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Stárnutí a dlouhověkost z biodemografického pohledu (nejen) evolučních 
teorií 

Abstrakt 
Hlavním smyslem této práce je přijít s přesvědčivou odpovědí na jednu ze základních otázek gerontologie – co 
je to vlastně stárnutí, jaké faktory v něm hrají rozhodující roli? Tohoto jednoznačného cíle nalézt obecnou 
teorii stárnutí se snaží dosáhnout takřka výhradně za pomoci následujících nejvýznamnějších evolučních teorií 
stárnutí: The Theory of Programmed Death, The Mutation Accumulation Theory a The Antagonistic Pleiotropy 
Theory (tzv. „Pay Later“ teorie) s jakousi její odnoží The Disposable Soma Theory. Nadto, jako zástupce 
odlišného přístupu pro řešení tohoto problému, uvádí i The Reliability Theory předloženou manželi 
Gavrilovovými. Každá jednotlivá teorie je nejprve stručně v principu objasněna a poté otestována její skutečná 
platnost prostřednictvím současných vědeckých poznatků. Nakonec se ukazuje, že evoluční teorie stárnutí mají 
mnoho slabých míst a pro další pokrok ve výzkumu stárnutí je tedy bezpodmínečně nutné je ještě dále 
upřesňovat. Těmto neduhům se vyhýbá právě The Reliability Theory, kombinující matematické metody 
s biologickým poznáním, ovšem ani onu pro její přílišné zjednodušení stále nelze považovat za onu hledanou 
obecnou teorii stárnutí. 

Klíčová slova: stárnutí, dlouhověkost, délka života, přírodní výběr, evoluční teorie, teorie spolehlivosti, 
obecná teorie 

 
Aging and Longevity from Biodemography View of (not only) Evolution 
Theories 

Abstract 
The key intention of this work is to convincingly answer one of the basic questions of gerontology – what the 
aging actually is, which factors are crucial for its regulation? This work attempts to achieve this explicit aim – 
to find general theory of aging – using exclusively the help of following evolution theories of aging: The 
Theory of Programmed Death, The Mutation Accumulation Theory and The Antagonistic Pleiotropy Theory 
(so called „Pay Later“ Theory) with its version – The Disposable Soma Theory. Furthermore, The Reliability 
Theory presented by couple Gavrilov is considered as a representative of alternative approach to explain issue 
of aging. First – principle of each theory is briefly explained and second – its intrinsic validity is tested using 
recent research findings. This work came to a conclusion, that evolution theories of aging have many weak 
points and therefore their subsequent elaboration is prerequisite for further progress in aging analysis. The 
Reliability Theory, integrating mathematical methods with biological knowledge has possibly less weak points. 
Nevertheless, neither this concept is regarded as a well “founded” general theory of aging because of its 
oversimplification. 

Keywords: aging, longevity, lifespan, natural selection, evolutionary theory, reliability theory, general 
theory 
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Kapitola 1 

Úvod – Teorie stárnutí a dlouhověkosti 

Stárnutí lidské populace se pozvolna, ovšem s neoblomnou jistotou stává čím dál naléhavějším 
problémem dnešního nejen rozvinutého světa. V industrializovaných státech se naděje dožití 
neustále zvyšuje již po více než jeden a půl století. K těm nejmarkantnějším změnám však došlo 
po roce 1950, respektive 1970, kdy bylo již dříve nastartované prudké zlepšování úmrtnostních 
poměrů osob ve vyšším věku ještě výrazně umocněno. Těmi hlavními faktory, jenž měly 
zmíněné změny na svědomí, byly asi bez diskuze v prvé řadě pokroky ve zdravotní péči, 
podpořené navíc příznivým vývojem v sociální a ekonomické oblasti, který se posléze odrazil 
ve zvyšující se životní úrovni. Můžeme tak býti přímými svědky toho, že lidé se dnes zcela 
běžně dožívají věku, který by byl v preindustriálních časech považován za naprosto 
nepředstavitelný. Tento nastalý vývoj v modelu přežívání se tak ihned zákonitě projevil notným 
nabýváním zastoupení té nejstarší složky obyvatelstva, což je ovšem také samozřejmě spjato 
s určitými problémy. Máme tak sice výrazně zvýšenou naději dožít se vyššího věku než naši 
předci, avšak takovýto nástup dlouhověkých generací svými nároky na systémy zdravotní péče 
a sociálního zabezpečení představuje (a především bude představovat) nemalý problém pro 
celosvětovou ekonomiku. Je tedy nevyhnutelné, aby následující vědecké výzkumy zaměřily 
svoji pozornost nejen na, již od dávného starověku, populární prodlužování délky života, ale 
také na oblast tzv. zdravého stárnutí1… 

 
Na úvod bakalářské práce začneme nejspíše poněkud netradičně, ovšem pokud mají být 

skutečně věrohodně vysvětleny pohnutky, které vedly až k jejímu konečnému sepsání, považuji 
za nezbytné hned na samý okraj deklarovat, že ono nedlouhé dílo, které právě držíte v rukou, 
vlastně v takovéto podobě původně nemělo vůbec vzniknout. Totiž, abych to uvedl na pravou 
míru, již od dob mých demografických počátků mi z pomyslné palety procesů jimiž se tento 
vědní obor zabývá nejvíce učarovala právě úmrtnost. Patrně to zapříčinil můj zlehka dekadentní 
způsob myšlení, možná to byla pouze obligátní souhra okolností, to však není vůbec důležité, 
chci zde pouze nastínit určitou logičnost, jenž stála za tím, že jsem se, bez potřeby hlubšího 
rozmýšlení, rozhodl svoji prvotní etapu studia zakončit elaborátem zasvěceném takřka výlučně 
jen tomuto veskrze fatálnímu, naprosto nevyhnutelnému procesu – mortalitě. Avšak ona 
 

                                                 
 
1 O poznání povědomější je anglosaský ekvivalent tohoto sousloví – healthy aging. 
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úmrtnost sama o sobě je stále jen velice obecný pojem na to, aby o ni bylo možno napsat 
pojednání v takto omezeném rozsahu a nezůstat pouze u všeobecně známých klišé. Z celého 
bohatství jevů obývajících říši mortality jsem tedy za náplň této práce posléze zvolil, 
pro nesporně pádné důvody, které jsem ostatně již uvedl na samém počátku tohoto úvodu, velmi 
aktuální problém stárnutí lidské populace. 

Obr. 1 – Dlouhodobý vývoj naděje dožití při narození ve vybraných státech světa 
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Poznámka: V grafu jsou zakresleny pouze hodnoty naděje dožití, jenž byly ve zdrojové databázi 
dostupné v kompletních časových řadách – zobrazované období se proto u jednotlivých států liší. 
Zdroj: Human Mortality Database. 17. 05. 2008. 

S vervou jsem se tedy pustil do studia odborných článků získaných z bohatých zdrojů 
internetu, kterých mi tak každý den v počítači stále přibývalo, abych si v hlavě vytvořil potřebné 
zázemí pro následnou tvorbu práce, jenž byla původně koncipována jako pokus o jakousi, byť 
samozřejmě neskutečně zkoncentrovanou, parafrázi díla pravděpodobně nejvíce vyčerpávajícím 
způsobem pojednávajícího o stáří – Ekerdtovy čtyřsvazkové The Macmillan Encyclopedia of 
Aging. Ovšem čím více jsem měl načteno článků a publikací, tím mi bylo stále neodvratněji 
jasné, jak dětsky naivní tato moje původní představa byla. Došlo mi, že prostě není za nastalých 
podmínek realizovatelné se fundovaným způsobem vyjádřit ke každému tématu široké oblasti 
stárnutí, které by si zasluhovalo zařadit do kompilačního díla s takovýmito ambicemi. Obával 
jsem se, že bych takto napsal dílo, které pro svoji umanutou snahu pojednat o všech aspektech 
této velice komplexní problematiky stárnutí v konečném důsledku ustrne ve stavu jisté 
povrchnosti – lidově řečeno stalo by se tak prací o všem, ačkoli zároveň i o ničem. 

Pod tíhou těchto okolností jsem se tedy nakonec rozhodl zaujmout zcela jiný přístup – 
stárnutí, jako fenoménu v tomto pojetí se všemi svými následky, prozatím zarezervovat místo 
v mé případné budoucí diplomové práci a všechny své dostupné zdroje vyexcitovat ke splnění 
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„pouze“ jednoho úkolu, o to však podstatnějšího. Úkolu při jehož realizaci se patrně dostanu až 
na samo neniternější jádro celého procesu stárnutí. Na následujících stranách se totiž pokusím 
přijít s hodnověrnou odpovědí na ty nejesenciálnější otázky, které si v tomto případě můžeme 
položit. Co je to vlastně stárnutí? Jaké faktory v něm hrají rozhodující roli? Proč vůbec 
stárneme? Byť minimálně ta první z otázek zní poněkud filozoficky, nebudu se ubírat touto 
cestou, po rozuzlení budu pátrat především za pomoci teorií stárnutí a dlouhověkosti (a to 
v prvé řadě těch evolučních). Výsledný výtvor tak nalezne své využití ve formě jakéhosi 
prequelu k mé, jak jsem se již zmínil, možné diplomové práci – pokud mi to bude umožněno, 
široké téma stárnutí bych velice rád dále podrobněji rozvinul i na jejích stránkách. 

Opravdu paradoxně nyní působí fakt, že skutečně pěknou řádku dní jsem strávil přemítáním 
nad tím, zdali mám vůbec do své původně plánované práce vkládat i tuto poměrně obsáhlou 
kapitolu zaobírající se základními teoriemi stárnutí a dlouhověkosti, která teď figuruje jako ona 
hlavní náplň celé práce. Totiž, až dosud mi veškeré pokusy o nalezení těch pravých, takřka, řekl 
bych až všeobjímajících teorií, přicházely jako velmi naivní a určitým způsobem i zbytečné. 
Vždy mi tato „marná“ snažení připadala, jako by z oka vypadla těm popsaných v knize 
Stopařův průvodce po galaxii. Toto mé až doposavad ryze obsesivní přesvědčení vzalo ovšem 
za své po přečtení několika opravdu velmi sugestivních vědeckých článků. Naopak, při louskání 
jejich řádek jsem zvolna nabýval přesvědčení, že pokud má něco být tím základním kamenem 
vědeckého výzkumu stáří, tak je to právě formulování nějaké jednoduché, ve skutečném světě 
fungující, teorie o tom, co to stáří vůbec je. Že jsem z tohoto náhlého osvícení postupem dalšího 
času nepatrně vystřízlivěl, je věc jiná. Ostatně určité mé shrnutí si samozřejmě budete moci 
sami pročíst v samotném závěru tohoto díla. Ale nepředbíhejme. 

Pokud se ještě vrátím ke své oblíbené pentalogii Douglase Adamse – leckterý čtenář jistě ví, 
že odpověď na tu nejesenciálnější otázku „Života, Vesmíru a vůbec“ je 42 (ponechme 
samozřejmě stranou jistou nepopiratelnou záludnost spočívající v tom, že vlastně neznáme 
znění oné základní otázky), ale kdo dovede přesvědčivě odpovědět na otázku v tomto srovnání 
zcela určitě mnohem primitivnější – co je to vlastně stáří? – odpověď na tuto podotázku je 
naopak překvapivě prostá – nikdo! Zatím? Nebo se zde jedná spíše o druh jakéhosi náboženství 
a vyčerpávajícím způsobem vševysvětlující odpověď vlastně ze své podstaty není ani možná? 
Na tuto a ještě mnoho dalších záležitostí jsem se zaměřil na následujících stránkách. 

Rozhodně nehodlám své čtenáře zahltit a případně i znechutit dalekosáhlým výčtem všech 
možných více či méně důvěryhodných teorií (jakousi parafrází Medvedevova proslulého článku 
z roku 1990, ve kterém představil kompilaci více než 300 teorií stárnutí). Základním posláním 
této kapitoly je představení výhradně těch nejzákladnějších, v prvé řadě evolučních, teorií 
stárnutí. Skutečně nijak nezpochybňuji a nepřehlížím ani ty ostatní biologické teorie stárnutí – 
z těch nejznámějších jmenujme například snahy vysvětlit procesu stárnutí na podkladě 
akumulace volných radikálů, somatických mutací, metabolických odpadů či mitochondriálního 
poškození – musím ovšem poznamenat, že jsou pro gerontologický výzkum považovány za 
mnohem méně důležité. Za jakési „intelektuální jádro“ gerontologie se dnes totiž všeobecně 
považuje spíše evoluční biologie stárnutí, nežli, řekněme, buněčná biologie, do jejíhož oboru 
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spadají i příklady uvedené výše. Jak ostatně výstižně napsal Michael Rose v jednom ze svých 
článků, cituji: „Stárnutí je především produktem evolučních sil, nikoli biochemických či 
buněčných procesů... Stárnutí je Darwinistickým fenoménem, nikoli biochemickým“ (Gavrilov, 
Gavrilova, 2001a). 

