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ABSTRAKT
Výškový gradient vytváří příhodný systém pro výzkum populací z různých nadmořských
výšek a vlivu jak neutrálních evolučních procesů, tak lokálních podmínek na jejich genetickou
strukturu. Adaptaci různých genotypů místním podmínkám je obecně přisuzována klinální
variabilita geneticky determinovaných znaků i geografická variace fenotypů populací. Díky
odlišným adaptacím na specifické prostředí, genetickému driftu a případně omezenému
genovému toku mohou populace vykazovat výraznou genetickou variabilitu, která by mohla
vést až ke speciačním událostem. Nadmořská výška vytváří selekční tlak na organismus
především kvůli sníženému parciálnímu tlaku kyslíku, snížené teplotě a zvýšené expozici UV
záření, a na základě charakteru klimatických změn lze posuzovat genetické rozdíly, za
kterými stojí, a které díky umístění populace na výškovém gradientu vznikají. Existuje mnoho
důkazů pro význam výškové adaptace na molekulární úrovni pro některé klíčové geny,
především pro hemoglobin a geny mitochondriální.
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ÚVOD
Cílem evoluční biologie je objasnit mechanismy, které se podílejí na utváření druhové variability a
struktury populací, stejně jako vytvářet nástiny možností, které k evolučním událostem vedly, nebo
v budoucnosti vést mohou. Protože vznik druhů je málokdy přímo vidět, je třeba hledat stopy po
těchto událostech, které dokážou naznačit, jak tyto mechanismy mohly fungovat a probíhat. Při
možnostech moderní technologie dnešní doby je možné takové stopy hledat v genetické výbavě
jedinců, populací i celých druhů.
Zrádnost i krása zároveň se odráží ve studiích pracujících s hypotézami, předpoklady a teoriemi.
Protože ve světě genů se může udát v podstatě cokoli dílem náhody, nikdy nebude
nejpravděpodobnější teorie tou stoprocentní a pracovat můžeme pouze s možnostmi pod určitou
mírou pravděpodobnosti, a na základě dřívějších pozorování a matematických výsledků je analyzovat
s přesvědčením, že získáme konstruktivní obraz daného problému.
Jednou z otevřených cest studie populační genetiky je sledovat genetickou variabilitu podél gradientu
prostředí, které představuje odlišné podmínky pro jednotlivé populace, a tak i možnosti specifity
vázané na jejich okolí. Zde jsme vzali za příklad vliv nadmořské výšky, která je ke studii vhodná díky
rychlé změně prostředí a podmínek na relativně krátké vzdálenosti, a tak populace žijící poměrně
blízko u sebe mohou díky tomu vykazovat odlišnou genetickou strukturu, a to jednak neutrální díky
přirozeným procesům, a jednak adaptivní.
Klíčovou otázkou ve studii horské fauny je, zda rozdílná adaptace na odlišnou nadmořskou výšku
může hrát důležitou roli v původu nebo udržení druhové diverzity; lokální adaptace je významná
v udržování vnitrodruhových variací, a právě na základě několika faktorů a okolností by mohla být
iniciačním krokem ke štěpení existujícího druhu na více sesterských (Dubay a Witt 2014; Caro et al.
2013) (viz Obr. 2).
Tento jev genetické odlišnosti výškově oddělených populací byl již několikrát poměrně dobře
dokumentován, nicméně především na modelových druzích v přirozených podmínkách, jak na
obratlovcích, či jiných živočišných druzích (Storz et al. 2007; Keller et al. 2013; Cheviron a Brumfield
2012), tak i na rostlinách, kde sice fungují poněkud odlišné principy, ale i tak se najdou výsledky
potvrzující dané předpoklady (Shi et al. 2011; Luo et al. 2014; Körner 2007).
