGCAG MseI primer 

kapilárová elektroforéza

* = fluorescenčne značený primer

 

Obr. 7 Analýza AFLP. Genomická DNA je štiepená dvomi restrikčnými enzýmami (napr. EcoRI a 

MseI), ktoré vytvoria tri typy fragmentov (fragmenty štiepené len EcoRI, len MseI a obomi 

enzýmami). V druhom kroku sa ku fragmentom štiepeným obomi enzýmami liguje adaptér EcoRI a 

MseI. Sekvencia adaptéru je na konci komplementárna k sekvencii štiepeného miesta (pre EcoRI to je 

3’-TTAA-5’, pre MseI 5’-TA-3’). V treťom kroku prebehne preselektívna PCR amplifikácia s 

primerami EcoRI a MseI, ktoré zahŕňajú sekvenciu adaptéra, restrikčného miesta a jedného ďalšieho 

nukleotidu [na obrázku označeného ako (+n)]. Následným krokom je selektívna amplifikácia s 

fluorescenčne značenými primermi (označené ako *), ktorých sekvencia zahŕňa sekvenciu 

preselektívneho primeru a ďalšieho jedného až troch nukleotidov [označené ako (+1-3)]. Výsledkom 

je zmes fluorescenčne značených fragmentov, ktoré sa následne analyzujú kapilárovou elektroforézou 

v automatickom sekvenátore. Upravené podľa práce Kumar et al. (2013). 

druhoch skutočne homologické alebo či náhodou istý fragment nepochádza napr. z krvného parazita 

študovaného druhu. Napriek nižšiemu polymorfizmu a neznámemu pôvodu fragmentov sú medzi 

študovanými druhmi či populáciami výrazné rozdiely poukazujúce na dobrú využiteľnosť metódy.   

Samotná analýza AFLP má štyri základné kroky (obr. 7): 

1. Štiepenie genómovej DNA dvomi restrikčnými endonukleázami (napr. EcoRI a MseI), z ktorých 

jedna štiepi DNA často (sekvencia, ktorú enzým rozpoznáva je v genóme častá), druhá menej často 

(sekvencia, ktorú enzým rozpoznáva je v genóme relatívne zriedkavá). Výsledkom štiepenia je 

veľké množstvo fragmentov s lepivými prečnievajúcimi koncami (sticky ends). 
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2. Ligácia adaptérov na prečnievajúce konce fragmentov. Adaptéry sú krátke syntetické 

oligonukleotidy, ktoré sa pomocou enzýmu T4 DNA ligázy prilepia (ligujú) na prečnievajúce 

konce fragmentov. 

3. Preselektívna PCR s využitím primerov, ktorých sekvencia pozostáva so sekvencie adaptéru, 

restrikčného miesta a jedného ďalšieho nukleotidu. Preselektívnou PCR sa zredukuje veľké 

množstvo fragmentov vytvorených po enzymatickom štiepení DNA. 

4. Selektívna PCR s využitím primerov, ktoré zahŕňajú sekvenciu preselektívneho primeru a jedného 

až troch ďalších nukleotidov. Výsledkom selektívnej PCR je ďalšia redukcia počtu fragmentov. 

Primery selektívnej PCR sú fluorescenčne značené, čím je fluorescenčne označený aj PCR produkt. 

To umožňuje analýzu dĺžky fragmentov kapilárovou elektroforézou v automatickom sekvenátore 

podobne ako pri mikrosatelitoch.  

Výsledkom analýzy sú desiatky až stovky fragmentov, ktoré tvoria špecifický vzor pre každého 

jedinca. Jedince v rámci jednej populácie, resp. druhu majú tieto vzory podobnejšie ako jedince z 

dvoch geneticky odlišných populácií, resp. druhov. Pri vyhodnocovaní výsledkov skórujeme 

prítomnosť (1) a neprítomnosť (0) daného fragmentu, takže výsledkom je matica jednotiek a núl, z 

ktorej môžeme vypočítať genetické vzdialenosti medzi operačnými taxonomickými jednotkami (OTU) 

a na ich základe skonštruovať fylogenetické stromy alebo analyzovať dáta pomocou Bayesovských 

metód. AFLP markery majú využitie prevažne vo fylogeografii a populačnej genetike druhov, ktorých 

genóm nie je preskúmaný.  

1.7 RAD sekvenovanie 

Metóda RAD sekvenovania (RAD-sequencing alebo RAD-seq, Restriction Site Associated DNA 

sequencing) kombinuje enzymatické štiepenie genómovej DNA, PCR a nové generácie sekvenovania. 

Odhaľuje tisícky jednonukleotidových polymorfizmov označovaných ako SNPs (Single Nucleotide 

Polymorphism), ktoré vznikajú bodovými mutáciami v primárnej štruktúre DNA. SNPs sú 

kodominantné markery so širokým využitím, pričom RAD sekvenovanie je len jedna z techník na ich 

detekciu. Výhodou RAD sekvenovania je obrovské množstvo dát, vďaka ktorým sú štatistické analýzy 

veľmi robustné. Metóda má široké uplatnenie, avšak najvyššiu efektivitu dosahuje pri riešení 

fylogenetických, biogeografických a populačno-genetických otázok na vnútrodruhovej úrovni alebo 

úrovni blízko príbuzných druhov, vrátane štúdia hybridizácie a hybridných zón. Technické 

podrobnosti, modifikácie a aplikácie RAD sekvenovania sú uvedené v prehľadovom článku autorov 

Andrews et al. (2016). 
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Technika zahŕňa niekoľko krokov uvedených na obrázku 8: 

A. Genómová DNA je štiepená jedným alebo dvomi restrikčnými enzýmami (napr. SbfI).  

B. Na poštiepené fragmenty je ligovaný adaptér P1 so špecifickou sekvenciou (značkou) 

označovanou ako molekulárny identifikátor (MID, na obr. 8 je to sekvencia CGATA). Každá 

analyzovaná vzorka má iný MID.  

C. Vzorky z viacerých jedincov (líšiacich sa MID) sú zlúčené a fragmenty sú náhodne poštiepené 

napr. sonikátorom, prístrojom štiepiacim DNA na menšie fragmenty pomocou ultrazvuku. Len 

časť takto vzniknutých fragmentov pritom obsahuje restrikčné miesto a adaptér P1. 

D. Na fragmenty je ligovaný adaptér P2. Tento adaptér má tzv. divergujúci koniec. 

E. PCR amplifikácia s primerami P1 a P2 a následné prečistenie PCR produktov pre odstránenie 

primerov a adaptérov. Overenie kvality a kvantity DNA knižnice. 

F. Bioinformatická separácia vzoriek s odlišnými MID a identifikácia jednonukleotidových 

polymorfizmov (SNPs, na obr. 8 podčiarknutý polymorfizmus C/G). 

G. Na identifikáciu SNPs sú využívané rôzne platformy nových generácií sekvenovania, napr. 

Illumina. Sekvenovanie môže prebiehať len z jednej strany (single-end) alebo z oboch strán 

(paired-end). V závislosti od použitej metódy získame sekvencie s dĺžkou od 100 do 500 

bázových párov (napr. obr. 8 je to približne 400 bp). 

 

Bioinformatická analýza je pomerne komplikovaný proces pozostávajúci z viacerých krokov (nie sú 

na obr. 8 vyznačené). Najdôležitejšie sú rozbaľovanie (demultiplexovanie) súborov, kontrola kvality 

sekvencií, vyradenie nekvalitných sekvencií, triedenie jednotlivých sekvencií na základe MID, 

zoradenie (alignment) oproti referenčnému genómu alebo de novo zoradenie, tvorba jednotlivých 

lokusov, vytvorenie katalógu lokusov a priradenie našich vzoriek k jednotlivým lokusom a konečná 

filtrácia dátového súboru (chýbajúce dáta, frekvencia vzácnych alel a pod.) Bioinformatická analýza 

môže byť vykonaná napr. v programe STACKS (Catchen et al. 2013). Po vytvorení finálnych dátových 

matíc možno začať s fylogenetickými či populačno-genetickými analýzami. 

 



 

20 

 

  

Obr. 8 RAD sekvenovanie. Pre bližší opis metódy viď text. Prevzaté z práce Davey & Blaxter (2010).



 

21 

 

1.8 Hlavný histokompatibilný komplex (MHC) 

Väčšina markerov používaných v molekulárnej ekológii je selekčne neutrálnych. Odzrkadľujú tak 

vplyv genetického driftu, toku génov, neutrálnu genetickú variabilitu či biogeografické procesy 

vysvetľujúce geografické rozmiestnenie fylogenetických línií. Na štruktúru populácií však výrazne 

vplýva aj selekcia (prírodný výber), pričom štruktúra populácií v neutrálnych genetických markeroch 

môže byť diametrálne odlišná od tej, ktorá je skúmaná prostredníctvom markerov pod selekciou. 

Predstavme si skupinu populácií, ktoré sú výrazne diferencované na základe neutrálnych jadrových 

znakov a tok génov medzi nimi je striktne obmedzený. Tieto populácie však nemusia vykazovať 

žiadnu štruktúrovanosť (diferenciáciu) v géne, ktorého alely sú selektované na prítomnosť napr. istého 

parazita. Pokiaľ v každej skúmanej populácii prevláda ten istý genotyp parazita, tak v každej populácii 

bude zrejme selektovaná tá istá alela. Populácie sa preto v tomto géne nebudú výrazne odlišovať. 

Možný je aj opačný scenár, pri ktorom máme napr. jednu horskú a jednu nížinnú populáciu. 

Medzipopulačný tok génov v neutrálnych lokusoch môže byť pomerne intenzívny, no populácie sa 

môžu výrazne odlišovať v géne súvisiacom (asociovanom) s nadmorskou výškou. V horskej populácii 

bude selektovaná iná alela ako v populácii nížinnej. Medzi populáciami nastane diferenciácia v géne 

pod selekciou napriek istej úrovni disperzie a toku génov. 

Jednou skupinou molekulárnych markerov pod selekciou sú gény génovej rodiny hlavného 

histokompatibilného komplexu (Major Histocompatibility Complex, MHC, u ľudí nazývaný 

Human Leukocyte Antigen, HLA). Gény MHC sú prítomné v genóme všetkých stavovcov, kde kódujú 

proteíny imunitného systému. Hlavnou funkciou týchto proteínov, umiestnených na povrchu buniek, je 

viazať na seba peptidy patogéna a následne takto vytvorený komplex prezentovať T-lymfocytom. 

Génová rodina MHC je rozdelená do troch skupín I, II a III, pričom v molekulárnej ekológii sa najviac 

využívajú gény skupiny II (napr. gén DRB). Okrem samotných funkčných génov obsahuje génová 

rodina aj veľa paralogických pseudogénov, ktoré vznikli v evolúciu génovou duplikáciou. Na fakt, že 

gény MHC sú pod selekciou upozorňuje zdieľanie medzidruhového polymorfizmu, pri ktorom sú tie 

isté, pozitívne selektované alely, prítomné v genofonde viacerých druhov. Ďalšou indíciou selekcie je 

pomer synonymných a nesynonymných mutácií. Synonymné bodové mutácie v primárnej štruktúre 

DNA nevedú k zámene aminokyselín v proteíne, ktorý je daným génom kódovaný. Naopak pri 

nesynonymných mutáciach nastáva zámena jednej aminokyseliny za druhú. Gény, ktoré sú pod 

selekciou, práve tak ako gény MHC, vykazujú viac nesynonymných ako synonymných mutácií. 

Pozoruhodnou vlastnosťou génov MHC je ich vysoký stupeň polymorfizmu. Napríklad v ľudskej 

populácii má gén DRB1 vyše 800 alel. Tento vysoký polymorfizmus býva vysvetľovaný veľkým 

množstvom patogénov a parazitov, ktoré sa v prírodných populáciách vyskytujú (viac alel „zachytí“ 

viac patogénov) a sexuálnou selekciou (napr. pri myšiach Mus musculus si samičky s istými alelami 

vyberajú prednostne samce s inými alelami, čo vedie k vysokému polymorfizmu). Na udržiavaní 
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vysokého polymorfizmu sa pritom podieľa selekcia závislá na frekvencii (frequency-dependent 

selection) a selekčná výhoda heterozygotov (heterozygote advantage). Pri selekcii závislej na 

frekvencii závisí reprodukčná zdatnosť (fitness) fenotypu (a jemu zodpovedajúcemu genotypu) od 

jeho frekvencie v populácii. Predstavme si situáciu, keď sa v populácii vyskytuje istý parazit. Ten 

decimuje najfrekventovanejší genotyp hostiteľa (v skutočnosti fenotyp pretože selekcia pôsobí na istý 

fenotypový prejav). Minoritné genotypy hostiteľa majú preto selekčnú výhodu, nie sú parazitom tak 

často infikované a v ďalšej generácii budú početnejšie. Naopak, vysokofrekventovaný genotyp 

hostiteľa v jednej generácii bude minoritný v ďalších generáciách. Pozitívnou selekciou minoritných 

genotypov a negatívnou selekciou tých majoritných je v populácii dlhodobo udržiavaný vysoký 

polymorfizmus. Pri druhom mechanizme, selekčnej výhode heterozygotov, je reprodukčná zdatnosť 

heterozygotov vyššia ako homozygotov. Napríklad dve alely prítomné v istom MHC géne 

heterozygota „zachytia“ viac patogénov ako jedna alela homozygota, čím získava heterozygot 

selekčnú výhodu. Nízka variabilita v génoch MHC bola zistená napr. pri gepardoch alebo tatranských 

kamzíkoch, ktorých populácie sú nízkopočetné a v minulosti prešli bottleneckom. Tieto populácie tak 

môžu byť náchylné na potenciálne nové patogény a parazity, ktoré sa do populácií týchto druhov 

dostanú alebo mutáciami vzniknú (napr. vírusy).  

1.9 Zhrnutie kapitoly 

• Molekulárne markery sú variabilné úseky DNA alebo proteínov, ktoré sú využiteľné pri štúdiu 

voľne žijúcich organizmov.  

• Jadrové markery lokalizované na autozómoch, pohlavných chromozómoch a mtDNA majú odlišnú 

evolúciu, mutačnú rýchlosť, dedičnosť a sú rôznym spôsobom ovplyvnené efektívnou veľkosťou 

populácie, genetickým driftom a selekciou. 

• Pri štúdiu jedincov, populácií a blízko príbuzných druhov sa využívajú markery s vysokou 

mutačnou rýchlosťou ako napr. jadrové mikrosatelity, AFLP markery, SNP markery alebo 

maternálne dedená mtDNA. Pri štúdiu fylogeneticky vzdialenejších taxónov sa využívajú 

konzervatívne sekvencie. 

• Metódy nových generácií sekvenovania (NGS) umožňujú skenovať celý genóm a aplikovať stovky 

až tisícky lokusov pri štúdiu nemodelových druhov organizmov. Jednou zo sľubných metód 

v molekulárnej ekológii je metóda RAD sekvenovania. 

• Okrem selekčne neutrálnych markerov sa v molekulárnej ekológii využívajú ako markery pod 

selekciou, napr. génová rodina MHC. 
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2 Genetická diverzita populácií 

Predmetom tejto kapitoly sú procesy odohrávajúce sa v populáciách a ovplyvňujúce ich genetickú 

diverzitu. Budeme hovoriť o Hardy-Weinbergovej rovnováhe, parametroch genetickej diverzity, 

genetickom drifte, efektívnej veľkosti populácie, bottlenecku, inbrídingu a selekcii. Napriek tomu, že 

prevažná väčšina prírodných populácií nie je izolovaná od iných populácií, všetky spomínané procesy 

sa odohrávajú v rámci populácií. Ďalším významným procesom, ktorý naopak pôsobí medzipopulačne 

je tok génov preberaný v nasledujúcej kapitole. Vnútropopulačné procesy spolu s tokom génov riadia 

genetickú štruktúru populácií.  

2.1 Populácia a Hardy-Weinbergova rovnováha 

Populácia je definovaná ako skupina jedincov jedného druhu, ktoré sa medzi sebou môžu potenciálne 

páriť (krížiť), a ktoré obývajú isté geograficky vymedzené územie. Predstavme si napr. druh striktne 

viazaný na vodu, ktorého príslušníci obývajú izolované jazierka. Za ideálnych okolností (pri vylúčení 

aktívnej či pasívnej disperzie) predstavuje každé jazierko jednu uzavretú populáciu. V prírode sa však 

zriedkakedy stretávame s jednoznačne uzavretými populáciami a preto je definovanie ich hraníc 

väčšinou komplikovanejšie, závislé na toku génov medzi lokalitami výskytu. Dôležitá je tiež 

podmienka potenciálneho párenia medzi jedincami. Migrujúce druhy, napr. vtákov, tvoria populácie v 

čase a mieste párenia, no ich zoskupenia na zimoviskách nemožno definovať ako populácie, pretože sú 

tvorené jedincami pochádzajúcimi z viacerých reprodukčných populácií. Rovnako sa za populáciu 

podľa vyššie uvedej definície nedajú považovať spoločenstvá viacerých klonov, rozmnožujúce sa 

nepohlavne (napr. partenogenézou). Medzi klonmi totiž neprebieha pohlavné rozmnožovanie a 

výmena genetickej informácie, čím sú klony reprodukčne izolované.  

Kľúčovým teorémom v populačno-genetických štúdiách, od ktorého sa odvíja hodnotenie genetickej 

diverzity je Hardy-Weinbergova rovnováha (Hardy-Weinberg equilibrium, HWE). Teorém bol 

pomenovaný podľa britského matematika G. H. Hardyho a nemeckého lekára W. Weinberga, ktorí ho 

nezávisle na sebe formulovali a publikovali v roku 1908. HWE vyjadruje vzťah medzi frekvenciou 

alel a genotypov v ideálnej populácii. Ako príklad uveďme lokus s dvomi alelami A a a. Pri dvoch 

alelách môžu v populácii existovať tri rôzne genotypy - homozygoty AA, aa a heterozygoty Aa. Keď 

frekvenciu alely A označíme p a frekvenciu alely a označíme q, tak platí: 

p + q = 1  

Frekvencia jednotlivých genotypov v populácii potom bude AA = p2, aa = q2, Aa = 2pq, pričom aj 

frekvencia genotypov, podobne ako frekvencia alel sa rovná jednej, teda: 

 p2 + 2pq + q2 = 1  
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Obr. 9 Hardy-Weinbergova rovnováha. Frekvencie genotypov AA, Aa a aa v populácii závisia od 

frekvencie alel A a a. 

Na základe frekvencie alel v populácii tak možeme predpovedať frekvenciu genotypov. Ak je napr. 

frekvencia oboch alel 0,5, tak frekvencia genotypov bude AA = p2 = 0,25, aa = q2 = 0,25, Aa = 2pq = 

0,50. Inak povedané v populácii bude zastúpených 25 % homozygotov AA a aa, a 50 % heterozygotov 

(obr. 9). Ak by bola frekvencia alely A 0,9 a frekvencia alely a 0,1, v populácii by bolo 81 % 

homozygotov AA, 1 % homozygotov aa a 18 % heterozygotov. Pri vyššom počte alel na lokus sa na 

výpočet frekvencie alel a genotypov používajú populačno-genetické softvéry (napr. GenePop, FStat, 

GenAlEx a mnohé ďalšie). Na štatistické testovanie odchýlky od HWE možno použiť chi-kvadrát test 

(chi-squared test), pri vyššom počte alel na lokus sa odporúča Fisherov test (Fisher`s exact test).  

HWE vychádza z existencie tzv. ideálnej populácie, ktorá musí spĺňať nasledovné predpoklady: 

• panmixia - náhodné rovnako pravdepodobné párenie medzi ktorýmkoľvek samcom a samicou  

• žiadny genotyp nie je pozitívne alebo negatívne selektovaný 

• veľkosť populácie je nekonečná 

• populácia je uzavretá a nie je ovplyvnená disperziou z iných populácií 

• vznik nových mutácií (alel) v populácii, ktoré by narúšali frekvenciu už existujúcich alel, je 

zanedbateľný 

• lokus sa riadi Mendelovskou dedičnosťou - voľná segregácia alel z rodičov na potomkov a 

dedičnosť jedného znaku nie je ovplyvnená dedičnosťou znaku iného 

V prírode sa však s ideálnymi populáciami prakticky nestretávame. Páry v populácii nevznikajú 

náhodne a s rovnakou pravdepodobnosťou, ale sú ovplyvnené samčím či samičím výberom, pričom 

len malá časť jedincov vôbec predá svoje gény do ďalšej generácie. Mnohé lokusy sú v prírodných 
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populáciách pod selekciou a rôzne genotypy majú rôzne fitness. Populácie majú obmedzenú 

početnosť, nie sú izolované od iných populácií a prebieha medzi nimi výmena jedincov (disperzia). 

Rovnako vznik nových alel mutáciami je z dlhodobého hľadiska prirodzený. V istých lokusoch môže 

byť tiež narušená voľná segregácia alel. Napríklad pri meiotickom ťahu sa počas meiózy do gamét 

dostáva prednostne istá alela na úkor alely inej, čo zvyšuje frekvenciu uprednostňovanej alely v 

nasledujúcej generácii. Pri populačno-genetickej analýze sa preto pýtame či je istý lokus (lokusy) v 

Hardy-Weinbergovej rovnováhe a ak nie, čo mohlo viesť k jej vychýleniu. 

K hlavným príčinám odchýlky od HWE patrí: 

• asortatívne párenie, pri ktorom si jedno z pohlaví vyberá opačné pohlavie podľa prítomnosti istého 

geneticky kódovaného znaku (napr. samice si prednostne vyberajú samcov s alelou A. Táto alela 

však musí mať istý fenotypový prejav). 

• hybridizácia - medzidruhové kríženie sa prejavuje nadbytkom heterozygotov 

• selekcia proti niektorým genotypom, ktoré budú v populácii menej zastúpené 

• disperzia jedincov z inej, geneticky odlišnej populácie 

• inbríding (príbuzenské kríženie) zvyšujúce podiel homozygotov v populácii 

Okrem týchto príčin, ktoré majú reálny základ v skúmaných populáciách, môže byť odchýlka od HWE 

spôsobená chybami vo vzorkovaní a v prípade mikrosatelitových lokusov prítomnosťou nulových alel 

(viď nižšie). Čím vyššia je variabilita v skúmanom lokuse (t. j. čím viac alel v lokuse zistíme), tým 

viac jedincov by sme mali vyšetriť za účelom presného odhadu frekvencie genotypov a testovania 

HWE. Chyby pri vzorkovaní sa môžu prejaviť tzv. Wahlundovým efektom. Vzniká vtedy, keď dve 

geneticky odlišné populácie (líšiace sa frekvenciou alel) vzorkujeme ako jednu populáciu, inak 

povedané predpokladáme, že dve vzorkované lokality predstavujú jednu populáciu. V každej z týchto 

dvoch populácií je HWE, no keď jedince z oboch analyzujeme spolu, zistíme, že v zmiešanej vzorke je 

nedostatok heterozygotov. Nesprávne potom vyhodnotíme, že nami hodnotená populácia (v 

skutočnosti dve odlišné populácie) nie je v HWE. V prípade mikrosatelitových lokusov môže byť 

nadbytok homozygotov spôsobený prítomnosťou nulových alel. Nulové alely sú alely, ktoré sa pri 

PCR neamplifikujú v dôsledku mutácie v mieste nasadania primeru. Heterozygot s jednou nulovou 

alelou sa potom prejavuje ako homozygot, pretože nulová alela sa neamplifikuje. Prítomnosť nulových 

alel však spravidla ovplyvňuje len časť analyzovaných lokusov, t. j. len v nich zistíme nadbytok 

homozygotov. Vo väčšine analyzovaných lokusov, nezaťažených nulovými alelami, by sme naopak 

mali zistiť Hardy-Weinbergovu rovnováhu. Odlíšenie chýb pri vzorkovaní, nulových alel a reálnych 

procesov vedúcich k odchýlkam od HWE je však v praxi pomerne náročné. Pomôcť nám môžu 

programy ako MicroChecker odhadujúce frekvenciu nulových alel z mikrosatelitových genotypov. 
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2.2 Parametre genetickej diverzity 

Na hodnotenie genetickej diverzity v populáciách sa používa niekoľko parametrov. Priemerný počet 

alel na lokus (A) je aritmetickým priemerom počtu alel na všetkých analyzovaných lokusoch [príklad: 

lokus A – 5 alel, lokus B – 3 alely, lokus C – 6 alel, lokus D – 8 alel, priemerný počet alel na lokus je 

(5 + 3 + 6 + 8) / 4 = 5,5]. Ak porovnávame viacero populácií, počty analyzovaných jedincov 

v jednotlivých populáciách by mali byť približne vyrovnané. V opačnom prípade je priemerný počet 

alel na lokus podhodnotený v populáciách s malým počtom vzoriek. Ak máme nevyrovnané počty 

vzoriek v populáciách, môžeme namiesto priemeru použiť tzv. alelovú bohatosť (allelic richness, 

AR), ktorá prepočíta počty alel podľa populácie s najmenším počtom analyzovaných vzoriek a nie je 

preto zaťažená nevyrovnaným počtom jedincov v populáciách. Genetickú unikátnosť populácie 

odzrkadľuje počet privátnych alel, teda alel, ktoré sa vyskytujú v jednej no nie v iných populáciách. 

Ďalším ukazovateľom genetickej diverzity je podiel polymorfných lokusov (P). Za polymorfný sa 

považuje lokus, v ktorom sú zaznamenané dve a viac alel. Lokusy s jednou alelou sa označujú ako 

monomorfné. 

S HWE úzko súvisí parameter pozorovaná heterozygotnosť (HO), ktorý vyjadruje frekvenciu 

heterozygotov v populácii, t. j. počet heterozygotov v jednom lokuse delený celkovým počtom 

jedincov. Očakávaná heterozygotnosť (HE) vyjadruje frekvenciu heterozygotov za predpokladu 

HWE. V ideálnej populácii by mali oba parametre dosahovať približne rovnaké hodnoty. Nižšia HO 

v porovnaní s HE naznačuje narušenie HWE a nedostatok heterozygotov v populácii. Génová 

diverzita (h) je veličina podobná očakávanej heterozygotnosti a vyjadruje pravdepodobnosť, že dve 

náhodne vybrané alely z populácie budú vzájomne odlišné. V porovnaní s HE je menej zaťažená 

počtom analyzovaných vzoriek. V populácii náhodne sa páriacich jedincov sa hodnota génovej 

diverzity rovná hodnote očakávanej heterozygotnosti. Všetky tri spomínané parametre sú najskôr 

počítané pre každý jeden lokus a následne môžu byť ich hodnoty spriemerované pre všetky lokusy 

v populácii. 