Navíc jsem si dovolil přidat ještě krátký náhled na, dle mého mínění, velmi zajímavou teorii 
stáří a dlouhověkosti publikovanou v roce 2001 známým vědeckým tandemem manželů 
Gavrilovových (Gavrilov, Gavrilova, 2001b). Je založena na poněkud jiném principu, než je 
evoluce přirozeným výběrem – jde zde totiž o spolehlivost jednotlivých komponent, z nichž se 
dotyčný celek skládá. Proč jsem záměrně použil slovo celek a nikoli organismus, jak by se dalo 
patrně předpokládat, se dozvíte v podkapitole věnované pouze a jenom této teorii. Nyní snad jen 
prozradím, že to je kvůli jedné z jejích vlastností, díky které si získala moji pozornost. 

A nakonec, jak už jsem ostatně několikrát předeslal v předchozích odstavcích, po této 
přehlídce teorií následuje jakési mé shrnutí, v němž jsem se pokusil komplexněji zhodnotit 
teorie stárnutí a dlouhověkosti, posoudit jejich minulý a případně i budoucí přínos na poli 
výzkumu (ať už evolučních biologů či jiných vědců zabývajících se stárnutím – především 
experimentálních gerontologů, ale i nám důvěrně známých demografů) a v neposlední řadě ve 
světle takto nově nabytých poznatků vyjádřit svůj skromný celkový pohled na problematiku 
souhrnných teorií. 
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Kapitola 2 

Evoluční teorie stárnutí a dlouhověkosti 

I pokud prozatím ponecháme stranou samotné projevy stáří a zaměříme se pouze na maximální 
délku života, zjistíme (nikoli překvapivě), že rozdíly mezi jednotlivými druhy živočichů 
(o rostlinách raději ani nemluvě) vykazují obrovskou diverzitu. Život některých proběhne 
doslova před očima během několika málo dnů a jiní si naopak užívají své existence po dlouhá 
desetiletí až staletí, jako například obří želvy, jejichž exempláře se v zoologických zahradách 
často dožívají i více než 150 let2. Člověk se svojí životností (či chcete-li maximální délkou 
života) nepříliš překonávající 100 let (jak již bylo řečeno nejdelší důvěryhodně zdokumentovaná 
délka života je 122 let) patří k těm nejdéle žijícím živočichům.  

Není si jistě vůbec těžké představit, že délka života je determinována přežitím. A tento boj 
o přežití je oním základním rysem, na kterém je postavena celá Darwinova teorie přirozeného 
výběru. Od přirozeného výběru, mnohými pokládaného takřka za synonymum ke slovu evoluce, 
a odtud už je to jen krůček k samotným evolučním teoriím. V případě, že domnělý řetězec 
naopak obrátíme naruby, můžeme na základě evolučních teorií níže prohlásit, že stárnutí a smrt 
jsou vlastně pouze jakýmisi vedlejšími produkty procesu přírodního výběru. 

Dalším důvodem pro konstruování všemožných evolučních teorií může být i prostý fakt, že 
počty empirických pozorování v současnosti dosahují už olbřímích rozměrů a je tedy již 
skutečně záhodno vytvořit nějaký univerzální nástroj, pomocí něhož bychom mohli 
nahromaděná data přetransformovat do všeobecné řeči vědění – tímto potřebným instrumentem 
by se právě mohli stát ony evoluční teorie. Alespoň pro to mají značné předpoklady. Evoluční 
teorie stáří a dlouhověkosti jsou, jak již ostatně sám jejich název napovídá, teoriemi, které se 
nám snaží vysvětlit signifikantní rozdíly v pozorovaných rozdílných specifických mírách 
úmrtnosti a délek života mezi jednotlivými druhy (ale v konečném důsledku i mezi jedinci 
v rámci druhu jednoho) na základě souhry dvou esenciálních procesů – mutace a selekce. 
Evoluční teorie jako takové velmi úzce souvisejí s genetikou. Vlastně, jak by také ne, vždyť 
biologická evoluce je možná výhradně jen za předpokladu dědičných projevů stárnutí. 

 

                                                 
 
2 V přírodě samozřejmě nic není tak úplně jednoduché, nalézají se v ní totiž i takové druhy živočichů, jako je 
například sladkovodní nezmar, u nichž se prakticky nedají pozorovat žádné příznaky stárnutí, tudíž by se daly 
považovat za takřka nesmrtelné. Nutno ovšem dodat, že se jedná o živočichy primitivní, vegetativně se množící, 
se značně jednoduchou stavbou těla. 
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Byl to věhlasný zoolog 19. století August Weismann, kdo prohlásil: „Opotřebovaní jedinci 
jsou pro druh nejen neužiteční, ale dokonce škodliví, tím, že zabírají prostor těm, kteří jsou 
v bezvadném stavu“ (Weismann, 1889). Je nasnadě, že hlavním smyslem této proklamace byla 
snaha vysvětlit smysl toho, proč s rostoucím věkem každého tvora klesá jeho celková kondice – 
tedy stárne. Onen „starý opotřebovaný jedinec“ je v jeho pojetí především ten, který už vyčerpal 
své primární poslání další reprodukce svého druhu a nyní už pouze zabírá životní prostor 
a potravní zdroje svým mladším kolegům3. Ovšem pro to, aby taková myšlenka mohla fungovat 
je potřeba existence nějaké nadřazené moci – a tím se opět dostáváme k onomu již několikrát 
zmiňovanému procesu přírodního výběru. 

Nyní, kdy snad není již opravdu žádných pochyb o důležitosti vlivu evoluce, respektive 
přírodního výběru, na proces stárnutí a o jejich vzájemném postavení, pokračuji níže výčtem 
oněch nejvýznamnějších evolučních teorií, kterými se ostatně ještě budu na následujících 
stranách podrobněji zabývat.  

Ještě si dovolím drobnou odbočku: vzhledem k neexistujícímu konsenzu, jak zmiňované 
teorie nazývat v českém jazyce, uvádím u každé její původní anglické označení. V průběhu 
psaní této kapitoly jsem si totiž patrně nejvíce uvědomil, jak málo je stárnutí, jako fenoménu na 
té nejnižší biologické úrovni, věnováno pozornosti v české vědecké literatuře. A pokud už se 
alespoň některé tyto publikace zmiňují o teoretických aspektech stárnutí, tak ponechávají právě 
ona anglická pojmenování. V ojedinělých případě uvádění českých ekvivalentů se tak jedná 
pouze o mé víceméně neumělé pokusy, jak by se daná teorie mohla nazývat v češtině. V celé 
práci jsem se tedy v případě jakýchkoli mých pochybností rozhodl jíti cestou jednoduché 
zásady, že lepší je žádného překladu, nežli potenciálně špatného. 

1) The Theory of Programmed Death (Weismann, 1889) 
 teorie programované smrti4 publikovaná mnou již zmíněným Augustem Weismannem 
2) Mutation Accumulation Theory of Aging (Medawar, 1952) 
 teorie stárnutí založená na principu postupné akumulace mutací genů publikovaná 

Peterem Medawarem 
3) Antagonistic Pleiotropy Theory of Aging – „Pay Later“ Theory (Williams, 1957) 
 teorie stárnutí postavená na základě antagonistické pleiotropie, kterou publikoval 

George Williams 
3a) nakonec v krátkosti představím ještě jakousi speciální odnož teorie antagonistické 

pleiotropie – The Disposable Soma Theory (teorie těla na jedno použití? – zde bylo 
nalezení českého ekvivalentu opravdovým oříškem) uveřejněnou Thomasem 
Kirkwoodem a Robinem Hollidayem (Kirkwood, 1977; Kirkwood, Holliday, 1979) 

 

                                                 
 
3 Nedá mi, abych neuvedl na pravou míru, že se v tomto případě nejedná o názor autora – tedy mne. V lidském 
společenství (a dle poznatků moderní etologie i ve skupinách některých jiných druhů živočichů s vyvinutým 
společenským chováním) mají i oni „staří“, již rozmnoživší se jedinci svoji pevnou roli, v níž jsou užiteční i pro 
ostatní mladší jedince. 
4 Pozor výjimka: teorie programované smrti je v českých biologických kruzích zavedeným výrazem. Nutno ovšem 
dodat, že s Weismannovou myšlenkou má tato teorie, tedy kromě stejného názvu, pramálo společného, protože 
v tomto případě se jedná o programovanou smrt buněčnou (tzv. apoptózu) narozdíl od výše popisované phenoptózy – 
tedy úhynu celého organismu. 
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Neodpustím si rovněž, abych se blíže nezmínil o další pozoruhodnosti týkající se období, ve 
kterých byly jednotlivé teorie formulovány. Těm opravdu pozorným čtenářům možná neuniklo, 
že v případě, ponecháme-li stranou teorii programované smrti (která, jak se později dozvíme, 
i přes svoje nesporné místo v seznamu výše, ve skutečnosti není zcela „čistokrevnou“ teorií 
stárnutí) a disposable soma teorii (kterou s trochou nadsázky můžeme považovat za potomka 
teorie antagonistické pleiotropie), zjistíme, že základy moderních evolučních teorií stárnutí byly 
položeny teprve a pouze v padesátých letech minulého století, prakticky přesně sto let poté, co 
Darwin vydal své dodnes celosvětově proslulé dílo zabývající se biologickou evolucí 
„O původu druhů5“ (Darwin, 18596). A proč bylo v předcházejícím souvětí použito toho 
poněkud krkolomného obratu „teprve a pouze“?  

Nejprve tedy osvětlím ono teprve. Skutečně mnoho času tedy muselo uplynout od dob, co 
byla Darwinova myšlenka evoluce přírodním výběrem poprvé vypuštěna do světa, než přestalo 
být na vývoj samotného stárnutí nahlíženo pouze jako na jakýsi nevysvětlitelný úkaz, jenž je 
pevně propojený právě s ní. Podstatou jeho pokrokové teorie je představa mutacemi genů 
způsobených (jak náhodných, tak i dědičných) odchylek v biologických vlastnostech 
jednotlivých jedinců a z toho vyplývající následnou přírodní selekcí, projevující se ve 
zvýhodňování reprodukce těch individuí, kteří jsou pro přežívání ve svém životní prostředí 
nejlépe vybaveni. V konečném důsledku tedy proces biologické evoluce vytváří přímý tlak na 
zvyšování přizpůsobenosti druhů vzcházejících z dalších generací. Z hlediska pochopení 
procesu stárnutí nám ovšem z Darwinovy evoluční teorie pramení dva základní problémy. 
Zaprvé – je poměrně těžko pochopitelné, proč by produktem přírodního výběru bylo také něco 
tak zhoubného, jako je stáří a degenerativní choroby, namísto (pokud to poněkud přeženu) 
věčného mládí a nesmrtelnosti. Zde bychom možná mohli namítnout, že evoluce je 
neustávajícím procesem a třeba tedy ještě není takovým, na první pohled scestným, nadějím 
konec. S tím prvním bezprostředně souvisí (či ho patrně dokonce částečně vysvětluje) i druhý 
problém – většina příznaků stárnutí se totiž začne projevovat až ve věcích postreprodukčního 
období, tedy jakoby z dosahu přírodního výběru. Právě rozluštění této logické zapeklitosti trvalo 
ono dlouhé století aby nakonec vyústilo ve formulování nových vysvětlení procesu stárnutí 
z hlediska evoluce. 

A co s oním zbývajícím „pouze“? Je poněkud překvapující, že všechny zásadní evoluční 
teorie stárnutí byly postulovány výhradně v padesátých letech dvacátého století. Tvrzení, že 
v této době byly položeny skutečné základy výzkumu stárnutí, nám podporuje prostý fakt: totiž 
takřka všechny následné evoluční teorie používají jako výchozí bod právě tyto dvě základní 
myšlenky a „jenom“ je dále zdokonalují a přizpůsobují výsledkům posledních bádání. 

 

                                                 
 
5 Jedná se o notně zažitou zkrácenou formu pojmenování. Úplný název tohoto titulu v originále zní On the Origin of 
Species by Means of Natural Selection, or the Preservation of Favoured Races in the Struggle for Life a do češtiny 
bývá také někdy překládán jako O vzniku druhů přírodním výběrem, neboli uchováním prospěšných plemen v boji 
o život či opět zkráceně O vzniku druhů. 
6 Stěžejní část, samotnou teorii přírodního výběru, ovšem definoval mnohem dříve – již roku 1838. Ovšem z důvodů 
očekávatelných reakcí na tuto, v té době, velice progresivní myšlenku ji zatím veřejně nepublikoval a pokračoval 
v dalším výzkumu a akumulaci dokladů aby tak mohl lépe čelit budoucím výhradám (především ze strany církve). 
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Než přistoupíme k samotnému rozboru jednotlivých evolučních teorií stárnutí, rád bych 
ještě v krátkém přehledu zmínil několik význačných jmen této oblasti. O některých bude ještě 
dále řeč, jiní jsou uvedeni alespoň zde, protože si, dle mého názoru, pro úplnost také zaslouží 
být v této práci alespoň zmíněni. Jednotliví vědci jsou uváděni v chronologickém pořadí, jak 
publikovali svá stěžejní díla. Tedy jsou to: August Weismann, Ronald Fisher, Peter Medawar, 
George Williams, William Hamilton, Tom Kirkwood, Robin Holliday, Brian Charlesworth, 
Michael Rose a manželé Natalia a Leonid Gavrilovovi. Problematika biologické evoluce 
stárnutí byla jimi zpočátku zkoumána v čistě teoretické rovině a teprve následně byly výsledné 
evoluční teorie alespoň částečně ověřovány laboratorními experimenty7. 

