
Druh Počet 

chromozomů

člověk 46

šimpanz 48

pes 78

kočka 38

kůň 64

osel 62

prase 38

koza 60

ovce 54

skot 60

myš 40

kur domácí 78

kapr 104

octomilka 8

BIOLOGIE

Cytogenetika

Evoluční biologie



Kondenzace DNA
1. nukleozom - DNA + proteiny 

(histony)

2. chromatinové vlákno

(spojení nukleozomů pomocí 

histonů)

3. smyčky chromat. vlákna

4. chromozom (DNA je 50 000 x 

kratší než rozvinutá)

CYTOGENETIKA



CHROMOZOMY

PROKARYOTA - 1 chromozom (cirkulární 

dvouřetězcová DNA) v cytoplazmě v místě nukleoid

EUKARYOTA - větší počet chromozomů (lineární 

dvouřetězcová DNA + histony) v jádře

Mitochondriální / chloroplastový chromozom

▪ cirkulární dvouřetězcová DNA, v mitochondrii 5-10 

chromozomů, v chloroplastu 20-80

▪ maternální (nemendelovská) dědičnost

Plazmidy

▪ cirkulární dvouřetězcová DNA

▪ u bakterií a nižších eukaryot (kvasinky, některé rostliny)
F (fertilní) – na povrchu bakterií vytváří „pilusy“, umožňují konjugaci

R (pro rezistenci) – rezistence vůči antibiotikům

Col (pro tvorbu kolicinů) - koliciny usmrcují některé bakterie



(A) metacentrický, (B) submetacentrický, (C)

(B) akrocentrický, (D) telocentrický

Chromozomy dle polohy centromery

krátká 

ramena

dlouhá 

ramena

centromera

chromatida

Co je to homologní a heterologní chromozom?

Co je to sesterská a nesesterská chromatida? 

Co je to autozom a gonozom?
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Kolik má člověk autozomů a gonozomů v tělní a pohlavní buňce?

centromera

pár 

homologních 

chromozomů 

(jedna sada)

dvě sesterské 

chromatidy

dvě nesesterské 

chromatidy

maternální sada 

chromozomů (n=3)

paternální sada 

chromozomů (n=3)



Material:

▪ buňky (z krve, plodové vody atd.) se kultivují in vitro

(mitóza se stimuluje pomoci fytohemaglutininu)

▪ mitóza se zastaví v metafázi pomoci kolchicinu

▪ buňky do hypotonického prostředí, barvení, foto

Vyšetření chromozomů

Metody:

▪ G-pruhování (barvení dle Giemsa), R-pruhování

(reverzní k G-pruhům)

▪ FISH (Fluorescent In Situ Hybridization) - DNA sonda 

(jednořetězcová DNA značena fluorescenční barvou) se 

váže (hybridizuje) k chromozomům, detekce pomocí 

fluorescenčního mikroskopu



Normální karyotyp člověka
22 párů autosomů (somatické chromozomy) 

1 pár gonosomů (pohlavní chromozomy)

žena: 46, XX (44 autosomů, 2 gonosomy XX)

muž: 46, XY (44 autosomů, 2 gonosomy XY)

X X

chromozom X - 2000 genů 

chromosom Y - 86 genů, u savců gen SRY (Sex-

determining Region on Y) pro tvorbu varlat a 

determinaci pohlaví a další geny pro tvorbu sperma 

X a Y chromozomy byly původně autozomy, 

které se před 300 miliony lety rozrůznily, dnes 

pouze 5% pseudoautozomálních oblastí



Příčiny:

▪ chybný rozchod chromozomů při meioze - změna počtu 

▪ chromozomové zlomy a chybné spojení - změna struktury

Důsledky:

▪ spontánní potraty, poruchy reprodukce až sterilita

▪ mentální retardace

▪ anomálie růstu, poruchy vývoje orgánů, poruchy vývoje 

imunity

Riziko se zvyšuje s věkem ženy (nad 35 let) - doporučuje se 

prenatální vyšetření plodu 

MUTACE
1. Genomové (numerické aberace)

Aneuploidie – změna počtu jednotlivých chromozomů

Euploidie – změna počtu sad chromozomů

2. Chromozomové (strukturní aberace) – změna struktury 

chromozomu

3. Genové – mutace na úrovni genu



Polyploidie u rostlin:

▪ triploidie (banány), tetraploidie (brambory) 

▪ hexaploidie (pšenice), oktoploidie (jahody) 

Polyploidie u zvířat:

▪ u brouků, žížal, obojživelníků, ryb

Př. lín obecný (Tinca tinca) - chladový šok samicím 

v období embryonálního vývoje gamet → v druhém 

meiotickém dělení se k oocytu přifúzuje pólové 

tělísko a vzniká samičí gameta (2n) + spermie (n) → 

triploidní jedinec (3n) – je 2x větší, lepší konverze 

potravy, ale neplodný !!