Pri hodnotení genetickej diverzity na základe mtDNA počítame haplotypovú diverzitu (zvykne byť 

označovaná ako h, podobne ako génová diverzita), ktorá vyjadruje počet a frekvenciu odlišných 

mtDNA haplotypov v populácii. V prípade, že má veľa jedincov v populácii unikátne haplotypy, 

dosiahne haplotypová diverzita svoju maximálnu hodnotu 1. Odporúča sa preto aplikovať ďalšiu 

štatistiku a tou je nukleotidová diverzita (π), ktorá vyjadruje priemerný rozdiel v počte nukleotidov 

(divergenciu) medzi sekvenciami DNA v populácii. V prípade mtDNA sa počíta z frekvencie 

haplotypov a ich divergencie a určuje tak pravdepodobnosť, že dva náhodne vybrané homologické 

nukleotidy (t. j. nukleotidy na tej istej pozícii v rôznych sekvenciách) budú identické. 
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Hodnoty genetickej diverzity výrazne závisia od použitých markerov a preto je nevyhnutné na 

tento fakt prihliadať pri porovnávaní populácií naprieč rôznymi štúdiami. Jednotlivé markery majú 

jednak rôzne mutačné tempo, jednak sa odlišujú svojou dedičnosťou a evolúciou. Napríklad v 

minulosti veľmi často využívané alozýmy vykazujú relatívne nízku mutačnú rýchlosť a génová 

diverzita odhadnutá na ich základe môže byť rádovo nižšia ako génová diverzita odhadnutá na základe 

vysoko variabilných a rýchlo mutujúcich mikrosatelitov. Pri hodnotení genetickej diverzity na základe 

uniparentálnych markerov (napr. mtDNA) treba prihliadať k ich haploidnej a klonálnej dedičnosti, 

nižšej efektívnej veľkosti a teda vyššej senzitívnosti ku genetickému driftu a bottlenecku. V ideálnom 

prípade je vhodné v rámci populácie skúmať rôzne molekulárne markery (napr. mtDNA a 

mikrosatelity alebo SNP) a porovnať ich vzory. Dôležitou podmienkou pri analýze je tiež voľná 

rekombinácia jadrových markerov, inak povedané lokusy by nemali byť vo vzájomnej väzbe 

označovanej ako väzbová nerovnováha (linkage disequilibrium). K tej najčastejšie dochádza keď 

lokusy ležia vo fyzickej väzbe na jednom chromozóme a neprebieha medzi nimi rekombinácia. 

Lokusy sa tak dedia en block a ich dedičnosť nie je vzájomne nezávislá. Testovanie väzbovej 

rovnováhy (linkage equilibrium) medzi lokusmi by malo predchádzať rutinnej aplikácii markerov v 

skúmaných populáciách. Pokiaľ sa zistí, že dva lokusy sú vo väzbe, jeden z nich by mal byť zo štúdie 

vylúčený.  

2.3 Faktory ovplyvňujúce genetickú diverzitu populácií 

Medzi základné faktory ovplyvňujce genetickú diverzitu populácií patrí: 

• genetický drift a s ním súvisiaca efektívna veľkosť populácie (Ne) 

• bottleneck a efekt zakladateľa 

• selekcia 

• spôsob rozmnožovania a polyploidia 

• inbríding 

2.3.1 Genetický drift a efektívna veľkosť populácie 

Genetický drift predstavuje spolu s tokom génov a selekciou dôležitý mechanizmus formujúci 

genetickú štruktúru populácií. Je to na rozdiel od selekcie náhodný proces, ktorého výsledkom sú 

zmeny vo frekvenciách alel medzi generáciami. Princípom genetického driftu je fakt, že len časť 

jedincov sa v populácii rozmnoží a predá svoje gény do ďalšej generácie. Pre zjednodušenie si 

predstavme, že máme v populácii červené a modré alely s frekvenciou 50 %. Vplyvom náhody sa v 

danom roku rozmnoží väčšina jedincov nesúsich červené alely, takže v nasledujúcej generácii bude 
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Obr. 10 Zmeny vo frekvenciách alel vplyvom genetického driftu v populáciách s rôznou početnosťou. 

V málo početných populáciách nastáva pomerne rýchlo zafixovanie jednej alely (100% frekvencia), vo 

veľkých populáciách frekvencie alel fluktuujú. 

frekvencia červených alel v populácii vyššia. Posun vo frekvencii alel však nie je spôsobený rozdielmi 

v ich selekčnej hodnote a žiadny genotyp nie je selektovaný. Posun vo frekvencii alel je len 

výsledkom náhody a vyplýva z rozdielu medzi teoreticky takmer nekonečným počtom genotypov, 

ktoré môžu vzniknúť v jednej generácii a výrazne nižším počtom reálne vznikajúcich genotypov 

(zďaleka nie všetky jedince prenesú gény do ďalšej generácie). Ak by sme si zobrali hypotetickú a v 

reálnych populáciách veľmi nepravdepodobnú situáciu, že sa v danej generácii rozmnožia všetky 

jedince, tak by žiadny medzigeneračný posun vo frekvenciách alel nenastal. Výrazný posun v 

alelových frekvenciách nastáva hlavne v malých populáciách, vo veľkých (početných) populáciách 

genetický drift pôsobí tiež, ale jeho intenzita je nižšia (obr. 10). V nekonečne veľkých populáciách 

frekvencia alely fluktuuje, no alela sa nezafixuje (o zafixovaní alely v populácii hovoríme vtedy keď 

dosiahne frekvenciu 100 %, inak povedané všetky ostatné alely z populácie vymiznú). 

Pravdepodobnosť fixácie alely závisí od jej počiatočnej frekvencii v populácii. Ak by sme rozdelili 

veľkú populáciu, v ktorej je frekvencia alely A 0,9 a alely a 0,1 na sto malých populácií, tak za 

dostatočne dlhú dobu by sa alela A zafixovala približne v 90 populáciách, alela a v 10 populáciách. 

Pravdepodobnosť fixácie novej neutrálnej mutácie (resp. alely vzniknutej mutáciou) je 1/2Ne pre 

jadrový genóm diploidného organizmu a 1/Nef pre mtDNA diploidného organizmu, kde Ne je efektívna 

veľkosť populácie a Nef je efektívna veľkosť populácie samíc (obr. 11). Doba, za ktorú nastane 

fixácia novej mutácie je 4Ne generácií pre jadrový a 2Ne generácií pre mitochondriálny genóm. Čím 

je teda efektívna veľkosť populácie väčšia, tým má novovzniknutá mutácia menšiu pravdepodobnosť 

zafixovať sa a tým dlhší čas bude na zafixovanie potrebný. Zo vzťahov uvedených vyššie ďalej 
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Obr. 11 Pravdepodobnosť fixácie novovzniknutej neutrálnej mutácie je nepriamo úmerná efektívnej 

veľkosti populácie (Ne). Zároveň je pravdepodobnosť fixácie vyššia v prípade haploidne 

a matrilineárne dedenej mtDNA v porovnaní s jadrovým genómom. Pravdepodobnosť fixácie alel 

odráža stratu neutrálnej genetickej diverzity v populácii vplyvom genetického driftu. Upravené 

podľa práce Freeland et al. (2011). 

vyplýva, že pravdepodobnosť fixácie novej mutácie (haplotypu) v mtDNA je vyššia a  je daná len 

efektívnou veľkosťou populácie samíc. Rovnako rýchlosť fixácie nového haplotypu v mtDNA je 

vyššia pri porovnaní s jadrovými znakmi. 

Genetický drift vedie ku znižovaniu genetickej diverzity predovšetkým v malých populáciách. 

Keďže ide o proces náhodný, zvyšuje sa ním odlišnosť (genetická diferenciácia) populácií. V 

každej z populácií totiž nastáva fixácia iných alel. Protichodnými procesmi zvyšujúcimi genetickú 

diverzitu je mutagenéza (vznik nových mutácií) a tok génov medzi populáciami.  

Intenzita genetického driftu, ako už bolo povedané, závisí od efektívnej veľkosti populácie (Ne). Tá 

vyjadruje počet jedincov, ktoré predajú svoje gény do ďalšej generácie. Ne tak vyjadruje mieru 

(rýchlosť), s akou dochádza k poklesu genetickej diverzity vplyvom pôsobenia driftu. Čím menšia je 

Ne, tým rýchlejšie nastáva fixácia alel a tým rýchlejšie sa genetická diverzita stráca (obr. 11). Pri 

odhade Ne v prírodných populáciách môžeme odhadnúť jej absolútnu hodnotu alebo pomer efektívnej 

veľkosti a tzv. cenzusovej veľkosti populácie (Nc) danej celkovým počtom jedincov v populácii. V 

ideálnej populácii je tento pomer 1, no v reálnych populáciách odhadnutých pre rôzne taxóny sa 

pohybuje okolo hodnoty 0,1. Ne je ovplyvnená pomerom pohlaví, variabilitou v reprodukčnom 

úspechu a fluktuáciou početnosti populácie v čase.  
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Nevyrovnaný pomer pohlaví znižuje Ne. Vyjadrený je vzťahom 

Ne = 4(Nef x Nem)/(Nef + Nem) 

kde Nef a Nem je počet samíc a samcov zapojených do reprodukcie. 

Predstavme si populáciu, ktorá má 100 jedincov, no z nich je len jedna samica. Ne takejto populácie 

bude len 3,96 jedinca. Pri hodnotení pomeru pohlaví je treba brať do úvahy tzv. efektívny pomer 

pohlaví, t. j. pomer reálne sa rozmnožujúcich samcov a samíc v danej reprodukčnej sezóne. Ten môže 

byť výrazne odlišný od pomeru pohlaví v celkovej populácii. Napríklad celkový pomer pohlaví v 

populácii ropuchy bradavičnatej (Bufo bufo) je teoreticky 1:1, no počas rozmnožovania vo vodných 

plochách výrazne dominujú samce, pretože sa na rozmnožovaní v danom roku zúčastňuje len časť 

samíc. Iná situácia je u háremových živočíchov, kde na jedného rozmnožujúceho sa samca pripadá 

niekoľko samíc. Efektívny pomer pohlaví je pri nich výrazne posunutý na stranu samíc, no len malá 

časť samcov predá svoje gény do ďalšej generácie. 

Aj keď je efektívny pomer pohlaví v populácii vyrovnaný, nie všetky jedince sa v danej reprodukčnej 

sezóne musia rozmnožiť a vyprodukovať rovnaký počet potomkov. Táto variabilita v reprodukčnom 

úspechu medzi jedincami znižuje Ne a je vyjadrená vzťahom 

Ne = (4Nc - 2)/(VRS + 2) 

kde Nc je cenzusová veľkosť populácie a VRS je variabilita v reprodukčnom úspechu.  

Príklad: V populácii A a B je odhadnutý rovnaký počet jedincov (Nc = 100), no VRS je v populácii B 

vyššie (VRS = 10) ako v populácii A (VRS = 7). 

Populácia A 

Ne = (4x100 - 2)/(7 + 2) = 44,2 jedinca 

Populácia B 

Ne = (4x100 - 2)/(10 + 2) = 33,2 jedinca 

Reprodukčný úspech jedinca je pritom daný celkovým počtom potomkov, ktoré vyprodukuje za život. 

VRS samcov je zvyčajne vyššia ako samíc, no môže byť ovplyvnená aj inými populačno-

ekologickými faktormi, ako napr. hustotou populácie. Príkladom je pstruh dúhový (Oncorhynchus 

mykiss). Keď je populačná hustota pstruhov vysoká, výber samcov zo strany samíc (female choice) je 

intenzívnejší. Samice si z množstva samcov vyberú len niektoré, čím sa zvyšuje VRS samcov a 

znižuje Ne populácie (Ardren & Kapuscinski 2003). 
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Fluktuácia početnosti populácie v čase znižuje Ne. Predpokladá sa, že ide o najdôležitejší faktor 

znižujúci Ne až o 65 % oproti teoreticky očakávanej hodnote, pretože Ne odhadovaná za obdobie 

niekoľkých generácií závisí od harmonického, nie aritmetického priemeru Ne v jednotlivých 

generáciách. Z toho vyplýva, že veľmi nízke hodnoty Ne v niektorých rokoch (napr. pri bottlenecku) 

majú nezvratný a drastický vplyv na dlhodobo nízku Ne. Efektívna veľkosť populácie ovplyvnená 

fluktuáciou početnosti je daná vzťahom 

Ne = t / (1/Nc1) + (1/Nc2) + (1/Nc3) ... + (1/Nct) 

kde t je počet generácií, počas ktorých populáciu sledujeme a Nc1, Nc2, Nc3 ... Nct je cenzusová veľkosť 

populácie v generácii 1, 2, 3 až t.  

Príklad: Ak by sme porovnali dve populácie A a B, z ktorých jedna bude mať vyrovnaný počet 

jedincov (Nc = 100) v štyroch generáciách a početnosť druhej bude kolísať, tak by sme zistili zníženú 

Ne práve v druhej populácii.  

Populácia A 

Ne = 4 / (1/100) + (1/100) + (1/100) + (1/100) = 100 jedincov 

Populácia B 

Ne = 4 / (1/100) + (1/10) + (1/50) + (1/100) = 28,6 jedincov 

2.3.2 Metódy odhadu efektívnej veľkosti populácie 

Efektívnu veľkosť populácie je možné odhadnúť dlhodobým sledovaním, pri ktorom zisťujeme koľko 

jedincov sa v populácii rozmnoží a koľko potomkov vytvoria. V prevažnej väčšine prírodných 

populácií je však takýto výskum prakticky nemožný. Odhad Ne sa preto realizuje na základe 

genetických metód. Tie sa dajú rozdeliť do dvoch skupín. Prvou skupinou sú metódy založené na 

vzorkovaní populácie len raz, druhú skupinu tvoria metódy vyžadujúce dve a viac vzorkovaní 

s časovým rozostupom niekoľkých generácií. Pokiaľ populáciu vzorkujeme len raz, možno využiť 

metódu väzbových nerovnováh (linkage disequilibrium, LD). Tá je založená na predpoklade, že 

keď relatívne málo rodičovských párov prispieva svojimi génmi do ďalšej generácie, zvyšuje sa 

pravdepodobnosť vzniku väzbových nerovnováh medzi nezávislými a voľne rekombinovateľnými 

lokusmi (pozor, LD v tomto prípade nie je výsledkom fyzickej väzby lokusov na chromozóme). Pri 

tejto metóde predpokladáme, že LD v populácii je generované vplyvom genetického driftu a ďalšie 

procesy, ktoré ho môžu vytvárať (imigrácia z geneticky odlišnej populácie, prekrývanie generácií, 

zmiešanie dvoch geneticky odlišných populácií) považujeme za zanedbateľné. Teoretické aj 

príkladové štúdie ukazujú, že aj napriek zanedbaniu týchto procesov, ktoré v prírodných populáciách 

samozrejme pôsobia, je odhad Ne prostredníctvom LD metódy pomerne spoľahlivý.  
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Obr. 12 Pri bottlenecku nastáva zníženie početnosti populácie sprevádzané stratou genetickej 

diverzity. Na obrázku sú jednotlivé alely zobrazené ako farebné guličky. Pri bottlenecku vymiznú 

z populácie niektoré vzácne alely. 

Pri druhej skupine metód vzorkujeme populáciu viackrát, pričom vzorkovania sa uskutočňujú 

v rozostupe minimálne jednej, ideálne však niekoľkých generácií. Odhad Ne je na základe zmien vo 

frekvenciách alel v čase t0, t1 až tn. Čím je zmena frekvencie alel medzi generáciami väčšia (teda čím 

intenzívnejšie v populácii pôsobí genetický drift), tým je Ne nižšia. Nevýhodou metód založených na 

opakovanom vzorkovaní populácie je časová náročnosť, predovšetkým pri druhoch s dlhou 

generačnou dobou. Na odhad Ne z viacerých časových vzoriek možeme využiť metódu maximálnej 

vierohodnosti (maximum likelihood, ML). Tá okrem výpočtu Ne umožňuje zároveň aj odhad miery 

imigrácie z okolitých populácií. Podmienkou je poznanie frekvencie alel nielen v skúmanej populácii, 

ale aj v okolitých populáciách, z ktorých mohli jedince do skúmanej populácie primigrovať.  

2.3.3 Bottleneck a efekt zakladateľa 

Bottleneck (slovensky sa zvykne označovať ako efekt lievika alebo efekt zúženého hrdla fľaše) je jav, 

pri ktorom dochádza k výraznému poklesu početnosti populácie, silnému pôsobeniu genetického driftu 

a strate genetickej diverzity (obr. 12). Redukcia genetickej diverzity pri bottlenecku pritom závisí od 

toho na akú početnosť populácia klesne a ako rýchlo zase početnosť narastie. Keď je zníženie 

početnosti len krátkodobé a nasledované jej pomerne rýchlym zvýšením, strata genetickej variability je 

menšia, ako keď je trend poklesu početnosti dlhodobý. Detekcia bottlenecku v prírodných populáciách 

nie je jednoduchá a sťažuje ju fakt, že rôzne parametre genetickej diverzity sú bottleckom ovplyvnené 

odlišne. Spravidla sa pri výraznom poklese početnosti populácia ochudobní o vzácne alely (alely 

s nízkou frekvenciou), čo sa prejaví v zníženej alelovej diverzite po bottlenecku vyjadrenej ako 

priemerný počet alel alebo alelová bohatosť. Strata alel v populácii sa môže prejaviť aj na znížení 
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očakávanej heterozygotnosti (HE), teda heterozygotnosti, ktorú by sme očakávali za predpokladu 

HWE. Vzácne alely však prispievajú len nepatrne k pozorovanej heterozygotnosti (HO), ktorá sa po 

bottlenecku nemusí buď vôbec znížiť alebo može byť v porovnaní s HE dokonca dočasne zvýšená. 

Tento fakt býva využívaný pri detekcii bottlenecku, keď máme k dispozícii vzorky len z jedného 

časového obdobia. V prípade, že populáciu ovzorkujeme pred a po znížení početnosti, možeme 

bottleneck detegovať na základe odchýlky (rozptylu) vo frekvencii alel. Čím väčšiu zmenu 

v alelových frekvenciách zistíme, tým intenzívnejší bol bottleneck. Metóda opakovaného vzorkovania 

populácie však zlyháva pri dlhodobom poklese početnosti. V takom prípade môže nastať úplná strata 

časti alel, čo znemožní výpočet odchýlky ich frekvencie. 

Špecifickým prípadom bottlenecku je efekt zakladateľa (founder effect), pri ktorom je z materskej 

populácie založená populácia dcérska. Typickým prípadom sú invázne druhy, ktoré obsadzujú nové 

lokality alebo sú na ne vysádzané. V prípade, že je zakladateľská populácia veľmi malá (napr. novú 

lokalitu osídli jedna gravidná samica), predstavuje jej genetická diverzita len časť diverzity materskej 

populácie. Opakované osídľovanie lokality, ktoré môže byť navyše z rôznych geografických oblastí 

však zamedzuje zníženie genetickej diverzity novovytvorenej populácie. 

2.3.4 Selekcia 

Prírodný výber (selekcia) pôsobí na lokusy s istým fenotypovým prejavom. Pozitívne alebo negatívne 

selektuje fenotypy, ktoré majú v danom prostredí vyššie alebo nižšie fitness (reprodukčnú zdatnosť). 

Ak je istý fenotyp pozitívne selektovaný, v nasledujúcich generáciách sa bude zvyšovať frekvencia 

alely, ktorá ho podmieňuje a naopak. Selekcia pritom pôsobí účinnejšie vo väčších populáciách, 

v menších o osude alely rozhoduje skôr náhoda, teda genetický drift.  

Kým genetický drift vedie ku zníženiu genetickej diverzity, rôzne typy selekcie môžu diverzitu 

populácií buď znižovať alebo ju udržiavať. Jednotlivé typy selekcie a ich dopad na genetickú diverzitu 

populácie sú znázornené na obrázku 13. Pri smerovanej selekcii (directional selection) sú negatívne 

selektované jedince s nízkou alebo vysokou hodnotou istého fenotypového znaku, napr. najmenšie 

alebo naopak najväčšie jedince v populácii. V nasledujúcich generáciách sa preto bude stredná 

hodnota fenotypového znaku (napr. veľkosti tela) zvyšovať (ak sú negatívne selektované jedince 

s nízkou hodnotou znaku) alebo naopak znižovať (ak sú negatívne selektované jedince s vysokou 

hodnotou znaku). Smerovaná selekcia vedie ku zníženiu genetickej diverzity v populácii. Pri 

stabilizujúcej selekcii (stabilizing selection) sú negatívne selektované jedince s nízkou a súčasne aj 

vysokou hodnotou fenotypového znaku, napr. najmenšie a zároveň najväčšie jedince v populácii. 

Stredná hodnota fenotypového znaku sa vplyvom stabilizujúcej selekcie nemení, no genetická 

diverzita sa jej pôsobením v populácii opäť znižuje. Pri dizruptívnej selekcii (disruptive alebo 

diversifying selection) sú negatívne selektované jedince so strednou hodnotou znaku, napr. jedince 
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Obr. 13 Typy selekcie a ich dopad na mieru genetickej diverzity v populácii. Krížik znamená 

negatívnu selekciu jedincov s istou hodnotou fenotypového znaku. Napr. pri stabilizujúcej selekcii sú 

negatívne selektované jedince s nízkou aj vysokou hodnotou znaku (napr. najmenšie aj najväčšie 

jedince). Prerušovaná čiara označuje strednú hodnotu znaku v generácii t0 a ukazuje ako sa táto 

hodnota zmení v dôsledku selekcie. Napríklad pri smerovanej selekcii sa stredná hodnota znaku 

v generácii t1 zvýši. 

strednej veľkosti, a pozítívne sú selektované jedince s nízkou a vysokou hodnotou znaku. Dizruptívna 

selekcia nevedie ani k výraznej zmene strednej hodnoty znaku ani ku zníženiu genetickej diverzity.  

Rovnovážna selekcia (balancing selection) je všeobecný pojem pre typ selekcie, ktorou sa 

v populácii udržiava polymorfizmus a genetická diverzita. Rozlišujú sa dva typy tejto selekcie a to 

výhoda heterozygotov (heterozygote advantage alebo overdominance) a selekcia závislá na 

frekvencii (frequency-dependent selection). Pri výhode heterozygotov sú pozitívne selektované 

práve heterozygotné jedince. Príkladom sú ľudia v malarických oblastiach Afriky, ktorí sú 

heterozygotní v lokuse pre β-hemoglobín. Ten má v týchto populáciách alely A a S. Homozygotní 

jedinci genotypu AA majú normálny β-hemoglobín, netrpia anémiou, no majú zníženú rezistenciu na 

Plasmodium falciparum spôsobujúce maláriu. Jedinci s genotypom SS sú anemickí a spravidla 

zomierajú v nízkom veku. Heterozygotní jedinci AS majú selekčnú výhodu, pretože síce vykazujú 

miernu anémiu, ale sú oveľa viac rezistentní voči parazitovi. Pri selekcii závislej na frekvencii závisí 

fitness fenotypu (a jemu zodpovedajúceho genotypu) na jeho frekvencii v populácii. Pri pozitívnej 

selekcii závislej na frekvencii je pozitívne selektovaný prevládajúci fenotyp. Naopak pri negatívnej 

selekcii závislej na frekvencii je pozitívne selektovaný minoritný fenotyp (pre bližšie vysvetlenie pozri 

kapitolu Molekulárne markery). Rôzne fenotypy sa vplyvom tohto typu selekcie stávajú striedavo 

majoritné a minoritné, čím sa v populácii dlhodobo udržiava polymorfizmus. 
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2.3.5 Spôsob rozmnožovania a polyploidia 

Pri rastlinách aj živočíchoch možno rozoznať dva základné spôsoby rozmnožovania a to pohlavné 

(sexuálne), ktoré výrazne dominuje a nepohlavné (asexuálne), ktoré je pomerne časté pri rastlinách, 

no zriedkavé pri živočíchoch. Striktná sexuálnosť a asexuálnosť pritom predstavujú okraje spektra, 

medzi ktorými sa nachádza striedanie oboch typov reprodukcie u konkrétneho druhu alebo nepohlavné 

rozmnožovanie s ojedinelým sexom. Z genetického hľadiska je sexuálne rozmnožovanie určené 

procesom meiózy, spätej s voľnou segregáciou chromozómov do gamét a rekombináciami. 

Asexuálne rozmnožovanie buď meiózu nezahŕňa alebo je meióza výrazne modifikovaná, bez alebo len 

s minimálnym stupňom rekombinácií. Rekombinácie sú pritom kľúčovým mechanizmom, ktorý sa 

podieľa na udržiavaní genetického polymorfizmu v populáciách. Sexuálne sa rozmnožujúce druhy 

preto väčšinou, no nie vždy, vykazujú vyššiu genetickú diverzitu oproti druhom asexuálnym. 

Výnimkou sú napr. asexuálne druhy stavovcov, ktoré vznikli medzidruhovou hybridizáciou. Hybridy 

majú spravidla vyššie parametre genetickej diverzity (napr. viac alel, vyššiu heterozygotnosť). Kým 

pri niektorých plazoch sa stretávame s partenogenézou, teda vznikom samíc z neoplodnených 

vajíčok, pri niektorých rybách a obojživelníkoch pozorujeme gynogenézu a hybridogenézu (obr. 14). 

Pri gynogenéze kladie hybridná samica diploidné vajíčka, ktoré však na svoj ďalší vývin potrebujú 

aktiváciu spermiou nejakého blízko príbuzného sexuálneho druhu. Spermia však do vajíčka nepreniká 

a genotyp potomstva je tak úplne identický s genotypom matky. Pri hybridogenéze, ako ju pozorujeme 

napr. pri stredoeurópskych vodných skokanoch, kladie hybridná samica (spravidla) haploidné vajíčka, 

ktoré však obsahujú chromozómy len jedného rodičovského druhu. Chromozómy druhého rodiča sú 

eliminované počas gametogenézy. Hybridogenetická samička sa potom pári so samcom, ktorého 

chromozómy boli počas oogenézy odstránené. Výsledkom je opäť hybridné potomstvo, ktorého 

polovica genómu je asexuálna (klonálna) a druhá polovica sexuálna. Partenogenetické 

a gynogenetické taxóny sú tvorené rôznymi klonmi, hybridogenetické taxóny tvoria tzv. hemiklony. 