A nyní, když jsme se konečně dostali na samotný závěr tohoto poněkud obšírnějšího úvodu, 
můžeme se začít zabývat teoriemi stárnutí samotnými. 

2.1 The Theory of Programmed Death 

Ačkoli nelze popřít, že nejstarším psaným dokumentem pojednávajícím o evoluci stárnutí je 
dílo Alfreda Russela Wallace (Darwinova současníka a spoluobjevitele teorie přírodního 
výběru8), prvním, kdo se začal skutečně do hloubky zabývat problémem, jak se stárnutí vyvíjí, 
byl již citátem dříve zmíněný August Weismann (1834–1919) – velký německý teoretik 
dědičnosti a experimentální biolog. Prvotní plody svého bádání, založené právě na poznatcích 
Russela Walace, publikoval roku 1882. Weismannovou základní domněnkou bylo, že musí 
zcela jistě existovat nějaký specifický mechanismus vytvořený v důsledku působení procesu 
přírodního výběru, který by v populaci eliminoval staré a opotřebované jedince. Smyslem této 
předem naprogramované smrti starých individuí by tak nebylo nic jiného, než vyčistit životní 
prostor a uvolnit zdroje (především potravní) pro mladší generace9 – čili tak umožnit další kolo 
reprodukce. 

Po dlouhých rozvahách dospěl k hypotéze, že biologickou podstatou onoho doposud 
tajemného eliminačního mechanismu by mohl býti pouze striktně limitovaný počet dělení, který 
může každá somatická buňka prodělat (Weismann, 1889). Na tomto základě dále předpokládal, 
že délka života je přímo úměrná celkovému počtu generací somatických buněk, které se 
postupně obnovují procesem dělení v průběhu života jedince a že tento počet dělení (stejně jako 
délka životního cyklu jednotlivých generací buněk) je determinován již v zárodečné buňce. 
Dalším jeho předpokladem bezprostředně vyplývajícím z výše uvedeného je, že rozdíly mezi 
délkou života různorodých živočichů se dají vysvětlit na základě odlišných konečných množství 

 

                                                 
 
7 Tyto pokusy se provádějí především s rychle se množivšími organismy s krátkou dobou obměny generací jako jsou 
například mušky octomilky (Drosophila). 
8 Alfred Russel Wallace (1823–1913) skutečně nezávisle na Darwinovi (1809–1882) dospěl roku 1858 k velice 
podobné teorii. To bylo konečně také tím nejpádnějším důvodem, proč Darwin nakonec urychleně publikoval svoji 
knihu O původu druhů. 
9 Weismann dokonce dále rozvedl svoji ideu a poznamenal skutečnost, že velice dobře koresponduje s tehdejšími 
(a konečně i současnými) zvyklostmi na německých univerzitách, podle nichž museli noví kandidáti čekat na skonání 
starého profesora v případě, že chtěli obsadit jeho místo. 
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buněčných generací, jejichž pevně stanovené počty jsou jakousi normou pro daný živočišný 
druh. 

Míním, že rovněž nebude od věci, pokud na následujících řádkách v krátkosti rozvedu, 
jakým způsobem se dále vědecká obec vypořádala s Weismannovými myšlenkami. V období 
před první světovou válkou vystoupili Alexis Carrel a Albert Ebeling proti jeho tvrzení, že 
buňky mohou projít pouze omezeným počtem dělení. Na základě svých laboratorních pokusů 
totiž ověřili, že specifické kuřecí buněčné kultury mohou být kultivovány takřka donekonečna. 
Až roku 1959 tuto skutečnost uvedl na pravou míru H. Earle Swim, který z výsledků svých 
experimentů dospěl k závěru, že ona schopnost některých buněk nekonečně se dělit je spíše 
takzvanou výjimkou potvrzující pravidlo. Navíc, ve většině případů se tyto nekonečně se dělící 
buňky jen velice málo podobají těm původním (především morfologicky). Následně tyto 
významné poznatky shrnul, potvrdil a podrobněji rozvedl Leonard Hayflick (Gavrilov, 
Gavrilova, 2001a). V tento okamžik tedy byla Weismannova domněnka dědičně předurčeného 
omezeného počtu buněčných dělení definitivně potvrzena a stala se známou (možná trochu 
nespravedlivě) pod označením Hayflickův limit10. 

A jakým způsobem vůbec probíhalo ověřování, zdali teorie programované smrti odpovídá 
skutečnosti? Na toto téma bylo provedeno mnoho rozličných vědeckých testování, ale až na 
řídké výjimky mají vždy alespoň jednu věc společnou – takřka pokaždé se vědci při ověřování 
platnosti jejich hypotéz opírají o pomoc jednoho ze dvou možných metodických přístupů. 

Ta první z nabízejících se metod je založena na porovnávání pozorovaných délek života 
jedinců určitého živočišného druhu rozdělených do dvou rozdílných skupin, lišících se mezi 
sebou „pouze“ prostředím, ve kterém vegetují. Jeden soubor individuí žije v relativně 
nepříznivějších podmínkách přírodního prostředí, zatímco ten druhý si užívá výhod prostředí 
chráněného (v souvislosti s pokusem, tento životní prostor představuje nejčastěji laboratoř, ale 
může se jednat například i o zoologickou zahradu či domestikované okolí člověka). Dále 
předpokládáme, že pokud by byla Weismannova hypotéza správná, neměli bychom pozorovat 
výraznější meziskupinové rozdíly v dosažených konečných délkách života dospělých jedinců. 
To pramení z prapůvodní domněnky, že aby mohl evolučním procesem vzniknout a především 
být dále udržován (tedy děděn) jakýsi složitý autodestrukční program, musela by mu být 
i v přírodních podmínkách dána alespoň nějaká příležitost, byť třeba drobná, aby se mohl 
projevit. Z toho zákonitě vyplývá, že ten „osudový“ věk, na který má tato autodestrukce 
dopředu naplánováno své uvedení v činnost, rozhodně nemůže být příliš vysoký. Jistě si alespoň 
zčásti umíme představit, o kolik náročnější životní podmínky, v porovnání s klidem laboratoře, 
panují v divoké přírodě – z těch nejvíce v povědomí jmenujme například rozličné predátory, 
infekce, nehody, chlad či prostý nedostatek potravy. Sečteno a podtrženo, to vše s sebou 
v konečném důsledku přináší vysokou mortalitu. Máme tedy první předpoklad a sice ten, že 
onen hledaný naprogramovaný věk se nachází někde v rámci délky života, kterého se mohou 
 

                                                 
 
10 Je na místě podotknout, že z výše uvedených důvodů jsou snahy nazývat tento limit Weismann-Swim-Hayflickův 
(WSH limit). Jakkoli se s tímto termínem ve vědecké literatuře rovněž můžete ojediněle setkat, zatím nic 
nenasvědčuje tomu, že by si v budoucnu získal větší oblibu. 



 
 
Ondřej Čady: Stárnutí a dlouhověkost z biodemografického pohledu (nejen) evolučních teorií 12 

dožít i jedinci v divoké přírodě (tedy, pokud takový naprogramovaný věk vůbec existuje, ale 
nebudeme předbíhat, to se dozvíme až později). Je to pochopitelné – v případě, že by byl vyšší, 
žádný jedinec by se nedočkal oné doby, kdy zemře následkem své evolucí dopředu naplánované 
smrti. Z doposavad uvedeného je nabíledni, že dokonce ani v těch nejpříznivějších podmínkách, 
co si jen dokážeme představit, by maximální délka života neměla signifikantně přesahovat ty 
nejvyšší hodnoty pozorované u jedinců v nechráněných prostorech. Samozřejmě však pouze za 
neopomenutelné podmínky, že celá tato posloupnost domněnek je správná. Zdali tomu tak 
opravdu je, si hned ukážeme na výsledcích několika takových výzkumů. 

Nejprve začněme zástupcem ptačí říše – pěnkavou (Fringilla coelebs). V divoké přírodě 
jejich naděje dožití dosahuje hodnot pouhého jeden a půl roku. Následkem takto vysoké 
mortality přežije do věku 11 let jen jedno promile opeřenců. Pokud by tedy měla platit naše 
teorie, ani v zajetí by v případě pěnkavy nemohly nejvyšší naděje dožití výrazně přesahovat ono 
odpozorované maximum 11 roků. Ve skutečnosti se ovšem tento pták v chráněném prostředí 
běžně může dožít až 29 let. 

Pokročme k vývojově vyspělejší skupině primátů. Kupříkladu u šimpanzů (Pan troglodytes) 
se v zajetí z původního pokolení dožívá polovina samic věku 30 let (odpovídající hodnota pro to 
druhé pohlaví činí 23 léta) a téměř celá pětina se dočká svých 50. narozenin11. A znovu, 
podobně jako u divokých pěnkav, i opičí bratři žijící ve volné přírodě jim mohou tyto hodnoty 
jen závidět. V jejich případě mediánová délka života činí pouhopouhých 8 roků a 50. výročí 
narození se takřka nikdo nedožije. 

A takto bychom mohli pokračovat dále a dále, porovnávat délky života nepřeberných 
množství biologických druhů a stále bychom nepochybně dokola docházeli ke stejnému závěru. 
Totiž, že hypotéza evolucí naprogramované smrti na jeden jistý okamžik v realitě jaksi vůbec 
nefunguje. Navíc výsledky uvedených komparací původní předpoklady staví doslova na hlavu – 
naprosto proti očekávatelnému, tedy pokud by měla platit teorie programované smrti, zní 
konečné resumé beze vších pochybností takto: délka života organismů žijících v chráněných 
prostředích výrazně převyšuje délky života dosahovaných v přírodních podmínkách. 

Konečně, podobné závěry jako u šimpanzů můžeme dokonce učinit i u jejich vývojově 
nejbližšího příbuzného – nikoho menšího než „pána všeho tvorstva“ – člověka. Jak již bylo, 
mnohokrát zmíněno, v současné době se ve vyspělých zemích pohybují hodnoty naděje dožití 
při narození rámcově mezi 70 až 80 lety, přičemž nejdéle žijícím člověkem byla Francouzka, 
která skonala ve věku 122 a půl roku. U lidí samozřejmě nebudeme srovnávat délku života 
v zajetí a ve volné přírodě. Určité výsledky by jistě přineslo již mnohem realističtější srovnání 
rozvojové versus vyspělé země světa. My však v tomto případě budeme zkoumat, jak se 
změnila naděje dožití během desetitisíců let vývoje moderního člověka. Ono, po pravdě řečeno, 
žádného zkoumání ani nebude potřeba, protože všeobecně již jistě víme, že velice markantně. 
 

                                                 
 
11 Patrně i Vy si možná vzpomenete na šimpanze jménem Cheeta – skutečnou hollywoodskou hvězdu stříbrného 
plátna, proslavivšího se především filmy o Tarzanovi z 30. a 40. let minulého století. Do Spojených státu byl přivezen 
v dubnu roku 1932 (a to již jako několikaměsíční mládě). Vzhledem k tomu, že dosud žije a nadto, po zbavení se 
závislosti na alkoholu a cigaretách, těší plnému zdraví, může se tak Cheeta ve svých 76 letech pyšnit titulem 
nejstaršího šimpanze všech dob. 
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Výsledkem čehož ani u lidské rasy nejsme schopni nalézt jakékoli věkové rozmezí ve kterém by 
se pomyslný ovladač života znenadání přepnul do polohy vypnuto. Respektive, toto rozmezí by 
muselo během evoluce stále poměrně prudce vzrůstat, což si lze jen těžko představit. Mnohem 
pravděpodobnější je varianta podpořená i ostatními výzkumy – tedy neexistence takovéhoto 
naprogramovaného věku autodestrukce. Vidina, že by evoluce v lidském genomu zuby nehty 
udržovala složitý systém, který by eliminoval těch doslova pár jedinců doživších se nějakého 
limitního věku, je z tohoto pohledu značně naivní. 

Obr. 2 – Modelové křiky přežívání pozorované u organismů žijících v chráněných resp. přírodních 
(divokých) prostředích 
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Poznámka: V přírodních prostředích je úroveň na věku téměř nezávislé vnější mortality v porovnání 
s chráněnými prostory relativně velmi vysoká, proto se zde vegetující živočichové jen zřídkakdy dožívají 
věku, ve kterém by stáří dostalo možnost se znatelně projevit. To je oním rozhodujícím důvodem, proč se 
proces stárnutí rozvíjí především až v postreprodukčním období uvnitř tzv. selekčního stínu. 
Zdroj: Kirkwood, Austad, 2000; Kirkwood, 2005. 

