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GENETIKA je nauka o

a

„Plně porozumět životu znamená porozumět dědičnosti“

termín genetika poprvé použil v r. 1905 W. BATESON

název genetika odvozen z latinského genesis - zrození 

genetika je biologická věda těsně svázána s evolucí



Rok autor Objev

1856-1863

1865/1866

J. G. Mendel experimenty s hrachem

publikace výsledků

1859 Ch. Darwin On the Origin of Species ..., evoluce

1882-1885 E. Strasburger, 

W. Flemming

jádro obsahuje chromozomy

1902 W. Suton, T. Boveri předpověděli chromozomovou teorii 

dědičnosti

1908 G. H. Hardy, W. Weinberg HW zákon

1910 T. H. Morgan geny na chromozomech

1930 R. A. Fischer The Genetical Theory of Natural 

Selection

= syntéza poznatků Mendela a Darwina

1941 G. Beadle, E. Tatum 1 gen - 1 enzym

1944 O. Avery a další DNA je nositelka genů

PŘEHLED VÝZNAMNÝCH OBJEVŮ V GENETICE



1953 J. Watson, F. Crick,           

M. Wilkins, R. Franklinová

struktura DNA

1957 H. Frankel-Conrat, 

B. Singer

virus tabákové mozaiky - geny v RNA

1961 S. Brenner a další mRNA

F. Jacob, J. Monod operonový model regulace exprese genů 

u bakterií

1965 R. Holley tRNA

1977 W. Gilbert, F. Sanger sekvenování DNA

P. Sharp a další introny

F. Sanger první úplná genová sekvence viru: 

bakteriofág X174

1986 K. Mullis a další PCR

1995 kompletní DNA sekvence eubakterií - Haemophilus influenzae

1996 kompletní DNA sekvence archeí - Methanococcus jannaschii

kompletní DNA sekvence eukaryot - Saccharomyces cerevisiae

1997 první klonovaný savec - ovce Dolly

1998 kompletní DNA sekvence Caenorhabditis elegans

2000 kompletní DNA sekvence Drosophila melanogaster

2001 kompletní DNA sekvence člověka (Human Genome Project „working 

draft“) 



„In the ten years G. Mendel worked on his 
plants in the garden of the monastery, he 
made the greatest discovery in biology that 
has been made in the last five hundred 
years.“

Thomas Hunt Morgan





The New Religion

Conor Walton, 2017 
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Walton's saints' are the founders 

of modern biology: 

Charles Darwin, the founder of 

modern evolutionary theory

Gregor Mendel, whose 

experiments with peas laid the 

foundations of genetics

James Lovelock, the father of 

earth-systems science or 'Gaia' 

theory. 
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MENDELOVA PRAVIDLA

Mendel je sám neformuloval, 

vyplynuly z jeho prioritních prací,

kdy sledoval přenos znaků z rodičů na potomky

1854-1865 hybridizace hrachu (jestřábník, ovocné stromy)

+ matematický teoretický základ: 

Andreas von Ettinghausen: Die combinatorische Analysis

als Vorbereitung zum Studium der theoretischen

höhren Mathematik (Wien, Wallishauser, 1826)

1866 - Versuche über Pflanzen-Hybriden
Verhandlungen des naturforschenden Vereines

in Brünn





KLASICKÁ (FORMÁLNÍ) GENETIKA

máme znak - hledáme gen

MENDELISMUS - studuje jakoukoliv pravidelnou dědičnost 

kvalitativního znaku na úrovni individua

nejen Mendelovy zákony!

poznámka: Mendelistická schémata jsou pouze modelová 

(ideální, ne skutečná)

Mendelismus:

1. Mendelova pravidla (zákony)

2. Vazba vloh

3. Vazba na pohlaví (dědičnost vázaná na pohlavní chr.)

4. Genové interakce



Vysvětlení terminologie:

P generace - parentální (rodičovská) generace 

vždy se jedná o dva lišící se homozygoty

F1 - generace - první generace potomků

(první filiální generace)

vzniká křížením dvou jedinců z P generace za vzniku 

heterozygotů

F2 - generace - druhá generace potomků 

(druhá filiální generace)

vzniká křížením dvou jedinců z F1 generace  

zpětné křížení (back crossing) - křížení homozygota

a heterozygota - vzniká B1 generace



3 části genetiky - 3 přístupy ke studiu:

1. KLASICKÁ GENETIKA  - přenos znaků z generace na generaci

• MENDELISMUS

Mendelova pravidla, vazba vloh, vazba na pohlavní chromozomy,   

genové interakce

• NEMENDELISTICKÁ DĚDIČNOST

Maternální dědičnost, maternální efekt, genomový imprinting

dědičnost vázaná na infekční agens

• DĚDIČNOST KVANTITATIVNÍHO ZNAKU

2. MOLEKULÁRNÍ GENETIKA
přenos genetické informace z generace na generaci

struktura a exprese genů na molekulární úrovni

3. POPULAČNÍ GENETIKA variabilita v genech (znacích) v populacích 

a mezi populacemi, definování genetické struktury populace 

vliv typu rozmnožování, selekce, mutace, toku genů, genetického driftu



Tradiční představa o genetice: 

studuje znaky kvalitativní a kvantitativní

Variabilita je založena geneticky

je ovlivněna negeneticky

Variabilita je základem výběru: 

1. přirozeného (přírodního + pohlavního) (viz Darwin)

2. umělého - základ šlechtění zvířat, 

mj. na zdraví zvířat - význam pro vet. medicínu

Význam variability v medicíně:

variabilita patogena × variabilita hostitele  interakce  

NEMOC

Zdroje variability: 1. MUTACE

2. REKOMBINACE GENETICKÉ VARIABILITY



PROJEVY GENETICKÉ VARIABILITY

- v GENOTYPU - popis genetického založení jedince (soubor genů                                                                                          

jedince)

- ve FENOTYPU - soubor znaků jedince

GENOFOND - popis genetického založení populace (není součtem 

genotypů, populace přežívá - jedinci hynou)

Subjektem evoluce je populace (druh, subspecie)

ZNAKY KVALITATIVNÍ (barva očí hnědá × modrá)

ZNAKY KVANTITATIVNÍ (jedinci je mají vždy - např. výška 

také krevní tlak, ale také hypotenze a hypertenze jako   

kvalitativní znak - do jisté míry jde o umělou klasifikaci)

Na molekulární úrovni není zásadní rozdíl mezi založením znaků 

kvalitativních a kvantitativních



2 typy genů:

MAJOR GENY - geny velkého účinku - geny zakládající znaky kvalitativní

- k založení znaku jich stačí málo (nejčastěji monogenní dědičnost)

bifaktoriální dědičnost - 2 geny pro založení jednoho znaku

trifaktoriální dědičnost - 3          - „ -

na projevy major genů nemá vliv prostředí

jakákoliv variabilita je geneticky podmíněna

MINOR GENY - pro založení znaků kvantitativních

pro účinek jich musí být více

pro kvantitativní znaky stačí desítky „malých“ genů 

(dříve se uvažovalo, že jde o stovky genů)

účinek podléhá vlivu prostředí (faktory genetické + faktory prostředí)

Na molekulární úrovni se ovšem jedná o jeden typ genů

viz exprese genetické informace

STH somatotropní hormon z 9 AK (= z 27 nukleotidů) má účinek urychlující růst, 

laktogenní, antilipogenní  složitý účinek jednoduchého polypeptidu



chápan skvrnočelý

Ateles hybridus

mechanismus ?

MODRÉ OČI

ČLOVĚK

Barva oka – pigment melanin v duhovce

Existuje několik genů odpovědných za nedostatek pigmenu – nehnědou barvu oka

Gen OCA2 – ovlivňuje produkci melaninu

Gen HERC2 – regulátor OCA2,  produkt mutovaného genu HERC2 inibuje tvorbu

melaninu a zornice vybledne do modra:

modré zbarvení je způsobeno jednonukleotidovým polymorfismem (SNP, single 

nucleotide polymorphism) v genu HERC2 (na 15. chromozomu), který reguluje expresi 

sousedního genu OCA2. 