EUPLOIDIE (polyploidie)

změna v počtu chromozomových sad (3n, 4n.. )

GENOMOVÉ MUTACE (NUMERICKÉ ABERACE)



Syndrom Pohlaví Chromozomy Četnost při 

narození

Délka života

plodnost

Down M, F trisomie 21 (47, + 21) 1/700 15 let

Patau M, F trisomie 13 (47, + 13) 1/15000 6 měsíců

Edwards M, F trisomie 18 (47, + 18) 1/5000 1 rok

Turner F XO (45, X) 1/5000 neplodný

Metafemale F XXX (47, XXX) 1/700 téměř neplodný

Klinefelter M XXY (47, XXY) 1/2000 neplodný

Metamale, Jacob M XYY (47, XYY) 1/2000 normální

ANEUPLOIDIE

změna v počtu jednotlivých chromozomů

monosomie (2n - 1), trisomie (2n + 1)

Jaké znáte chromozomové syndromy?

GENOMOVÉ MUTACE (NUMERICKÉ ABERACE)



Downův syndrom – trisomie chromozomu 21 (47,XX+21)

▪ mentální retardace

▪ charakteristický vzhled obličeje, malá výška

▪ velký jazyk, problémy s mluvením

▪ srdeční defekty

▪ trpí dýchacími obtížemi



Edwardsův syndrom - trisomie chromozomu 18 (47,XX+18)

▪ druhý nejčastější syndrom

▪ problémy růstu, mentální retardace, mikrocefalie, srdeční 

defekty 

▪ 5 - 10% přežije první rok života 



Pataův syndrom - trisomie chromozomu 13 (47,XX+13)

▪ srdeční defekty, postižení mozku

▪ rozštěpy, kýly, polydaktýlie

▪ vzácně přežijí několik měsíců



Turnerův syndrom – (45,X)

▪ sterilní, malá postava, 98% plodů zemře před narozením  

Klinefelterův syndrom – (47,XXY)

▪ malá varlata, zvětšená prsa a další ženské rysy

▪ sterilní



Inzerce

Translokace

CHROMOZOMOVÉ MUTACE (STRUKTURNÍ 

ABERACE CHROMOZOMŮ)

Duplikace

Delece



Inverze

Duplikace

Delece

Translokace

Inzerce

Inverze

Substituce

GENOVÉ MUTACE

CGTACTGACTTA



ONTOGENEZE – vývoj jednotlivce 

FYLOGENEZE - historický vývoj 

vyšších taxon. jednotek

Strom života (Haeckel)

Moderní strom života

EVOLUCE



Řečtí filozofové (Aristoteles, Empedocles, Xenophanes)

▪ fosílie – dřívější život zničen přírodními katastrofami

Škola diluvialistů (diluvium = flood), 17. století: 
▪ fosílie – zbytky zvířat, které zahynuli během potop

▪ rozvoj paleontologie

EVOLUČNÍ TEORIE

Georges CUVIER (1769-1832)

▪ francouz, zakladatel komparativní anatomie

▪ zavedl systém C. Linné to palaeontologie

▪ formuloval teorii kataklyzmat (globální katastrofy)

▪ ignoroval změny druhů

G. L. de BUFFON (1707-1788) 

▪ francouz

▪ formuloval důležitost prostředí v evoluci – první 

komplexní evoluční teorie



Jean-Baptiste de LAMARCK (1744-1829)

Lamarkismus – první vědecké vysvětlení evoluce 

(organizmy mají vrozenou schopnost změnit se 

směrem k perfektním a komplexním formám)

1. změny prostředí způsobují aktivní potřebu se 

měnit (vyvrácené)