Tou druhou z nabízejících se metod, jenž by nám snad mohla pomoci teorii programované 
smrti poněkud povytáhnou z bahna pochybnosti (či jej do něj naopak nadobro uvrhnout) je 
technika založená na zkoumání závislosti měr úmrtnosti na věku. Opět vycházíme z určitého 
očekávání – tentokrát budeme na výsledných křivkách úmrtnosti hledat prudký zlom, který na 
nich nepochybně musí být zaznamenán (samozřejmě pouze v případě platnosti Weismannovy 
domněnky) v onom kritickém momentě, kdy se uvede v činnost smrtící program, právě jehož 
existenci se snažíme prokázat (či snad vyvrátit). Navíc tento, nebojme se říci, bod zlomu by 
nesporně měl být o to očividnější zejména u geneticky homogenních skupin živočichů 
přechovávaných v uměle udržovaných příznivých laboratorních podmínkách. Dalším logickým 
krokem jest samotné pídění se po oné náhlé dramatické explozi úmrtnosti, které se opírá o údaje 
poskytnuté požehnaným množstvím několika stovek úmrtnostních tabulek, sestavených na bázi 
observace přežívání plejády opravdu rozličných biologických druhů počítaje v to i, pro tuto 
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biodemografickou práci obzvláště důležitého, člověka. Ke škodě této, zpočátku poměrně 
nadějně vypadající teorie, publikované studie nenalezly žádný kritický věk, ve kterém by 
docházelo k nějakým pozornosti hodným, bouřlivým výstřelkům v mortalitě. Naopak průběh 
závislosti úmrtnosti na věku je všeobecně velmi hladký a monotónní bez jakýchkoli tendencí 
k prudkým změnám. 

Na tomto místě je ovšem rovněž nutno podotknout, že se potvrdila pouze část 
Weismannových teorií. Ano, drtivá většina buněk se po určité době skutečně přestane dále dělit, 
ale rozhodně nenastává ona předpokládaná naprogramovaná buněčná smrt. Paradoxně naopak 
to, že se zastaví další buněčný růst, je pro organismus prospěšné, protože ho tím ochraňuje proti 
možnému rakovinnému bujení.  

Není také bez zajímavosti, že limit buněčného dělení je významným i pro jinou evoluční 
teorii stárnutí – antagonistickou pleiotropní teorii, které jsem v této podkapitole také věnoval 
nemálo místa. 

2.2 Mutation Accumulation Theory of Aging 

Po dlouhé době dalším, kdo se po Weismannovi pokusil blíže specifikovat svůj originální 
náhled na zodpovězení otázky, co je to vlastně stárnutí, se stal roku 1952 britský12 vědec, 
budoucí nositel Nobelovy ceny, Sir Peter Medawar. Stejně jako Weismann i on považoval 
stárnutí za jakýsi vedlejší produkt procesu přírodního výběru. 

Na počátku jeho uvažování byl obecně známý poznatek, že pravděpodobnost reprodukce 
každého jedince je závislá (mimo jiné) na dosaženém věku. Je nulová při jeho narození, na 
počátku dospělosti dosahuje vrcholu a posléze počíná opět klesat vlivem zvýšené 
pravděpodobnosti úmrtí spojené s nejrůznějšími vnějšími (predátoři, nehody, choroby) či 
vnitřními (stáří) vlivy. Za takových okolností jsou eventuelní škodlivé mutace, které se projeví 
ještě během jedincova mládí, kvůli jejich vysoce negativnímu dopadu na reprodukční kondici 
(počet potomků, které vyprodukuje) zpravidla přísně vyselektovány. Oproti tomu, ty takřka 
totožně zhoubné mutace, odlišující se od těch předchozích pouze onou maličkostí, že propuknou 
výlučně až ve vyšším věku, jsou k selekci relativně neutrální, poněvadž v té době jejich nositelé 
své geny již předali dalším generacím. 

Tato teorie akumulace mutací (Medawar, 1952) v pokročilém věku se zdá být v souladu 
s všeobecným míněním. Ovšem pro lepší představu uvádím ještě dva modelové případy: Pokud 
je genom určité osoby porušen škodlivou mutací, která se projeví již dříve za jeho života, má 
tento jedinec mnohem nižší šanci zplodit potomka. Jeden příklad za všechny – pacienti 
postižení progerií13 se dožívají maximálního věku pouze asi 12 let a tudíž je nulové riziko, že 
tuto genovou zátěž věnují i dalším generacím. Za takovéto situace se může progerie udržovat 
 

                                                 
 
12 Sir Peter Brian Medawar (1915–1987) byl sice britským občanem, ovšem narodil se v Riu de Janeiru v Brazílii. 
13 Progerie je souhrnný název pro skupinu geneticky podmíněných syndromů projevujících se předčasným a velmi 
rychlým rozvojem typických chorob stáří (aterosklerózy, osteoartrózy, osteoporózy, nádorů...) a s tím spojeného 
stařeckého vzhledu (fenotypu stáří) a zkrácení délky života. 
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v populaci jedině stále novými mutacemi genu a nikoli v důsledku jejího podědění. Naprosto 
jiná situace však nastává v momentě, pokud se mutace projeví až v pozdějším věku, a její 
nositel ji tak mezitím svojí reprodukcí stačí předat další generaci. To je i případ vysoké 
rizikovosti eventuelní Alzheimerovy choroby mezi blízkými příbuznými. 

Shrnu-li předchozí odstavec – choroby jako progerie jsou mnohem méně běžné než ty, které 
se projevují až ke stáru, jako ona Alzheimerova choroba. Je to jednoduše proto, že mutantní 
geny zodpovědné za stařecká onemocnění nejsou z genofondu14 eliminovány vůbec tak 
pohotově jako ty, které propukají už v mládí, a tím se následně hromadí i v následných 
generacích. Neboli ještě triviálněji: teorie akumulace mutací předpovídá, že frekvence 
genetických onemocnění bude se stoupajícím věkem narůstat. 

Tato teorie se dá ovšem s úspěchem aplikovat i na další skutečnosti odpozorované 
z reálného života. Konkrétně předpovídá nelinearitu závislosti délky života potomků na délce 
života jejich rodičů. Přitom téměř všechny ostatní kvantitativní rysy související s podobností 
mezi rodinnými příslušníky se lineárně chovají (zjednodušeně např. vysoký otec bude mít 
vysokého syna). Většina laické veřejnosti by se tedy domnívala, že na každý další rok délky 
života rodičů může jejich také dítě očekávat určitý pevně fixovaný přírůstek v průměrné délce 
života. Nezvykle naproti tomu má v tomto případě závislost průběh zcela nelineární se 
zvyšujícím se sklonem u déle žijících rodičů. Tato hypotéza byla poté testována na skutečných 
genealogických datech evropských královských a šlechtických rodin. Tedy údajích známých 
svou relativně vysokou hodnověrností a přesností. A přesně jak teorie predikovala, bylo 
zjištěno, že potomkům dlouhožijících předků bylo díky jejich genetické výbavě poté také 
dopřáno dlouhého života (Gavrilov, Gavrilova, 2001c).  

Po následných důkladnějších rozborech těchto dat došlo ještě k zřetelným zpřesněním 
tohoto resumé. Jestliže se věk rodičů v okamžiku jejich skonání nachází pod výzkumem 
stanovenou prahovou hodnotou 75–85 let, z hlediska předpokládané délky života v důsledku 
dědičnosti to neznamená pro jejich potomka naprosto nic. Ovšem pozor, pokud se rodiče našeho 
hypotetického potomka dožijí věku nad udanou zlomovou hodnotou, dědičnost dlouhověkosti je 
v tomto případě naopak velmi vysoká (Gavrilov, Gavrilova, 2001d). 

Avšak abych zde pouze neblahořečil kvality Medawarovy myšlenky. Bohužel, ani tato 
teorie nezůstala ušetřena určitého rozporu s realitou. Pakliže předpovídá, že choroby jsou 
mnohem běžnější ve stáří nežli v mládí, říká nám tudíž, pouze jinými slovy, že riziko úmrtí se 
zvyšuje s věkem. To je samozřejmě do velké míry skutečně pravda, problém ovšem nastává 
u úmrtnosti nejstarších osob (řekněme nad 100 let), kde, jak jsem již dříve poznamenal, míry 
úmrtnosti dále nestoupají, vytvářejí takzvané mortality plateaus a v ještě pozdějším věku 
dokonce počínají mírně klesat (Robine, Vaupel, 2001). 

V současném postavení by se tedy tato teorie, vysvětlující stárnutí pouze na základě 
akumulace mutací, dala charakterizovat jako velmi nadějná a produktivní hypotéza, potřebující 
ovšem ještě dalšího probádání. 
 

                                                 
 
14 Angličtina má pro tento termín velice případné pojmenování gene pool. 
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2.3 Antagonistic Pleiotropy Theory of Aging – „Pay Later“ Theory 

Pět let po Medawarovi, tedy roku 1957, přišel se svým osobitým pohledem na podstatu procesu 
stárnutí jiný vědec, tentokrát ze Spojených států, George Williams15. Jeho prvotní, na první 
pohled možná poněkud neprůhlednou myšlenkou bylo, že pokud dojde k eventuálnímu 
konfliktu zájmů, přírodní výběr vždy upřednostňuje mládí před stářím. 

Vycházel ze dvou základních hypotéz. Zaprvé předpokládal, že konkrétní gen nemusí 
kódovat pouze jeden odpovídající znak, nýbrž může ovlivňovat fenotyp rovnou několika 
různých atributů organismu (to jest ona pleiotropie). Jeho druhá domněnka spočívala v tom, že 
tyto jednotlivé pleiotropní efekty mohou na jedince působit protikladným (neboli 
antagonistickým) způsobem. 

Na tomto podkladě tedy usoudil, že by proces stárnutí mohl jít vysvětlit pomocí existence 
určitých pleiotropních genů s příznivým účinkem na kondici v mládí a naopak škodlivým ve 
stáří, a tak poté zformuloval tuto teorii stárnutí antagonistickou pleiotropií (Williams, 1957), 
kterou si na následujících řádcích blíže přiblížíme. 

 Domnívám se ale, že patrně udělám nejlépe, pokud namísto vysvětlování vlastními slovy 
budu citovat samotného autora, který se snažil objasnit právě okolnosti onoho, již na začátku 
této podkapitoly nastíněného, konfliktu zájmů. Tedy – dle Williamse tento konflikt vyvěrá 
z „pleiotropních genů, které mají protikladný účinek na kondici v různém věku... Selekce genu, 
který uděluje výhodu v jednom věku a nevýhodu v jiném bude záviset nejen na významu efektu 
samotného, ale také na načasování tohoto účinku. Zvýhodnění během období maximální 
pravděpodobnosti reprodukce může zvýšit celkovou pravděpodobnost reprodukce více, než 
proporčně podobné pozdější znevýhodnění, které by ji mohlo snížit. Tak bude přírodní výběr 
mnohdy zvyšovat vitalitu v mládí za cenu pozdější snížené životaschopnosti a tím během 
dospělého života produkovat slábnoucí vitalitu (stáří)“. Oním produktem zmiňovaných 
„nevýhod“, tím negativním efektem, je zde myšlen právě námi zkoumaný proces stárnutí. 

Právě díky oněm antagonistickým vlastnostem genů, která tato teorie již ve svých základech 
předpokládá, se posléze ve vědecké literatuře poměrně značně vžilo i její alternativní, a řekl 
bych velmi přiléhavé, pojmenování jako „Pay Later“ Theory. 

Tato Williamsova původně čistě slovní argumentace byla posléze ještě matematicky 
ověřena a následně rovněž potvrzena jeho kolegou, britským evolučním biologem, profesorem 
Brianem Charlesworthem16 (Charlesworth, 1994). 

Z doposavad uvedeného tedy vyplývá, že z pohledu evoluce se takzvané pleiotropní geny 
v důsledku jejich pozitivního vlivu na reprodukci v mladém věku přirozeným výběrem aktivně 
udržují v populaci bez ohledu na případný negativní vliv, který by mohli mít až ve starším, 
 

                                                 
 
15 Emeritní profesor George Christopher Williams (nar. 1926) patří mezi nejznámější americké evoluční biology. 
16 Profesor Brian Charlesworth (nar. 1945) je významný britský evoluční biolog. Hlavní náplň jeho bádání tvoří 
především evoluční genetika. Mezi mnoha výsledky jeho výzkumů se tak, mimo jiné, řadí i teoretické publikace 
zabývající se fenoménem stárnutí. 
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postreproduktivním období života. Dle mnohých, nikoli tedy pouze Williamsových, názorů je 
totiž pro výzkum evoluce stárnutí právě reproduktivní zralost tím nejvýznamnějším mezníkem 
v životním cyklu. Teoreticky tak může stárnutí nastoupit právě za touto etapou vývoje, což 
koneckonců názorně vystihuje následující posloupnost – čím dříve daný jedinec (či druh) 
dosáhne pohlavní dospělosti, tím dříve začne stárnout a tím dříve se tudíž začnou projevovat 
i příznaky stárnutí. 