Homozygot G/G na tomto SNP má oči modré,

heterozygot G/A a homozygot A/A bude mít oči hnědé 

nebo zelené  

Vznik mutace cca před 10 tis. lety v oblasti kolem Černého moře

jiní PRIMÁTI

lemur Sclaterův

Eulemur flavifrons 

jiný mechanismus
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PENETRACE A EXPRESIVITA

PENETRACE (genu) je podíl jedinců s daným genotypem, 

u kterého se projeví odpovídající fenotyp

gen → znak vždy … 100 % = penetrace 1.0

neúplaná penetrace … penetrace < 1.0

př.: Z 8 genotypově identických jedinců se očekávaný 

znak projeví u 5 (přestože by měl být u 8) tj. 5/8 = 0.625 penetrace

EXPRESIVITA (genu)

Gen → znak    znak se projeví rozdílně

Př.: gen pro flekatost myší – velký flek, malý flek, žádný flek

PŘÍČINY:

vliv vnějšího prostředí (teplota) – tmavé končetiny u siamských koček 

(chladno – ano, teplo – ne)

vliv alel jiných genů , tzv. modifikující geny (modifier genes)



CHROMOZOMOVÁ TEORIE DĚDIČNOSTI

Thomas Hunt MORGAN (1910) - geny leží za sebou na chromozomech

Mendel předpověděl, že gamety by mohly obsahovat pouze 1 alelu (vlohu) 

každého genu (ne dvě).

Jestli chromozomy nesou geny, jejich počet by měl bý redukován v 

gametách na polovinu.

 ano, je tomu tak





MORFOLOGIE A CHARAKTERISTIKY 

CHROMOZOMŮ
Velikost

až 10 násobné rozdíly u jednoho druhu

až 100 násobné rozdíly mezi druhy 

Počet 2n       n

Karyotyp - obraz všech chromozomů v buňce druhu (jedince), 

řadí se od největšího k nejmenšímu

Idiogram - obraz chromozomů v buňce konkrétního jedince

Poloha centromery

- metacentrické

(- submetacentrické)

- akrocentrické

- telocentrické

2 ramena: krátké p, dlouhé q

telomery zakončují ramena

někdy sekundární konstrikce + satelit

pruhování

heterochomatické úseky tmavé, euchromatické úseky světlé





Druh Počet

člověk 46

šimpanz 48

pes 78

kočka 38

kůň 64

osel 62

prase 38

koza 60

ovce (54)

kráva 60

myš domácí 40

kur domácí 78

kapr 104

Drosophila melanogaster 8

DIPLOIDNÍ POČTY CHROMOZOMŮ 

U RŮZNÝCH ŽIVOČICHŮ
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„Ovis-Capra-like“ předek 2n=60

Capra

o. argaliformní

2n=56

o. mufloniformní

2n=54
mufloniformní ovce

stepní   2n=58

EVOLUČNÍ HISTORIE OVCÍ

dříve jen o. kruhorohá O. orientalis



CYTOGENETIKA
studuje chromozomové mutace: změny počtu nebo struktury chromozomů

příčiny

změn počtu - chybný rozchod chromozomů během meiozy - nondisjunkce

změn struktury - následek chromozomových zlomů a chybných spojení

riziko se zvyšuje s věkem (u žen zvláště nad 35 let)

u starších těhotných žen se doporučuje prenatální vyšetření plodu

chromozomové mutace - asi u 1 z 1000 gamet

důsledky

- spontánní potraty (u lidí způsobují více než polovinu spontánních abortů 

v prvních třech měsících gravidity) 

- anomálie růstu, skeletální anomálie

- poruchy vývoje orgánů - srdce, ledvin, genitálu

- poruchy vývoje imunity

- poruchy reprodukce až sterilita

- mentální retardace



vyšetření chromozomů

materiál:

- kultivace lymfocytů z krve (vyšetření během metafáze)

- biopsie kůže, svalů, ovarií - převedení na TK

- buňky plodové vody, placenty, fetální krve

- sekční materiál z potratů

- kostní dřeň, buňky nádorů (nádorová cytogenetika)

metody:

barvení - např. G-pruhování (Giemsa)

FISH fluorescent in situ hybridization (komplementární sonda DNA-FITC) 

až detekce konkrétního genu i v nedělících se jádrech

painting probes (spectral karyotyping) vícebarevné FISH 

multiplex FISH

mikroskopování, počítačová analýza obrazu, sestavení karyotypu







KARYOTYP MUŽE A ŽENY

X







FISH  Fluorescence in situ hybridization



ZMĚNY POČTU CHROMOZOMŮ

(numerické aberace, genomové mutace)

ZMĚNY POČTU SAD CHROMOZOMŮ – EUPLOIDIE

- tři a více sad chromozomů - polyploidie

triploidie, tetraploidie atd.