Termín hemiklon poukazuje na fakt, že klonálne (z generácie na generáciu a bez rekombinácií) je 

dedená len polovica genómu hybrida, teda tá, ktorá nebola v priebehu gametogenézy eliminovaná. 

Polyploidia, čiže zvýšenie počtu chromozómových sád, pomerne častá pri rastlinách, vzácnejšia pri 

živočíchoch, vedie k vyššej genetickej diverzite. Diploidný organizmus môže mať na jednom 

jadrovom lokuse maximálne dve alely, no napr. tetraploidný až štyri. Vyššia miera genetickej diverzity 

sa dá očakávať pri polyploidných druhoch, ktoré vznikli medzidruhovou hybridizáciou. Označujú sa 

ako alopolyploidy. Napríklad splynutím diploidného vajíčka a diploidnej spermie dvoch odlišných, no 

fylogeneticky blízko príbuzných druhov vzniká alotetraploidný hybrid. Druhou skupinou sú 

autopolyploidy, ktoré vznikajú v rámci jedného druhu. Ako príklad môže opäť poslúžiť autotetraploid 

vzniknutý splynutím dvoch diploidných pohlavných buniek jedincov toho istého druhu. Predpokladá 

sa, že vyššia genetická diverzita polyploidných populácií a druhov umožňuje rýchlejšiu adaptáciu na 
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partenogenéza                      gynogenéza                                  hybridogenéza

  

Obr. 14 Spôsoby asexuálneho rozmnožovania stavovcov. Pri partenogenéze vzniká nová generácia 

samíc z neoplodnených vajíčok. Gynogenéza je podobný spôsob reprodukcie, no na vývin vajíčka je 

nevyhnutná jeho aktivácia spermiou, ktorej genetický materiál však do vajíčka nepreniká. Pri 

hybridogenéze tvorí samica klonálne haploidné vajíčka, ktoré sú oplodnené spermiou samca. Jeho 

genóm je však v nasledujúcej generácii počas gametogenézy eliminovaný, takže sa klonálne prenáša 

len genóm samičí. Prevažná väčšina asexuálnych stavovcov je hybridná; na obrázku sú genómy 

rodičovských druhov označené „m“ a „l“. Upravené podľa práce Dawley & Bogart (1989). 

podmienky prostredia a vyššiu evolučnú úspešnosť. Ďalším dôsledkom polyploidie a vyššej 

genetickej diverzity polyploidov je ich nižšia náchylnosť na dôsledky príbuzenského kríženia 

(inbrídingu), ktoré môže viesť ku zníženiu fitness (cez dedičné ochorenia, poruchy gametogenézy 

a i.). 

2.3.6 Inbríding 

Inbríding je kríženie príbuzných jedincov. Nevedie síce ku zmenám frekvencie alel v populácii, ale 

zvyšuje podiel homozygotných genotypov vo všetkých lokusoch a teda znižuje genetickú 

diverzitu jedinca. Na populačnej úrovni sa inbríding najskôr prejavuje zníženou pozorovanou 

heterozygotnosťou (HO), pričom očakávaná heterozygotnosť (HE) je aspoň v počiatočných fázach 

tohto javu zachovaná. Pri silnom inbrídingu nastáva zníženie fitness jedincov, tzv. inbredná depresia, 

vedúca až ku zvýšenej mortalite. Tá napokon spôsobí zníženie nie len HO, ale aj ďalších parametrov 

genetickej diverzity v inbrednej populácii. 
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Obr. 15 Identifikácia autozygotných a alozygotných jedincov. V prvej generácii sa krížia dva 

nepríbuzné heterozygotné jedince, výsledkom čoho je vznik štyroch potomkov. Tie sa medzi sebou 

príbuzensky krížia, pričom v tretej generácii vznikajú dva alozygotné jedince (jeden homozygot 

a druhý heterozygot) a jeden autozygotný jedinec. Ten nesie v danom lokuse dve kópie alely A, ktorá 

sa vyskytovala u jedného z rodičov v prvej generácii. Upravené podľa práce Freeland et al. (2011). 

Detekcia inbrídingu na základe molekulárnych markerov sa opiera o identifikáciu alel, ktoré sú 

kópiami jednej alely vyskytujúcej sa u relatívne recentného predka (alely identické pôvodom, alleles 

identical by descent). Jedince nesúce takéto alely sa označujú ako autozygotné a sú v danom lokuse 

vždy homozygotné (nesú dve kópie tej istej alely, obr. 15). Naopak, alozygotné jedince nesú v danom 

lokuse alely, ktoré sa nevyskytovali u recentného predka. Môžu byť homozygotné alebo 

heterozygotné. Pri inbrídingu sa v populácii zvyšuje podiel jedincov s autozygotnými lokusmi. 

V praxi sa miera príbuzenského kríženia v populácii vyjadruje koeficientom inbrídingu (inbreeding 

coefficient, F alebo FIS). Ten je daný vzťahom 

FIS = (HE – HO)/HE 

kde HE a HO sú nám dobre známe parametre očakávanej a pozorovanej heterozygotnosti. Koeficient 

inbrídingu teda vyjadruje o koľko je v populácii znížená pozorovaná heterozygotnosť oproti 

heterozygotnosti očakávanej za predpokladu HWE. Zároveň vyjadruje pravdepodobnosť, že dve alely 

jedného jedinca sú identické pôvodom. Nadobúda hodnoty od nula pri žiadnom inbrídingu, po jedna, 

kedy sú všetky jedince v populácii homozygotné. Inbríding sa vyskytuje vo zvýšenej miere v málo 

početných a izolovaných populáciách, pretože je v nich vyššia pravdepodobnosť kríženia dvoch 

príbuzných jedincov. Extrémnym prípadom inbrídingu je samooplodnenie, známe pri niektorých 

bezstavovcoch a rastlinách. 
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2.4 Zhrnutie kapitoly  

Genetickú diverzitu zvyšujú: 

• mutácie 

• dizruptívna, rovnovážna a na frekvencii závislá selekcia 

• pohlavné rozmnožovanie spojené s rekombináciami počas meiózy 

• polyploidia 

• hybridizácia 

• tok génov medzi populáciami 

Genetickú diverzitu znižujú: 

• genetický drift 

• smerovaná a stabilizujúca selekcia 

• nepohlavné (klonálne) rozmnožovanie  

• bottleneck 

• inbríding 
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3 Genetická diferenciácia populácií a tok 

génov 

V predchádzajúcej kapitole sme sa zaoberali procesmi, ktoré sa odohrávajú v rámci jednotlivých 

populácií. Prevažná väčšina populácií však nie je izolovaná, ale prebieha medzi nimi disperzia 

jedincov a tok génov. Ten je spolu s mutáciami a vnútropopulačnými procesmi opísanými v 

predchádzajúcej kapitole ďalším dôležitým mechanizmom formujúcim genetickú štruktúru populácií. 

V nasledujúcich statiach sa preto budeme venovať diferenciácii populácií, toku génov, spôsobom ich 

merania a faktorom, ktoré ich ovplyvňujú. 

3.1 Disperzia, tok génov a migrácia 

Disperzia (slovensky označovaná aj ako rozptyl, anglicky dispersal) je pohyb jedincov alebo ich 

vývinových štádií medzi populáciami. Spravidla ide o pohyb neperiodický, bez presne vymedzeného 

miesta, na ktoré jedinec disperguje. Predstavme si napríklad z hniezda vyletené mláďatá vrabcov, 

ktoré dispergujú do okolitých populácií. Disperzia je veľmi dôležitý ekologický mechanizmus, ktorý 

môže meniť napr. hustotu populácie, kompetíciu medzi jedincami, stupeň inbrídingu alebo prevalenciu 

parazitov. Ak sa daný jedinec v recipientnej populácii aj rozmnoží a zanechá v nej svoj genetický 

materiál, zrealizuje tým tok génov. Disperziu a tok génov preto nemôžeme synonymizovať. Ďalším 

pojmom, ktorý sa v ekologických prácach odlišuje od disperzie a toku génov je migrácia, definovaná 

ako periodicky opakovaný pohyb z a do konkrétneho miesta, často vykonávaný sezónne a pozdĺž 

stálych migračných trás. Príkladom je jarná migrácia obojživelníkov na miesto rozmnožovania alebo 

jarná či jesenná migrácia vtákov na hniezdiská a zimoviská. V populačnej genetike sa pojem migrácia 

používa v zmysle disperzie, no v ekologickom kontexte je vhodné oba procesy rozlišovať. V 

nasledujúcom texte budem používať prevažne pojem disperzia a dispergujúci jedinec, no v niektorých 

prípadoch aj pojmy migrácia a migrant pokiaľ bol proces historicky študovaný populačnou genetikou. 

Verím, že z kontextu čitateľ pochopí podstatu veci. 

Disperziu jedincov možno zisťovať metódami populačnej ekológie, napr. metódou spätných 

odchytov (Catch-Mark-Recapture, CMR). Pri tejto metóde najskôr odchytíme a individuálne 

označíme všetky jedince. Pri ďalšej návšteve lokality odchytíme opäť istý počet jedincov, medzi 

ktorými môžu byť aj už označené jedince. Porovnaním ich polohy pri prvom a druhom (či 

opakovanom) odchyte zistíme mieru ich disperzie. Metóda sa využíva aj pri odhade početnosti 

populácie. Ďalšie priame metódy zistenia disperzia sú telemetria jedincov a analýza genotypu rodičov 

a potomkov, pri ktorej zisťujeme mieru disperzie potomkov od miesta narodenia či vyliahnutia. Je 

dôležité poznamenať, že spomínané metódy umožňujú zistenie disperzie, no nezachytia už tok génov, 

to je či sa daný jedinec v recipientnej populácii aj rozmnožil. 
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Len tok génov, nie samotná disperzia, mení priamo frekvenciu alel v populáciách. Čím je 

intenzívnejší, tým sú populácie geneticky podobnejšie a menej diferencované. Príkladom môže byť 

úhor Anguilla anguilla, ktorého populácie vykazujú len nepatrnú diferenciáciu (Daemen et al. 2001). 

Naopak pri redukovanom toku génov sa vplyvom genetického driftu a selekcie populácie čoraz viac 

odlišujú (sú diferencovanejšie, štruktúrovanejšie). Nízka miera toku génov a výrazná diferenciácia 

populácií boli zaznamenané napr. pri prisadlých (sedentárnych) živočíchoch.  

3.2 Ako merať mieru genetickej diferenciácie? 

Mieru genetickej diferenciácie populácií možno merať pomocou genetických vzdialeností, F-štatistík a 

testami, ktoré zaradia jedinca (resp. časť genómu jedinca) s istou pravdepodobnosťou do konkrétnych 

populácií. 

3.2.1 Genetické vzdialenosti 

Jedným zo spôsobov ako merať mieru genetickej podobnosti (resp. odlišnosti) populácií je vypočítať 

genetickú vzdialenosť (distanciu) medzi nimi. Zrejme najčastejšie využívanou vzdialenosťou je 

štandardná Neiova genetická vzdialenosť (D), ktorú navrhol japonský genetik Masatoshi Nei. Pre jej 

odhad sa najskôr vypočíta genetická identita populácií (I), ktorá odráža ich genetickú podobnosť. 

Parameter I nadobúda hodnoty od nula, keď populácie nezdieľajú žiadne alely, do jedna, keď sú 

frekvencie alel v populáciách rovnaké.  Štandardná Neiova genetická vzdialenosť D sa vypočíta ako 

D = - ln I 

pričom hodnoty D sú v intervale nula až nekonečno. Populácie, ktoré majú D blízke nule zdieľajú 

alely s podobnou frekvenciou (sú geneticky podobnejšie), tie, ktorých D sa blíži nekonečnu nezdieľajú 

žiadne alely. D sa medzi dvomi populáciami (druhmi) zvyšuje lineárne v čase za predpokladu 

konštantného mutačného tempa a pôsobenia genetického driftu. 

Okrem štandardnej Neiovej genetickej vzdialenosti D boli navrhnuté ďalšie distancie ako Cavalli-

Sforzova DCH, Neiova DA (vhodnejšia na konštrukciu fylogenetických stromov z distančných dát), 

Goldsteinova (δμ)2 (predpokladá krokový mutačný model a bola navrhnutá pre analýzu 

mikrosatelitov) a iné. 

3.2.2 F-štatistiky 

F-štatistiky, ktoré navrhol americký genetik Sewall Wright, predstavujú najčastejšie používané indexy 

merajúce genetickú diverzitu a diferenciáciu populácií. F-štatistiky vyjadrujú ako je genetická 

variabilita rozdelená (distribuovaná) v populáciách a medzi populáciami. V teórii F-štatistík sa 

namiesto pojmu populácia štandardne používa pojem subpopulácia, ktorý označuje priestorovo 

diskrétnu vzorku. Prvou F-štatistikou je koeficient inbrídingu (FIS), ktorý bol priblížený v 
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predchádzajúcej kapitole a ktorý meria stupeň inbrídingu v jedincoch vzhľadom k subpopulácii, 

ktorú tvoria. Vyjadruje pravdepodobnosť, že dve alely na jednom lokuse v jedincovi sú identické 

pôvodom (ich kópie sa vyskytovali v blízkom spoločnom predkovi). Je vyjadrený vzťahom 

FIS = (HS - HI)/HS 

pričom HS zodpovedá očakávanej heterozygotnosti (HE) v subpopulácii za predpokladu Hardy-

Weinbergovej rovnováhy (HWE) a HI zodpovedá pozorovanej heterozygotnosti (HO). V kapitole 

Inbríding bol koeficient inbrídingu vyjadrený vzťahom FIS = (HE - HO)/HE, ktorý zodpovedá vyššie 

uvedenej rovnici. Čím viac homozygotov oproti očakávaným za predpokladu HWE sa v subpopulácii 

vyskytuje, tým je index FIS vyšší. 

Druhou štatistikou je fixačný index (FST), ktorý sa najčastejšie používa pri odhade diferenciácie 

(sub)populácií. Meria stupeň inbrídingu v subpopulácii vzhľadom k celkovej populácii (celkovú 

populáciu tvoria všetky subpopulácie spolu) a odráža pravdepodobnosť, že dve alely v subpopulácii 

(teda nie v jedincovi ako pri FIS) sú identické pôvodom. Počíta sa zo vzťahu 

FST = (HT - HS)/HT 

kde HS je opäť očakávaná heterozygotnosť (HE) v subpopulácii za predpokladu HWE a HT je 

očakávaná heterozygotnosť v celkovej populácii. Index FST nadobúda hodnoty od nula, keď medzi 

populáciami nie sú žiadne rozdiely v zastúpení a frekvencii alel, do jedna, keď sú v populáciách 

zafixované alternatívne alely (napr. v prvej populácii alela A, v druhej alela B). V prípade, že je v 

populáciách vyšší polymorfizmus, index FST nikdy nedosiahne hodnotu jedna, napriek tomu, že 

populácie možu byť signifikantne diferencované. Stupeň diferenciácie populácií sa testuje pomocou 

permutačných (randomizačných) testov, pri ktorých sú genotypy tisícekrát prehadzované medzi 

subpopuláciami a pre každú permutáciu je vypočítaný index FST. Hodnota P permutačného testu, na 

základe ktorej rozhodneme o signifikantnosti diferenciácie populácií, je založená na tom koľkokrát sú 

hodnoty FST rovné alebo väčšie ako hodnota FST vypočítaná zo skutočného súboru dát. Pokiaľ sú 

hodnoty FST z permutácií rovné skutočne pozorovanej hodnote FST, tak populácie nie sú signifikantne 

diferencované. 

So štatistikou FST súvisí veličina Nem (alebo Nm), ktorá vyjadruje počet jedincov (v teórii F-štatistík 

migrantov), ktoré si vymenia populácie za jednu generáciu. Vypočíta sa podľa vzťahu 

Nem = [(1/FST) - 1]/4 

Teda čím viac migrantov si populácie vymenia, tým nižšia bude miera diferenciácie populácií (FST). 

Veličina sa používa na nepriamy odhad počtu migrantov, no vychádza z tzv. ostrovného modelu 

evolúcie (island model). Ten okrem iného predpokladá, že pravdepodobnosť migrácie medzi 
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všetkými (sub)populáciami je rovnaká. V prírodných populáciách je však ostrovný model nereálny, 

pretože pravdepodobnosť migrácie je väčšinou vyššia medzi geograficky blízkymi ako medzi 

geograficky vzdialenejšími populáciami. V praxi sa preto Nem na odhad počtu migrantov väčšinou 

nepoužíva a ak, tak musíme zvážiť reálnosť ostrovného modelu. 

Poslednou z F-štatistík je málo používaný index FIT, ktorý meria heterozygotnosť jedinca vzhľadom k 

celkovej populácii. Vyjadrený je vzťahom 

FIT = (HT - HI)/HT 

kde parametre HT a HI sú také isté ako v predchádzajúcich rovniciach. 

Na zisťovanie diferenciácie populácií boli okrem pôvodného indexu FST navrhnuté aj ďalšie štatistiky. 

Index GST sa používa ak sú v lokuse prítomné len dve alely, pri viacerých alelách je totožný s 

indexom FST. Index theta (θ) je podobný indexu FST, no berie do úvahy nerovnomerné počty jedincov 

v populáciách a celkový počet vzorkovaných populácií. Jeho použitie je preto výhodné pri mnohých 

zoologických a botanických štúdiách. Index RST bol vyvinutý špeciálne pre mikrosatelitové lokusy. 

Predpokladá krokový mutačný model (stepwise mutation model, SMM), ktorý je pre mikrosatelity 

realistickejší ako model nekonečných alel (infinite allele model, IAM) predpokladaný pri výpočte FST, 

GST a θ. Index RST sa však zdá menej presný v porovnaní s FST pri hodnotení populácií na menšej 

geografickej škále. Posledným spomínaným indexom je Jostov index D, ktorý je vhodný na analýzu 

vysoko polymorfných lokusov akými sú napr. mikrosatelity. Pri vysokom polymorfizme (a vysokej 

heterozygotnosti) môže nastať situácia, že index FST bude veľmi nízky, blízky nule, a to aj vtedy keď 

populácie nebudú mať žiadne spoločné alely (teda reálne budú výrazne diferencované). Jostova D 

štatistika v takýchto prípadoch lepšie vystihuje reálnu situáciu v populáciách. V praxi sa zo 

spomínaných štatistík najviac používa index θ, pri vysokopolymorfných lokusoch je vhodný Jostov 

index D. 

3.2.3 Izolácia populácií geografickou vzdialenosťou 

Na diferenciáciu populácií a tok génov mnohých rastlín a živočíchov má významný vplyv geografická 

vzdialenosť. Čím sú populácie od seba geograficky vzdialenejšie, tým menšia je medzi nimi disperzia 

a tok génov a tým sú viac geneticky odlišné. Vzťah medzi genetickou a geografickou diferenciáciou 

populácií, tzv. izoláciu vzdialenosťou, zisťujeme korelačným Mantelovým testom. Ak je 

signifikantný znamená to, že tok génov medzi geograficky blízkymi populáciami je intenzívnejší ako 

medzi populáciami vzdialenejšími. Ak korelácia nie je signifikantná, môže to byť spôsobené buď tým, 

že populácie nie sú geneticky diferencované alebo naopak tým, že populácie sú významne 

diferencované, no bez ohľadu na geografickú vzdialenosť (obr. 16). 
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Obr. 16 Korelácia genetickej diferenciácie populácií (FST) a geografickej vzdialenosti. Na obrázku A 

sú geograficky blízke populácie zároveň geneticky podobnejšie, pretože medzi nimi prebieha 

intenzívnejší tok génov ako medzi vzdialenejšími populáciami. Na obrázku B nie je korelácia medzi 

genetickou a geografickou vzdialenosťou signifikantná. V každej populácii pôsobí silno genetický 

drift, ktorý náhodne mení frekvenciu alel v populáciách a zvyšuje ich diferenciáciu. Tok génov medzi 

populáciami je výrazne redukovaný. Príkladom môžu byť sedentárne živočíchy s obmedzeným tokom 

génov. Na obrázku C nie je korelácia medzi genetickou a geografickou vzdialenosťou preto, lebo tok 

génov medzi populáciami je intenzívny a zabraňuje genetickej diferenciácii populácií. Prikladom 

môžu byť populácie niektorých vtáčích druhov dispergujúce na veľké vzdialenosti. 

Namiesto priamej geografickej vzdialenosti môžu byť genetické distancie korelované s tzv. 

ekologickou vzdialenosťou. Ide o vzdialenosť medzi populáciami, ktorú prekoná dispergujúci jedinec 

využívajúc preferovaný habitat. Predstavme si dve populácie žiab žijúce v jazierkach. Medzi dvomi 

jazierkami je priama geografická vzdialenosť 1 km, no jej prekonanie po súši by pre žaby znamenalo 

vysoké riziko mortality dehydratáciou. Medzi jazierkami je však kanál s pomaly tečúcou vodou dlhý 2 

km. Disperzia po kanále je síce dlhšia, no riziko mortality je nižšie, takže je veľká pravdepodobnosť, 

že ho jedince budú využívať ako migračný koridor. Korelácia genetickej a ekologickej vzdialenosti 

lepšie odzrkadľuje prirodzenú disperziu organizmov. Zistenie ekologickej vzdialenosti je 

komplikovanejšie ako zistenie priamej geografickej vzdialenosti. Spravidla sa na tento účel využívajú 

nástroje geografického informačného systému (GIS).  
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3.2.4 Testy zaradenia jedinca do populácie 

Pri meraní genetických distancií a F-štatistík pracujeme s apriórne definovanými populáciami, 

chápanými ako skupiny jedincov, ktoré obývajú istý geograficky vymedzený priestor a ktoré sa môžu 

medzi sebou potenciálne páriť (krížiť). Nie každá vzorkovaná lokalita však musí reprezentovať 

samostatnú populáciu. Predstavme si lesný druh živočícha, ktorý vzorkujeme v desiatich lesných 

fragmentoch. Niektoré fragmenty sú vzájomne výrazne izolované, no niektoré sú prepojené 

remízkami. Apriórne by sme mohli predpokladať, že každý fragment lesa predstavuje jednu populáciu. 

To však zďaleka nemusí zopovedať biologickej realite. Medzi niektorými fragmentami môže 

existovať tak intenzívny tok génov, že netvoria samostatné populácie, ale naopak sú súčasťou jednej 

populácie. Opačným príkladom može byť opäť hypotetický druh obývajúci rozsiahly komplex lesa. 

Apriórne by sme predpokladali, že všetky jedince tvoria jednu populáciu, no existencia skrytých bariér 

môže spôsobovať, že populácií bude v lesnom komplexe niekoľko. Na odhalenie počtu populácií a 

vymedzenie ich hraníc sa používajú testy zaradenia jedincov do populácií (assignment tests), ktoré 

sú založené na Bayesovských metódach. Bayesovský prístup v štatistike odhaduje pravdepodobnosť 

pozorovania skúmaných dát za predpokladu určitej hypotézy, pričom berie do úvahy apriórne 

predpoklady, ktoré o tejto hypotéze máme (napr. apriórne pravdepodobnosti jednotlivých genotypov). 

Výsledkom Bayesovskej analýzy je posteriórna (= aposteriórna) pravdepodobnosť, ktorá kombinuje 

naše apriórne predpoklady o hypotéze s pravdepodobnosťou získanou na základe našich pozorovaní. V 

prípade zaraďovacích testov je týmto výsledkom posteriórna pravdepodobnosť, s akou sa daný 

jedinec zaradí do istej populácie (klastru). Zaradenie konkrétneho jedinca do populácie, ktorá je 

najpravdepodobnejšou populáciou jeho pôvodu sa realizuje porovnaním genotypu jedinca s genetickou 

štruktúrou rôznych populácií. Výsledkom Bayesovských analýz je aj odhad počtu populácií. Všetky 

analyzované jedince sa postupne zaraďujú do jednej, dvoch až n populácií (klastrov, skupín) a to tak, 

aby sa v populáciách (klastroch, skupinách) redukovala Hardy-Weinbergova nerovnováha (HWD) 

a väzbové nerovnováhy (LD). Predstavme si skupinu jedincov, ktoré obývajú dva lesné fragmenty 

oddelené lúkou (obr. 17). Pýtame sa či vzorkované lesné lokality predstavujú jednu populáciu alebo 

dve samostatné populácie (v tomto prípade môže lúka predstavovať bariéru toku génov). Pri 

Bayesovskej analýze sa odhadne posteriórna pravdepodobnosť, s akou sa celá skupina skúmaných 
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Obr. 17 Využitie Bayesovských analýz pri odhade počtu populácií a zaradenia jedincov do populácií. 

V oboch príkladoch A a B vzorkujeme jedince v dvoch fragmentoch lesa oddelených lúkou. Zaujíma 

nás či tvoria jednu populáciu alebo dve (v tomto prípade by lúka bola bariérou disperzie a toku génov). 

V príklade A je najpravdepodobnejší počet klastrov 1, pretože posteriórna pravdepodobnosť (Ln) je 

najvyššia pri K1 (pravdepodobnosť na obrázku má zápornú hodnotu, preto čím bližšie je k nule, tým je 

vyššia). V príklade B sú jedince s najvyššou pravdepodobnosťou zaradené do dvoch klastrov (Ln pre 

K2 je vyššia ako pre K1), pričom v oboch klastroch je Hardy-Weinbergova rovnováha a väzbové 

rovnováhy. Analýza v príklade B nám zároveň umožnila identifikovať jedince, ktoré dispergovali z 

jednej populácie do druhej (modrý jedinec v klastri 1 a červený jedinec v klastri 2). Lúka v tomto 

príklade tvorí bariéru pre disperziu jedincov a tok génov, no táto bariéra nie je úplne nepriechodná a 

umožňuje príležitostnú disperziu jedincov. 

jedincov zaradí do jednej alebo dvoch populácií (teoreticky môžeme očakávať aj vyšší počet populácií 

za predpokladu skrytej genetickej štruktúry v jednom, druhom alebo oboch fragmentoch lesa). 