Stejně jako v případě předchozích teorií, i zde se opět pokusím uvést několik reálných 
ilustračních příkladů. Jako jeden z takových ukázkových dokladů skutečného fungování teorie 
antagonistické pleiotropie, s nímž jsem se opakovaně setkal při čtení odborných článků, je 
uváděn ten, který ji obhajuje na základě existence genu zodpovědného za zvýšenou fixaci 
vápníku v kostech. Je bez diskuze, že efekt takovéhoto genu je v mládí jistě velice pozitivní, 
protože snižuje riziko fraktury kostí (a eventuálně možnou následnou smrt). Ovšem naproti 
tomu, v pokročilém věku má tento, stále naprosto stejný gen, z hlediska vlivu na nebezpečí 
úmrtí, zcela opačné účinky. Následkem nadměrné kalcifikace totiž ve stáří hrozí propuknutím 
značně nepříjemné osteoartrózy17. Je na místě poznamenat, že v divoké přírodě je tento 
negativní efekt spíše pouze hypotetický, poněvadž naprostá většina zde žijících zvířat zemře 
ještě dlouho před tím, nežli se vůbec může znatelně projevit na jejich zdraví. Pokud bychom se 
tedy v pozorováních zaobírali pouze volně žijícími zvířaty, nemohli bychom jasně vysledovat 
onu již popisovanou esenciální „směnu“ (ještě o něco trefnější mi přijde anglické označení 
trade-off) mezi aktuálním pozitivním účinkem v mládí a potenciálním negativním ve stáří. 
Nicméně tuto výměnu „něco za něco“ můžeme bez problémů pozorovat (a také skutečně 
pozorujeme) u zvířat obývajících chráněná prostředí jako jsou například zoologické zahrady či 
některé laboratoře, ve kterých jsou nejen oproštěna od predátorů, ale navíc zaopatřena zdravotní 
péčí a dostatkem vhodné potravy. Jak jistě správně předpokládáte, u samotného člověka je tento 
evoluční princip samozřejmě také velmi dobře pozorovatelný, byť v jeho případě je na vině 
poněkud složitější komplex faktorů než pouze ten, který by se dal shrnout pod ono simplistické 
pojmenování „chráněné prostředí“. 

Ale popojděme dále. Nepochybně stále máte v živé paměti předchozí pokus o objasnění 
buněčného proliferačního stárnutí (či chcete-li limitu buněčného dělení). Výzkumy prokázaly, 
že tato vlastnost většiny buněk může být nakonec velice blahodárná, protože tím, že jsou se 
buňky schopny jakoby „přepnout“ do stavu ve kterém dále zastaví své dělení, efektivně 
potlačují případné propuknutí rakoviny. Bohužel ovšem, dle neoblomných zákonitostí této 
teorie, i toto je příklad toho, kdy se týž jev, v mládí vystupující jako benefit, ve stáří postupně 
přetransformuje ve zkázonosný. Stále přetrvávající, již neobnovující se staré buňky totiž 

 

                                                 
 
17 Osteoartrózou se souhrnně nazývá celá heterogenní skupina primárně degenerativních onemocnění kloubů s různou 
lokalizací, vždy ovšem s podobným klinickým průběhem. 

V anglosaské literatuře je tato choroba označována jako osteoarthritis, ačkoliv ona artritida (zánět kloubů) nebývá 
vždy přítomna a vzniká až druhotně. Možné zmatky v pojmenování tohoto neduhu však tímto ještě nekončí, neboť 
laická veřejnost o něm běžně hovoří jako o artróze. Označení osteoartróza je však přesnější, protože nepostihuje jen 
strukturu samotného kloubu, nýbrž i přilehlé kosti. Pojmy artróza, osteoartróza a osteoartritida jsou tedy ve 
skutečnosti synonymy.  
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v pozdějších fázích života mohou dále stimulovat18 okolní premaligní či maligní buňky, a tímto 
způsobem se tak bezprostředně spolupodílet na zrodu zhoubných nádorů. 

Do třetice uvedu ještě jednu ukázku reálné aplikace teorie antagonistické pleiotropie. Již 
jsem na předcházejících řádcích jednou psal, že takřka jakákoli modifikace genů napomáhající 
intenzivnější reprodukci (čili většímu množství vyprodukovaných potomků), bude s jistotou 
díky přírodnímu výběru šířena v následných generacích a to i za stavu, kdyby eventuelně měla 
mít v pozdějším věku škodlivé účinky. A to je i další příklad mutace způsobující nadprodukci 
pohlavních hormonů. Živočich, jehož genom ji bude obsahovat, sice v mnoha případech nabude 
zesílení sexuálního pudu (takzvaného libida) a tím snad i následných úspěchů při jeho snahách 
o rozmnožení se, ovšem to je pouze jedna, ta pozitivní strana mince. Na odvrácené straně oproti 
tomu stojí nadmíru zvýšené riziko rakoviny prostaty u samců, respektive vaječníků u samic, 
v průběhu jejich další existence. 

Během čtení této kapitoly jste možná pozvolna začínali nabývat dojmu, že Williams byl tím 
geniálním myslitelem, kterému se konečně podařilo sesumírovat za všech okolností platnou 
teorii. Bohužel, ostatně jako již tolikrát, musím Vás zklamat – bylo to opravdu pouze klamné 
zdání. I takto nadějně vyhlížející teorie antagonistické pleiotropie totiž ve skutečném světě, 
s jeho neskutečnou komplexností, naráží na mnoho záludností, v jejichž světle vypadá o poznání 
méně přesvědčivě. 

Kde se tedy objevila ona slabá stránka Williamsových myšlenek? Problémy začnou 
vyvstávat na povrch, pokud svoji pozornost odvrátíme od jednotlivých relativně osamocených 
pleiotropních účinků některých mutací směrem k onomu podstatnému konečnému dopadu, jenž 
je z jeho teorie zcela zjevný. Opravdu můžeme položit rovnítko mezi pojmy nízká plodnost 
a dlouhý život? Pokusy, které by alespoň částečně potvrzovaly takováto očekávání, byly 
praktikovány na muškách octomilkách obecných (Drosophila melanogaster). V klasickém 
experimentu spočívajícím v umělé selekci jedinců se skutečně prokázalo přinejmenším to, že 
dlouhověká linie mušek vykazovala sníženou fertilitu v raném věku. Výsledek by tedy dozajista 
šel zjednodušeně interpretovat vzorcem: pozdržená reprodukce rovná se delší délka života. 
Tento dílčí úspěch tedy na první pohled jakoby potvrzuje původní domněnku. Avšak musíme si 
uvědomit, že tyto závěry, dosažené na základě pozorování dvoukřídlého hmyzu, nemůžeme 
automaticky aplikovat i na ostatní živočišné druhy. Kupříkladu pro člověka to tedy nemusí 
znamenat téměř nic a také zhola nic s největší pravděpodobností neznamená. 

Dlouhé řady vědců dumajících nad aspekty vývoje člověka, v čele s těmi zabývajícími se 
historickou demografií, totiž oponovaly, že se při své práci dosud nesetkaly s ničím, co by 
alespoň rámcově potvrzovalo domněnku upřednostňování zvýšené plodnosti na úkor potenciální 
dlouhověkosti. Přestože nakonec byly uveřejněny výsledky výzkumu, jenž se na základě 
podrobného studia historických genealogických dat lidských rodů snažil prokázat, v souladu 
s touto teorií (a neméně i s teorií disposable soma, kterou proberu hned v následující 

 

                                                 
 
18 Dle dostupných poznatků se nejedná o stimulaci v pravém slova smyslu, ale spíše o zastavení předchozích 
inhibičních aktivit těchto buněk. 
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podkapitole), že dlouhověcí lidé19 jsou doopravdy signifikantně méně plodní (Westendorp, 
Kirkwood, 1998), později bylo toto resumé zpochybněno z důvodů vážných metodologických 
nedostatků. 

U oněch pochybení bych se rád ještě na chvíli zastavil, byť tím patrně poněkud odběhneme 
od tématu. Jak totiž namítají Gavrilov a Gavrilova (Gavrilov, Gavrilova, 2001a), pokud někdo 
chce bez pochyb prohlásit, že určitá, dlouhého věku se doživší, žena byla bezdětná, musí 
s bezpodmínečnou naléhavostí velice podrobně přezkoumat všechna dostupná data. Teprve až 
potom si může být jakž takž jist, že ona bezdětnost byla reálná a nikoli pouze fiktivní, 
zapříčiněná pouhou nekompletností údajů. Ve své kritice zmíněné studie však šli ještě dále 
a zdůrazňují, že stav bezdětnosti při úmrtí (eventuelně po dosažení vhodně vybraného vyššího 
věku) nemůže být bez dalšího ohledání okolností sám o sobě brán jako důkaz snížené 
biologické plodnosti. Z výchozích dat vypichují i skutečné případy, kdy bezdětnost ženy byla 
způsobena pozdním věkem sňatku, neplodností manžela či smrtí chotě krátce po svatbě. 

Ale abychom se vrátili k podstatě této podkapitoly – i přes určité výhrady nelze v žádném 
případě hypotéze antagonistické pleiotropie upřít, že jako taková je dozajista ve svém oboru 
platná. Něco jiného je však z toho pramenící očekávatelná existence oné významné genetické 
směny probíhající mezi plodností a dlouhověkostí, již se nakonec podařilo prokázat pouze 
ve sporadických případech. Tím směrem, kterým by se tak jistě měly ubírat následující otázky, 
je tedy spíše velikost vlivu tohoto mechanismu vícečetného fenotypového projevu samotného na 
proces stárnutí. Sečteno a podtrženo, dle dosaženého stupně současného poznání můžeme tuto 
podkapitolu bez větších pochyb uzavřít soudem, že teorie antagonistické pleiotropie je opravdu 
správná, s největší patrností ovšem opravdu nepopisuje onu náruživě hledanou hlavní příčinu 
stárnutí živočichů. 

2.4 The Disposable Soma Theory 

Konečně jsme se tedy v této chvíli dostali i k tomu poslednímu ze čtveřice názorů, který nám 
zde v balíčku nejvýznamnějších evolučních teorií stále zbýval a se kterým jsem shledal za 
vhodné Vás rovněž blíže seznámit. 

Psal se rok 1957, když byla Williamsem formulována idea antagonistické pleiotropie. Je 
tedy s podivem, že od té doby nespatřila světlo světa už žádná, skutečně od základů nová, 
evoluční teorie. Přesto, nebo snad právě proto, byly snahy následujících badatelů zacíleny 
především na určité doladění a větší průnik do hloubky těch již vyřčených myšlenek. A protože 
z nadějné dvojice evolučních teorií padesátých let poskytovala mnohem lepší podmínky 
k experimentálnímu ověřování ta mladší, většina výzkumů se tedy zákonitě zabývala právě jí. 
Ostatně, z tohoto „ladicího“ podhoubí vyrašila po několika zlepšovacích úpravách také 
staronová koncepce, kterou se budeme záhy zevrubněji zabývat – teorie disposable soma. 
 

                                                 
 
19 Ačkoli se sluší zdůraznit, že toto bádání bylo už jen ze své podstaty orientováno především na fertilitu ženského 
pohlaví. 



 
 
Ondřej Čady: Stárnutí a dlouhověkost z biodemografického pohledu (nejen) evolučních teorií 20 

Trvalo několik dlouhých desetiletí, přesněji až do roku 1977, než Thomas Kirkwood20 
vypustil do stále rychleji se rozvíjejícího světa výzkumu stáří také svoji variantu zrevidované 
myšlenky antagonistické pleiotropie (Kirkwood, 1977), které dal poněkud neotřelé pojmenování 
jako teorie disposable soma21. Toto své dílo poté poměrně záhy ve spolupráci se svým kolegou 
Robinem Hollidayem ještě doplnil (Kirkwood, Holliday, 1979). Onou prvotní pohnutkou pro 
formulování jeho hypotézy bylo přesvědčení, že v případech, kdy je jen velice malá šance, že 
život určitého organismu bude mít dlouhého trvání, je zhola zbytečné investovat příliš mnoho 
energie na údržbu těla takovéhoto živočicha. Pokud už nastane takto nepříznivá konstelace 
faktorů (zapříčiněna zejména v důsledku vysoké vnější mortality), je z evolučního hlediska 
nepoměrně výhodnější realokovat takřka všechny dostupné zdroje pro naplnění zvýšeného úsilí 
o co nejrychlejší reprodukci a zamezit tím tak bezprostředně hrozícímu vyhynutí daného 
živočišného druhu.  