- autopolyploidie - zmnoženy sady jednoho druhu

- allopolyploidie - sady původem od více druhů

v polyploidních buňkách se uplatňuje efekt dávek amplifikovaných genů

u ROSTLIN často (významná v evoluci vyšších rostlin, cca u  80 % druhů 

krytosemenných)

Autopolyploidie: brambory tetraploidie 

Allopolyploidie: bavlník, kávovník, banánovník triploidie, 

pšenice hexaploidie (allopolyploidie - ze 3 různých diploidních předků:

2n = 6x = 42 chromozomů, tři subgenomy A,B,C po 2×7 chr., 17×109 bp,    

tj. více než 5 × větší genom než genom člověka)

tabák, brukev hexaploidie, jahody oktoploidie



POLYPLOIDIE U ŽIVOČICHŮ
zřídka - brouci, kroužkovci, obojživelníci, ryby

např. u ryb: lín obecný Tinca tinca

normálně diploidie

genomovou manipulací se dá navodit triploidie (indukovaná 

triploidie)

chladový šok samicím v období raného embryonálního vývoje 

gamet → v druhém meiotickém dělení se k oocytu přifúzuje 

pólové tělísko a vzniká samičí gameta 2n

samičí gameta 2n + spermie n → triploidní jedinec 3n

triploidní jedinci jsou 2 × větší, 

neplodní, s lepší konverzí potravy

využití v hospodářských 

chovech ryb



BIOLOGICKÝ BOJ S VYUŽITÍM TRIPLOIDNÍCH RYB
od 80. let 20. st. v USA

Amur černý (Mylopharyngodon piceus)

původ: Čína, Vietnam

triploidní, sterilní

malakofágní (žere plže) 

boj proti vodním plžům            motolicím, které přenášejí v chovech ryb

Amur bílý (Ctenopharyngodon idella)

původ: Čína

triploidní, sterilní

žere rostlinnou potravu

boj proti vodní vegetaci

diploidní byl introdukován do Evropy vč. ČR
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Syndrom Pohlaví Chromozomy Četnost při 

narození

Délka života

plodnost

Down M, F trisomie 21 (47, + 21) 1/700 25 (50) let

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

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

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

XYY, Jacob

XXYY

M

M

XYY (47, XYY)

XXYY (48, XXYY)

1/2000

1/17000

normální

ANEUPLOIDIE U ČLOVĚKA



DOWN M, F trisomie 21 (47, + 21) 1/700 25 (50) let

X



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

X



PATAU  M, F  trisomie 13 (47, + 13) 1/15 000  6 měsíců

X



TURNER F XO (45, X) 1/2500-5000 neplodná

mentálně v normě

obtíže s prostorovou pamětí

málo vyvinuté sekundární pohl. znaky

degenerace ovarií           



METAFEMALE  F  XXX (47, XXX)   1/700-1000

téměř neplodná

vypadá normálně, 

normální vývoj,

typicky dlouhá stehna

větší tendence

ke kriminalitě

Karyotyp s trisomií X (v jejím důsledku vznikají vrozené vady 

spojené s nadměrnou výškou, menším obvodem hlavy           

a poruchami intelektu). Na obrázku v rozprostřeném 

buněčném jádře jsou dva červeně označené chromozomy 13, 

dva modře označené chromozomy 18, dva zeleně označené 

chromozomy 21 a tři fialové X. 

FISH



KLINEFELTER XXY (47, XXY)      1/500-2000   neplodný

snížená inteligence, větší prsa,

ženský typ ochlupení,

málo vyvinutý penis, varlata 

a prostata



XYY, JACOB   M XYY (47, XYY)  1/1000-2000    

plodnost normální

zjevně normální muž

velký, agresivní, snížená inteligence (?), perzistující akné



ZMĚNY STRUKTURY CHROMOZOMŮ

(strukturní aberace chromozomů)

DUPLIKACE zdvojení části chromozomů

- tandemová

- reverzní

- s přemístěním 

„displaced“



DELECE, mikrodelece - chybí část chromozomu

- intersticiální (uvnitř chromozomu)

- terminální (na konci)



CRI DU CHAT
syndrom kočičího mňoukání/kočičího křiku

Lejeunův syndrom

1 případ na 20–50 tisíc živých porodů

úplná či částečná ztráta (delece) krátkého raménka 5. 