Možnosti, které poskytují moderní technologie molekulární analýzy, otevřely cestu těmto studiím, a
tak se stále objevují nové a nové poznatky k této problematice, které každý o něco poodhalí
mechanismy a možnosti evoluce a vede nás blíže k jejímu pochopení. Technologický pokrok tak
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slibuje náhled do genetického základu adaptivních rysů nejen pro výškové gradienty (Cheviron a
Brumfield 2012).
Cílem je tedy odhalit, zda má výškový gradient na genetickou strukturu populací vliv a jaké
mechanismy jsou v tomto procesu zapojeny.
HYPOTÉZY
Předpokladem pro výzkum genetické variability podél výškového gradientu jsou populace, které
různé nadmořské výšky standardně obývají; jak podél gradientu, tak geograficky odděleně. Na jejich
rozdílnosti pak má podíl mnoho faktorů, které pracují komplexně souběžně i protichůdně, a vytváří
tak složité mechanismy, kdy se musí počítat s každým takovým příspěvkem. Kromě jiného je nutné
počítat se vzdálenostní izolací daných populací, genetickým driftem, lokálními adaptacemi, selekcí,
genovým tokem a migrací, to vše tvoří či ovlivňuje genetickou variabilitu (Lee a Mitchell-Olds 2011; Ai
et al. 2014; Hendrickson 2013). Tím pádem k vyjasnění interakcí mezi genotypovou specializací a
fenotypovou plasticitou přispívajících k adaptivnímu vylepšení ve specifických přírodních podmínkách
nestačí čistě molekulární, ale i populační data (Cheviron a Brumfield 2009).
Výzkum přirozených populací a variability jejich genetických dispozic poskytuje náhled na
porozumění a pochopení evoluční historie druhů a efektu krajinných a ekologických aspektů na
rozsah a distribuci genové diverzity (Tang et al. 2014). Pokud je nějaká variabilita odhalena, mohou jí
vykazované trendy, především v souvislosti s adaptací na prostředí, souviset tedy i s minulostí
populací, například jejich izolací (Shi et al. 2011; Ai et al. 2014; Kang et al. 2013).
Přirozeně

populace s rozsáhlým

rozšířením, nebo

dokonce

kosmopolitní, vykazují

vyšší

vnitrodruhovou diverzitu podskupin adaptovaných na místní prostředí, za které je možné brát právě i
například výše posazenou lokalitu. V takovém případě je možné odhalit leda jistou adaptaci na dané
prostředí, které genetickou diverzitu vytváří (Soobramoney et al. 2005; Antoniazza et al. 2010; Keller
et al. 2011).
Kromě adaptací je divergence řízena neutrálními procesy, jako jsou genový tok, mutace a genetický
drift. Tyto síly vedou k náhodným změnám frekvencí alel v čase a prostoru a mají vliv na celý genom
stejně; oproti tomu přírodní selekce je řízený proces odstranění škodlivých a fixování výhodných alel
a ovlivňovány jsou alely specifické (Antoniazza et al. 2010). Pozitivní selekci ve výše položené
populaci lze odhalit zjištěním, že v dané populaci je nižší diverzita daného lokusu, zato mezi touto a
níže položenou populací je rozdíl výrazný (Cheviron a Brumfield 2012). Ovšem bez jasných evidencí
lze někdy obtížně určit, zda je nějaká odhalená variace pouze neutrálním posunem, nebo adaptací,
respektive zda má či nemá konkrétní vliv na biologickou zdatnost jedince. Například neutrální

2

genetická variabilita mezi evropskými sovami Tyto alba je sice nízká, ale téměř po celém světě
vykazují varianty zbarvení dle obdobného trendu; odlišnost je tedy pravděpodobněji výsledkem
lokální adaptace a opakované selekce, než driftu (Antoniazza et al. 2010).