Alespoň v případě prvotních formulací byla tato teorie i autory samotnými považována 
skutečně „pouze“ za jakousi vylepšenou, mnohem podrobněji specifikovanou, verzi původní 
Williamsovy domněnky existence pleiotropních genů s antagonistickými účinky. Onen zdánlivě 
užší záběr spočíval v určitém zjednodušení reality. Nepřeberné množství oblastí, ve kterých se 
mohou projevovat účinky pleiotropních genů totiž bylo zredukováno na pouhé dvě podmnožiny 
– reprodukci a údržbu tělesné schránky organismu. Konečným výsledkem předchozích kroků se 
tedy stal předpoklad akumulace hypotetických genových mutací, které na jedné straně šetří 
celkový metabolismus na možnost reprodukování jedince (to je tím pozitivním efektem) a na 
straně druhé částečně zabraňují údržbě a opravě buněk jeho těla na molekulární úrovni (to jest 
naopak oním apodiktickým negativním projevem). Nemusí se jistě dvakrát zdůrazňovat, že 
v důsledku takto snížených investic do údržby těla se buněčná poškození postupně hromadí a na 
organismu se tak mnohem rychleji projevují zhoubné účinky stárnutí (následkem čehož živočich 
zákonitě i dříve skoná). 

Ještě by se slušelo vysvětlit, proč bylo na počátku předchozího odstavce použito slovo 
„alespoň“. Možná, že jste ho ani nezaregistrovali, ale tato maličkost je přesto poměrně důležitá. 
A ostatně, vlastně vnáší světlo i do mého rozhodnutí věnovat teorii disposable soma svoji 
samostatnou podkapitolu, přestože dle doposud vyřčeného by se mohlo zdát, že by jí slušelo 
místo spíše někde po těsném boku teorie antagonistické pleiotropie. Zatímco v původních 
článcích Kirkwooda s Hollidayem se mělo za to, že onu směnu (či možná udělám lépe pokud 
budu používat přeci jen vystižnějšího anglikanismu „trade-off“) mezi investicemi do reprodukce 
v raném věku a potenciální dlouhověkostí mají na svědomí pleiotropní geny, v publikacích 
některých pozdějších autorů toto už tak zcela evidentní není a názory se kupodivu roztodivně 
různí. Koneckonců i Kirkwood sám ve svém nedávném článku přichází s myšlenkou, že spíše 
 

                                                 
 
20 Profesor Thomas Kirkwood (nar. 1951 v Durbanu, JAR) je uznávaným britským biologem, jehož výzkumy se 
zaměřují především na evoluci a genetiku stárnutí. V současné době působí na Univerzitě v Newcastlu, kde vede 
oddělení gerontologie. 
21 Termín disposable soma je jakousi analogií s výrobky na jedno použití (anglicky disposable products). Autoři měli 
na celou problematiku podobný náhled: proč plýtvat zdroji na výrobu něčeho trvanlivého, když to stejně bude 
používáno jen po omezenou dobu. 
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než geny jsou na vině jakési, prozatím blíže nespecifikované, mechanismy vyššího řádu 
(Kirkwood, Austad, 2000). Jiní autoři již nejsou tak fundamentální, spíše se omezují na 
připomínku, že pro fungování této teorie není bezpodmínečně nutné, aby dotyčné geny byly 
pleiotropními. Přesto ale záhy paradoxně připouštějí, že tímto jejich existenci nijak nepopírají 
a naopak je poměrně pravděpodobné, že v určitém měřítku i v teorii disposable soma pleiotropní 
geny skutečně stále hrají svoji důležitou roli. 

Aby nebylo naprosto žádných pochybností, jak vlastně procesy předpokládané touto teorií 
mohou v konečném důsledku ovlivňovat délku života, pokusím se ještě jednou, tentokrát 
postupně, osvětlit samotné principy této myšlenky. Jak už bylo řečeno, pokud se zhorší životní 
podmínky, vyplatí se investovat v prvé řadě do rychlé reprodukce, což s sebou ale v důsledku 
zanedbávání údržby a opravy těla zároveň přináší zvýšenou míru stárnutí. Jenže tato zákonitost 
funguje s nemenší intenzitou i obráceně – pokud se okolnosti zlepší, čímž se současně zvýší 
i šance na přežití a prodlouží se reproduktivní období, je již o mnoho výhodnější dostupné 
zdroje vynaložit naopak více směrem k údržbě, v předchozím případě zanedbávané, tělesné 
kondice. Míra stárnutí za této situace samozřejmě poklesne. 

Ale abychom se nepohybovali stále jen v poněkud obecné rovině, ukážeme si alespoň velice 
zkratkovitě, jak celý tento proces fakticky probíhá na té nejnižší, tedy molekulární, úrovni. 
Svým principem se velmi podobá jiné, již ne čistě evoluční, ale spíše biologické (či ještě lépe 
biochemické), teorii volně radikálové, kterou jsem ostatně také dříve zmínil. Tedy, jak bylo 
zjištěno, mitochondrie jsou zodpovědné za produkci volných radikálů, které přímo narušují 
strukturu DNA a jiných biomakromolekul v organismu. A právě tento oxidační stres22 má tak na 
svědomí ona zkázonosná buněčná poškození neodvratně vedoucí k jeho stárnutí (Hughes, 
Reynolds, 2005). Sám Kirkwood se ve svých následných pracích, v nichž rekapituloval svoje 
původní teze, domnívá, že u dlouhožijících organismů lze nalézt mechanismy (ještě jednou 
podotýkám – mechanismy, tedy nikoli explicitně geny), které jsou nejen schopné opravovat 
zrovna takto napáchané škody, ale dokonce i snižovat samotnou tvorbu volných radikálů 
(Kirkwood, 2002). Pokud navíc výše uvedené přiblížíme prvotní koncepci teorie disposable 
soma, můžeme nakonec upřesnit, že rozdíly mezi odlišného věku se doživšími živočichy 
pramení ze způsobu rozdělení jejich omezených zdrojů mezi reprodukci a právě tyto nápravné 
mechanismy. 

Obdobně jako u teorie antagonistické pleiotropie i v tomto případě byly nedávno se zdarem 
završeny snahy dosud popsané zákonitosti transponovat do univerzálně srozumitelné řeči 
matematického vyjádření (Drenos, Kirkwood, 2005). Tento výsledný matematický model tak 
kupříkladu může najít uplatnění při hledání optimálních strategií pro investice do rozmnožování 
a buněčných oprav. 

Nyní nastal ten vhodný okamžik znovu trochu rozvést několik praktických příkladů, na 
nichž lze demonstrovat, jak teorie disposable soma funguje i v reálném světě. Opět ale bude 
 

                                                 
 
22 Pojmem oxidační stres se označuje stav, kdy je porušena rovnováha mezi vznikem a odstraňováním reaktivních 
forem kyslíku, tedy převažují volné radikály nad antioxidanty. Může být vyvolán jak zvýšenou tvorbou kyslíkových 
radikálů, tak snížením kapacity antioxidační ochrany. 



 
 
Ondřej Čady: Stárnutí a dlouhověkost z biodemografického pohledu (nejen) evolučních teorií 22 

nejdříve nutno uvést některé informace na pravou míru. Totiž, přestože právě celá teorie byla 
zredukována prakticky výlučně na problém volných radikálů, jiní autoři onu původní myšlenku 
pojímají mnohem velkoryseji a za důkaz její platnosti se nezdráhají považovat kupříkladu 
i následující fakta. Jejich základní předpoklad tedy praví, že živočišné druhy, které jsou 
vybaveny adaptacemi poskytujícími zvýšenou ochranu před vnější mortalitou se dožívají 
vyššího věku. Jedním z opravdu mnoha takových příkladů jsou ptáci a netopýři23, jejichž křídla 
jim dovolují z nebezpečných situací prostě uprchnout či třeba želvy, jež se pyšní svým 
masivním ochranným krunýřem umožňujícím zase docela jiný přístup k řešení problémů 
s predátory.  

Již o poznání méně povšechný poznatek publikoval Kirkwoodův blízký spolupracovník 
Steven Austad, který zkoumal dvě rozdílné populace vačic (Kirkwood, 2002). První skupina 
žila na pevnině, kde byla neustále ohrožována dravci, zatímco druhá vegetovala na ostrově, kde 
se tito dravci nevyskytovali a tudíž míra vnější mortality byla relativně velmi nízká. Zcela 
v souladu s teorií disposable soma zjistil, že vačice obývající ostrov izolovaný od predátorů 
vykazovaly známky stárnutí o mnoho pomaleji než jejich kontinentální kolegyně. Přitom zde 
nebylo žádných náznaků, že by tuto diferenci mohly ovlivňovat jiné enviromentální faktory jako 
například paraziti, choroby či snížená dostupnost potravy. 

A jak je tomu u organismu, který nás zajímá nejnaléhavěji, tedy u člověka samotného? 
S jedním takovým výzkumem, který by bylo možno bez jakýchkoli problémů aplikovat rovněž 
na tuto teorii, jste byli seznámeni již v předchozí podkapitole24. Možná ve vás ještě doznívá ona 
určitá rozpačitost nad jeho výsledky a hned předem by bohužel bylo vhodné Vás varovat, že 
této trpké pachuti nejistoty se pravděpodobně neubráníte ani během čtení závěrů této následující 
(podotýkám, že na tom prvním výzkumu zcela nezávislé) studie. Jedním z těch nemnoha vědců, 
kteří se rozhodli otestovat platnost teorie disposable soma i v lidské populaci, byl John Lycett se 
svými kolegy (Lycett, Dunbar, Voland, 1999). Jako podklad pro jeho práci mu posloužily 
historické demografické údaje o skupině zhruba 16 a půl tisíci rodin žijících v letech 
1720 až 1870 na území 13 farností v severozápadním Německu, regionu Krummhörn. Ke 
svému překvapení, po prvotní analýze nenalezli naprosto žádný doklad, který by potvrzoval 
hypotézu negativního vlivu reprodukce na dlouhověkost. Vdané ženy, které zůstaly bezdětné 
nežily o nic déle než manželky – matky a rovněž ženy s malým počtem dětí si neužívaly o nic 
delšího života nežli ty s početným zástupem potomků. Výsledky to byly tristní, nicméně tito 
vědci se odmítali tak lehce vzdát, alespoň ne bez dalšího pečlivého probádání prozatím 
dosažených výsledků. Domnívali se, že na pozadí tohoto nezdaru by mohl být nějaký faktor, 
jenž důkaz jejich domněnky s úspěchem maskuje. Po složitých úvahách byla tedy data pomocí 
statistických metod očištěna od rušivého vlivu délky manželství a záhy na to začaly konečně 
vyvstávat velmi zajímavé souvislosti. Poté, co byly rodiny rozděleny do tří socioekonomických 
skupin, se zřetelně ukázalo, že účinek, jenž má reprodukce na následnou délku života, je 
 

                                                 
 
23 Samostané uvedení netopýrů – tohoto podřádu savců, má samozřejmě svůj důvod. Netopýři, společně s kaloni, jsou 
jediní savci, kteří dokáží létat. Tato jejich adaptace na prostředí proběhla zcela nezávisle na třídě ptáků. 
24 Přesněji na straně 18, počínaje posledním odstavcem.. 
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výrazně ovlivňován stupněm ekonomické deprivace. A proč jsem vlastně na začátku tohoto 
odstavce hovořil o jisté rozpačitosti nad následujícím resumé? Totiž v harmonii s vyřčenou 
hypotézou se nalézá pouze ta nejchudší kategorie obyvatelstva Krummhörnu, ve střední třídě 
nebyla opět nalezena žádná spojitost mezi reprodukcí a délkou života a v té nejvyšší vrstvě 
bohatých farmářů byla dokonce nalezena korelace přesně opačná – ženy s velkým množstvím 
dětí žily déle. Lycett a jeho spolupracovníci přesto na dosažené výsledky nazírají jako na 
částečný úspěch potvrzující teorii disposable soma. Dle mého je takovýto závěr tak trochu 
eufemismem, nicméně v každém případě to rozhodně neznamená, že tato hypotéza u člověka 
ztrácí svoji platnost. I s přihlédnutím k onomu předchozímu „testu na lidech“ bych se spíše 
klonil k názoru, že organismus s tak složitým vzorcem chování, jakým člověk bezesporu je, 
který je ovlivňován a ostatně i sám následně ovlivňuje neskutečný komplex faktorů, prostě ani 
nelze s očekáváním jednoznačných úspěchů takto zkoumat. Pravděpodobně nikdy si prostě 
nebudeme moci být zcela jisti, zda dosažené výsledky nejsou pouze jakousi fata morgánou, 
ovlivněnou ve skutečnosti dočista jiným činitelem. 

Existuje ovšem ještě jeden možný přístup, jímž lze nahlížet na tuto teorii. Od toho 
předchozího se odlišujícího především v měřítku. Zatímco dosud jsme zkoumali diference mezi 
jedinci či úzkými skupinami jedinců, nyní se zaměříme na rozdíly mezidruhové, v nichž by 
teoreticky měl mít evoluční tlak největší šanci se projevit. Myšlenka disposable soma říkající 
nám, že stárnutí je pouhou konsekvencí určitého rozdělení dostupných zdrojů mezi reprodukci 
nebo dlouhověkost, mimo jiné taktéž predikuje, že věk, ve kterém organismus (živočišný druh) 
zahajuje svoji reprodukci, by měl být pozitivně korelován s maximální délkou jeho života. 
Minimálně v případě, pokud měřítko jedinců zaměníme za celé druhy, tomu tak bezesporu 
skutečně je. Pro ilustraci této opravdu silné závislosti jsem si z vědecké práce Daniela Martíneze 
(Martínez, 1998) dovolil vypůjčit jeden velice názorný diagram, mimo jiné demonstrující sílu 
závislosti mezi věkem první reprodukce a maximální délkou života u živočichů. Jeho primární 
výhodu spatřuji zejména v tom, že na jednom místě seskupuje data z velkého množství 
ověřených zdrojů. Jeho konečné bezprecedentní vyznění tak působí nadmíru důvěryhodným 
dojmem. 