Pravdepodobnejší pritom bude ten počet populácií (klastrov, skupín), ktorý bude vykazovať nižší 

stupeň Hardy-Weinbergových a väzbových nerovnováh. Okrem odhadu počtu populácií a zaradenia 

jedincov do populácií sa Bayesovské analýzy úspešne využívajú pri detekcii dispergujúcich jedincov, 

bariér toku génov či odhalení hybridizácie. Na analýzy sa používajú najčastejšie programy ako 

STRUCTURE, BAPS alebo GENELAND. Okrem Bayesovských prístupov môžu byť uvedené otázky 

riešené mnohorozmernými analýzami ako napr. analýzou hlavných komponentov (PCA). Tej 

predchádza výpočet matice genetických vzdialeností medzi jedincami. Analýza PCA sa dá spraviť 

napr. v programe GENALEX.  
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3.3 Faktory ovplyvňujúce tok génov 

Z evolučného hľadiska sa disperzia pri istom druhu vyvinie len vtedy, keď jej výhody prevážia nad 

nevýhodami. Jedinec, ktorý disperguje do inej populácie sa tak môže vyhnúť príbuzenskému kríženiu 

(inbrídingu), kompetícii (najmä pokiaľ je populačná hustota vysoká a zdroje obmedzené), parazitom či 

predátorom. Na druhej strane však migrant riskuje, že nemusí nájsť vhodnú lokalitu, na ktorej by sa 

usadil, sexuálneho partnera či mu hrozí zranenie alebo smrť na ceste (zvýšená predácia, strata vody 

napr. pri obojživelníkoch atď.). 

Na tok génov vplývajú: 

• disperzné schopnosti druhu 

• bariéry a fragmentácia habitatov 

• metapopulačná dynamika 

• medzidruhové interakcie 

• hybridizácia 

Druhy sa medzi sebou odlišujú svojimi disperznými schopnosťami. Mnohé druhy vtákov dispergujú 

na vzdialenosti desiatok či stoviek kilometrov, no sedentárne kolóniové živočíchy len na vzdialenosť 

niekoľkých desiatok centimetrov. Napríklad orliaky morské vyliahnuté v strednej Európe bez 

problémov dispergujú na sever Európy, kde sa rozmnožia a zrealizujú tok génov. Štruktúrovanosť 

európskej populácie je tak minimálna, genetická diferenciácia zanedbateľná a tok génov intenzívny. 

Geografická vzdialenosť nie je faktorom, ktorý pri tomto druhu zohráva dôležitú úlohu v genetickej 

štruktúre populácií (Literák et al. 2007). 

Bariéry toku génov môžu byť prírodné (napr. pohoria pre nížinné druhy alebo naopak nížiny pre 

vysokohorské druhy, veľké rieky, púšte, moria a oceány) alebo umelé (napr. frekventované cesty, 

mestská zástavba, poľnohospodárske polia). To či bariéra bude skutočne znižovať tok génov zavisí od 

disperzných schopností druhu a jeho preferovaných habitatov. Zistilo sa napríklad, že rieky sú 

bariérami toku génov pre niektoré severoamerické terestricky žijúce druhy mločíkovitých 

(Plethodontidae, Marsh et al. 2007), no naopak geneticky homogenizujú populácie vysoko 

akvatických mlokov dunajských (Triturus dobrogicus, Vörös et al. 2016) či skokanov rapotavých 

(Pelophylax ridibundus, Mikulíček & Pišút 2012). Vplyv krajinnných prvkov a environmentálnych 

premenných na populačno-genetickú štruktúru druhov študuje krajinná genetika (landscape 

genetics), ktorá kombinuje populačno-genetický prístup s metódami krajinnej ekológie a geografie. Je 

podobná fylogeografii, no študuje organizmy na menšej geografickej škále, nie v celom areáli, a 

zaujímajú ju recentné procesy, nie historické ako fylogeografiu. Metódami krajinnej genetiky boli 

napríklad identifikované prvky zabraňujúce (more, príkre svahy, cesty a plotmi obohnané lesné 
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fragmenty) a uľahčujúce (jazerá a rieky) tok génov medzi populáciami jeleňov v Škótsku (Pérez-

Espona et al. 2008). Tok génov okrem samotných bariér znižuje aj fragmentácia habitatov. 

Populácie sú fragmentované a izolované, čo môže viesť ku zníženiu genetickej diverzity a vyššiemu 

riziku vymretia (extinkcie). 

Tok génov je dôležitý mechanizmus v dynamike metapopulácií. Metapopulácia je definovaná ako 

súbor populácií, medzi ktorými prebieha disperzia a tok génov a ktoré existujú v rovnováhe 

medzi lokálnymi extinkciami a rekolonizáciami. Predstavme si napríklad fragmentovaný habitat bez 

bariér obmedzujúcich tok génov. Príležitostne môže v jednom fragmente lokálna populácia vyhynúť, 

no časom môže byť toto miesto rekolonizované (znovu obsadené) jedincami z okolitých populácií. 

Opakované extinkcie a rekolonizácie majú vplyv na genetickú štruktúru celej metapopulácie, 

predovšetkým zvyšujú silu genetického driftu, znižujú efektívnu veľkosť metapopulácie a jej 

diverzitu. V extrémnom prípade môžu byť všetky pôvodne vyhynuté populácie obsadené jedincami z 

jednej populácie, čo má za následok zníženie genetickej diverzity. Pre bližšie vysvetlenie viď obrázok 

18. Alternatívna definícia metapopulácie vychádza z predstavy viacerých populácií, medzi ktorými 

prebieha tok génov, bez nutnosti lokálnych extinkcií a rekolonizácií. Ďalšia definícia zahŕňa v čase 

relatívne stabilné (tzv. pevninské, mainland) populácie, ktoré predstavujú zdroj kolonizátorov pre nové 

tzv. ostrovné (island) populácie (model sa označuje ako island-mainland model). 

Na disperziu a tok génov jedného druhu vplývajú aj jeho interakcie s inými druhmi. Semená rastlín 

môžu byť roznášané vtákmi alebo cicavcami buď tým, že ich skonzumujú alebo prenesú na perí či 

srsti. Peľ je prenášaný opeľovačmi (hmyz, vtáky, netopiere). Na disperziu koristi môže vplývať 

početnosť predátorov. Parazity sú prenášané prostredníctvom svojich hostiteľov. V prípade silnej 

hostiteľskej špecificity vykazuje parazit podobnú genetickú štruktúru ako jeho hostiteľ. Nižšia alebo 

žiadna podobnosť genetickej štruktúry je pri druhoch parazitujúcich na širšom spektre hostiteľov a 

medzihostiteľov. Osobitým typom medzidruhovej interakcie s výraznými dôsledkami na genetickú 

diverzitu a tok génov je hybridizácia. 

Hybridizácia býva definovaná ako kríženie jedincov z dvoch populácií alebo skupín populácií, ktoré 

sa medzi sebou odlišujú jedným alebo viacerými dedičnými znakmi. Populácie, z ktorých pochádzajú 

hybridizujúce jedince nemusia vždy predstavovať samostatné druhy, ale môžu byť definované ako 

chromozómové rasy, poddruhy či morfologické formy. Hybridizácia je pritom častejšia pri rastlinách 

než pri živočíchoch. Napriek univerzálnosti evolučných procesov sprevádzajúcich hybridizáciu, sú jej 

výsledky rôzne. Hybridizácia môže viesť ku vzniku hybridných taxónov so sexuálnou či asexuálnou 

reprodukciou, introgresii genetických znakov z jednej populácie do druhej bez vytvorenia hybridnej 

zóny alebo ku vzniku hybridných zón ako geograficky vymedzených oblastí, v ktorých sa dve 

geneticky odlišné formy stretávajú, pária a produkujú hybridné potomstvo. Pokiaľ uvažujeme o 
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Obr. 18 Pôvodná metapopulácia v čase t0 je tvorená šiestimi populáciami, medzi ktorými prebieha tok 

génov. Populácie v niektorých fragmentoch vyhynú (extinkcie, biele kolieska), no v ďalších 

generáciách môžu byť znovu obsadené (rekolonizované) z okolitých populácií. V čase t1 je 

metapopulácia tvorená štyrmi populáciami, no všetky štyri majú pôvod len v jednej pôvodnej 

populácii. Genetická diverzita a efektívna veľkosť metapopulácie v čase t1 budú preto znížené vďaka 

pôsobeniu bottlenecku a genetickému driftu. 

medzidruhovej hybridizácii, tak býva introgresia definovaná ako včlenenie genetického znaku 

jedného druhu do genofondu druhého druhu prostredníctvom hybridov. Introgresiou sa tak realizuje 

medzidruhový tok génov. Môže ísť pritom o introgresiu jadrových markerov alebo mitochondriálnej 

či plastidovej DNA. Príkladom sú mloky na južnej Morave, v okolí Znojma (Mikulíček et al. 2012). 

Zo severu sem zasahuje Triturus cristatus, z juhu Triturus carnifex, pričom sa oba druhy krížia tvoriac 

niekoľko kilometrov širokú hybridnú zónu. Prevažná väčšina jedincov T. carnifex a hybridov však má 

mitochondriálny genóm od tretieto druhu T. dobrogicus, ktorý sa však v hybridnej zóne vôbec 

nevyskytuje. Možno predpokladať, že v minulosti nastala hybridizácia a introgresia mtDNA T. 

dobrogicus do genofondu T. carnifex. Jedince T. carnifex s mtDNA T. dobrogicus sa potom krížili s 

jedincami T. cristatus za vzniku hybridnej zóny.  

Význam introgresie spočíva predovšetkým v tom, že vedie (z evolučného pohľadu) k okamžitému 

výskytu novej alely v genofonde a k vyššej diverzite. Vznikajú tým nové genotypy, ktoré sú 

testované prírodným výberom. Bez hybridizácie a introgresie môže nová alela v populácii vzniknúť 

len mutáciou, čo je proces neporovnateľne zdĺhavejší. Zdá sa, že vo väčšine prípadov vznikajú 

medzidruhovým krížením hybridné genotypy s nižším fitness. Súvisí to s narušením génových 

komplexov, ktoré sú v rámci druhu „vyladené", pretože prešli sitom prírodného výberu. Kombinácia 

génov dvoch druhov narúša tieto interakcie a spôsobuje nižšie fitness (hybridy majú napr. poruchy 
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gametogenézy). V niektorých prípadoch však naopak vedie hybridizácia a introgresia ku vzniku 

genotypov, ktoré majú (napr. v istom type prostredia) vyššie fitness ako rodičovské druhy. 

Hybridizácia a introgresia sú preto veľmi dôležité evolučné fenomény. 

Miera introgresie závisí od mnohých faktorov, napr. sily reprodukčno-izolačných bariér, pohlavného 

či prírodného výberu a disperzie. Rozdiely v introgresii sú aj v samotnom genóme. Časti genómu pod 

selekciou introgredujú menej intenzívne ako selekčne neutrálne znaky. Napríklad gén výrazne 

znižujúci životaschopnosť a fitness hybridov bude introgredovať v menšej miere ako selekčne 

neutrálny lokus, ktorý fitness hybridov neovplyvňuje. Naopak alela špecifická pre jeden druh sa môže 

rýchlejšie rozšíriť v populáciách druhého druhu v prípade, že je výhodná a zvyšuje fitness svojich 

nositeľov. Introgresia matrilineárne dedenej mtDNA môže byť ovplyvnená samičím výberom. Ak si 

napríklad v hybridnej zóne samice jedného druhu vyberajú za partnerov vlastné samce aj samce 

druhého druhu (to znamená nediskriminujú medzi obomi typmi samcov), no samice druhého druhu sa 

krížia len s vlastnými samcami, tak bude introgresia mtDNA len v jednom smere, z prvého druhu do 

druhého, no nie opačne. Okrem samičieho výberu sa na jednosmernej introgresii mtDNA môžu 

podieľať aj jadrovo-cytoplazmatické interakcie. Mitochondriálna DNA druhu A na jadrovom pozadí 

druhu B môže spôsobovať nižšie fitness hybridov, no interakcie v opačnom poradí (mtDNA druhu B 

na jadrovom pozadí druhu A) nemusia hybridné jedince hendikepovať. Výsledkom bude opäť 

preferenčná introgresia mtDNA druhu B do druhu A. Masívna, opakovaná a jednosmerná introgresia 

mtDNA bola zistená napr. pri mlokovi karpatskom (Lissotriton montandoni), ktorý má v celom areáli 

mitogenóm mloka bodkovaného (Lissotriton vulgaris), s ktorým hybridizuje na úpätí Karpát (Babik et 

al. 2005). 

3.4 Vzťah toku génov, genetického driftu a selekcie 

Tok génov je najdôležitejší mechanizmus vedúci ku genetickej homogenizácii populácií. Oproti nemu 

stojí genetický drift a mutácie, ktoré naopak genetickú diferenciáciu populácií zvyšujú. Aký je vzťah 

týchto troch procesov? Aký je ich vzťah k selekcii a lokálnej adaptácii? Ako sa môžu populácie 

diferencovať za prebiehajúceho toku génov? Na tieto otázky sčasti zodpovedia nasledujúce kapitoly. 

3.4.1 Tok génov versus genetický drift 

Čím slabší je tok génov medzi populáciami, tým intenzívnejšie môže v populáciách pôsobiť genetický 

drift vedúci ku zvyšovaniu odlišností (diferenciácii) medzi populáciami. Miera driftu však závisí od 

efektívnej veľkosti populácie (Ne). Ak budeme hodnotiť diferenciáciu populácií indexom FST a tok 

génov indexom Nem, tak vzťah medzi nimi bude vyjadrený rovnicou 

FST = 1/(4Nem + 1) 
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Obr. 19 Vzťah medzi genetickou diferenciáciou populácií vyjadrenou štatistikou FST a tokom génov 

vyjadreným štatistikou Nem. Diferenciácia populácií sa prudko znižuje už pri nízkych hodnotách toku 

génov. Teoreticky stačí jeden migrant za generáciu, aby narušil diferenciáciu populácií vplyvom 

driftu. Upravené podľa práce Freeland et al. (2011). 

Maximálna diferenciácia populácií bude pri FST = 1 a Nem = 0. Z rovnice zároveň vyplýva, že aj slabý 

tok génov (Nem) výrazne zníži diferenciáciu populácií (FST) vplyvom driftu (obr. 19). Už jeden 

migrant za generáciu (Nem = 1) zníži FST na hodnotu 0,2. Keďže FST je zároveň ukazovateľom stupňa 

inbrídingu v subpopulácii vzhľadom k celkovej populácii (viď teóriu F-štatistík vyššie), hodnota 0,2 

znamená, že miestna subpopulácia je len o 20 % viac inbredná než celková populácia. Z teórie 

vyplýva, že stačí jeden migrant za generáciu, aby zabránil diferenciácii populácií genetickým driftom. 

3.4.2 Tok génov versus lokálna adaptácia 

Okrem genetického driftu sa na diferenciácii populácií podieľa aj adaptácia organizmov na lokálne 

podmienky. Vzniká ako dôsledok heterogénnosti prostredia, pričom v rôznych environmentálnych 

podmienkach sú selektované rôzne genotypy. Predstavte si napríklad gén kódujúci proteín umožňujúci 

organizmu prežiť v teplotne extrémnych podmienkach. Vysokohorská populácia bude mať inú alelu 

(alely) ako populácia nížinná. Dôležité je, že kým drift mení frekvenciu neutrálnych znakov, lokálna 

adaptácia ovplyvňuje len znaky pod selekciou, majúce istý fenotypový prejav. Adaptácia pritom môže 

prebiehať aj keď je tok génov relatívne silný. Ako je možné, že aj pri relatívne intenzívnom toku 

génov nastáva lokálna adaptácia? Prečo tok génov populácie geneticky nezhomogenizuje? Odpoveď 

treba hľadať v rovnováhe medzi intenzitou toku génov a silou selekcie pre istý fenotypový znak.  

Selekčný tlak možno kvantifikovať na základe relatívnej reprodukčnej zdatnosti (fitness). Fenotyp (a 

jemu zodpovedajúci genotyp), ktorý zanechá v populácii najviac potomkov bude mať hodnotu fitness 

(w) rovnú jednej. Pretože všetky ostatné fenotypy (genotypy) zanechajú počas svojho života menej 
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potomstva, budú mať hodnotu w nižšiu ako jedna. Miera ich selekcie bude daná selekčným 

koeficientom (s), ktorý sa vypočíta ako 

s = 1 - w 

Ak je napr. hodnota fitness (w) istého genotypu 0,75 (to znamená, že za život zanechá 75 % potomkov 

v porovnaní s genotypom s najvyšším fitness), hodnota jeho selekčného koeficientu (s) bude 0,25. 

Inak povedané prežívanie tohto genotypu bude o 25 % nižšie v porovnaní s genotypom s najvyšším 

fitness. Ak je selekčný koeficient nejakého genotypu rovný jednej, má nulovú reprodukčnú zdatnosť a 

nezanecháva v ďalšej generácii žiadne potomstvo. Predstavme si, že genotyp AA je adaptovaný na 

podmienky nížin. Tu má vysoké fitness a veľmi nízky selekčný koeficient. Disperguje však do 

vysokohorskej populácie, do podmienok ktorej nie je adaptovaný. Jeho fitness je vo vysokohorskej 

populácii veľmi nízke a jeho potomkovia sú selekčne eliminovaní. Napriek toku génov si tak obe 

populácie (vysokohorská aj nížinná) udržia istý stupeň genetickej diferenciácie (odlišnosti). Pretože 

tok génov môže brániť lokálnej adaptácii len ak miera migrácie (meraná migračným koeficientom m) 

prevyšuje silu selekcie (s), tak za predpokladu nízkeho toku génov aj relatívne slabý selekčný tlak 

môže akcelerovať diferenciáciu dvoch populácií. Výrazná diferenciácia populácií v morfologických 

znakoch pod selekciou (napr. vo veľkosti tela) odrážajúcich množstvo zrážok a typ vegetácie bola 

zistená pri anolisoch Anolis oculatus v Dominikánskej republike. Medzi populáciami anolisov 

prebiehal pomerne intenzívny tok génov, no napriek tomu sa populácie morfologicky odlišovali 

(Stenson et al. 2002). 

3.4.3 Genetický drift versus selekcia 

O tom či sa na diferenciácii populácií bude viac podieľať genetický drift alebo selekcia rozhoduje 

efektívna veľkosť populácie (Ne). Ak je miera selekcie silná vzhľadom k veľkosti populácie, inak 

povedané ak selekčný koeficient (s) je výrazne vyšší než 1/(4Ne), tak bude vplyv driftu zanedbateľný. 

Naopak, ak bude s výrazne nižší ako 1/(4Ne), tak sa budú frekvencie alel v populácii meniť 

predovšetkým vplyvom driftu (navyše nemôžeme opomenúť vplyv novovznikajúcich mutácií na 

frekvenciu alel, najmä v dlhodobej perspektíve). Výrazný posun v alelových frekvenciách vplyvom 

driftu nastáva hlavne v malých populáciách, vo veľkých populáciách genetický drift pôsobí tiež, ale 

jeho intenzita je nižšia. Vo veľkých populáciách sa naopak viac uplatňuje selekcia. Vzájomné 

pôsobenie migrácie, selekcie a efektívnej veľkosti populácie na diferenciáciu populácií je znázornené 

na obrázku 20. Poznanie týchto procesov je dôležité napr. v ochranárskej genetike a ochranárskej 

praxi, keď chceme reštituovať druh do oblastí kde vyhynul alebo doplniť existujúce, ale málopočetné a 

zanikajúce populácie z iných častí areálu. V takýchto prípadoch je vhodné, aby v oboch populáciách 

pôsobili podobné selekčné tlaky a aby jedince z jednej a druhej populácie neboli adaptované na iné 

podmienky prostredia. 
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Obr. 20 Vzájomné pôsobenie migrácie, selekcie a efektívnej veľkosti populácie (Ne) na diferenciáciu 

populácií. Upravené podľa práce Freeland et al. (2011). 

V prírodných populáciách je odhad efektívnej veľkosti populácie a selekcie komplikovaný. Metódy 

odhadu Ne sme preberali v predchádzajúcej kapitole. Na tomto mieste zmienim ako sa dajú využiť 

molekulárne a populačno-genetické dáta na odhad selekcie. Prvou možnosťou je zistenie pomeru 

nesynonymných a synonymných mutácií (dN/dS). Synonymné mutácie zahŕňajú nukleotidové 

zámeny (substitúcie), ktoré nevedú k nahradeniu aminokyseliny v proteíne a sú preto selekčne 

neutrálne. Ide napr. o mutácie v tretích pozíciách kodónov. Vďaka degenerovanosti genetického kódu 

tak môže viacero kodónov kódovať tú istú aminokyselinu. Pri nesynonymných mutáciach nastáva 

zámena aminokyseliny v proteíne, čo môže mať za následok fenotypovú zmenu. Tá je následne 

testovaná selekciou. Gény pod selekciou tak majú spravidla vyšší pomer dN/dS ako fragmenty DNA, na 

ktoré selekcia nepôsobí. Príklady génov pod selekciou sú gén pre transferín u lososovitých rýb 

zodpovedný za rezistenciu voči bakteriálnym infekciám, gény MHC pri stavovcoch zapojené do 

imunitnej odpovede, gény ABP (androgen-binding protein) pri myšiach domových podieľajúce sa 

zrejme na rozoznávaní opačného pohlavia a jedincov vlastného druhu. Pomer dN/dS však nemusí vždy 

odhaliť selekciu, nakoľko aj jedna nesynomymná substitúcia môže mať výrazný dopad na fenotyp.  

Ďalším prístupom skúmania častí genómu, ktoré sú potenciálne pod selekciou je porovnanie 

genetickej diferenciácie jednotlivých lokusov rozmiestnených naprieč genómom (obr. 21). Možno 

predpokladať, že migrácia (resp. tok génov) a drift ovplyvňujú v rovnakej miere všetky neutrálne 

lokusy, no efekt selekcie sa bude prejavovať odlišne pri neutrálnych lokusoch a lokusoch pod 

selekciou. Neutrálne lokusy tak budú teoreticky vykazovať podobný stupeň diferenciácie (napr. v 

štatistike FST), lokusy pod selekciou výrazne iný. Vyššiu diferenciáciu v porovnaní s neutrálnymi 

markermi budeme očakávať v prípade, že smerovaná selekcia zvyšuje frekvenciu jednej alely v prvej 
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Obr. 21 Genetická diferenciácia (meraná indexom FST) väčšiny lokusov v troch typoch markrov je 

relatívne nízka. Len jeden lokus má hodnotu FST signifikantne vyššiu. Možno predpokladať, že na 

diferenciáciu tohto lokusu nevplýva len genetický drift, ale predovšetkým selekcia. Alternatívne môže 

byť aj tento lokus selekčne neutrálny, no zviazaný s lokusom pod selekciou. 

populácii a inej alely v druhej populácii. V selekčne neutrálnych lokusoch (napr. mikrosatelitoch) 

budú hodnoty FST medzi obomi populáciami nižšie ako v lokuse pod selekciou. Naopak, ak je tá istá 

alela selektovaná v rôznych populáciách, tieto sa budú odlišovať v neutrálnych markeroch, no budú 

podobné práve v tom jednom pozorovanom lokuse pod selekciou. Teoretickým príkladom môžu byť 

dve izolované horské populácie, medzi ktorými je obmedzený tok génov (hodnoty FST v neutrálnych 

lokusoch budú relatívne vysoké), no v ktorých je vďaka podobným vysokohorským podmienkam 

selektovaná tá istá alela v lokuse pod selekciou (a teda hodnota FST v tomto lokuse bude nízka).  

Variabilita vo frekvencii alel v lokuse pod selekciou môže byť aj tzv. klinálna a môže odrážať 

ekologický gradient (napr. teplotu, fotoperiódu, salinitu). Príkladom je gén hsp70 kódujúci tzv. heat 

shock protein v drozofile (Drosophila melanogaster) z Austrálie. Tento proteín umožňuje drozofilám 

prežiť v teplotne extrémnych podmienkach. Frekvencia alel v tomto géne koreluje s geografickou 

šírkou, s ktorou sa mení aj teplota. 

Porovnaním miery genetickej diferenciácie rôznych lokusov môžeme uvažovať, ktoré lokusy sú pod 

selekciou. Podobne sa však budú správať aj neutrálne lokusy, ktoré sú vo fyzickej väzbe so 

selektovaným lokusom (linked loci). Príkladom môže byť neutrálny mikrosatelit ležiaci na 

chromozóme v tesnej blízkosti selektovaného lokusu. Medzi obomi lokusmi neprebieha rekombinácia 

a dedia sa ako jeden blok. Okrem zviazanosti lokusov treba brať do úvahy aj rôznu mutačnú rýchlosť a 

evolúciu lokusov, ktorá výrazne ovplyvňuje mieru genetickej diferenciácie a FST štatistiku.  
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3.5 Zhrnutie kapitoly 

• Mieru genetickej diferenciácie populácií možno skúmať aplikáciou genetických distancií, F-

štatistík a Bayesovských analýz. 

• F-štatistiky vyjadrujú ako je genetická variabilita rozdelená v populáciách a medzi populáciami. 

Najčastejšie využívanou je štatistika FST, ktorá meria stupeň genetickej diferenciácie populácií. 

• Diferenciáciu populácií znižuje tok génov. Realizuje sa prostredníctvom dispergujúcich jedincov 

alebo ich gamét. Na kvantifikáciu toku génov sa používajú genetické metódy ako napr. odhad 

počtu migrantov za generáciu (Nem) alebo Bayesovské testy zaradenia jedincov do populácií. 

• Tok génov ovplyvňujú disperzné schopnosti druhu, bariéry a fragmentácia habitatov, 

metapopulačná dynamika, medzidruhové interakcie a hybridizácia. 

• Hybridizácia medzi druhmi vedie k introgresii a medzidruhovému toku génov. Niektoré časti 

genómu introgredujú častejšie ako iné. Miera introgresie závisí napr. od selekcie alebo typu 

dedičnosti markera (jadrové versus mitochondriálne). 