Pro odhalení genetické diverzity populací z různých nadmořských výšek jsou ideální velké geografické
bariéry nebo vzdálenost, které zamezují genovému toku. Například divocí andští koně pochází
z plemene kdysi přivezeného námořníky ze Španělska a dnes již nepřichází do kontaktu s původní
populací. Na takovémto příkladu se dá příznačně pozorovat genetické odlišení od původní populace a
díky vyšším polohám v Andách zároveň i adaptace (Hendrickson 2013).
Genový tok působí proti selekci a genetické diverzitě homogenizací fenotypové i genotypové
variability (Dubay a Witt 2014), proto je zde vnímán jako negativní faktor. V některých případech však
nemá genový tok takový vliv, pokud je slabý, nebo je selekce příliš silná. U blízce žijících populací
právě lze zjišťovat, jak je adaptivní divergence možná při genovém toku mezi nimi. Genový tok za
přítomnosti pouze slabé selekce omezuje diverzitu homogenizací, ale naopak se diverzita může stát
dostatečnou bariérou pro tok, respektive selekce je příliš silná vůči imigrantům, a za takových
podmínek může vzniknout genetická variabilita i za přítomnosti ne zcela bezvýznamného genového
toku (Keller et al. 2011, 2013; Ruegg et al. 2014; Cheviron a Brumfield 2009).
Nicméně i přirozeně vznikající variabilita mezi populacemi může být uměle ovlivňována jak
v pozitivním, tak i negativním smyslu. I nepřekonatelné bariéry mohou být pasivně překonávány,
především díky lidskému faktoru. Tento umělý zásah do genové distribuce na určitém území může
mít i druhově specifický charakter závislý na přirozeném vzorci chování – dva druhy dvoukřídlého
hmyzu obývající stejné území se liší v míře vnitrodruhové diverzity díky odlišnému místu kladení
vajíček, což následně předurčuje, zda budou lidmi v rámci rozdílné distribuce po lokalitách výskytu
přemisťovány na vzdálenější místa (Gilles et al. 2007). Takovýto umělý genový tok může být
významný i na relativně malém měřítku.
Dalším vlivem ze strany lidí může být i historie s nimi žijících druhů a společné migrace (Ai et al. 2014;
Wang et al. 2014a), případně vliv umělé selekce, která může také zmást výsledky analýz (Wang et al.
2014b). Nicméně i navzdory lidskému zásahu i genovému toku lze odhalit neutrální a potenciálně
adaptivní rozdíly mezi populacemi (Keller et al. 2011; Ruegg et al. 2014).
ADAPTACE
Protože vysoká specifita a odlišnost zkoumaných prostředí se nabízí přímo ke studii adaptačních jevů,
většina detekovaných genetických diferencí porovnávaných populací stojí právě na směru a míře
genotypové či fenotypové adaptace. A pokud se v genomu odhalí nějaká nerovnováha ve frekvencích
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jistých alel či přímo odlišné alely, následuje zpravidla snaha o odhalení funkce této části genetické
informace, ideálně v souvislosti s přizpůsobením se lokálním podmínkám (Ge et al. 2013; Hendrickson
2013; Dong et al. 2014). Proto je adaptace na molekulární úrovni určujícím pojmem pro výzkumy
v tomto směru.
Prostředí, se kterým se organismy musejí den co den vypořádat, je stále proměnné a každým místem
velmi specifické, proto se populace přizpůsobují převládajícím podmínkám, tedy se v nich objevují
lokální adaptace (Antoniazza et al. 2010). Fyziologické adaptaci obvykle podléhá složitý biochemický
komplex, koordinace evoluce a interagujících genů, mutační možnosti a v neposlední řadě na ni mají
vliv i neutrální procesy, jako je drift a genový tok (Cheviron a Brumfield 2009).