Neodvratně se blížíme k samotnému závěru této podkapitoly a mně tedy nezbývá nic jiného, 
než nějakým uceleným způsobem zhodnotit doposud nastiňovanou teorii disposable soma. Co 
se platnosti Kirkwoodovy hypotézy týče, měli bychom vzít nejdříve v potaz stupeň (ono, 
v předchozím odstavci zmiňované, měřítko) na kterém budeme následně tuto teorii obhajovat. 
Konečné hodnocení se totiž bude výrazně lišit v závislosti na tom, zda zrovna použijeme 
pohledu individuálního (různí jedinci jednoho druhu) nebo evolučního (různé druhy živočichů). 
Na úrovni jedinců nemají dosažené výsledky dosud proběhnuvších výzkumů daleko k jistému 
debaklu. Žádných přesvědčivých důkazů o očekávané existenci negativní (či přinejmenším 
jakékoli) vazby mezi počtem potomků a dlouhověkostí u žen jsme se bohužel nedočkali. To 
evoluční přístup naplnil naše předpoklady již nesrovnatelně lépe. Po syntéze veškerých zde 
uvedených argumentů by tudíž konečný soud mohl znít následovně: životaschopnost teorie 
disposable soma je, a pro svoji těsnou příbuznost nikoli překvapivě, takřka identická 
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s myšlenkou antagonistické pleiotropie. Je tedy s největší pravděpodobností skutečně platná, 
byť bohužel ani ona nevysvětluje onu hlavní podstatu stárnutí. Musíme se ovšem obloukem 
vyvarovat jejího aplikování na diference mezi jedinci, na této úrovni totiž výrazně pokulhává.  

Obr. 3 – Věk první reprodukce vs. maximální délka života 

 
Poznámky: Na ose y je od hodnot maximální délky života ještě odečten příslušný počet let do 
první reprodukce (osa x). 
Martínez se ve své práci původně zabýval faktickou nesmrtelností nezmara (Hydra vulgaris). 
Tento živočich s velmi jednoduchou stavbu těla nemá diferenciovánu somatickou a pohlavní linii 
buněk a tudíž se, narozdíl od zbylé vyobrazené skupiny organismů, rozmnožuje asexuálně 
(vegetativně). To je tedy onou příčinou, proč stojí zcela mimo poměrně silné závislosti mezi 
věkem první reprodukce a maximální délkou života. 
Zdroj: Martínez, 1998. 
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Kapitola 3 

Jiné teorie stárnutí a dlouhověkosti 

Možná by bylo poněkud správnější této kapitole dát název spíše „Jiná teorie stárnutí 
a dlouhověkosti“. Ono v názvu slibné slůvko „jiné“ by totiž v některých jednotlivcích mohlo 
evokovat dojem, že budete zasypáni dalším vydatným nášupem z kotlíku všech představitelných 
teorií stárnutí. Můžete být ovšem ubezpečeni, že tomu tak nebude. Na následujících několika 
stranách se omezíme pouze na jednu jedinou, byť však o to více vysvětlující. Použité množné 
číslo má tak pouze jediný záměr – naznačit, že následující teorie patří, v porovnání 
s předchozím evolučním pojetím, již do zcela odlišné kategorie. Do skupiny tezí, které v sobě 
sdružují větší množství různorodých přístupů a snažících se nalézt jejich společné vyústění – 
neomezených tedy pouze na onen evoluční pohled.  

3.1 The Reliability Theory of Aging and Longevity 

Úsilí vymyslet všeobecně platnou teorii plně osvětlující všechny aspekty stárnutí, úmrtnosti 
a délky života člověka má hluboké historické kořeny. Přesto se až do dnešní doby musíme 
potýkat s takřka, nebál bych se říci, nedotknutelnou tradicí myšlení gerontologů, urputně se 
snažících tento problém rozlousknout výhradně s použitím onoho, dnes již poměrně notně 
ošuntělého, nástroje evoluční biologie. Totiž, aby snad nedošlo k mýlce, netvrdím, že to je 
instrument primárně špatný – to zcela jistě nikoli, ovšem, jak jste se ostatně sami mohli 
mnohokrát přesvědčit v předcházející kapitole, narážíme při jejich striktně izolované aplikaci na 
spousty zádrhelů (obzvláště u člověka), které zkrátka nelze bez pomoci zakomponování i jiných 
přístupů vyřešit. 

Oním dlouho hledaným chybějícím pomocníkem se ukázala být obecná teorie systémových 
selhání, v odborné literatuře známá mnohem spíše pod názvem teorie spolehlivosti25, jejíž 
nasazení umožnilo zakrátko pochopit mnoho až doposud záhadných rysů úmrtnosti, které se 
ukázaly být neobjasnitelné konvenčním přístupem. Tato metoda, založená na zakomponování 
spolehlivosti jednotlivých dílů, z nichž je daná entita poskládána (bez ohledu na to, zda se jedná 
o živočicha či stroj), není ničím zcela novým. Její prvopočátky se dají vysledovat až do 
 

                                                 
 
25 Výjimečně zde uvádím český překlad, ve zbytky textu se již hodlám držet všeobecně zavedeného anglického 
termínu reliability theory. 
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proslulého období takzvané kvantitativní revoluce, která panovala nejen v geografii v 60. letech 
minulého století. Nicméně teprve na přelomu milénia přišel jistý vědecký manželský pár 
s důvtipnou myšlenkou, dát tomuto doposud čistě matematickému přístupu nový rozměr. Tímto 
párem nebyl nikdo jiný nežli v předchozí kapitole několikrát zmiňovaní Leonid Gavrilov a jeho 
žena Natalia Gavrilova26. Právě jim se podařilo rozpoznat onen dosud skrytý velký potenciál, 
který tento nový neotřelý náhled na proces stárnutí, obzvláště po následném zkombinování jeho 
matematického jádra s evolučními myšlenkami a specifickými biologickými znalostmi, v sobě 
skýtá. 

Jimi navržená výsledná reliability teorie stárnutí a dlouhověkosti (Gavrilov, Gavrilova, 
2001b; Gavrilov, Gavrilova, 2006) je tedy alternativním vědeckým pokusem o ono již 
definitivní nahlédnutí pod pomyslnou pokličku biologického stárnutí a zákonitostí přežívání 
živočišných druhů či člověka. Toto vše bylo umožněno právě za dopomoci aplikace té původní, 
poněkud obecnější, spolehlivostní teorie, definované jako „soubor představ, matematických 
modelů a metod, zaměřený k předpovídání, odhadům, pochopení a optimalizování délky života 
(životnosti) systémů a jejich komponentů“ (Gavrilov, Gavrilova, 2001b). Onou v názvu 
vystupující reliabilitou (či správněji česky spolehlivostí) je pak myšlena určitá schopnost 
systému či jeho komponentů patřičně fungovat – byť samozřejmě s ohledem na jisté standardy. 
Nyní, když jsme si vymezili ty nejdůležitější pojmy, patrně očekáváte, že budu pokračovat 
zevrubným rozborem vnitřností této ucelené soustavy poznatků. Na základě toho, co však zde 
bylo již poznamenáno, nebude snad nijak přehnané prohlásit, že v porovnání s doposud 
uváděnými čistě evolučními teoriemi se v tomto případě jedná doslova o metodický labyrint, 
nejen z důvodu jeho podstaty založené na složitých matematických modelech. Jeho podrobný 
popis by tudíž rozsahem vydal hnedle na několik takových prací, jakou zrovna držíte v ruce. 
Toto je tím hlavním argumentem, kterým je snad ospravedlněno rozhodnutí omezit se dále 
v této práci takřka výhradně na ty nejvýznamnější konkluze z této teorie vyvěrající. Za účelem 
větší názornosti poté ještě doplněných schématickými znázorněními základních zákonitostí. 

A začnu hned oním hledaným klíčem k porozumění procesu stárnutí (či specifičtěji jeho 
systémové povaze), kterým se zde ukázala být redundance čili znásobení počtu některých dílů, 
z nichž je organismus či případně stroj sestaven (nazvěme tuto entitu prostě systémem). 
Z podstaty teorie reliability totiž přímo vyplývá zajímavý logický poznatek. Totiž, že pouze 
takové systémy, které jsou redundantní v počtech svých nevyměnitelných částí, mohou 
s plynoucím časem vykazovat známky chátrání – tedy převedeno do našeho pojetí – stárnou. 
A to překvapivě i přesto, pokud jsou sestaveny z elementů u kterých je stárnutí z jejich podstaty 
vyloučeno. 

Nesporně paradoxním dojmem působí i další, z této teorie plynoucí fakt, dokazující, že 
pozorované míry úmrtnosti nebo eventuelně projevy stárnutí, měřené jednoduchým výpočtem 
relativních rozdílů v množství „poruch“ (tzv. failure rate) vyskytnuvších se v porovnávaných 
 

                                                 
 
26 Leonid a Natalia Gavrilovovi jsou významnými ruskými vědci specializující se na biodemografii lidského stárnutí, 
analýzu lidského stárnutí úmrtnosti a genetiku stárnutí a dlouhověkosti. Tedy obory pro tuto práci esenciálními. 
V současnosti působí v Center on Aging na Univerzitě v Chicagu.  
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věcích stáří, se u systémů nečekaně zvyšuje zároveň se zvyšující se úrovní redundance jejich 
komponent. To je docela závažný poznatek, protože nám umožňuje pochopit, proč vlastně je 
manifestace stárnutí mnohem lépe pozorovatelná u komplexních redundantních systémů, které 
byly zkonstruovány (ať již najednou nějakým tvůrcem či postupně procesem přírodního výběru) 
pro udržení vysoké spolehlivosti. 

Obr. 4 – Schéma vysvětlující rozdílnou redundanci technických zařízení a biologických systémů 
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Poznámka: Toto schéma se snaží objasnit, jak se liší postupy, jimiž se technické přístroje a biologické 
systémy snaží dosáhnout koherentní spolehlivosti svých součástí. Na základě způsobu, jakým byl daný 
systém vytvořen (stvořen) jsou poté uplatňovány dvě diametrální strategie – vysoké redundance v počtu 
komponent (biosystémy) či naopak vysokých požadavků na kvalitu každého dílu (technické přístroje). 
Zdroj: Gavrilov, Gavrilova, 2001b. 
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Je biology prokázaným faktem, že během poutě svým životem organismy přicházejí o určité 
množství svých buněk. Tento úbytek nicméně lze rovněž interpretovat jako jisté ztenčování 
redundančních kapacit. Pokud toto vše následně zkombinujeme s ověřenou premisou načrtnutou 
v předchozím odstavci, dobereme se dalšího zajímavého poznatku. Ono, s věkem narůstající, 
redundanční vyčerpání totiž zřetelně osvětluje pozorovanou mortalitní konvergenci v pozdním 
věku, kdy se míry úmrtnosti u rozdílných populací daného živočišného druhu sbližují27 stejně 
jako, demografům mnohem povědomější, zpomalování až ustálení úmrtnosti nejstarších jedinců 
a existenci tzv. mortality plateaus. 

Této teorie se rovněž poměrně těsně dotýká další idea, hraničící až s přesvědčením, jíž je 
tzv. HIDL28 hypotéza (Gavrilov, Gavrilova, 2004) říkající, že všechny žijící organismy 
přicházejí na svět již s výjimečně vysokou zátěží v podobě určitého iniciálního poškození. 
Tento handicap se tedy bezprostředně spolupodílí na determinujících podmínkách nejrannějšího 
mládí, které posléze velice citlivě ovlivňují právě délku jejich následujícího života spojenou 
s mírou projevů stárnutí. Ona myšlenka jakéhosi časně naprogramovaného způsobu stárnutí 
a délky života má důležité praktické konsekvence pro zaměření se na intervence zvláště v této 
počáteční etapě života. 

Obr. 5 – Redundantní struktury technických zařízení a biologických systémů 
Technická zařízení

Biologické systémy

 
Poznámky: Přerušená linka u biosystému znázorňuje nefunkčnost tohoto prvku. 
Spolehlivosti technických zařízení je dosaženo především důslednou kontrolou funkčnosti každého dílu 
už při jeho výrobě, namísto nabízející se cesty vysoké redundance těchto prvků (z důvodů vysoké ceny 
a prostorových omezení). U biologických systémů je ovšem situace zcela odlišná – jejich spolehlivost je 
založena na vysoké redundanci malých, často nefunkčních prvků (buněk). 
Zdroj: Gavrilov, Gavrilova, 2001b. 