• Genetický drift a niektoré typy selekcie vedú k diferenciácii populácií. Naopak tok génov populácie 

geneticky homogenizuje. Diferenciácia medzi populáciami môže prebiehať aj napriek toku génov, 

ak je selekcia (meraná selekčným koeficientom s) dostatočne silná. Naopak, ak miera migrácie 

(meraná koeficientom migrácie m) prevyšuje silu selekcie, v populáciách bude narúšaná lokálna 

adaptácia.  
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4 Základy fylogeografie 

Fylogeografia je biologická disciplína, ktorá skúma princípy a procesy geografického rozšírenia 

genealogických línií v rámci jedného druhu alebo skupiny blízko príbuzných druhov. Na 

rozmiestnenie druhov, ich populácií a alel totiž nevplývajú len súčasné procesy, akými sú disperzia a 

tok génov, ale aj historické procesy súvisiace napr. s pohybom kontinentov, zmenou hladiny oceánov 

a morí a vznikaním/zanikaním ostrovov či striedaním ľadových a medziľadových dôb, ktoré 

ovplyvňovali dynamiku areálov mnohých druhov. Fylogeografické štúdie preto zahŕňajú aspekt 

časový, t.j. evolučné vzťahy medzi populáciami či blízko príbuznými druhmi a aspekt priestorový, 

t.j. geografické rozšírenie evolučných línií. Fylogeografia je blízko príbuzná krajinnej genetike 

(landscape genetics), obe totiž skúmajú rozmiestnenie alel v priestore. No kým krajinnú genetiku 

zaujímajú súčasné procesy vedúce k priestorovému rozšíreniu alel (napr. ako antropogénne bariéry 

typu diaľnice, mestská zástavba a iné zamedzujú toku génov medzi populáciami), fylogeografiu 

zaujíma ako sa na formovaní dnešnej genetickej diverzity podieľali procesy dávno minulé. V tejto 

kapitole budú preberané len základné princípy fylogeografie. Podrobnejšie informácie nájdu 

záujemcovia v knihe Phylogeography, The History and Formation of Species, ktorú napísal J. C. Avise 

(Avise 2000). 

4.1 Molekulárne markery vo fylogeografii 

Najbežnejšie používanými markermi vo fylogeografických štúdiách sú variabilné úseky 

mitochondriálneho genómu, napr. cytochróm b, NADH dehydrogenáza 2 (ND2) alebo cytochróm c 

oxidáza podjednotka I (COI). Pomocou mitochondriálnej DNA (mtDNA) môžeme sledovať evolúciu 

maternálnych línií, pretože táto molekula sa dedí klonálne po materskej línii, je považovaná za 

selekčne neutrálnu a nepodlieha rekombinácii (z týchto pravidiel existujú výnimky, o ktorých 

pojednáva kapitola Molekulárne markery). Výhoda uniparentálnej dedičnosti je však do istej miery 

zároveň limitujúca. Napríklad maternálna dedičnosť mtDNA neodhalí komplexnú evolučnú históriu 

populácií v prípadoch, keď majú samce a samice výrazne odlišnú mieru disperzie. S maternálnou 

dedičnosťou súvisí aj znížená efektívna veľkosť populácie (Ne) mitochondriálneho genómu, ktorý je 

viac ovplyvnený bottleneck efektom. Problém nastáva aj pri introgresii mtDNA ako dôsledku 

medzidruhovej hybridizácie (niektoré jedince či celé populácie môžu niesť mtDNA druhu, s ktorým 

hybridizovali). 

Overiť či genealógia mtDNA skutočne reflektuje históriu populácií možno len pomocou sekvencií 

jadrovej DNA, nDNA (v prípade rastlín aj pomocou chloroplastovej DNA). Ak sú genealógie 

mtDNA a nDNA odlišné, treba pátrať po procesoch, ktoré k týmto odlišnostiam viedli. Nevýhodou 

použitia sekvencií jadrových úsekov je ich rekombinácia, vďaka ktorej rôzne časti analyzovaného 
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mtDNA jadrové markre

  

Obr. 22 Porovnanie uniparentálnej (matrilineárnej) dedičnosti mtDNA a biparentálnej dedičnosti 

jadrových markerov. Prvé dve generácie sú tvorené štyrmi jedincami, posledná dvomi jedincami. 

Krúžky predstavujú samice, štvorce samce. Šipky znázorňujú, ktorá samica sa párila s ktorým 

samcom. Rôzne mitochondriálne haplotypy a rôzne alely jadrového lokusu sú znázornené ako farebné 

obdĺžniky. V prípade mtDNA môžeme jednoducho vystopovať pôvod červeného haplotypu samca aj 

samice v tretej generácii. Stopovanie nás privedie ku samici z prvej generácie (krúžok s červeným 

haplotypom vľavo hore). Pri jadrových markeroch je dedičnosť biparentálna, t.j. každý potomok získa 

jednu alelu od otca, druhú od matky. Napríklad samec z tretej generácie zdedil modrú alelu od matky a 

tá ju zdedila od svojho otca. Pri samici z tretej generácie však nastala rekombinácia medzi obomi 

alelami. Rekombinované časti lokusu nezdieľajú spoločnú evolučnú históriu a nie sú vhodné na 

rekonštrukciu genealógií. 

lokusu majú odlišnú evolučnú históriu a nezdieľajú recentného predka (obr. 22). Mieru rekombinácie 

možno odhadnúť zo sekvenčných dát pomocou štatistických prístupov implementovaných napr. v 

programoch RAT (Recombination Analysis Tool) alebo DnaSP. V prípade, že zistíme rekombináciu 

na konkrétnom úseku a pri konkrétnych jedincoch, je vhodné tento úsek alebo tieto jedince vylúčiť z 

analýzy. 

Okrem sekvencií mitochondriálnych a jadrových úsekov sa vo fylogeografii využívajú aj iné typy 

markerov, ako sú mikrosatelity, SNP alebo AFLP markery. Tieto síce neumožňujú zistiť genealógiu 

línií, ale sú veľmi vhodné na zistenie genetickej podobnosti/odlišnosti populácií prostredníctvom 

frekvencie alel. Najčastejšie sa kombinujú s mtDNA.  
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4.2 Molekulárne hodiny 

Veľkou výhodou sekvenčných dát je, že umožňujú zistiť evolučné vzťahy medzi alelami. Dve alely, 

ktoré sa oddelili relatívne nedávno od spoločného predka budú menej divergované (t.j. sekvenčne 

podobnejšie) ako alely, ktoré sa oddelili v dávnejšej minulosti. Tento princíp sa využíva pri metóde 

molekulárnych hodín, ktorá umožňuje zistiť čas divergencie dvoch taxónov (t.j. kedy sa oddelili od 

spoločného predka). Myšlienka molekulárnych hodín bola navrhnutá už v 60-tych rokoch minulého 

storočia, aplikovaná pri mnohých organizmoch, no aj kritizovaná. Vychádza z predpokladu, že 

mutačné tempo v istom úseku DNA (napr. v istom géne) je v čase konštantné. Zoberme si ako príklad 

druhy A, B a C. Z fosílneho záznamu vieme, že druhy A a B sa oddelili od spoločného predka pred 5 

mil. rokov. Druh C však žiadny známy fosílny záznam nemá a preto podľa fosílií nevieme zistiť jeho 

vek. Osekvenujeme konkrétny úsek DNA každého druhu, napr. mitochondriálny cytochróm b. Zistíme 

divergenciu sekvencií, t.j. počet mutácií, ktorými sa sekvencie líšia (zjednodušene povedané, v praxi 

treba rátať s rôznymi mutačnými modelmi). Povedzme, že medzi druhmi A a B je 15%, A a C 12%, B 

a C 10% divergencia sekvencií. Vypočítame si mutačnú rýchlosť na základe fosílneho záznamu 

druhov A a B. V našom prípade rozdiel 1 % medzi sekvenciami vznikne pri konštantnom mutačnom 

tempe približne za 0,33 mil. rokov. Následne odhadneme dobu divergencie medzi druhmi A a C (3,96 

mil. rokov), B a C (3,3 mil. rokov).  

Na kalibráciu molekulárnych hodín sa používa buď fosílny záznam alebo časovo známe 

geologické udalosti akými sú napr. oddelenie ostrova od pevniny, ktoré v prípade suchozemských a 

sladkovodných druhov neschopných dispergovať cez more korešponduje s oddelením pevninských a 

ostrovných populácií. Z konkrétnych príkladových štúdií možno spomenúť napr. odhad divergencie 

žralokov v západnom Atlantiku a východnom Pacifiku (Martin et al. 1992). Za kalibračný bod bolo 

zvolené vyzdvihnutie Panamskej šije, ktoré prebehlo pred približne 3 mil. rokov. Pôvodne navrhnuté 

tzv. univerzálne molekulárne hodiny pre mtDNA sú dnes už prekonanou predstavou. Vychádzali z 

divergencie mitochondriálneho genómu primátov, ktorá bola stanovená na 2 % za milión rokov. Dnes 

vieme, že toto číslo zďaleka nie je univerzálne pre všetky taxóny a gény mitogenómu. Evolúcia (de 

facto mutačné tempo) je odlišná v rôznych taxonomických skupinách. Napríklad taxóny s nižšou 

generačnou dobou majú mutačné tempo vyššie ako taxóny s vyššou generačnou dobou (napr. drobné 

cicavce versus primáty). Ďalej je mutačné tempo odlišné v rôznych častiach genómu, niektoré úseky 

DNA sú konzervatívne s nízkou mutačnou rýchlosťou, iné naopak mutujú podstatne rýchlejšie. 

Navyše mutačné tempo nemusí byť vždy konštantné a môže sa meniť v čase, takže ho možno 

vzťahovať len k istému geologickému času. Napríklad mutačné tempo môže byť vyššie pri vzniku 

taxónu, no neskôr sa môže spomaľovať. Molekulárne hodiny teda tikajú, no k odhadu času 

divergencie treba pristupovať opatrne, s ohľadom na úskalia vyššie opísané. Súčasné programy 

používané na datovanie línií vychádzajú z modelov tzv. relaxovaných molekulárnych hodín, ktoré 
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genetické vzdialenosti fylogenetický strom

 

Obr. 23 Genetické vzdialenosti medzi druhmi A, B, C a D vyjadrené ako percento odlišných pozícií v 

skúmaných sekvenciách. Napríklad sekvencie druhov A a B sa odlišujú 2 %. Sekvencie druhov A a C 

sa odlišujú 12 % (1+5+4+2=12). Na základe distancií je skonštruovaný fylogenetický strom, na 

ktorom sú druhy s najmenšou genetickou vzdialenosťou bližšie pri sebe. Dĺžky vetiev zodpovedajú 

množstvu genetických zmien, ktoré sa v sekvenciách udiali. Upravené podľa práce Freeland et al. 

(2011). 

berú do úvahy odlišné mutačné tempo v rôznych líniách. Podmienkou je samozrejme porovnávať 

rovnaký gén či úsek DNA a obmedziť datovanie len na isté geologické obdobie, napríklad miocén a 

pliocén, kedy predpokladáme vznik skúmaných taxónov (línií).  

4.3 Fylogenetické stromy 

Metóda molekulárnych hodín umožňuje zistiť približný vek divergencie taxónov, no nie je vhodná na 

rekonštrukciu fylogenetických vzťahov. Na tento účel sa tradične využívajú bifurkačné fylogenetické 

stromy, ktoré odrážajú postupnosť štiepenia fylogenetických línií. Jedna línia sa pritom rozdelí 

vždy na dve dcérske línie. Línie [taxóny či klády (clades)], ktoré sú na fylogenetickom strome bližšie 

pri sebe sú geneticky podobnejšie (pokiaľ je fylogenéza konštruovaná na základe morfologických 

znakov, tak sú morfologicky podobnejšie).  

Na rekonštrukciu fylogenézy sa využívajú nasledujúce metódy: distančné, parsimónia, maximálna 

vierohodnosť (maximum likelihood) a Bayesovská analýza (Bayesian analysis). Rekonštrukcia 

fylogenézy je veda sama o sebe a opiera sa o zložitý matematický aparát. V tejto kapitole budú 

uvedené len základy, nie vyčerpávajúci prehľad metód a postupov. Tie nájdu študenti a študentky v 

mnohých iných učebniciach a prednáškach.  

Distančné metódy sú založené na genetických (evolučných) vzdialenostiach (distanciách) medzi 

taxónmi. Vyjadrujú mieru divergencie taxónov. Taxóny, ktoré sa oddelili od spoločného predka v 

dávnej minulosti budú vykazovať väčšiu genetickú vzdialenosť ako taxóny oddelené nedávno. Ak na 

základe tejto metódy skonštruujeme fylogenetický strom, budú genetické vzdialenosti medzi dvomi 

taxónmi reprezentovať súčet všetkých vetiev, ktoré tieto taxóny spájajú (obr. 23). Najjednoduchšou 

genetickou distanciou vypočítanou na základe sekvenčných dát je pozorovaná vzdialenosť (observed 

distance, p-distance). Vyjadruje podiel nukleotidových pozícií, ktorými sa sekvencie odlišujú k 
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Obr. 24 Nukleotidové zámeny v sekvenciách DNA. Bázy A a G patria medzi puríny, bázy C a T 

medzi pyrimidíny. Existujú dva typy tranzícií (t.j. zámena purínu za purín alebo pyrimidínu za 

pyrimidín, napr. zámena A za G) a štyri typy transverzií (t.j. zámena purínu za pyrimidín a opačne, 

napr. zámena A za C). Pomer tranzícií a transverzií je teda 1:2. 

celkovému počtu skúmaných nukleotidov. Táto vzdialenosť je veľmi jednoduchá, no s postupnou 

akumuláciou mutácií v čase sa zvyšuje pravdepodobnosť, že na jednej pozícii nastane opakovaná 

zmena nukleotidov (nukleotidová substitúcia). Napríklad nastane substitúcia T na C a po nejakom čase 

sa C zmení na G, alebo opäť na T. Tieto maskované substitúcie podhodnocujú pozorované genetické 

vzdialenosti a teda aj mieru divergencie taxónov. V praxi sa preto využívajú korekcie pozorovaných 

genetických vzdialeností, ktoré sú založené na viacerých substitučných modeloch. Substitučné 

(evolučné) modely sa snažia priblížiť biologickej realite a berú do úvahy frekvencie báz A, T, G, C v 

sekvenciách, ako aj pravdepodobnosť jednotlivých zámien (napr. s akou pravdepodobnosťou sa mení 

A na G či A na T).  

Prehľad vybraných substitučných modelov: 

Jukes-Cantorov model (JC alebo JC69 model) 

• najjednoduchší substitučný model 

• predpokladá vyrovnané frekvencie báz a rovnakú substitučnú rýchlosť medzi bázami 

Felsensteinov model (F81 model) 

• podobný ako Jukes-Cantorov model, ale berie do úvahy nerovnomerné zastúpenie báz v 

sekvenciách 

Kimurov model (K80 model) 

• predpokladá vyrovnané zastúpenie báz 

• rozlišuje medzi pravdepodobosťou tranzícií (zámena purínu za purín a pyrimidínu za 

pyrimidín, obr. 24) a transverzií (zámena purínu za pyrimidín a opačne) 
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Hasegawa-Kishino-Yanov model (HKY85 model) 

• umožňuje nevyrovnanú frekvenciu báz 

• rozlišuje medzi pravdepodobnosťou tranzícií a transverzií 

Tamura-Neiov model (TN93 model) 

• umožňuje nevyrovnanú frekvenciu báz 

• rozlišuje medzi dvomi odlišnými typmi tranzícií 

• nerozlišuje medzi rôznymi typmi transverzií 

GTR (General Time Reversible) model (Tavaré 1986) 

• najkomplexnejší model 

• berie do úvahy rôzne frekvencie báz 

• rozlišuje medzi jednotlivými typmi tranzícií aj transverzií (T → C, T → A, T → G, C → A, C 

→ G, A → G) 

• nerozlišuje však, ktorý nukleotid bol v konkrétnej pozícii pôvodný a ktorý odvodený (model je 

tzv. časovo reverzibilný). Napríklad frekvencia substitúcie T → C je rovnako pravdepodobná 

ako frekvencia substitúcie C → T. 

Zvolenie konkrétneho evolučného modelu pre súbor sekvencií môže ovplyvňovať výpočet 

genetických distancií a teda aj rekonštrukciu fylogenézy. Zložitejšie modely môžu síce lepšie 

reflektovať biologickú realitu, no môžu byť príliš komplikované na výpočet jednotlivých parametrov. 

V praxi sa využívajú rôzne programy (napr. jModelTest), ktoré vypočítajú pravdepodobnosť toho 

ktorého modelu pre skúmané sekvenčné dáta. 

Pokiaľ pracujeme s mikrosatelitmi, AFLP markermi či dnes už málo využívanými alozýmami, 

skúmané taxóny (či populácie) sa odlišujú frekvenciou alel (napr. frekvencia alely A u prvého druhu 

je 0,8, u druhého druhu 0,3 atď.). Genetické distancie sa vypočítajú práve na základe rozdielnych 

alelových frekvencií. V praxi je najčastejšie využívaná Neiova genetická vzdialenosť (D), prípadne 

ďalšie vzdialenosti ako Cavalli-Sforzova DCH, Neiova DA (vhodnejšia na konštrukciu fylogenetických 

stromov), Goldsteinova (δμ)2 (predpokladá krokový mutačný model a bola navrhnutá pre analýzu 

mikrosatelitov) a iné. Na konštrukciu fylogenetického stromu na základe genetických distancií sa 

používa napr. metóda neighbor-joining (NJ). Je pomerne jednoduchá, rýchla a preto vhodná na 

analýzu veľkých dátových súborov alebo na „prvý náhľad" na fylogenézu skúmaných taxónov. 

Spravidla je analýza neighbor-joining nasledovaná sofistikovanejšími prístupmi maximálnej 

vierohodnosti a Bayesovskou analýzou. 

Metóda úspornosti (parsimónie, angl. parsimony) či maximálnej úspornosti (maximum 

parsimony, MP) je založená na predpoklade, že najsprávnejšia je tá fylogenetická hypotéza, ktorá sa 

dá vysvetliť najmenším počtom evolučných zmien (napr. mutácií). Vychádza z princípu tzv. 
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Druh 1 ATCGAAATCG
Druh 2 ATCGCAATCG
Druh 3 ATCGTAATCA
Druh 4 ATCGGAATCA

1. V sekvenciách nájdeme fylogeneticky informatívne miesta (na pozícii 5 a 10)

2. Zostavíme všetky potenciálne existujúce stromy (pre štyri druhy sú práve tri)
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3. Pre každý strom zistíme najpravdepodobnejší nukleotid vo vnútorných uzloch (ak máme na výber z dvoch, 
vyberieme náhodne jeden z nich) a spočítame mutačné kroky (červená čiarka).  Vyberieme strom s najmenším 
počtom mutačných krokov (t.j. prvý strom so štyrmi mutáciami). 
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Obr. 25 Konštrukcia fylogenetického stromu na základe metódy maximálnej parsimónie. 

Ockhamovej britvy, ktorú v 14. storočí definoval William z Ockhamu a podľa ktorej je 

najjednoduchšie riešenie (vyžadujúce najmenšie množstvo predpokladov) to najlepšie. Princíp 

parsimónie je vysvetlený na obr. 25. Podobne ako metóda neighbor-joining, aj metóda parsimómie je 

v súčasnosti nahrádzaná sofistikovanejšími metódami maximálnej vierohodnosti a Bayesovskou 

analýzou. 

Metóda maximálnej vierohodnosti (maximum likelihood, ML) je štatistická metóda, pri ktorej 

formulujeme hypotézu (fylogenetický strom), ktorá najlepšie vysvetľuje skúmaný súbor sekvencií pri 

danom evolučnom modeli. Pokiaľ jednotlivým parametrom tejto hypotézy priradíme konkrétne 

hodnoty, môžeme vypočítať pravdepodobnosť existencie skúmaných dát. Vierohodnosť hypotézy je 

úmerná pravdepodobnosti, že získame pozorované dáta pri špecifickej hypotéze. Metódu ML môžeme 

porovnať s metódou maximálnej parsimónie (MP) na nasledovnom príklade. Máme dva taxóny 

zdieľajúce spoločného predka, ktoré na istej pozícii v sekvenciách majú nukleotid A. Kým metóda MP 

by predpokladala, že spoločný predok oboch taxónov mal na tejto pozícii tiež A a teda v oboch 

vetvách vedúcich ku obom taxónom nenastala žiadna substitúcia, výsledok metódy ML by bol závislý 
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Tabuľka 1 Porovnanie bifurkačných stromov a sietí. Prevzaté z práce Freeland et al. (2011). 

Vlastnosť  Stromy  Siete  Reálne populácie  

vetvenie  možná len bifurkácia  viacnásobné vetvenie  genealógie často 

vykazujú viacnásobné 

vetvenie  

odhad divergencie  vyžadujú veľa 

polymorfných znakov  

nevyžadujú toľko 

polymorfných znakov  

sekvencie v rámci druhu 

vykazujú často nízky 

stupeň polymorfizmu  

ancestrálne haplotypy  predpokladajú, že 

ancestrálne haplotypy 

viac neexistujú  

umožňujú existenciu 

ancestrálnych aj 

odvodených haplotypov  

ancestrálne a odvodené 

haplotypy často 

koexistujú  

retikulátna evolúcia 

(hybridizácia a 

rekombinácie)  

nepredpokladajú žiadne 

rekombinácie a 

introgresiu  

uvažujú s 

rekombináciami a 

introgresiou  

rekombinácie a 

hybridizácia (introgresia) 

sú pomerne časté  

na dĺžke oboch vetiev (s ich vzrastajúcou dĺžkou sa zvyšuje pravdepodobnosť substitučných mutácií) a 

na substitučnom (evolučnom) modeli. V prípade, že by boli dĺžky vetiev krátke, obe metódy by 

pravdepodobne poskytli veľmi podobnú fylogenézu. No so vzrastajúcou dĺžkou vetiev a teda 

vzrastajúcou pravdepodobnosťou mutácií by obe metódy mohli poskytnúť iné výsledky, pričom 

metóda ML by zrejme fylogenézu odzrkadľovala lepšie. Pri výpočte maximálnej vierohodnosti 

určitého stromu vstupujú do analýzy nasledovné dáta: matica vstupných dát (sekvencie), topológia 

stromu, dĺžky jednotlivých vetiev stromu a substitučný (evolučný) model. Metóda ML potom určuje 

pravdepodobnosť, že súbor dát je najlepšie reprezentovaný konkrétnym stromom výpočtom 

vierohodností všetkých možných stromov a to za predpokladu správnosti daného evolučného modelu. 

Bayesovká analýza je podobná metóde ML s tým, že maximalizuje pravdepodobnosť, že konkrétny 

fylogenetický strom je správny, pri danom evolučnom modeli a analyzovaných dátach. Na rozdiel od 

ML je pravdepodobnosť, tzv. aposteriórna pravdepodobnosť ovplyvnená aj apriórnymi 

predpokladmi, teda tým, čo o parametroch modelu vieme. 

Nevýhodou použitia bifurkačných fylogenetických stromov je, že neumožňujú súčasnú existenciu 

predka a potomkov (tabuľka 1). Pri bifurkácii sa totiž predok vždy rozdelí na dvoch potomkov, pričom 

tým samotný predok zanikne, čo však nemusí zodpovedať biologickej realite. Ďalej fylogenetické 

stromy neumožňujú opätovné spájanie evolučných línií, ktoré je výsledkom hybridizácie alebo 

rekombinácie, ide o tzv. retikulátnu evolúciu. A nakoniec fylogenetické stromy nemusia vždy 

odrážať reálne evolučné vzťahy medzi populáciami jedného druhu. Topológie môžu byť chybné alebo 

vzťahy medzi populáciami nemusia byť spoľahlivo vyriešené (časté sú polytómie). Preto sa v týchto 

prípadoch používajú namiesto stromov siete, o ktorých bude nasledujúca kapitola. 
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4.4 Siete 

Na zobrazenie evolučných vzťahov medzi líniami jedného druhu je vhodné použiť siete, pretože 

umožňujú rekonštruovať vzťahy aj pri relatívne nízkej genetickej variabilite. Zároveň umožňujú 

zachytiť priebeh retikulátnej evolúcie, ktorá je výsledkom hybridizácie a rekombinácie (tabuľka 1). 

Najčastejšie používané sú tzv. štatistické parsimónne siete (statistical parsimony networks). 

Základný princíp siete je podobný ako pri fylogenetických stromoch, t.j. haplotypy (resp. alely 

jadrových lokusov), ktoré sú evolučne podobné (odlišujú sa malým počtom mutácií) sa v sieti 

nachádzajú blízko pri sebe. Čím sú evolučné rozdiely medzi haplotypmi väčšie, tým sú na sieti od seba 

vzdialenejšie. Prvým krokom pri konštrukcii siete je stanovenie maximálneho počtu mutácií, ktorými 

sa haplotypy odlišujú a na základe ktorého budú alebo nebudú zaradené do siete. Haplotypy, ktoré 

presahujú tento limit do siete zaradené nebudú, nakoľko so vzrastajúcou genetickou divergenciou 

vzrastá pravdepodonosť homoplázií. Po stanovení tohto limitu, sa začne „stavba" siete a to tak, že sú 

najskôr spojené haplotypy líšiace sa jedným mutačným krokom, potom haplotypy líšiace sa dvomi 

mutačnými krokmi, tromi, štyrmi atď. až do stanoveného limitu. 

Interpretácia sietí: 

• haplotypy s vysokou frekvenciou sú pravdepodobne staršie (frekvencia haplotypov je 

proporčná veľkosti krúžkov v sieti) 

• v rámci siete sú staršie haplotypy lokalizované centrálne, mladšie periférne 

• haplotypy s viacerými spojeniami sú pravdepodobne staršie 

• staršie haplotypy majú spravidla širšie geografické rozšírenie, lebo ich nositelia mali relatívne 

dlhý čas na disperziu 

• haplotypy s jedným spojením sú pravdepodobne spojené práve s haplotypom z tej istej 

populácie, pretože vznikli relatívne nedávno a ich nositelia nemali čas sa rozšíriť 

Na obrázku 26 sú znázornené evolučné vzťahy medzi líniami slepúcha Anguis fragilis na Balkáne. 