Variace ve funkci proteinu, který má vliv na zdatnost jedince, může souviset s jasně definovaným
selekčním tlakem charakteristickým pro dané prostředí (Storz et al. 2007), nicméně v závislosti na
topografii krajiny s porovnáním diverzity se může jednat o lokální adaptaci, ale stejně tak to může být
projev fenotypové plasticity. Porovnávání fenotypových a molekulárních dat a nalézání jejich
souvislostí je proto pro kompletní a jednoznačný výsledek nezbytné. Je tedy významné u daného
adaptačního rysu odhalit vliv prostředí, ale i molekulární podstatu (Marquis a Miaud 2008).
Vysoká nadmořská výška představuje velmi specifické a obecně nepříznivé podmínky pro normální
přežívání. Především je zde nižší parciální tlak atmosférického kyslíku, což je limitující pro jeho příjem
a transport a následně omezující energetický metabolismus a pohyb, potažmo termoregulaci. Dalším
nepříjemným faktorem je snížená teplota, a to jak vzduchu, tak vody, která může být navíc sycena
z vysokohorských ledovců. Třetím významným faktorem je zvýšená expozice ultrafialového záření.
Především tyto jevy omezují život v těchto polohách.
Vyvstává tedy otázka, jak je možné, že existují populace, které jsou známé svou výjimečnou
schopností přebývání ve vysokých polohách extrémních podmínek i těch nejvyšších hor, a přitom
netrpí chronickými onemocněními, jež postihují obyvatele nižších poloh, kteří se do jejich oblasti
dostanou? – jako jsou například Šerpové, známí svými schopnostmi horalů a průvodců na Mt.
Everestu (Kang et al. 2013). Nebo jak je možné, že antilopa bez problémů v horách běhá rychlostí 80
km/h po několik hodin (Ge et al. 2013)? Takové a další pozorované náznaky už zpočátku evokují
nějaký způsob adaptace, díky které se tyto vysokohorské druhy vyrovnávají s nepříznivými
podmínkami.
Pro odhalení konkrétního rysu, který je pod vlivem prostředí dané nadmořské výšky, se hledá klíčový
protein, nebo testuje kandidátní gen. Kandidátní gen je takový, který už ze své podstaty má nějakou
souvislost s biochemickou či fyziologickou dráhou, jež může být podmínkami prostředí omezována
4

nebo jinak ovlivňována, a tak lze předpokládat, že se zde objeví adaptivní úpravy, které eliminují
nedostatky způsobené prostředím a jeho podmínkami. Analýzy se tak provádí na proteinech, nebo
komponentech proteinové interagující sítě, o kterých víme, že zprostředkovávají, nebo by teoreticky
mohly, adaptivní odpověď na specifickou výzvu prostředí (Storz et al. 2007).
Klíčový protein lze získat z dat celogenomového sekvenování, respektive nalezením výrazného
nesouladu frekvencí a diverzity nějakého lokusu mezi nízce situovanými a vysoce situovanými
populacemi. Takto se dá odhalit i gen nebo skupina genů, o kterých by se před tím ani
nepředpokládalo, že jsou nějakým způsobem do výškové adaptace začleněny (Hendrickson 2013;
Zhou et al. 2013; Gou et al. 2014; Wang et al. 2014a).
Nižší parciální tlak O2
Hypoxie se pravděpodobně jeví jako nejvýznamnější faktor omezující přebývání ve vysokých
polohách. Snížený parciální tlak O2 limituje aerobní dýchání a s tím spojené další fyziologické procesy
(Cheviron a Brumfield 2012). Respirační odpovědi se šíří do genetického základu evolučních adaptací
jako úpravy chemie proteinů (Storz et al. 2009; Cheviron et al. 2014; Kang et al. 2013), morfologie
(Dubay a Witt 2014; Scott et al. 2015; Muir et al. 2014), nebo genové regulace (Simonson et al. 2012).
Jako kritická nadmořská výška se většinou udává 2 000 – 3 000 m n.m., nicméně výškové omezení
může být poměrně individuální a druhově nestejné. U většiny lidí dochází k pádu saturace O2 kolem
výšky 2 500 m (Bigham et al. 2013; Beall 2014), ve výšce kolem 4 300 m klesá parciální tlak O2 téměř
na polovinu, kolik je u hladiny moře, ale už mírně hypoxické prostředí kolem 2 000 m může vykazovat
selekční tlak na oxidativní metabolismus (Pagani et al. 2012).