Na principu výše zmíněných iniciálních defektů teorie reliability také vysvětluje, proč se 
míra úmrtnosti většiny živočišných druhů zvyšuje s narůstajícím věkem zrovna exponenciálně 
 

                                                 
 
27 Tento jev bývá v anglicky psané literatuře označován jako tzv. compensation law of mortality. 
28 Jedná se o zkratku anglického sousloví High Initial Damage Load. 
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(tato zákonitost je všeobecně známa pod označením Gompertzův zákon). Ovšem původní 
otázka zněla spíše proč organismy pří svém úhynu veskrze upřednostňují tento vzorec, namísto 
mocninného pravidla (i toto pravidlo nese svůj jedinečný název – zákon Weibullův) jímž se 
„řídí“ ve své degradaci především technické přístroje. Byť nikoli nezbytně pouze ony – 
teoretické podklady k rozřešení této záležitosti byly totiž rozklíčovány v momentě, kdy bylo 
zjištěno, že ty organismy, které jaksi nestandardně umírají dle Weibullova zákona, jsou 
signifikantně méně zatíženy oněmi kazy ranného mládí. Teorie manželů Gavrilovových tak 
poskytuje slibné zázemí pro zkonstruování tentokrát již skutečně obecné teorie, úspěšně 
aplikovatelné i na extrémně vysoké věky života. Gompertzův a Weibullův zákon v tomto 
případě budou figurovat jako schémata popisující dvě teoreticky možné limitní distribuce 
úmrtnosti. 

Obr. 6 – Vliv poškození na redundantní resp. neredundantní systémy 

> >

stres

stres

redundance akumulace poškození 
(stárnutí)

 defekt

smrt                   
†

žádná 
redundance

 defekt

 
Poznámka: Tato ilustrace demonstruje, jak je redundance odpovědna nejen za toleranci vůči poškození 
(stresu), ale zejména na z toho pramenící akumulaci následků těchto nepříznivých vlivů v ještě stále 
provozuschopném systému (tedy vlastně samu podstatu stárnutí). 
Zdroj: Gavrilov, Gavrilova, 2006. 

Tato kapitola nemůže být zakončena, aniž bychom se rovněž nepozastavili u předem 
nastíněného propojení této teorie s teoriemi evolučními (už jen proto, že se vyskytují 
v samotném názvu této práce). Onen popisovaný spolehlivostní princip totiž svým evolučním 
spoluteoriím vydatně napomáhá v jejich nepříliš přesvědčivém výkladu, jakým způsobem 
přírodní výběr, potažmo evoluce, oddaluje věk, ve kterém se začnou projevovat obávané 
zkázonosné genetické mutace. Tímto, ve vývojových teoriích, stále chybějícím článkem se 
ukázalo být jednoduché navýšení iniciální úrovně redundance součástí organismu. Z pohledu 
teorie reliability je totiž právě toto zvýšení počátečního stupně redundance tím nejjednodušším 
prostředkem k vylepšení přežívání v onom, z evolučního hlediska nejprioritnějším, mladém 
reproduktivním věku. Zde vyřčené přesně odpovídá upřednostňování reprodukční kondice 
v časné etapě života, kterou evoluční hypotézy tak zdůrazňují. Nastolená symbióza evolučních 
a spolehlivostních myšlenek tak napomáhá v objasnění kardinální otázky proč se organismy při 
rozhodování o svém přežívání jakoby rozhodli jít cestou relativně velmi banálního, ovšem též 
krátkodobého řešení zvýšením redundance systému namísto nesrovnatelně trvanlivějšího, ale 
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též komplikovanějšího postupu pečlivých oprav, prostřednictvím něhož by potenciálně bylo 
možné dosáhnout stavu, za kterého by se obávané stárnutí stalo takřka zanedbatelným jevem29. 

Suma sumárum, pokud mám nějakým způsobem shrnout dosud napsané, teorie reliability 
poskytuje ve většině případů alespoň povrchní vysvětlení mnoha důležitých jevů spojených 
s procesem stárnutí. Vyjasňuje nám proč organismy (či ještě obecněji systémy) stárnou tím, že 
dokázala identifikovat onen klíčový determinant tohoto procesu, jímž se nakonec ukázala být 
redundance v počtu nenahraditelných elementů systému. Na otázku jak vlastně stárnutí probíhá 
má také svoji jasnou odpověď spočívající v s postupujícím věkem se snižující redundancí 
označenou za onen hlavní mechanismus stárnutí. Jako jakýsi bonus navíc pak nabízí další 
množství domněnek hodných budoucího prozkoumání.  

Nelze rovněž opomenout určitý optimistický výhled do časů budoucích, který nám tato 
teorie nabízí díky svým předpokladům možného prodloužení trvání zdravého života. V pohledu 
teorie reliability totiž není délka života něčím pevně zafixovaným a tak zákonitě může být 
neustále prodlužována ať už například pomocí lepší údržby našich tělesných schránek, jejich 
opravami nebo náhradami poškozených dílů (tedy nejen samotných orgánů) v, přinejmenším 
z tohoto úhlu pohledu, slibně vyhlížející budoucnosti. 

 

 

                                                 
 
29 Pokud při čtení odborné literatury narazíte na termín negligible senescence, jedná se právě o tento fenomén. 
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Kapitola 4 

Závěr 

Dostali jsme se na samý konec této práce a mně tak nyní nezbývá, než se pustit do náležité 
rekapitulace dosud zde napsaného. Z vybraného souboru těch nejzásadnějších evolučních teorií 
stárnutí a dlouhověkosti jsem Vás nejprve dosti obšírně seznámil s tou nejstarší – teorií 
programované smrti. Ačkoli ji nelze upřít jisté prvenství, její dnešní význam ocení spíše 
biologové zabývající se buněčnými procesy. Jako teorie stárnutí ovšem velmi dobře posloužila 
tím, že odehrála svoji roli jakéhosi magnetu pozornosti následujících vědců na tento, v té době 
poněkud opomíjený, problém. To je také jedním z důvodů, proč bezmála veškeré současné 
snahy objasnit na evolučním základě doposud tajuplný fenomén stárnutí a z něho nutně 
vyplývající pouze omezenou délku života se opírají takřka bez výjimky o některou z ústřední 
dvojice dále popsaných evolučních teorií, kterou tvoří mutation accumulation theory po boku 
s antagonistic pleiotropy theory. Tady je velmi na místě poznamenat, že uvedený názorový 
tandem nelze v žádném případě chápat jako dvě separátní a navzájem neslučitelné teorie, 
naopak, ve skutečnosti mohou oba jejich evoluční principy fungovat zároveň. Ostatně, přesný 
poměr v němž tyto evoluční mechanismy figurují v utváření procesu stárnutí je jedním 
z předních námětů budoucích výzkumů na poli gerontologie. Tento „první pár“ vývojových tezí 
se tak nachází v určité symbióze, ve které se navzájem významně doplňuje. Vždyť ona stěžejní 
podstata jejich rozdílnosti spočívá zjednodušeně pouze v tom, že zatímco u té první se geny 
s nepříznivými účinky projevujícími se ve vysokém věku jen pasivně akumulují z jedné 
generace na další, u té následující jsou přirozeným výběrem tyto zkázonosné geny již aktivně 
udržovány v genofondu. Zbývající evoluční teorie disposable soma, všeobecně považovaná za 
„jen“ podrobněji formulovanou teorii antagonistické pleiotropie, takto této dvojici úspěšně 
sekunduje. A konečně ona poslední probíraná, tentokrát však již nikoli čistě evoluční ovšem na 
základě matematického modelování více přístupů kombinující, teorie reliability sice vyhlíží 
velmi nadějně, žel zřejmě ještě nenadešel ten náležitý čas pro její uplatňování v širší vědecké 
obci. 

Jak jsme se mohli během pročítání druhé kapitoly několikrát přesvědčit, evoluční teorie 
stárnutí a dlouhověkosti nikdy nejsou s to obsáhnout celou šíři problematiky stárnutí, vždy 
důvěryhodně vysvětlují pouze její určitou část. Přesto, i za takovéto situace, kdy máme jisté 
pochybnosti o jejich platnosti, bude nepochybně lepší, pokud je budeme akceptovat alespoň 
provizorně, protože na druhou stranu nelze opominout, že přinejmenším dílčí součásti procesu 
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stárnutí se jejich aplikací vysvětlit podařilo. Zkrátka v dosti případech evoluční teorie výjimečně 
dobře odpovídají skutečnostem odpozorovaných výzkumy z reálného světa, byť bohužel 
v nemenším množství případů tyto jejich snahy evidentně zcela selhávají. Přesto většina vědců 
zabývající se podstatou stárnutí neustále zdůrazňuje, že jedině integrací evolučního principu, 
jakožto hlavního strůjce stárnutí lze hodnověrně odpovědět na otázku proč živočichové během 
svého života postupně chřadnou až k nevyhnutelnému skonu. Navíc až do dnešních dnů se 
vynořilo skutečně jen naprosté minimum odlišujících se přístupů, které by byly hodny toho, aby 
ten doposavad panující evoluční definitivně srazili z pomyslného trůnu. Snad jediným takovým 
kandidátem by se mohla v budoucnu stát dosud zánovní myšlenka stárnutí založeného na 
spolehlivosti jednotlivých částí organismu. Tento zatím nejvíce nadějně vyhlížející soubor tezí 
již dokáže relativně jednoduše nalézt věrohodně vypadající odpovědi na většinu otázek, 
u kterých bychom s výlučně evolučním přístupem jistě nepochodili. Vyvarujme se ovšem 
předčasného jásání, z tohoto všeználkovství zároveň pramení i její nejsilnější handicap – 
odpovědi jež nabízí se i přes svoji věrohodnost totiž nemohou oprostit od nežádoucího puncu 
určité povrchnosti.  

Úpěnlivé snahy potvrdit či případně alespoň vyvrátit evoluční teorie stárnutí pohltily 
početným řadám gerontologů velkou (ne-li vůbec tu největší) část z posledních dvaceti let 
výzkumů. Je tedy otázkou, za dnešní situace, kdy je více než zřejmé, že přinejmenším částečně 
proces stárnutí opravdu vysvětlují, zdali by do budoucna nebylo prozíravější odpoutat se od 
těchto umanutých snah a raději alokovat takto ušetřené úsilí do dalších oblastí stárnutí hodných 
probádání. Tím však nechci nabádat k vytváření jakéhosi dogmatu evolučních teorií stárnutí, je 
bez pochyb jasné, že tyto vývojové teze vskutku potřebují ještě doladit. Toto neustálé pilování 
jejich znění by však již nemělo představovat tu nejvýznamnější náplň gerontologické činnosti. 
Její prioritní postavení by tak konečně dostaly příležitost opanovat nové metody, využívající ať 
již genetických či enviromentálních manipulací, díky jimž by patrně bylo umožněno cíleně 
ovlivňovat proces stárnutí živočichů a především samotného člověka. Tyto budoucí vědecké 
techniky by v důsledku nemalou měrou napomohly k výraznému zkvalitnění každodenního 
života našich nejstarších spoluobčanů. Objevení takových postupů by bylo opravdu potěšující 
zprávou, obzvláště přihlédneme-li k již dnes vysokému zastoupení starých osob v populaci. 

A teď již opravdu na závěr – z doposud vyřčeného se nemohu ubránit dojmu, že všechny 
současné evoluční teorie by si zasluhovaly, aby ono slůvko teorie v jejich názvu bylo napříště 
uváděno výhradně v uvozovkách. Mnohem spíše než celistvými teoriemi, jak na první pohled 
navenek působí, jsou spíše jen určitým, byť nepochybně velice sofistikovaným, svazkem 
myšlenek a ideálů. Hlavním přínos těchto evolučních „teorií“ pro budoucí vědecký výzkum 
nicméně trochu paradoxně vidím především právě v tom, že nejsou žádnými paradigmaty. Je 
tedy nutno je ještě mnohokrát všemožně testovat. A právě toto další nezbytné ověřování jejich 
platnosti bude s největší pravděpodobností tím klíčem, jenž bude otvírat nové, dosud ještě zcela 
neprobádané cesty, jimiž se budeme moci ubírat v úsilí o nalezení oné kýžené a tentokrát již 
skutečně všeobecně platné obecné teorie stárnutí. Tento veskrze pozitivní efekt tak nijak nezkalí 
ani to, že k této vysněné konečné metě všech gerontologů se, dle mého mínění, lze jen přiblížit 
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na větší či menší vzdálenost, nikdy však s největší pravděpodobností nebudeme mít tu čest 
poznat ji v celé její neskutečné komplexnosti. Je to podobně utopické, jako kupříkladu 
pochopení podstaty našeho bytí – vynaložené snahy v tomto směru jsou sice nepopiratelně 
nesmírně prospěšné, nicméně nemělo by se opomíjet, že cíle samotného se u cesty takovéhoto 
charakteru nelze nikdy dobrat. 
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