Pontská línia (oranžová) je výrazne odlišná od ostatných línií a preto s nimi nebola spojená do jednej 

siete. Periférne haplotypy s jedným spojením (napr. štyri haplotypy spájajúce sa s výrazne početným 

haplotypom v rámci „tmavozelenej" evolučnej línie) vznikli zrejme relatívne nedávno a nemali čas sa 

výrazne rozšíriť. Najfrekventovanejší tmavozelený haplotyp má pomerne veľké geografické rozšírenie 

a mohol by byť starý.  

4.5 Koalescencia 

Prevažná väčšina fylogeografických štúdií nemá k dispozícii vzorky z minulosti, ktoré by umožnili 

porovnanie minulej a súčasnej genetickej diverzity a minulého a súčasného geografického rozšírenia 

línií. Biológovia preto musia pracovať väčšinou len so súčasnými vzorkami a históriou zapísanou v 
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 Obr. 26 Príklad fylogenetického stromu vypočítaného metódou maximálnej vierohodnosti (A) a 

parsimónnej siete (C) skonštruovaných na základe variability v mitochondriálnom géne ND2. Obe 

analýzy vyjadrujú evolučné vzťahy medzi líniami slepúcha Anguis colchica na Balkáne. Na základe 

fylogenetického stromu aj siete možno jasne odlíšiť niekoľko línií, ktoré majú vymedzené geografické 

rozšírenie (B). Pontská línia (oranžová farba) je výrazne odlišná od ostatných línií a preto s nimi nie je 

spojená do jednej siete. Najvyššia haplotypová diverzita je v južných Karpatoch a Apusenách. Čierne 

body v sieti znázorňujú chýbajúce haplotypy, ktoré buď neboli pri vzorkovaní zachytené alebo ich 

nositelia vyhynuli. Veľkosť krúžkov v sieti je proporčná frekvencii haplotypov. Prevzaté z práce 

Jablonski et al. (2016). 

molekule DNA v podobe mutácií. Mutácie vznikli v konkrétnom historickom čase a následne sa 

rozšírili do priestoru. Rozšírenie novej mutácie (alely, haplotypu) je ovplyvnené disperziou, 

efektívnou veľkosťou populácie, selekciou a ďalšími procesmi, ktoré môžeme odhaliť práve analýzou 

súčasného rozšírenia alel či haplotypov. Aby sme mohli o týchto procesoch uvažovať, musíme sa 

pozrieť späť do minulosti a zistiť kedy alely vznikli a kedy zdieľali najbližšieho spoločného predka 

(most recent common ancestor, MRCA). Najbližší spoločný predok môže byť zistený na základe 

matematickej teórie koalescencie, ktorá opisuje genealógiu selekčne neutrálnych génov pohľadom 

do minulosti. Keď si predstavíme niekoľko alel v rámci jedného lokusu, môžeme ich sledovaním do 

minulosti prísť k bodu, v ktorom „splynú" (angl. coalesce), to je budú zdieľať spoločného predka 

(MRCA). Tento proces je znázornený na obr. 27, kde modelujeme situáciu koalescencie haplotypov v 
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Obr. 27 Koalescencia šiestich haplotypov v populácii. Pohľadom do minulosti (z času t1 do t0) 

sledujeme kedy nastalo spojenie vybraných haplotypov 3, 4 a 5. Koalescencia haplotypov 3 a 4 (t.j. 

zdieľanie najbližšieho spoločného predka, MRCA) je recentnejšia a nastala v tretej generácii (dvojitý 

krúžok). Koalescencia všetkých troch haplotypov nastala v piatej generácii do minulosti. Upravené 

podľa práce Freeland et al. (2011).  

jednej populácii. Na obrázku sledujeme koalescenciu len troch vybraných haplotypov, no keby sme 

postupovali ďalej do minulosti, prišli by sme k bodu koalescencie všetkých haplotypov v populácii, s 

výnimkou tých, ktoré sa do populácie dostali z iných, geneticky odlišných populácií recentnou 

migráciou. Ako hlboko však musíme ísť do minulosti, aby sme prišli k bodu koalescencie všetkých 

haplotypov (resp. alel v prípade biparentálne dedených jadrových lokusov)? Tento čas závisí 

predovšetkým od efektívnej veľkosti populácie (Ne), pri zanedbaní vplyvu selekcie (povedzme, že 

sledujeme selekčne neutrálne markery). Ak je Ne populácie v čase konštantné a jedince sa medzi sebou 

pária náhodne, pravdepodobnosť koalescencie dvoch alel v predchádzajúcej generácii je daná 

vzťahom 1/2Ne pre jadrové diploidné lokusy a 1/Nef pre mitochondriálnu DNA (Nef je efektívna 

veľkosť populácie samíc, pretože mtDNA sa dedí po materskej línii). Priemerný čas, za ktorý nastane 

koalescencia všetkých alel v populácii je 4Ne generácií pre jadrové diploidné lokusy a 2Ne generácií 

pre mtDNA. Teda čím je efektívna veľkosť populácie menšia, tým je vyššia pravdepodobnosť 

koalescencie dvoch alel v predchádzajúcej generácii. Zároveň pri malej efektívnej veľkosti populácie 

nastane koalescencia všetkých alel v populácii skôr (recentnejšie). Pravdepodobnosť koalescencie 

mitochondriálnych haplotypov bude vyššia a čas ich koalescencie kratší v porovnaní v jadrovými 

lokusmi diploidného organizmu, pretože efektívna veľkosť populácie mitochondriálneho genómu je 

nižšia. Na tomto mieste je vhodné poznamenať, že pravdepodobnosti a čas koalescencie sú zhodné s 

pravdepodobnosťou zafixovania novej mutácie vplyvom genetického driftu (1/2Ne pre jadrové 
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diploidné lokusy) a priemerným časom fixácie novej mutácie (4Ne generácií pre jadrové diploidné 

lokusy) vplyvom driftu.  

V prírodných populáciách sú samozrejme pravdepodobnosť a doba koalescencie závislé nie len od 

efektívnej veľkosti populácie, ale aj iných evolučných procesov akými sú fluktuácia početnosti, 

selekcia či imigrácia. V molekulárnej ekológii sa princíp koalescencie, implementovaný v rôznych 

softvéroch, využíva pri odhade efektívnej veľkosti populácie, bottleneck efektu, selekcie, divergencie 

populácií či intenzity migrácie.  

4.6 Geografická distribúcia genetických línií 

Na svete existujú druhy organizmov, ktoré obývajú buď len špecifické územie (endemity, napr. mlok 

karpatský sa vyskutuje len v Karpatoch) alebo sú naopak rozšírené takmer celosvetovo (majú 

kozmopolitné rozšírenie, napr. človek, potkan hnedý, kršiak rybožravý, trsť Phragmites australis a 

iné). Prevažná väčšina druhov leží medzi týmito dvomi extrémami. Areály druhov sú buď spojené 

alebo disjunktné (napr. slimák Elona quimperiana je rozšírený na severozápade Francúzska a 

severozápade Španielska, medzi týmito dvomi časťami areálu sa nevyskytuje). Disjunkcia areálu 

mohla vzniknúť dvomi procesmi: disperziou, pri ktorej boli územia nezávisle kolonizované alebo 

vikarianciou, pri ktorej bol pôvodne spojitý areál narušený bariérou (napr. pohorím alebo morom), 

ktorá populácie rozdelila. Za vikarianciu možno považovať aj rozdelenie areálu v dôsledku extinkcie 

populácií. Predstavte si pôvodne spojitý areál, v strede ktorého populácie vyhynú a preživšie populácie 

tak zostanú vzájomne izolované. Rozlíšiť či disjunkcia areálu bola spôsobená vikarianciou alebo 

disperziou nie je vždy triviálne. Pri predpoklade vikariancie môžeme pomocou molekulárnych hodín 

zistiť divergenciu populácií v jednej a druhej časti areálu a uvažovať či doba divergencie 

nekorešponduje so známou geologickou udalosťou, napr. vyvrásnením pohoria, oddelením ostrova od 

pevniny atď.  

Genetická diverzita v jednotlivých častiach areálu je len zriedkakedy rovnaká. Naopak, býva spravidla 

štruktúrovaná, v niektorých častiach areálu je vysoká, inde zase nízka. Príkladom môže byť skokan 

ostropyský, ktorého značnú časť areálu (od Bajkalu po strednú Európu) obýva len jedna 

mitochondriálna línia (Babik et al. 2004). No na malom území západnej Panónie sa vyskytujú až tri 

výrazne diferencované línie. Princípy a zákonitosti geografickej distribúcie genetickej diverzity budú 

preberané v nasledujúcich kapitolách. 

4.6.1 Porovnávacia fylogeografia 

Populácie organizmov vykazujú v rámci areálu rôzny stupeň genetickej diferenciácie, rôznu mieru 

genetickej diverzity a rôzne biogeografické vzory (paterny). Komparatívna fylogeografia porovnáva 

fylogeografické paterny viacerých druhov a taxonomických skupín, s cieľom ozrejmiť historické 
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Obr. 28 Zobrazenie ľadovcov a klimatických zón v Európe počas posledného glaciálneho maxima (last 

glacial maximum, LGM). Prevzaté z http://crc806db.uni-koeln.de/start/. 

procesy (glaciálne refúgia, kolonizačné trasy) vedúce k distribúcii súčasnej diverzity. Ekologicky 

blízke druhy s podobnými areálmi majú často tieto vzory podobné, pretože ich ovplyvňovali tie isté 

vikariančné udalosti v minulosti. Klasickým príkladom je niekoľko druhov morských rýb obývajúcich 

oblasť Mexického zálivu a pobrežie Atlantiku na juhovýchode USA, ktorých populácie sú oddelené 

polostrovom Florida. Tieto druhy sú adaptované na podmienky mierneho pásma a do teplých vôd 

smerom na juh neprenikajú, takže zostávajú geneticky izolované práve Floridou (Avise 2000).  

Druhovú a genetickú diverzitu výrazne ovplyvnilo striedanie dôb ľadových (glaciálov) a 

medziľadových (interglaciálov) počas pleistocénu (geologická doba prebiehajúca pred 2,588 mil. 

rokmi až 11,7 tis. rokmi). Napríklad v alpskej oblasti Európy možno rozlíšiť niekoľko glaciálov 

(Biber, Donau, Günz, Mindel, Riss, Würm), počas ktorých boli severnejšie časti kontinentu pokryté 

kontinentálnym ľadovcom, pod ktorým sa rozprestieralo pásmo tundry a permafrostu. Rozsah 

kontinentálneho ľadovca a klimatických zón v Európe počas tzv. posledného glaciálneho maxima 

(last glacial maximum, LGM, spred 21-17 tis. rokmi) je znázornený na obr. 28. Severná Európa bola 

celá pokrytá kontinentálnym ľadovcom, ktorého južný okraj siahal až do Nemecka a Poľska, pričom 

permafrost siahal zhruba po maďarský Szeged. Zároveň boli ľadovcom pokryté aj časti veľkých 

európskych pohorí ako Alpy, Pyreneje a Karpaty. Hladina morí bola v priemere o 125 m nižšie ako 

dnes, čo spôsobilo prepojenie pevniny s niektorými dnešnými ostrovmi (napr. prepojenie Britských 

ostrovov s kontinentálnou Európou). Rastliny a živočíchy mierneho pásma Európy prežívali 

nepriaznivé obdobie glaciálov na polostrovoch južnej Európy (Pyrenejský, Apeninský, Balkánsky), 

ktoré predstavovali tzv. glaciálne refúgia. Pri niektorých druhoch sa ešte v rámci týchto polostrovov 
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Obr. 29 Model refúgia v refúgiách (R v krúžku) na príklade slepúchov rodu Anguis. Šípky znázorňujú 

potenciálne smery šírenia slepúchov z refúgií po skončení posledného glaciálu. Prevzaté z práce 

Jablonski et al. (2016). 

vyskytovali geograficky obmedzené miesta, v ktorých populácie prežívali, a ktoré sa označujú ako 

refúgia v refúgiách (obr. 29). Chladnomilné rastliny a živočíchy však mohli prežívať aj v relatívnej 

blízkosti kontinentálneho ľadovca v tzv. severných (alebo kryptických) refúgiách, ktoré boli 

lokalizované napr. na južných svahoch Karpát alebo v Panónskej nížine. Počas izolácie populácií v 

refúgiách sa v nich prostrednícvom selekcie a genetického driftu hromadili genetické zmeny (mutácie) 

a populácie divergovali. Po ústupe ľadovcov druhy migrovali na sever a osídľovali strednú a severnú 

Európu. Väčšina populácií však zostala na mieste glaciálnych refúgií a k osídľovaniu severných častí 

kontinentu neprispela. Kolonizácia bola spravidla uskutočnená len z niekoľkých miest, čo malo za 

následok nízku genetickú diverzitu severných populácií, no vysokú diverzitu južných populácií 

(hypotéza bohatosti juhu a chudobnosti severu). Postglaciálnej migrácii na sever sčasti bránili 

Pyreneje a Alpy, ktoré predstavovali pre niektoré druhy nepreniknuteľnú bariéru (napr. pre koníka 

Chorthippus parallelus), iné druhy ich naopak prekonali (jež, viď obr. 30 a 31). Naopak absencia 

výrazných pohorí rozprestierajúcich sa západo-východným smerom umožnila šírenie mnohých druhov 

z Balkánu do strednej a severnej Európy.  
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Obr. 30 Hlavné kolonizačné trasy raslín a živočíchov v Európe, ktoré sa šírili po ústupe ľadovca z 

glaciálnych refúgií. Refúgiá (R) boli lokalizované primárne na južných európskych polostrovoch. 

Hrubé čiary znázorňujú oblasti stretu geneticky diferencovaných línií (hybridné zóny, HZ). Upravené 

podľa práce Freeland et al. (2011). 

Pokiaľ sa časť populácií jedného druhu vyskytovala počas glaciálu napr. na Pyrenejskom polostrove a 

časť populácií na Balkáne, tieto populácie v izolácii divergovali, po glaciále sa rozšírili a v 

niektorých severnejších častiach Európy sa stretli. Geografická izolácia síce spôsobila, že sa populácie 

geneticky odlíšili, no samostatné reprodukčne izolované druhy sa z nich nestihli vytvoriť. Geneticky 

odlišné formy sa preto v kontaktných zónach krížili a vytvorili hybridné zóny. V istých častiach 

Európy sa pritom stretávajú hybridné zóny viacerých druhov a tieto miesta bývajú označené ako švové 

zóny (suture zones). Švovou zónou je aj oblasť strednej Európy, kde sa stretávajú a hybridizujú napr. 

mloky zo skupiny druhov Triturus cristatus superspecies, kunky Bombina bombina a Bombina 

variegata, myši Mus musculus musculus a Mus musculus domesticus, a mnohé ďalšie. Rôzne typy 

glaciálnych refúgií, kolonizačných ciest severných častí Európy a hybridné zóny zachytávajú obrázky 
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Obr. 31 Glaciálne refúgia a postglaciálne kolonizačné trasy štyroch druhov živočíchov: koníka 

Chorthippus parallelus, ježov rodu Erinaceus, medveďa Ursus arctos a jalca Squalius cephalus. CZ 

označuje kontaktnú zónu medzi dvomi druhmi ježov, HZ hybridné zóny medzi geneticky odlišnými 

líniami v rámci druhu. Hviezdičky v prípade medveďa a ježov označujú miesta fosílnych nálezov z 

posledného glaciálneho maxima. Upravené podľa práce Hewitt (2011). 

30 a 31. Vidno z nich, že postglaciálne kolonizačné vzory sú odlišné, čo do značnej miery súvisí s 

disperznými možnosťami druhov a ich ekologickými nárokmi. 

Podobné procesy prebiehali aj v iných oblastiach mierneho pásma severnej a južnej pologule, no 

najlepšie sú zmapované práve v Európe a severnej Amerike. Tropické oblasti boli glaciálmi tiež 

postihnuté, no v menšej miere ako oblasti mierneho pásma. V Afrike sa napr. počas LGM rozšírila 

Sahara, v tropickej západnej Afrike, južnej Amerike a juhovýchodnej Ázii sa zredukovalo rozšírenie 

dažďových lesov a vystriedali ich trávnaté savany. 

Fylogeografické metódy nachádzajú uplatnenie nie len pri odhaľovaní vplyvu historických procesov 

na formovanie genetickej diverzity, ale aj pri sledovaní introdukovaných a inváznych druhov. 



 

71 

 

 

Obr. 32 Šírenie motolice Fascioloides magna zo severnej Ameriky. Talianska populácia má pôvod v 

oblasti severozápadu USA a priľahlých častí Kanady. Česká populácia bola založená jedincami z 

oblasti juhovýchodu USA (poľská populácia je geneticky identická s českou, na obrázku označené ako 

CZ-PL). Z Čiech sa motolice rozšírili do oblasti stredného toku Dunaja (DFF), vrátane Slovenska. 

Modré šípky vyznačujú smer šírenia na základe mtDNA dát, červené šípky na základe mikrosatelitov. 

Oba typy markrov poskytli zhodné výsledky. Prevzaté z práce Juhásová et al. (2016). 

Umožňujú vystopovať, z ktorých častí pôvodného areálu bola introdukcia či invázia uskutočnená a 

ako sa invázny druh šíril. Pekným príkladom je motolica Fascioloides magna parazitujúca v pečeni 

voľne žijúcich aj domestifikovaných prežúvavcov. Pôvodnou domovinou motolice je severná 

Amerika, odkiaľ bola introdukciou jelenej zveri zavlečená do Európy. Juhásová et al. (2016) analýzou 

mtDNA a mikrosatelitov zistili, že motolica bola do Európy zavlečená severoamerickými jeleňmi 

nezávisle dvakrát. Prvé európske ohnisko sa vytvorilo na severe Talianska, druhé v Čechách a Poľsku. 

Z Čiech sa motolice rozšírili do oblasti stredného Dunaja, vrátane Slovenska (obr. 32). 



 

72 

 

4.7 Zdieľanie alel medzi druhmi 

4.7.1 Sortovanie línií 

Pri rekonštrukcii genealógií vo fylogeografii vychádzame z predpokladu, že druhy nezdieľajú 

jednotlivé alely či haplotypy. Tento predpoklad vyžaduje, aby medzi druhmi nepriebiehala 

hybridizácia, ktorou by sa alely jedného druhu dostali do populácií iného druhu (introgresia) a aby od 

speciácie čiže štiepenia druhov uplynula dostatočne dlhá doba, počas ktorej sa pri jednom druhu 

zafixujú iné alely ako pri inom druhu. Tento proces sa nazýva sortovanie línií. Príčinou zdieľania alel 

po speciácii môže byť aj pôsobenie selekcie, kedy je pri dvoch či viacerých druhoch pozitívne 

selektovaná tá istá alela (alely) ako sme videli v prípade génov MHC (viď kapitola Molekulárne 

markery). Vo fylogeografii sa spravidla používajú selekčne neutrálne markery, takže pôsobenie 

selekcie na zdieľaný medzidruhový polymorfizmus môžeme spravidla zanedbať, no neúplné 

sortovanie línií a introgresia sú procesy, ktoré pri hodnotení genealógií musíme brať do úvahy. 

Keď sa dva druhy (či populácie) od seba reprodukčne izolujú a preruší sa medzi nimi tok génov, istý 

čas si budú udržiavať spoločné alely (haplotypy v prípade mtDNA), pretože ich niesol ich spoločný 

predok. Postupne však v oboch druhoch (populáciách) vplyvom predovšetkým genetického driftu 

začnú prevládať druhovo špecifické alely. Za dostatočne dlhú dobu tak dva druhy už nebudú zdieľať 

žiadne alely. Tento proces sa nazýva sortovanie línií (lineage sorting). Stav kedy druhy po speciácii 

čiastočne zdieľajú niektoré alely sa nazýva neúplné sortovanie línií (incomplete lineage sorting). 

čas

polyfýlia parafýlia monofýlia

 

Obr. 33 Sortovanie línií pri druhoch A a B. Krátko po reprodukčnej izolácii si druhy ponechávajú alely 

(A1, A2, A3 ..., B1, B2, B3 ...) zdedené od spoločného predka a druhy sú vzhľadom k výskytu alel 

polyfyletické. Neskôr pri každom z druhov začnú prevládať evolučne príbuznejšie alely, jednak 

pôsobením driftu a selekcie (napr. alely A1–A4 pri druhu A), jednak vznikaním nových alel mutáciami 

(napr. alela A6). Na obrázku sa druh A stane prechodne parafyletickým vzhľadom ku druhu B, pretože 

druh B nesie alelu A5. Konečným štádiom divergencie je recipročná monofýlia, kedy všetky alely 

jedného druhu sú si príbuznejšie. Upravené podľa práce Freeland et al. (2011). 
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Zoberme si ako príklad druhy A a B. Tesne po ich reprodukčnej izolácii budú zdieľať spoločné alely. 

Niektoré z nich budú prevládať pri druhu A, iné budú prevládať pri druhu B, ale žiadna z alel nebude 

druhovo špecifická. Niektoré alely druhu A budú evolučne (sekvenčne) príbuznejšie alelám druhu B 

než iným alelám druhu A a opačne. Oba druhy budú vzhľadom k výskytu alel polyfyletické (obr. 33). 

S pokračujúcim sortovaním línií budú všetky alely druhu A príbuznejšie. Pri druhu B bude väčšina alel 

príbuzná navzájom, no zopár alel bude stále evolučne príbuznejších s alelami druhu A. Druh A bude 

vzhľadom ku druhu B parafyletický. Rovnako môže nastať opačná situácia, kedy bude parafyletický 

druh B vzhľadom ku druhu A. Parafýlia je prechodný stav a s pribúdajúcim časom budú všetky alely 

vnútrodruhovo príbuznejšie, takže sa druhy stanú recipročne monofyletické a genealogicky vzájomne 

odlišné. Keďže sortovanie línií je ovplyvnené predovšetkým genetickým driftom (menej selekciou 

a mutáciami), čas, za ktorý sa druhy stanú recipročne monofyletické bude závisieť od efektívnej 

veľkosti populácie (Ne). Recipročná monofýlia dvoch druhov či populácií nastane v priemere za 4Ne 

generácií pri jadrových lokusoch diploidných organizmov. Pri mtDNA bude tento čas štvrtinový (t.j. 

1Ne generácií), pretože efektívna veľkosť populácie mitochondriálneho genómu je štvrtinová v 

porovnaní s jadrovým genómom.  

4.7.2 Hybridizácia a hybridné zóny 

Polymorfizmus zdieľaný medzi druhmi môže mať okrem neúplného sortovania línií pôvod aj 

v medzidruhovej hybridizácii a následnej introgresii. Odlíšiť oba procesy nie je triviálne. O 

neúplnom sortovaní línií môžeme uvažovať vtedy, keď spoločné alely zdieľajú dva druhy v sympatrii 

(teda v častiach areálu, ktoré sa prekrývajú) aj v alopatrii (v častiach areálu, ktoré sa vzájomne 

neprekrývajú). Naopak, ak sa zdieľané alely vyskytujú len v miestach spoločného výskytu dvoch 

druhov, môžeme uvažovať o hybridizácii a introgresii. Tento jav nastáva predovšetkým v hybridných 

zónach. Hybridnú zónu môžeme charakterizovať ako geograficky vymedzené územie, kde sa 

stretávajú a hybridizujú dve geneticky odlišné formy. Nemusí ísť vždy len o druhy, ale aj poddruhy, 

morfologické formy či chromozómové rasy. Faktory, ktoré ovplyvňujú mieru introgresie boli stručne 

rozobraté v kapitole Genetická diferenciácia populácií a tok génov. Na tomto mieste si predstavíme 

modely, ktoré opisujú štruktúru hybridných zón. 

Pri klinálnom modeli sa frekvencie alel a genotypov menia postupne (klinálne) od jedného druhu ku 

druhému (obr. 34). Príkladom je hybridná zóna medzi dvomi poddruhmi myši domovej Mus musculus 

musculus a Mus musculus domesticus. Prvý poddruh sa vyskytuje prevažne vo východnej Európe, 

druhý prevažne v západnej. Oba taxóny vznikli v oblasti severnej Indie a Pakistanu odkiaľ sa v neolite 

s ľudmi rozšírili do Európy. Mus m. musculus sa šíril z východu, M. m. domesticus prešiel 

(zjednodušene napísané) cez severnú Afriku a Pyrenejský polostrov až do západnej Európy a na 

západný Balkán. Obe formy sa stretli v oblasti, ktorá prebieha naprieč Európou od Dánska po 

Bulharsko (obr. 35) a vytvorili sekundárnu hybridnú zónu, t.j. zónu kontaktu, ktorá vznikla po 
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Obr. 34 Dva typy hybridných zón podľa distribúcie genotypov. Pri prvej hybridnej zóne (A) druhy 

hybridizujú a postupne jeden druh prechádza do druhého druhu cez populácie hybridov (v strede 

hybridnej zóny). Pri tzv. mozaikovej hybridnej zóne (B) sa populácie jedného druhu vyskytujú aj 

pomerne ďaleko v areáli druhého druhu.  

alopatrickej speciácii taxónov. Pri analýze napr. česko-nemeckého transektu sú „čisté“ populácie 

domesticus na západe, „čisté“ populácie musculus na východe (Macholán et al. 2007). Frekvencie 

poddruhovo špecifických alel a genotypov sa menia klinálne prevažne západo-východným smerom 

(obr. 36). Ďalším typom je mozaiková hybridná zóna, známa napr. pri mlokoch Lissotriton vulgaris 

a Lissotriton montandoni, ktoré hybridizujú na úpätí Karpát (Babik et al. 2003; obr. 34). Frekvencie 

alel a genotypov sa nemenia klinálne (v závislosti na geografickej pozícii), no alely a genotypy 

špecifické pre jeden druh sa vyskytujú vo vysokej frekvencii aj na niektorých miestach obývaných 

druhým druhom. Tvorí sa geografická mozaika genotypov (obr. 37). Treba poznamenať, že klinálny 

a mozaikový charakter hybridnej zóny môže byť ovplyvnený geografickou škálou, pri ktorej zónu 

sledujeme. Na väčšej geografickej škále (napr. celého kontinentu) sa môže hybridná zóna javiť ako 

klinálna, no až jej detailným štúdiom v menšej geografickej škále odhalíme jej mozaikový charakter. 