Jako kandidátní geny v souvislosti s hypoxií se nabízejí geny možné spojitosti s přenosem kyslíku, tedy
především sekvence hemoglobinu, které mohou být zodpovědné za fyziologické adaptace. Takové
geny napadnou téměř ihned, ale ve skutečnosti mohou ovlivňovat i mnoho jiných funkcí (Cheviron a
Brumfield 2012). Nicméně afinita kyslíku ke krvi představuje relativně jednoduchý biochemický
fenotyp související s variací fitness celého organismu, a proto se stala oblíbeným bodem zájmu (Storz
et al. 2007).
Ukázalo se, že mitochondrie by mohla fungovat jako buněčný senzor hypoxického prostředí,
konkrétně se jedná o cytochrom c oxidázu (Budinger et al. 1998). Je nasnadě, že mitochondrie musí
na změnu koncentrace kyslíku v krvi reagovat, neboť má primární souvislost s jeho zpracováním.
Proto také není divu, že adaptaci v tomto případě podléhají i geny mitochondriálních proteinů
(Cheviron a Brumfield 2009; Kang et al. 2013; Sun et al. 2013).
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U andských koní se dokonce ukázalo, že hypoxie má vliv na nervový systém a odhaleným souvisejícím
genem byl velmi konzervovaný transmembránový glykoprotein (Hendrickson 2013). Další z mnoha
složek této konkrétní adaptace by mohla zahrnovat transport kyslíku do tkání, při němž je velmi
významný NO (Ge et al. 2013).
Nižší teplota
Každých 150m se teplota vzduchu sníží o 1°C nezávisle na zeměpisné šířce, což znamená, že nad
stanovenou kritickou výškou 2 500 m n.m. je teplota nižší asi o 16,5°C. Teplotní změny jsou
rozhodující především pro endotermní obratlovce, kteří se tak musí vypořádat s další životně
důležitou vlastností pro přežití. V adaptaci na teplotní stres jsou významné geny asociované
s energetickým metabolismem, respektive termogenezí (Ge et al. 2013; Scott et al. 2015).
Jelikož teplo je produkováno jednak pohybem, tedy činností závislé na energii, a jednak netřesavou
termogenezí, tedy jevy přímo souvislé s funkcí mitochondrií, není divu, že mitochondriální geny se
opět stávají kandidátními pro odhalení adaptací k přežití v chladných podmínkách (Kang et al. 2013;
Scott et al. 2015).
Úprava funkce produkce tepla či energie může zasáhnout několik mitochondriálních genů. Například
vazebná místa cytochromu jsou kritická pro komplex III cyklu Q a adaptivní změny mohou dle potřeb
ovlivnit přidělení energie z oxidativní fosforylace na metabolickou produkci tepla (Gering et al. 2009).
Podstatné se také jeví mutace mající efekt na komplex I oxidativního řetězce (Kang et al. 2013).
Mitochondriální genom skutečně dle výzkumu na strnadci Zonotrichia capensis jevil mnohem nižší
hodnoty genového toku mezi populacemi v rozdílných výškových zónách oproti genomu jadernému,
což předpokládá přírodní selekci a lokální adaptaci mitochondriálních haplotypů, které udržují
mitochondriální diferenciaci i při genovém toku přes celý výškový gradient (Cheviron a Brumfield
2009).
V souvislosti s chladem a hypoxií se objevil jako možný významný gen pro leptin, korigující přirozenou
zásobu energie v těle, který je na tyto faktory citlivý. Ačkoliv je tento gen začleněn do mnoha
složitých fyziologických projevů a biochemických drah, zřejmě skrývá další z mnoha drobných dílků
pro adaptaci na vyšší nadmořskou výšku (Yang et al. 2006).