2. znaky získané adaptací jsou děděny 

(vyvrácené)



Charles R. DARWIN 

(1809-1882)

GALÁPAGY

➢ studoval teologii a medicínu 

➢ ve věku 22 let podnikl 5. letou cestu kolem 
světa na lodi Beagle

➢ Darwin křížil domácí zvířata (holuby, kuřata)

➢ rozvoj botaniky, zoologie, geologie v 19. stol.
(popis stovky druhů)



1. společný původ druhů, vznik evolučních linií 

2. permanentní změny

3. gradualizmus (kontinuální vývoj)

4. přírodní a pohlavní výběr

Ch. Darwin: On the origin of species by 

means of natural selection, or the

preservation of favoured races in the

struggle for life (London, 1859)

Ch. Darwin: The descent of man, and 

selection in relation to sex (London, 1871)  

Darwinismus

Slabé body:

▪ krátká doba

▪ chybějící fosílie

▪ vývoj komplexních orgánů (křídla, 

oko, mozek)?

▪ dědičnost získaných znaků

Neodarwinismus
▪ 20. stol., syntéza Mendel. dědičnosti,  

populační genetiky a dalších oborů

➢ populace je důležitá (jedinec není důležitý)

➢ genocentrický aspekt evoluce –výhoda 

některých alel vůči ostatním (R. Dawkins) Richard DAWKINS 

(1941 - ) Oxford 



Typy evoluce:

Mikroevoluce – změny v populacích

Speciace – vznik nových druhů

Makroevoluce – evoluce vyšších taxonů než druh

Nepohlavní rozmnožování – výhoda ve stabilním prostředí

Pohlavní rozmnožování – výhoda v měnícím se prostředí

Mechanizmy evoluce

❑ Variabilita – předpoklad přírodní selekce (zdrojem variability 

jsou mutace a rekombinace)

❑ Změny prostředí – pohání evoluci skrz adaptace

❑ Přírodní výběr – nositelé výhodných mutací mají více 

potomků

Genetická variabilita se zvyšuje náhodnou rekombinací:

1) crossing-over během meiózy

2) segregace chromozomů během meiózy

3) oplodnění



MIKROEVOLUCE

▪ změny v alelové frekvenci v malých populacích 

– vznik subpopulací – poddruhy – nové druhy

▪ krátká doba (pozorovatelná během života)

▪ mechanizmy: inbreeding a genetický drift

Př.:

▪ rezistence bakterií k antibiotikům

▪ paraziti x antihelmitiak, hmyz x 

insekticidy

▪ indrustriální melanizmus 

Tiger (Panthera tigris)

Poddruhy: P.t. tigris, P.t.corbetti, 

P.t. sumatrae, P.t. altaica, P.t. 

amoyensis, P.t. virgata, P.t. 

balica, P.t. sondaica

Industrial melanism - peppered moth (Biston

betularia)



▪ vznik druhů – reprodukční izolační mechanismy (čas, hlas,..) 

SPECIACE

syngenesisanagenesis cladogenesis



CLADOGENESIS
Allopatrická (geografická) = geografická izolace

Sympatrická (ecologická, competitivní)

Hybridní populace – klepton

(Rana kl. esculenta)
Synklepton = rodičovské populace

Ročičovský druh 1: 

(Rana ridibunda)

Rodičovský druh 2: 

(Rana lessonae)

SYNGENESIS
Fúze původně oddělených linií



MAKROEVOLUCE
▪ vznik vyšších taxonů než druh 

(čeleď, řád, třída…)

▪ období stasigeneze (miliony let,
evidence – živé fosílie) a evoluční 
aktivity

▪ klimatické změny – masová extinkce 
– volné ekologické niky – adaptivní 
radiace

▪ teorie preadaptace

Latimeria chalumnae Sphenodon punctatus

Živé fosílie



KOEVOLUCE

Evoluce 2 a více druhů, které se vzájemně 

ovlivňují

př.:

želva x kaktus, kvetoucí rostlina x opylovač, 

hostitel x parasit

▪ ohrožení biodiverzity – explozivní růst lidské 

populace, znečištění prostředí, globální 

oteplování, nukleární zbraně, …

▪ genotoxiny (mutagenní látky)

▪ genomová manipulace (GMO)

Člověk jako zdroj 

evolučních změn