Stabilitu hybridných zón udržiava niekoľko procesov. Pri tenznom modeli (tension zone) sú šírka 

a štruktúra zóny udržiavané procesmi disperzie a selekcie proti hybridom, ktorá nie je závislá na 

vonkajšom prostredí. Rodičovské genotypy jedného druhu dispergujú do areálu druhého druhu 

a opačne, čím sa zóna teoreticky rozširuje (napr. rodičovské genotypy M. musculus musculus 

dispergujú do areálu M. musculus domesticus a opačne). Protichodne pôsobí selekcia proti hybridom, 

ktoré majú v porovnaní s rodičovskými genotypmi znížené fitness. Môžu vykazovať napr. zvýšenú 

sterilitu, ktorá súvisí s poruchami gametogenézy, alebo znížené prežívanie v skorších ontogenetických 

štádiách. Šírka zóny pri druhoch s vysokou mierou disperzie môže byť niekoľko desiatok kilometrov 

(napr. vrany Corvus corone a Corvus cornix; Haas & Brodin 2005), naopak pri druhoch s obmedzenou 
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Obr. 35 Priebeh hybridnej zóny dvoch poddruhov myši domovej Mus musculus musculus a Mus 

musculus domesticus v Európe. Oba taxóny sa rozšírili do strednej Európy a na Balkán z dvoch 

smerov. Mus m. musculus prišla z východu, M. m. domesticus zo západu. Stretli sa v strednej Európe a 

na západnom Balkáne a začali hybridizovať. Upravené podľa práce Macholán et al. (2008). 

 

Obr. 36 Príklad tenzného typu hybridnej zóny dvoch poddruhov myši domovej Mus musculus 

musculus a Mus musculus domesticus. Frekvencie poddruhovo špecifických alel a genotypov sa v 

česko-nemeckom transekte menia približne západo-východným smerom. Štruktúra zóny je 

ovplyvnená disperziou a selekciou proti hybridom. Upravené podľa práce Macholán et al. (2007). 
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Obr. 37 Príklad mozaikovej hybridnej zóny mlokov Lissotriton vulgaris a Lissotriton montandoni, 

ktoré hybridizujú na úpätí Karpát. Štruktúra zóny nie je ovplyvnená geografickou pozíciou lokality. 

Čiernou je zobrazená frekvencia L. vulgaris, bielou frekvencia L. montandoni, sivou frekvencia 

hybridov. Prevzaté z práce Babik et al. (2003). 

disperziou len niekoľko kilometrov [napr. spomínané myši domové, Macholán et al. (2007); mloky 

skupiny Triturus cristatus superspecies, Mikulíček et al. (2012)]. Šírka zóny varíruje aj v závislosti od 

analyzovaných genetických markerov. Pri lokusoch pod selekciou je zóna (klina) užšia ako pri 

neutrálnych lokusoch. Napríklad pri poddruhoch myši domovej bola šírka zóny v neutrálnych 

alozýmoch odhadnutá na 9,6 km, no v lokusoch pod selekciou viazaných na chromozóm X len 4,6 km 

(Macholán et al. 2007). Je dôležité poznamenať, že pri tenznom modeli zóny nezávisí fitness hybridov 

od vonkajšieho prostredia. To je rozdiel oproti modelu označovaného ako bounded hybrid 

superiority model, ktorý predpokladá, že fitness hybridov závisí od vonkajšieho prostredia a že 

štruktúra zóny sa udržiava interakciami genotyp-prostredie. Fitness hybridov v špecifických 

habitatoch pritom môže byť vyššie ako fitness rodičovských genotypov. Príkladom sú severoamerické 

duby rodu Quercus, ktorých rodičovské a rôzne hybridné genotypy sú asociované so špecifickými 

environmentálnymi podmienkami vrátane teploty či zrážok (Dodd & Afzal-Rafii 2004).  
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4.8 Zhrnutie kapitoly 

• Fylogeografia vysvetľuje historické procesy, ktoré viedli k súčasnej distribúcii genetickej diverzity. 

Zahŕňa aspekt časový (evolučné vzťahy) a priestorový (geografická distribúcia línií). 

• Najčastejšie využívané markery vo fylogeografii sú variabilné úseky mtDNA umožňujúce zistiť 

genealógiu maternálnych línií. Okrem nich sa využívajú jadrové gény, ktoré sú však zaťažené 

potenciálnymi rekombináciami. Genetickú podobnosť populácií možno študovať pomocou 

mikrosatelitov, SNP alebo AFLP markerov. 

• Molekulárne hodiny umožňujú zistiť čas divergencie taxónov. Na ich kalibráciu sa využíva fosílny 

záznam alebo časovo známe geologické udalosti. V rôznych taxonomických skupinách a rôznych 

úsekoch DNA tikajú odlišne, čo treba mať na pamäti pri ich použití. 

• Na rekonštrukciu fylogenézy sa najčastejšie využívajú metódy maximálnej vierohodnosti 

(maximum likelihood) a Bayesovské analýzy. Pracujú s evolučnými modelmi, ktoré berú do úvahy 

zastúpenie jednotlivých báz v sekvenciách a pravdepodobnosť rôznych substitúcií (napr. tranzícií 

a transverzií). 

• Na rekonštrukciu evolučných vzťahov medzi recentne divergovanými líniami sú vhodné 

parsimónne siete. Umožňujú tiež zachytiť priebeh retikulátnej evolúcie, teda hybridizáciu 

a rekombináciu. 

• Koalescencia je metóda umožňujúca zistiť kedy existoval najbližší spoločný predok (the most 

recent common ancestor, MRCA) dvoch alel. Čas „splynutia“ (koalescencie) alel je závislý 

predovšetkým na efektívnej veľkosti populácie.  

• Komparatívna fylogeografia porovnáva geografickú distribúciu genealogických línií viacerých 

druhov či taxónov s cieľom identifikovať glaciálne refúgia, postglaciálne kolonizačné cesty 

a dôsledok týchto procesov na formovanie súčasnej genetickej diverzity. 

• Zdieľanie alel či haplotypov medzi druhmi možno vysvetliť neúplným sortovaním línií (incomplete 

lineage sorting) alebo hybridizáciou a následnou introgresiou.  

• Hybridné zóny sú udržiavané disperziou rodičovských genotypov a selekciou proti hybridom 

nezávislou na vonkajšom prostredí (tenzná zóna) alebo interakciami genotyp-prostredie, ktoré 

umožňujú vyššie fitness hybridných genotypov v špecifických habitatoch (bounded hybrid 

superiority model).  
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5 Behaviorálna ekológia 

Behaviorálna ekológia študuje správanie živočíchov v ich prostredí, pričom ho zaraďuje do 

evolučného kontextu. Zaujíma ju prečo sa vyvinul istý typ správania a ako je ovplyvnený prostredím, 

v ktorom jedinec žije a génmi, ktoré zdedil a predá do ďalších generácií. Behaviorálna ekológia sa 

opiera jednak o výskum laboratórny (laboratórne experimenty zamerané na správanie živočíchov), ale 

aj terénny. Laboratórny prístup je kontrolovaný, no nereflektuje zložitosť javov v prírode. Terénny 

výskum zase neumožňuje na základe často náročného pozorovania odhaliť skrytý život zvierat. Tu 

nachádza významné uplatnenie aplikácia genetických metód a molekulárno-ekologických prístupov. 

Klasickým príkladom je štúdium páriacich systémov a paternity spevavcov. Významný britský 

evolučný biológ a ornitológ David L. Lack v roku 1968 napísal, že vyše 90 % všetkých čeľadí 

spevavcov je normálne monogamných a že polygamia nie je v tejto skupine stavovcov známa (Lack 

1968). Tvrdenie vychádzalo z pozorovaní v prírode, kde sa o potomstvo príkladne staral jeden samček 

so samičkou. O vyše 40 rokov neskôr napísal ďalší evolučný biológ Simon C. Griffith s kolegami: „Na 

rozdiel od predchádzajúcich predpokladov, vtáky sú len veľmi zriedkavo sexuálne monogamné, 

pričom mimopárové mláďatá sú známe pri približne 90 % druhov“ (Griffith et al. 2002). Zistenie 

mimopárovej paternity a zložitých reprodukčných systémov umožnilo až využitie molekulárnych 

markerov, ktoré odhaľujú skryté aspekty správania živočíchov. V nasledujúcej kapitole sa budeme 

venovať páriacim systémom a analýze paternity, príbuzenskému výberu, pomeru pohlaví, disperzii 

závislej na pohlaví a analýze potravy.  

5.1 Páriace systémy 

Páriace systémy vyjadrujú reprodukčné väzby medzi samcami a samicami jedného druhu. Treba však 

rozlišovať medzi sociálnym a genetickým páriacim systémom. Kým sociálny páriaci systém 

vychádza z pozorovaní vzájomných interakcií v prírode, genetický páriaci systém sa opiera o 

genetickú analýzu vzťahov medzi rodičmi a potomkami. Druh môže byť sociálne monogamný, no 

skryto promiskuitný (napr. sa samičky môžu páriť aj s iným ako ich vlastným sociálnym partnerom).  

Pri živočíchoch rozlišujeme päť základných typov páriacich systémov. Monogamia je väzba jedného 

samca a jednej samice. Polygamia je naopak sociálna väzba viacerých samcov a samíc. Zahŕňa 

polygýniu (jeden samec a viacero samíc), polyandriu (jedna samica a viacero samcov) a 

polygyandriu (viacero samcov má sociálnu väzbu s viacerými samicami). Posledným systémom je 

promiskuita, pri ktorej sa medzi páriacimi jedincami nevytvárajú žiadne sociálne väzby. Jeden druh 

pritom môže mať aj dva či viac páriacich systémov, pričom ich ustanovenie v konkrétnych 

populáciách závisí od množstva rôznych faktorov. Dôležitú úlohu pri stanovení páriaceho systému má 

reprodukčná zdatnosť (fitness) samcov a samíc. Pokiaľ je napríklad fitness oboch pohlaví vyššie pri 
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monogamii, populácia bude prevažne monogamná. V inom type prostredia a inej populácii môže 

naopak prevládnuť polygamia. Obe pohlavia tiež môžu vykazovať rôzne hodnoty fitness pri odlišných 

páriacich systémoch a prevládajúci systém bude akýmsi kompromisom medzi nimi.  

Sociálna monogamia je pri živočíchoch zriedkavá. Výnimkou sú vtáky, ktoré sú prevažne sociálne 

monogamné, no s častým plodením mimopárových potomkov. Väčšina vtákov má biparentálnu 

starostlivosť o mláďatá, ktorá aspoň čiastočne vysvetľuje častú sociálnu monogamiu. Naopak, pri 

cicavcoch je to samica, ktorá musí donosiť a porodiť mláďatá a následne ich kŕmiť materským 

mliekom. Preto je pri cicavcoch monogamia vzácna. Odhaduje sa, že len 3–5 % druhov cicavcov je 

sociálne monogamných. Ustanoví sa však v prípade, že zvyšuje šancu potomstva na prežitie. Príklady 

sociálne monogamných druhov cicavcov nájdeme vo viacerých taxonomických skupinách, od 

hlodavcov až po šelmy či primáty. Dôležité je tiež poznamenať, že sociálna monogamia nemusí 

znamenať trvalú väzbu na celý život. Pár sa môže vytvoriť napríklad len na jednu reprodukčnú sezónu 

alebo na jedno hniezdenie, pričom v ďalšom roku či hniezdení si jedince nachádzajú nových 

partnerov.  

Polygamia sa vyvinie spravidla vtedy keď potomstvo môže prežiť bez biparentálnej starostlivosti. 

Tento systém súvisí (okrem iného) s distribúciou zdrojov (napr. potravy alebo miest na hniezdenie). 

Ak je zdrojov dostatok a sú rozmiestnené na malom území, tak si samec (pri polygýnii) alebo samica 

(pri polyandrii) dokážu udržať viacero partnerov a páriaci systém má tendenciu k polygamii. Naopak, 

ak je zdrojov málo alebo sú rozmiestnené na veľkom území, tak si samec (pri polygýnii) alebo samica 

(pri polyandrii) nedokážu udržať viac než jedného partnera a systém prechádza do monogamie. 

Polygamný systém úzko súvisí s evolúciou pohlavného dimorfizmu. Napríklad samcom mnohých 

polygýnnych druhov sa pohlavným výberom vyvinuli rôzne nápadné sexuálne dimorfné znaky. Na ich 

evolúcii sa podieľal buď samičí výber alebo kompetícia medzi samcami.  

Kým polygýnia je v prírode bežná, polyandria je zriedkavejšia (častejšie sa vyskytuje napr. pri 

bahniakoch, Charadriiformes). Pri druhoch, ktoré majú polyandrický reprodukčný systém sú samice 

spravidla nápadnejšie, väčšie a obraňujú teritóriá. Samce preberajú starostlivosť o potomstvo. 

Príkladom je stredoamerická jakana Jacana spinosa (Charadriiformes). Samice na jazerách obhajujú 

veľké teritóriá, pričom v teritóriu jednej samice má menšie teritórium niekoľko samcov, s ktorými sa 

samica pári a kladie vajíčka do ich hniezd. Samce hniezdo bránia a starajú sa o potomstvo. Vhodných 

miest na hniezdenie je však obmedzené množstvo a navyše je v prostredí obývaných jakanami vysoký 

predačný tlak. Rozdelením vajíčok do viacerých hniezd redukuje samica riziko predácie a zvyšuje 

šancu na prežitie mláďať. 

Pri polygyandrii sa vytvára sociálna väzba niekoľkých samíc s niekoľkými samcami. To je rozdiel 

oproti promiskuite, kedy sa ktorýkoľvek samec môže páriť s ktoroukoľvek samicou bez toho, aby sa 
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vytvorila akákoľvek sociálna väzba. Promiskuitu umožňujú bohaté potravné zdroje, ktoré stačia na to, 

aby sa samica sama starala o mláďatá. Tento systém bol pozorovaný najmä v tropických oblastiach 

s dostatkom potravných zdrojov (napr. pri rajkách na Papui Novej Guinei). Polygyandriu a 

promiskuitu je v niektorých prípadoch ťažké odlíšiť. Pri oboch páriacich systémoch môže samec 

profitovať z párenia s viacerými samicami zanechaním väčšieho počtu potomkov ako keby sa páril len 

s jednou samicou. Výhodou pre samicu môže byť vyššia genetická variabilita potomstva, zvýšená 

starostlivosť o potomstvo viacerými samcami či vyhnutie sa infanticíde. Infanticída je zabíjanie 

mláďat cudzím samcom. Bola dokázaná sa napríklad pri levoch alebo medveďoch. Keď samec 

mláďatá zabije, samica bude rýchlejšie receptívna na párenie s ním. Pokiaľ si však nie je istý či sú 

mláďatá jeho alebo iného samca, infanticídy sa nemusí dopustiť. 

5.1.1 Analýza rodičov a potomkov 

Ako bolo spomenuté vyššie, pozorovaný sociálny páriaci systém môže byť výrazne odlišný od 

genetického páriaceho systému. Na jeho odhalenie sú vhodné molekulárne markery a analýza rodičov 

a potomkov (parentage analysis). Tá sa dá realizovať viacerými prístupmi. Prvým je princíp 

vylúčenia (exclusion). Dá sa vhodne uplatniť v situáciách, keď máme nižší počet kandidátnych otcov. 

Vychádzame z predpokladu, že matka je vždy istá a zo súboru v populácii ovzorkovaných samcov 

vylučujeme tie, ktoré nespĺňajú podmienky byť otcami sledovaného potomstva. Princíp vylúčenia je 

na obrázku 38, kde je prezentovaná situácia s analýzou jedného mikrosatelitového lokusu. V praxi 

spravidla potrebujeme na analýzu rodičov a potomkov viac lokusov. Najčastejšie sa využívajú 

mikrosatelity alebo SNP markery. Počet analyzovaných lokusov závisí od ich polymorfizmu. Čím je 

počet a polymorfizmus lokusov nižší, tým máme vačšiu pravdepodobnosť, že dva odlišné jedince 

(napr. potenciálni otcovia) budú niesť na sledovaných lokusoch rovnaké alely. Naopak šanca 

jednoznačne geneticky definovať jedinca (otca) sa zvyšuje pri vyššom počte vysoko variabilných 

lokusov. Na druhej strane musíme byť obozretní aj pri lokusoch s vysokým mutačným tempom. 

Mohlo by sa totiž stať, že potomok bude mať na konkrétnom lokuse inú alelu ako jeho skutočná matka 

či otec. Táto alela musela vzniknúť mutáciou. Ak by sme neodhalili mutačnú príčinu výskytu alely u 

potomka, mohli by sme nesprávne vylúčiť skutočného otca. 

Pokiaľ je kandidátnych samcov veľa, resp. ani po analýze vylúčenia nenájdeme jediného správneho 

otca, môžeme použiť princíp pravdepodobnostného priradenia rodiča a potomkov (parentage 

assignment alebo allocation). Potomok je pri tejto analýze priradený ku konkrétnemu rodičovi s istou 

pravdepodobnosťou. Na jej zistenie sa využíva metóda maximálnej vierohodnosti (maximum 

likelihood) alebo posteriórna pravdepodobnosť pri Bayesovských analýzach. Pravdepodobnosť 

vychádza z predpokladaného stupňa zdieľania alel medzi rodičmi a potomkami, pričom na jej 

vyjadrenie musíme poznať frekvencie alel v populácii. Z praktického hľadiska je preto pri analýze 
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Genotyp (bp)

Matka: 125/131

Kandidátny otec: 131/134

Potomok 1: 125/134

Potomok 2: 131/137

 

Obr. 38 Princíp určenia otcovstva metódou vylúčenia (exclusion). Potomok 1 získal mikrosatelitovú 

alelu 125 od matky a alelu 134 od kandidátneho otca. Potomok 2 získal alelu 131 od matky, ale alelu 

137 už od kandidátneho otca získať nemohol. Kandidátny otec tak mohol splodiť potomka 1, ale určite 

nemohol splodiť potomka 2. 

rodičov a potomkov vhodné (v niektorých prípadoch až nevyhnuté) ovzorkovať časť populácie, aby 

sme mohli následne vypočítať frekvenciu alel v jednotlivých lokusoch. 

Pri niektorých štúdiách sme schopní ovzorkovať len potomkov, o ktorých vieme, že sú súrodenci 

(napr. mláďatá v hniezde). V teréne sa nám však nemusí podariť odchytiť žiadneho z rodičov. V 

takomto prípade môžeme na základe genetických dát rekonštruovať genotyp rodičov (parental 

reconstruction). Rekonštrukcia genotypu rodičov je opäť založená na metóde maximálnej 

vierohodnosti alebo Bayesovských analýzach. Je teda pravdepodobnostná. Akonáhle zrekonštruujeme 

genotyp rodiča, môžeme ho porovnať s genotypmi jedincov, ktoré sme v populácii odchytili a odhaliť 

tak, ktorý konkrétny jedinec splodil nami analyzované potomstvo. 

V prípade, že nevieme odchytiť ani rodiča a nevieme ani jednoznačne zachytiť súrodencov (napr. 

vyleteli z hniezda ešte predtým ako sme ich stihli ovzorkovať), môžeme pristúpiť k analýze 

príbuzenských vzťahov v populácii a dopátrať sa k tomu, ktoré jedince sú súrodenci (rekonštrukcia 

genotypu súrodencov). Výsledkom analýzy je pravdepodobnosť s akou sú dané jedince súrodenci, 

poloviční súrodenci (majú spoločného jedného rodiča) alebo nepríbuzné jedince. Akonáhle máme v 

populácii identifikovaných súrodencov, môžeme pristúpiť ku rekonštrukcii genotypu rodičov. 

Analýza rodičov a potomkov výrazne závisí od schémy vzorkovania. Ideálne je zachytiť oboch (resp. 

všetkých) rodičov a ovzorkovať celú populáciu. V praxi je to však oveľa zložitejšie. Pre skrytý spôsob 

života mnohých živočíchov alebo obtiažnosť odchytu sa častokrát musíme uspokojiť len s časťou 

ovzorkovanej populácie, s jedným rodičom alebo len so vzorkami mláďat. Obrázok 39 ukazuje postup 
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Rekonštrukcia 
rodičovských 
genotypov

Štart: Ovzorkovali ste 
v populácii 
kandidátnych 
rodičov?

Áno

Áno

Áno

Áno

Nie Nie

Nie

Nie

Je priemerná veľkosť 
rodiny (napr. znášky) 
> 8-10 potomkov?

Rekonštrukcia 
rodičovských 
genotypov a zistenie 
rodičov a potomkov

Viete identifikovať 
skupinu súrodencov a 
priori?

Rekonštrukcia 
genotypov 
súrodencov

Je priemerná veľkosť 
rodiny (napr. znášky) 
> 8-10 potomkov?

Zistenie rodičov a 
potomkov princípom 
vylúčenia alebo 
zaradenia rodičov k 
potomkov

Zistenie viacnásobnej 
paternity

  

Obr. 39 Postup analýzy rodičov a potomkov je závislý od schémy vzorkovania. Pokiaľ sme 

ovzorkovali v populácii kandidátnych rodičov a priemerná veľkosť rodiny (znášky) je viac ako 8-10 

súrodencov, môžeme realizovať plnú analýzu, t.j. rekonštruovať genotypy rodičov z genotypov 

mláďat a zistiť, ktorý rodič splodil ktorého potomka (vľavo dole). Pokiaľ je veľkosť rodiny (znášky) 

nižšia, rodičovské genotypy nezrekonštruujeme, no môžeme priradiť rodičov k potomkom. Pokiaľ sme 

nemali možnosť ovzorkovať kandidátnych rodičov a máme len genotypy súrodencov (napr. mláďat v 

hniezde) môžeme sa pokúsiť o rekonštrukciu rodičovských genotypov z genotypov mláďat (ak je 

priemerná veľkosť rodiny viac ako 8-10 potomkov) alebo aspoň pátrať po viacnásobnej paternite (ak 

je potomkov v rodine menej). Poslednou možnosťou (vpravo hore) je situácia kedy máme 

ovzorkovanú časť populácie s mláďatami, ktoré však nevieme dopredu identifikovať ako súrodencov. 

V takomto prípade môžeme zistiť, ktoré jedince sú súrodenci. Upravené podľa práce Jones et al. 

(2010). 

akú analýzu môžeme zrealizovať pri istom type získaných dát. Na konkrétne výpočty môžeme použiť 

rôzne programy ako napr. CERVUS, GERUD, COLONY, PEDIGREE, PARENTAGE a iné. 

5.1.2 Mimopárové oplodnenie a vnútrodruhový hniezdny parazitizmus 

V páriacich systémoch, v ktorých sa samica pári primárne so svojim sociálnym samcom (samcami), sa 

častokrát vyskytujú aj mimopárové kopulácie s iným samcom (samcami), väčšinou vedúce k 

mimopárovému oplodneniu (extra-pair fertilization, EPF). Tento jav bol zistený pri mnohých 

druhoch vtákov, no aj pri iných skupinách živočíchov. EPF výrazne zvyšuje variabilitu v 

reprodukčnom úspechu samcov, pretože niektoré samce splodia mláďatá len s vlastnou sociálnou 
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samicou, iné aj s ďalšími samicami. Pri samiciach EPF nezvyšuje počet ich potomkov, pretože 

množstvo vajíčok je fyziologicky obmedzené, no samica si prostredníctvom EPF môže vyberať 

kvalitnejšie samce. Pri výskume slávika Luscinia svecica sa napríklad zistilo, že samice si na EPF 

vyberali prednostne staršie samce, ktoré sa vyznačovali vyššou produkciou spermií a častejšími 

kopuláciami (Laskemoen et al. 2008). Naopak pri slnečniciach Lepomis macrochirus (Perciformes) sa 

samice mimopárovo párili s mladšími samcami. Tie na rozdiel od starších samcov nestavajú hniezdo a 

nestarajú sa o potomstvo. Mladšie samce svojim správaním a farbou imitovali samice. Zmiatli tak 

samca, ktorý sa medzitým páril so samicou, uložili spermie do jeho hniezda a zabezpečili si tak 

otcovstvo oplodnením vajíčok samice (Avise et al. 2002). Samice lastovičiek Tachycineta bicolor 

„podvádzali“ partnerov s nespárovanými samcami, ktoré tak za istých podmienok mohli mať vyšší 

reprodukčný úspech než spárované samce (Kempenaers et al. 2001). Okrem veku samcov je EPF 

ovplyvnená aj prostredím, v ktorom živočíchy žijú. Napríklad Tryjanowski et al. (2007) zistili, že 

samice strakoša Lanius excubitor kopulovali s vlastnými samcami na otvorených miestach (elektrické 

vedenie, ploty, vrcholky stromov), kým s mimopárovými samcami kopulovali na viac skrytých 

miestach (v korunách stromov či kríkoch). V ľudskej populácii západného sveta (Európa, severná 

Amerika) je mimopárových (mimomanželských) detí pomerne málo a ich percento varíruje od 0,8 % 

pred zhruba 400 rokmi po 2,5 % v rokoch 1945–1962. Pokles na ca 1,2 % nastal približne v druhej 

polovici 60-tych rokov a bol zrejme ovplyvnený zavedením antikoncepcie (Larmuseau & Wenseleers 

2016). 

Cudzie gény sa do rodiny či hniezda nemusia dostať len pri mimopárovom oplodnení, ale aj pri tzv. 

vnútrodruhovom hniezdnom parazitizme alebo adopcii cudzieho mláďaťa. Vnútrodruhový 

hniezdny parazitizmus znamená, že samica kladie vajíčka do hniezd iných samíc vlastného druhu (na 

rozdiel od mimodruhového parazitizmu ako ho poznáme napr. pri našej kukučke). Samica si tým 

zvyšuje svoje fitness. Táto reprodukčná stratégia je známa najmä pri vtákoch, ale pozorovaná bola aj 

pri hmyze či rybách. Napríklad pri kačiciach Bucephala clangula sa genetickou analýzou proteínov 

bielka zistilo, že hniezdny parazitizmus sa vyskytuje až v dvoch tretinách hniezd, pričom do jedného 

hniezda mohlo znášať až päť parazitických samíc (Andersson & Ahlund 2001). 