Chlad jako diverzifikační faktor se projevuje i ve vodách. Rozdílná teplota, existující také v souvislosti
s vysokohorskými ledovci, způsobuje nerovnoměrné druhové rozložení larev hmyzu, které je obývají
(Loayza-Muro et al. 2014; Hamerlík a Jacobsen 2012).
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Vyšší expozice UV záření
Za předpokladu, že vyšší nadmořská výška představuje riziko většího množství UV záření a odhalí se
pravděpodobnost, že nějaká populace vykazuje přizpůsobení se tomuto jevu, pak by tito jedinci měli
snést vyšší dávku tohoto záření (Marquis a Miaud 2008). Nicméně tento faktor zatím nebyl příliš
zkoumán a ani výsledky na žábách Rana temporaria nejsou dostatečně průkazné z hlediska genetické
adaptace.
ZÁMĚRY VĚDECKÝCH PRACÍ
Především je nutné zjistit, zda jsou dvě výškově oddělené populace geneticky odlišné, tedy obecné
zjištění genetické diverzity populační struktury (Shi et al. 2011; Lee a Mitchell-Olds 2011; Keller et al.
2013). Za předpokladu absence genového toku by se populace měly odlišovat už jen díky
genetickému driftu, například v neutrálních markrech, jako jsou mikrosatelity, nicméně odhalení
přírodního vlivu na genetickou diverzitu skrz konkrétní adaptaci nebo přes kandidátní gen se jeví jako
příhodnější cesta s konkrétnějšími výsledky.
Podstatné je hledat souvislosti mezi krutými podmínkami prostředí, geny odpovídajícími na tyto
podmínky a genetickou diverzitou (Yang et al. 2006), a odhalit genetické mechanismy výškových
adaptací (Kang et al. 2013), případně potenciální genetické základy adaptace analyzováním klíčových
genů zatím ne zcela známé funkce nebo funkce dříve nespojované s adaptačními mechanismy
výškových gradientů (Ge et al. 2013).
Důkladné testování kandidátních genů může přinést výsledky v podobě specifických mutací
zodpovědných za přizpůsobení organismu a jejich selekcí (Storz et al. 2007), případně se dá pozorovat
genetická diferenciace podél výškového gradientu (Low et al. 2014).
Ačkoliv již existuje mnoho prací zabývajících se jak genetickou variabilitou populací na výškovém
gradientu, tak selekcí v genech možné souvislosti s adaptací, nelze se spokojit s jednotlivými výsledky.
Důkazy prováděné třeba na příbuzných druzích mohou dopadnout negativně, a tak nelze spoléhat na
obecné řešení (Gering et al. 2009). Různé druhy mohou vykazovat odlišné adaptivní strategie, které
lze sledovat i na společně žijících populacích, jako jsou třeba psi a lidé (Wang et al. 2014a).
Relativně hezky lze porovnávat fenotypové variace, nicméně pro ty je podstatné také poskytnout
důkaz na genovém základu, aby se rozlišilo mezi fenotypovou plasticitou a genetickou adaptací
(Luquet et al. 2014; Cheviron et al. 2008). Nastává tedy obtížnost určení vztahu mezi různými
fenotypovými rysy a profily genové exprese a objasnění regulačních změn, které stojí za adaptivními
modifikacemi daného fyziologického parametru (Scott et al. 2015).
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Obecně jde o odhadnutí významu rozdílné přírodní selekce a neutrálních genetických procesů
v divergenci dané vlastnosti (Luquet et al. 2014), případně obecně v genetické divergenci populace.
Důkazy o genetické diferenciaci přináší především analýzy na zcela oddělených populacích, které
představují obdobné mechanismy fungující nejen u výškového gradientu (Dong et al. 2014;
Hendrickson 2013; Ai et al. 2014).