chromozomu

• u novorozenců je pláč podobný 

kočičímu mňoukání, (anatomicky 

nesprávně utvářený hrtan), 

mikrocefalie

• těžká psychomotorická a 

mentální retardace

• komunikační schopnosti jsou 

značně omezené 

• po 20. roce se u postižených

objevují presenilní projevy,

které se postupem času prohlubují

• 90 % pacientů umírá do 1 roku 

života  



DiGeorgův syndrom
též velokardiofaciální syndrom,

hypoplazie brzlíku a příštitných tělísek

1 případ na 4000 porodů

delece na dlouhém raménku 22. chromozomu

(úsek 22q11)

FISH

• omezený vývoj (až úplná 

absence) brzlíku, příštitných

tělísek, štítné žlázy

• vrozené vady srdce, velkých 

cév, ledvin

• abnormality v obličejové 

krajině včetně rozštěpů

• častá je mentální retardace



INVERZE „přehození“ části chromozomu

- pericentrická (mimo centromeru)

- paracentrická (zahrnující centromeru)



TRANSLOKACE - přesunutí části chromozomu na jiný  

chromozom





DETERMINACE POHLAVÍ U ŽIVOČICHŮ

Různý genetický základ u  ♂ a ♀ - pohlavní chromozomy

• Typ SAVČÍ ♂ XY (Y má gen SRY) ♀ XX

[XXY →  ♂ , Klinefelterův s.,  X0 → ♀ , Turnerův s.]

evolučně mladší (jen u vačnatců a placentálů)

evolučně starší závisí na genu DMRT1 →  ♂ (přítomen i u vačnatců 

a placentálů, u člověka na 9. chromozomu)

• Typ PTAKOPYSK ♂ X1Y1X2Y2X3Y3X4Y4X5Y5

♀ X1X1X2X2X3X3X4X4X5X5

♂ nemá gen SRY, ale má gen DMRT1 (rovněž u ježury)

• Typ PTAČÍ [motýli – ABRAXAS, některé ryby, obojživelníci, plazi, ptáci]

♂ ZZ (Z má gen DMRT1) ♀ ZW

• Typ DROSOPHILA ♂ XY  ♀XX 

[XXY → ♀, X0 →  ♂ , záleží na počtu X chromozomů]

gen doublesex (podobný DMRT1)

• Typ PROTENOR [rovnokřídlý hmyz, ploštice] ♂ X0     ♀ XX 

• Typ CAENORHABDITIS ♂ X0 hermafroditi (♂ a ♀) XX

gen mab-3 (podobný DMRT1)

píďalka angreštová

Abraxas  grossulariata

ploštice

Protenor belfragei



Stejný genetický základ u  ♂ a ♀ - vliv prostředí (inkubační teplota) 

některé želvy, krokodýli ♂♂ t < 28 °C    ♀♂ t = 28-32 °C      ♀♀ t > 32 °C

• Typ VČELA [společenský hmyz ] ♂ n (partenogeneze, trubec)                                                                                                      

♀ 2n (královna, dělnice)

Gen scd (2 varianty – přítomnost obou podmiňuje ♀)

??? 

Geny typu DMRT1 ovlivňují univerzálně                       

u živočichů vývoj samčích pohlavních žláz.



POHLAVNÍ CHROMOZOMY

pár morf. odlišných chr., nese geny pro určení pohlaví

lidský X: nese > 1000 genů

lidský Y: nejmenší chr. , 60 mil. bp, 

5 % homologní s X

95 % specifický pro muže

78 genů, klíčový gen SRY pro vývoj varlat

- část genů se exprimuje ve všech buňkách

- část jen v buňkách varlat

- část v mozku (? fce)

+ řada nefunkčních zbytků genů analogických k X chr.

+ tzv. palindromy – obousměrné sekvence

(kobyla ma maly bok) 

„degeneruje“ protože nemůže opravit chyby     

rekombinací s homologem, brání se zdvojováním 

sekvencí



EVOLUČNÍ HISTORIE

pohl. chromozomy člověka mají historii asi 300 mil. let

během této doby 4 inverze (obrácení o 180°,                    

a znemožnění párování s chromozomem X) 

a zkrácení Y chromozomu, poslední před 30-50 mil. let

pohl. chromozomy papáje – evoluční historie jen několik 

mil. let

chromozom Y … 90 % homologní s X chromozomem

10 % specifická pro samčí jedince