5.2 Výber partnera 

Aplikácia molekulárnych markerov má významné uplatnenie aj pri štúdiu výberu pohlavného partnera. 

Samice a samce si spravidla nevyberajú svojho partnera, či už stáleho alebo mimopárového, náhodne, 

ale podľa istých znakov, ktoré môžu podliehať pohlavnému výberu. Samice pritom investujú do 

výberu partnera viac ako samce, pretože produkcia vajíčok je nákladnejšia a je ich výrazne menej než 

spermií. Samce si môžu „dovoliť“ plytvať spermiami, pretože náklady spojené s produkciou veľkého 

množstva spermií sú v porovnaní s produkciou vajíčok nízke. Toto všeobecné pravidlo, že samice sú 

vyberavejšie ako samce však nie je univerzálne a existujú príklady, keď si naopak vyberá samec 
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samicu a to dokonca aj pri polygýnnych druhoch (Edward & Chapman 2011). Z viacerých hypotéz 

vysvetľujúcich výber partnera spomenieme tri – hypotézu dobrých génov, hypotézu genetickej 

kompatibility a hypotézu vyhnutia sa inbrídingu. 

Hypotéza dobrých génov (good genes hypothesis) predpokladá, že si samica (ak budeme vychádzať 

z prevládajúceho modelu samičieho výberu) vyberá samca podľa istých znakov, ktorých zdedením si 

jej potomstvo zvyšuje svoje fitness. Príkladom je losos Salmo salar, ktorého jedince nesúce v MHC 

alelu e boli rezistentnejšie na baktériu Aeromonas salmonicida, spôsobujúcu závažné ochorenie kože 

rýb (Lohm et al. 2002). Výberom partnera s touto alelou vzniká potomstvo rezistentnejšie voči 

infekcii, ktoré má vyššie fitness. S hypotézou dobrých génov sú kompatibilné aj výsledky štúdie 

autorov Schad et al. (2012), ktorí zistili, že samce neotropických netopierov, ktoré sa nerozmnožovali, 

mali častejšie v genóme prítomnú alelu 02 génu DRB (jeden z génov komplexu MHC II) asociovanú 

s mierou infestácie kliešťami. Naopak reprodukčne aktívne samce mali nižší stupeň infestácie 

ektoparazitmi. Konštitúcia imunitných génov jedincov ovplyvňuje ich citlivosť na parazity a prispieva 

k rozdielom vo fitness samcov. 

Hypotéza genetickej kompatibility predpokladá, že konkrétna alela otca zvyšuje fitness potomkov 

len vtedy, ak je spárovaná s konkrétnou alelou matky. Inak povedané, konkrétna alela nie je 

univerzálne „dobrá“, ako predpokladá hypotéza dobrých génov, ale jej efekt na fitness potomkov je 

závislý na interakcii s materskou alelou. Príkladom je opäť génová rodina MHC. Samice domácich 

myší, jarabíc poľných, jašteríc krátkohlavých či lopatky Rhodeus ocellatus si vyberali za partnerov 

samce s odlišnými alelami MHC než mali ony samé. Potomstvo lopatiek, ktorých rodičia mali odlišné 

a špecifické alely MHC dokonca lepšie prežívalo, čo zodpovedá hypotéze genetickej kompatibility. 

Samice si výberom partnerov s odlišnými alelami MHC mohli zabezpečiť vyššiu genetickú diverzitu 

potomstva v génoch zodpovedných za imunitu alebo sa snažili vyhnúť príbuzenskému kríženiu 

(inbrídingu), čo predpokladá hypotéza vyhnutia sa inbrídingu (inbreeding avoidance hypothesis). 

Ako bolo ukázané v predchádzajúcich kapitolách, inbríding je v populáciách nežiadúci, pretože vedie 

k zvýšenému počtu homozygotov, poklesu genetickej variability a k prípadnej inbrednej depresii. 

Okrem výberu partnera pred samotnou kopuláciou môžu samice, ale aj samce druhov starajúcich sa 

o potomstvo (napr. morské koníky) realizovať výber aj po kopulácii. Napríklad samice kury domácej 

vylúčia častejšie ejakulát samca, ktorý je nižšie postavený v sociálnej hierarchii ako samca 

dominantnejšieho a to dokoca aj pri umelom oplodnení. Samce morských koníkov zase skôr potratia 

potomstvo, ktoré nosia v špeciálnom vaku, pokiaľ sa predtým párili s neatraktívnou samicou. 

5.3 Pomocníci, eusociálne druhy a príbuzenský výber 

Pri viacerých druhoch vtákov či cicavcov sú známe jedince, ktoré sa aspoň časť reprodukčného života 

nerozmnožujú a pomáhajú iným s výchovou potomstva. V anglickej literatúre sa označujú ako 
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„helpers“ – v slovenčine pomocníci. Táto stratégia je najviac vyvinutá pri eusociálnych druhoch, ktoré 

sú charakteristické delením úloh v kolónii. Pri eusociálnom hmyze akým sú napr. mravce, termity, 

niektoré osy, včely či strapky existujú kasty (napr. robotnice včiel), ktoré sú sterilné, nerozmnožujú sa 

a len pomáhajú s výchovou potomstva splodeného jednou samicou (kráľovnou). Pre evolučných 

biológov zostávala dlho otvorená otázka prečo sa tieto jedince vzdávajú rozmnožovania a pomáhajú 

iným s výchovou. Jedným z najčastejších vysvetlení evolúcie tohto správania je príbuzenský výber 

(kin selection), ktorý je založený na princípe inkluzívnej reprodukčnej zdatnosti (inclusive fitness). 

Tá odráža mieru prenosu genetického materiálu (génov) jedinca do ďalších generácií bez ohľadu na to 

či sa tam dostanú cez jeho vlastné potomstvo alebo cez potomstvo príbuzných, jeho bratov a sestier.  

Altruistické správanie sa potom vyvinie vtedy, keď jeho výhody (benefits, b) vážené mierou 

príbuznosti (relatedness, r) medzi pomocníkmi a tými, ktorým pomáha, prevážia nad stratami (costs, 

c) pomocníka. Vyjadrené matematicky: br > c. Za týchto podmienok sa do ďalších generácií dostane 

viac alel pomocníka prostredníctvom príbuzenského výberu, než keby sa rozmnožil sám. Napríklad ak 

by jedinec mal za svoj život vyprodukovať dvoch vlastných potomkov, no povedzme pomôcť 

s výchovou ôsmich synovcov a neterí, tak viac jeho vlastných génov sa do ďalšej generácie dostane pri 

stratégii pomocníka. Príbuzenský koeficient (r) rodiča (diploidného, rozmnožujúceho sa sexuálne) 

a potomka je 0,5. Ak by som ako otec vyprodukoval dvoch potomkov, tak prenesiem do ďalšej 

generácie 100 % svojich génov. Príbuzenský koeficient strýka/tety a synovca či netere je 0,25. Ak 

moja sestra vyprodukuje ôsmich potomkov, tak sa v ďalšej generácii cez moje netere a synovcov 

ocitne dvakrát toľko génov ako keby som sám vyprodukoval dvoch potomkov. 

Koeficient príbuznosti (coefficient of relatedness, r) je jednoduché odhadnúť ak poznáme 

príbuzenské vzťahy medzi jedincami (0,5 rodič a potomok, súrodenci majúci oboch spoločných 

rodičov; 0,25 starí rodičia a vnúčatá, tety/strýkovia a synovci/netere; súrodenci majúci jedného 

spoločného rodiča; 0,125 bratranci/sesternice, prastarí rodičia a pravnúčatá). V prírodných populáciách 

však málokedy poznáme príbuzenské vzťahy, preto musíme koeficient príbuznosti odhadnúť na 

základe genetických dát. Vychádzame pritom z frekvencie alel v populácii a odhadujeme 

pravdepodobnosť s akou sú alely dvoch jedincov totožné kvôli ich príbuznosti a kvôli náhode. Čím sú 

jedince príbuznejšie, tým budú mať väčšiu pravdepodobnosť, že zdieľajú rovnaké alely. Ak však dva 

jedince zdieľajú rovnakú alelu, ktorá je v populácii bežná (má vysokú frekvenciu), tak to ešte nemusí 

znamenať, že sú príbuzné. Ak však zdieľajú alelu vzácnu, pravdepodobnosť príbuznosti sa zvyšuje.  

Postup výpočtu koeficientu príbuznosti je nasledujúci. Vieme, že frekvencia alely homozygotného 

diploidného jedinca je 1, heterozygotného jedinca je 0,5, ak jedinec alelu nemá, jej frekvencia je 0. Na 

základe tejto úvahy je koeficient príbuznosti daný vzťahom 

r = Σ(py - p) / Σ(px - p) 
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kde p je frekvencia alely v populácii, px je frekvencia alely skúmaného jedinca a py je frekvencia alely 

porovnávaného jedinca. Berú sa pritom do úvahy výlučne alely prítomné len u skúmaného jedinca. 

Môže nás konkrétne zaujímať či jedinec – pomocník je príbuzným samičky, ktorej pomáha 

s výchovou mláďat. Tento pomocník je homozygotný v mikrosatelitovom lokuse 1 (s alelami 120/120) 

a heterozygotný v mikrosatelitovom lokuse 2 (116/118). Potenciálne príbuzná samička je 

heterozygotná v lokuse 1 (120/122) a homozygotná v lokuse 2 (118/118). Pri výpočte berieme do 

úvahy len tri alely (120, 116 a 118), ktoré sa vyskytujú u skúmaného pomocníka. Frekvencie alel 

pomocníka (px) a samičky (py), ako aj frekvencie alel v populácii (p) sú nasledovné: 

Alela px py p 

120 1 0,5 0,65 

116 0,5 0 0,20 

118 0,5 1 0,35 

 

Koeficient príbuznosti je potom vypočítaný ako:  

r = (0,5 – 0,65) + (0 – 0,20) + (1 – 0,35) / (1 – 0,65) + (0,5 – 0,20) + (0,5 – 0,35) = 0,30 / 0,80 = 0,375 

Hodnota 0,375 je pomerne vysoká, takže medzi pomocníkom a samičkou je istý príbuzenský vzťah. 

Výsledok však treba interpretovať veľmi opatrne, pretože dva lokusy sú na zistenie príbuznosti málo. 

Napriek tomu, že sociálne reprodukčné systémy a existencia pomocníkov bývajú najčastejšie 

vysvetľované príbuzenským výberom a inkluzívnym fitness, sú známe prípady, keď pomocníci 

nemajú k potomstvu, o ktoré sa starajú žiadny príbuzenský vzťah. Môžu pomáhať preto lebo chcú 

získať skúsenosti s rodičovskou starostlivosťou, zvýšiť pravdepodobnosť, že budú môcť zotrvať 

v kolónii alebo zvýšiť šancu na svoju vlastnú reprodukciu v budúcnosti. Stratégia pomocníka sa tiež 

častejšie vyvinie ak sú zdroje (napr. potrava, hniezdne teritóriá) limitované, ako je tomu 

v semiarídnych oblastiach Afriky alebo Austrálie. 

5.4 Ovplyvnenie pomeru pohlaví 

V 30-tych rokoch 20. storočia formuloval biológ a matematik R. A. Fisher hypotézu, podľa ktorej 

pomer pohlaví zostáva vyrovnaný (1:1), ak produkcia samcov a samíc zabezpečí vyrovnané fitness pre 

jedince, ktoré sú schopné pomer pohlaví ovplyvňovať. Predstavme si, že samice sú schopné ovplyvniť 

či porodia viac potomkov jedného alebo druhého pohlavia. Pokiaľ bude fitness samíc vyššie, ak začnú 

rodiť napr. viac dcér, možno očakávať, že pomer pohlaví sa vychýli na stranu samíc.  

Vychýlený pomer pohlaví ako adaptácia bol zistený pri viacerých druhoch stavovcov (väčšina prác 

bola opäť robená na vtákoch), no fyziologický mechanizmus ako samice pomer pohlaví potomstva 
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ovplyvňujú nie je spoľahlivo vysvetlený. Pri vtákoch sa predpokladá, že samica môže napr. selektovať 

folikuly s pohlavnými chromozómami W a Z, „chrániť“ vajíčka s istým pohlavným chromozómom 

pred oplodnením alebo narúšať vývin vajíčok jedného z pohlaví. Ukazuje sa napríklad, že samice 

produkujú viac samcov pokiaľ sa párili s atraktívnym partnerom, ktorý je sociálne dominantný alebo 

má výrazne vyvinutý znak podliehajúci pohlavnému výberu. Ak zoberieme do úvahy aj EPF, tak 

samica sa môže páriť s vlastným menej atraktívnym samcom a produkovať rovnaké množstvo synov 

aj dcér, no mimopárovo sa môže páriť s atraktívnym (napr. dominantnejším) samcom, s ktorým bude 

plodiť viac synov. Manipulácia pomeru pohlaví pri druhoch s veľkostným pohlavným dimorfizmom je 

závislá aj od vonkajších podmienok. Napríklad pri dravcoch sú samice väčšie, samce menšie. Väčšie 

pohlavie (v prípade dravcov samice) je nákladnejšie na výchovu, pretože vyžaduje viac a kvalitnejšiu 

potravu. Samice severoamerického druhu sokola Falco sparverius produkovali v rokoch 

s nedostatkom potravy viac synov, ktoré sú menším pohlavím a preto menej náročným na kŕmenie 

(Wiebe & Bortolotti 1992).  

Uplatnenie molekulárnych markerov pri štúdiu pomeru pohlaví sa ponúka vtedy, ak pohlavie jedinca 

nevieme určiť pomocou vonkajších morfologických znakov. Je tomu tak pri druhoch pohlavne 

monomorfných, ale aj pri embryách a juveniloch druhov v dospelosti dimorfných. Pri vtákoch 

môžeme využiť na pohlavné chromozómy viazané gény CHD-Z a CHD-W, pri cicavcoch gén SRY 

viazaný na samčí chromozóm Y (viď kapitola Molekulárne markery).  

Pomer pohlaví potomstva môže byť ovplyvnený nie len zatiaľ neznámymi fyziologickými 

mechanizmami zo strany samice, ale môže byť ovplyvnený aj selektívnou mortalitou embryí či 

mláďat. Predstavme si, že primárny pomer pohlaví embryí je vyrovnaný, no sekundárny pomer 

pohlaví pri vyliahnutí (vtáky) alebo narodení (cicavce) či terciálny pomer pohlaví pri opustení 

hniezda je vychýlený. Embryá či mláďatá istého pohlavia mohli mať zvýšenú mortalitu v porovnaní 

s druhým pohlavím alebo „nežiadúce“ pohlavie mohli selektovať priamo rodičia.  

5.5 Disperzia závislá na pohlaví 

Ako sme si ukázali v kapitole Genetická diferenciácia populácií a tok génov disperzia je dôležitým 

mechanizmom, ktorý ovplyvňuje štruktúru populácií a bráni príbuzenskému kríženiu (inbrídingu). 

Čím vyšší je stupeň disperzie (a realizovaného toku génov), tým sú populácie geneticky podobnejšie. 

Dispergovať do iných populácií pritom môžu obe pohlavia rovnakou mierou alebo môže jedno 

pohlavie dispergovať viac než druhé. Disperziu závislú na pohlaví vysvetľujú dve hypotézy. Podľa 

prvej hypotézy (tzv. resource-competition hypothesis) je filopatrické to pohlavie, ktoré získava 

väčšie výhody keď zostane v mieste narodenia či vyliahnutia. Pri väčšine vtákov sú filopatrickýcm 

pohlavím samce, ktoré získavajú výhodu poznania domovského miesta pri obsadzovaní teritórií. 

Naopak pri cicavcoch sú filopatrické prevažne samice, ktorým poznanie domovského prostredia 
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umožňuje lepšie nachádzať potravu a starať sa o mláďatá. Druhá hypotéza (tzv. local mate 

competition hypothesis) predpokladá, že dispergovať bude to pohlavie, ktoré sa bude snažiť viac 

vyhnúť kompetícii o partnera so svojimi príbuznými. Napríklad pri cicavcoch sú to samce, ktoré pri 

súbojoch bojujú o samice. Pre samca je preto výhodnejšie dispergovať do inej populácie, ako by mal 

bojovať so svojím bratom či bratrancom o samicu. Obe hypotézy sa nemusia vzájomne vylučovať. 

Navyše disperzia je výrazne ovplyvnená environmentálnymi faktormi (napr. jedince dispergujú viac, 

keď sa environmentálne podmienky v lokálnej populácii zhoršia) alebo hustotou populácie (pri 

vysokej populačnej hustote sa miera disperzie spravidla zvyšuje).  

Disperzia závislá na pohlaví sa v prírodných populáciách nezisťuje ľahko, preto je výhodné na jej 

odhad použiť populačno-genetické dáta. Uplatňujú sa pri tom nasledovné prístupy: porovnanie 

biparentálnych a uniparentálnych markerov, odhad príbuznosti, odhad genetickej diferenciácie cez 

štatistiku FST, zaraďovacie testy a priestorová autokorelácia. 

Ak predpokladáme rozdielnu mieru disperzie medzi samcami a samicami, môžeme na potvrdenie 

tohto predpokladu porovnať genetickú diferenciáciu populácií na základe biparentálnych (napr. 

mikrosatelitov, AFLP alebo SNP markerov) a uniparentálnych markerov ako je mtDNA alebo 

chromozóm Y (pri cicavcoch). Ak sú filopatrickým pohlavím samice a samce dispergujú, bude 

genetická diferenciácia populácií v mtDNA výraznejšia ako genetická diferenciácia v jadrových 

biparentálnych markeroch. Tok jadrových génov medzi populáciami totiž spostredkujú samce, ktorých 

mtDNA sa však do recipientných populácií nedostane kvôli jej matrilineárnej dedičnosti. Naopak, ak 

sú pri cicavcoch filopatrické samce a samice dispergujú, bude diferenciácia markerov viazaných na 

samčí chromozóm Y výraznejšia v porovaní s autozomálnymi aj mtDNA markermi. 

Pri skúmaní disperzie samcov a samíc môžeme využiť odhad príbuznosti jedincov oboch pohlaví 

v rámci populácie. Koeficient príbuznosti bude vyšší pri pohlaví, ktoré je filopatrické. 

Ďalšou metódou je zistenie diferenciácie subpopulácií samcov a samíc prostredníctvom štatistiky FST.  

Genetická diferenciácia bude vyššia pri filopatrickom pohlaví. Po rozmnožení dispergujúceho 

pohlavia v recipientnej populácii sa však genetické rozdiely medzi populáciami (štatistika FST) znížia, 

nakoľko dispergujúce jedince prenesú do recipientnej populácie alely z populácie donorskej 

(zrealizujú tak tok génov). 

Pri zaraďovacích testoch (assignment tests; viď kapitolu Genetická diferenciácia populácií a tok 

génov) využívame Bayesovské analýzy a zisťujeme posteriórnu pravdepodobnosť, s akou sa jedinec 

z istej populácie zaradí do vlastnej či inej populácie. Predpokladajme, že máme populácie A a B. Pri 

zaraďovacích testoch sa väčšina jedincov z populácie A zaradí do klastru 1 a väčšina jedincov 

z populácie B sa zaradí do klastru 2. Jedince vzorkované v populácii A, no zaradené do klastru 2 sú 
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pravdepodobné migranty (jedince z populácie A, ktoré dispergovali do populácie B). V ďalšom kroku 

sa môžeme pozrieť na pohlavie migrantov a zistiť či dispergujú viac samce alebo samice. 

Poslednou spomínanou metódou je priestorová autokorelácia. Je to metóda, pri ktorej sa zisťuje 

korelácia genetickej a geografickej vzdialenosti (tzv. Mantelov test) medzi populáciami v rámci 

definovaných tried geografickej vzdialenosti. Napríklad zisťujeme aká je korelácia medzi genetickou 

a geografickou vzdialenosťou medzi populáciami, ktoré sú od seba vzdialené 1–10 km, 11–20 km 

a 21–30 km. Keď zistíme pozitívnu koreláciu napr. v prvých dvoch distančných triedach, no nie 

v tretej, môžeme usudzovať, že disperzia jedincov medzi populáciami je do vzdialenosti približne 20 

km. Ak nás zaujíma či je disperzia závislá na pohlaví, spravíme priestorovú autokoreláciu zvlášť pre 

samce a zvlášť pre samice. Filopatrické pohlavie bude vykazovať pozitívnu koreláciu len v prvých 

distančných triedach, dispergujúce pohlavie aj vo vyšších, resp. nebude vykazovať žiadnu koreláciu 

pretože dispergujúce jedince budú náhodne rozmiestnené vo všetkých distančných triedach. 

5.6 Analýza potravy 

Analýza potravy a definovanie vzťahov medzi herbivormi a rastlinami či predátormi a korisťou je 

dôležitou súčasťou ekologických štúdií. Molekulárne markery nám môžu uľahčiť identifikáciu 

jednotlivých zložiek potravy. Klasické metódy sú založené na identifikácii rastlinného a živočíšneho 

materiálu v truse či vývržkoch. Takto môžeme identifikovať napr. chitinózne časti hmyzu alebo kosti. 

Zaradenie jednotlivých častí ku konkrétnym druhom však nemusí byť vždy podľa morfologických 

znakov možné. Vtedy môžeme využiť buď klasické Sangerovo sekvenovanie alebo nové generácie 

sekvenovania (NGS) a identifikovať zložky potravy molekulárne. Genetické určenie zložiek potravy je 

tiež jediné možné, ak sa živočích živí potravou, ktorá sa úplne rozloží, no ktorej DNA sa predsa len 

v truse zachová. Problémom pri genetickej analýze trusu môžu byť kontaminácie z vonkajšieho 

prostredia alebo inhibícia PCR. Príkladovou štúdiou je práca autorov Boyer et al. (2013), ktorí 

pomocou NGS identifikovali jednotlivé druhy dážďoviek, ktorými sa živí kriticky ohrozený 

endemický slimák Powelliphanta augusta na Novom Zélande. Dážďovky v truse slimákov 

nezanechávajú žiadne viditeľné zvyšky, no ich DNA stopa je v truse slimákov stále prítomná. Druhou 

príkladovou štúdiou je práca autorov Shell et al. (2013), ktorí analyzovali krv obsiahnutú 

v terestrických pijaviciach žijúcich v dažďových pralesoch Vietnamu. Podľa NGS analýz autori 

detegovali jednotlivé druhy cicavcov, na ktorých pijavice sali. Okrem bežných druhov cicavcov, zistili 

aj druhy, ktoré sú v pralese vzácne, kryptické alebo obtiažne pozorované. Pijavice tak slúžili ako zdroj 

informácií pre hodnotenie druhovej diverzity tropického lesa. 
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5.7 Zhrnutie kapitoly 

• Behaviorálna ekológia prepája etológiu, ekológiu a evolučnú biológiu. Štúdium správania 

živočíchov v prirodzenom prostredí je častokrát náročné až nemožné pre ich skrytý spôsob života, 

no aplikácia molekulárnych markerov nám umožňuje takéto správanie odhaliť.  

• Základnými typmi páriacich systémov živočíchov sú monogamia, polygamia, zahŕňajúca 

polygýniu, polyandriu a polygyandriu, a promiskuita. Tieto páriace systémy sú definované 

sociálnymi väzbami medzi partnermi a počtom samcov a samíc, ktoré do nich vstupujú. 

• Pri analýze rodičov a potomkov vychádzeme z dvoch základných metód. Prvou je metóda 

vylúčenia (exclusion), pri ktorej vylučujeme samce, ktoré jednoznačne nemohli splodiť daného 

potomka. Ak je kandidátnych rodičov veľa môžeme uplatniť metódu zaradenia rodiča k potomkom, 

ktorá je založená na maximálnej vierohodnosti alebo Bayesovských analýzach.  

• Mimopárové oplodnenie (EPF) sa vyskytuje v monogamných aj polygamných systémoch 

a informuje nás, že samce i samice sa pária aj s inými ako sociálnymi partnermi. Sociálny 

reprodukčný systém tak môže byť odlišný od genetického systému. 

• Analýza rodičov a potomkov odhaľuje predkopulačný výber partnera, ktorý vysvetľujú tri 

hypotézy: hypotéza dobrých génov, hypotéza genetickej kompatibility a hypotéza vyhnutia sa 

inbrídingu. Okrem predkopulačného výberu sa môže uplatňovať aj výber postkopulačný, 

realizovaný rodičom, ktorý sa o potomstvo stará. 

• Príbuzenský výber je najčastejším vysvetlením existencie pomocníkov a eusociálnych systémov. 

Pomocníci a niektoré kasty v kolóniách eusociálnych druhov netvoria vlastné potomstvo, ale 

pomáhajú s výchovou potomstva príbuzných. Môžu tak do ďalších generácií preniesť rovnaký 

alebo vyšší počet génov, ako keby sa sami rozmnožovali. 

• Príbuznosť medzi jedincami v populácii môže byť odhadnutá koeficientom príbuznosti (r), ktorý je 

založený na frekvencii alel v porovnávaných jedincoch a v celkovej populácii. 

• Genetické markery viazané na pohlavie odhalili, že samice môžu ovplyvniť primárny pomer 

pohlaví svojho potomstva a zvýšiť tým svoje fitness. Sekundárny a terciárny pomer pohlaví môže 

byť ovplyvnený selektívnou mortalitou jedného z pohlaví. 

• Disperzia závislá na pohlaví je bežná pri vtákoch, pri ktorých sú dispergujúcim pohlavím samice, aj 

pri cicavcoch, kde dispergujú hlavne samce. Filopatrické pohlavie má výhodu známosti domáceho 

prostredia, dispergujúce pohlavie sa môže snažiť vyhnúť kompetícii či inbrídingu. Zistiť, ktoré 

pohlavie disperguje viac, možno porovnaním biparentálnych a uniparentálnych markerov,  

odhadom príbuznosti, odhadom genetickej diferenciácie cez štatistiku FST, zaraďovacími testami 

a priestorovou autokoreláciou. 
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• Sekvenčné dáta získané Sangerovým sekvenovaním či NGS možno využiť pri analýze potravy. 

Genetické metódy analýzy trusu sú vhodné najmä pri druhoch, ktoré nezanechávajú v truse žiadne 

nerozložené zložky ako kosti či chitinózne časti exoskeletu. 
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