Na základě genetické variability díky rozdílné selekci mezi populacemi lze odhadovat i historii druhu,
potažmo jeho evoluční minulost, případně evoluci konkrétního genu (Kang et al. 2013; Gering et al.
2009). Molekulární data tak přinášejí nová osvětlení do problematiky minulosti, která nikdy nemohla
být pozorována.
ZAMĚŘENÍ VÝZKUMŮ
Pro výzkum hypotéz diverzifikace na základě výškových rozdílů pro dané populace je nutné si zvolit
samozřejmě vhodné prostředí s adekvátními podmínkami. Dobrá volba zkoumané populace se
projeví slibnými výsledky a širokými možnostmi pro další a další testování. Každý přesvědčivý a
uspokojivý výsledek tak vede k rozšiřování obzorů a zároveň zájmu v této problematice.
Kromě několika jednotlivých prací se objevují takové, které stojí za opakované výzkumy a nová
odhalení. Jde především o ideálně zvolené místo a objekt pozorování. Velmi příznivě se jeví oblast
Tibetské plošiny, ležící v průměru ve výšce 3 000 m n.m., tedy nejvyšší a největší plošiny na světě,
která disponuje unikátním prostředím přírody a geografie (Yang et al. 2006). Díky své zvýšené poloze
a bohaté druhové rozmanitosti poskytuje k výzkumu genetické diverzity pod výškovým gradientem
mnoho příležitostí, a to jak na místní floře (Tang et al. 2014; Shen et al. 2014), tak i na fauně. Jedny ze
stěžejních prací se zabývají genetickým základem adaptací u lidí (Wang et al. 2014a; Bigham et al.
2013), nebo konkrétně věhlasných horalů Šerpů (Kang et al. 2013), ale výsledky přinášejí i jiné savčí
druhy (Ai et al. 2014; Ge et al. 2013; Yang et al. 2006; Gou et al. 2014; Wang et al. 2014a; Zhang et
al. 2014), ptáci (Sun et al. 2013) i ryby (Li et al. 2013). Kromě lidí jako modelových organismů však
žádná práce nepokročila tolik do komplexních detailů konkrétních genových variací, a i tak bude
třeba Tibetskou plošinu ještě dlouho zkoumat, než člověk zcela pochopí, jak může v těchto místech
v klidu žít.
Druhou významnou oblastí jsou Andy, nejvyšší pohoří Jižní Ameriky, které obdobně poskytují vhodné
výškové gradienty pro odhalování adaptací na ně. Především lidé jako obyvatelé andských hor
neustále představují příznivé pole pro detailnější a konstruktivnější výzkumy vysokohorských
adaptací, ale i možnost porovnávání s výsledky ze vzdálené Tibetské plošiny nebo podobně situované
náhorní plošiny v Etiopii (Bigham et al. 2013; Zhou et al. 2013; Beall 2014). Kromě lidí se v této oblasti
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podrobně zkoumala například odlišná diferenciace zpěvných ptáků (Dubay a Witt 2014) nebo
adaptace izolované populace divokých koní se španělským původem (Hendrickson 2013).
Rozsáhlé práce se také zaměřují na další dva slibné, ideálně situované americké druhy – drobného
severoamerického hlodavce Peromyscus maniculatus (křeček dlouhoocasý) (Scott et al. 2015; Storz et
al. 2009; Gering et al. 2009; Storz et al. 2007) a malého jihoamerického pěvce Zonotrichia capensis
(strnadec ranní) (Cheviron et al. 2008; Cheviron a Brumfield 2009). Distribuce těchto dvou druhů
kopíruje ideální křivku pro výzkum populační struktury na výškovém gradientu a poskytuje
přesvědčivé výsledky jak o fenotypové, tak genotypové adaptaci.
Studie populační genetiky u křečka Peromyscus v jižních Skalnatých Horách na západě Severní
Ameriky demonstrovaly genetickou vzdálenost od populací přebývajících v nížinách v několika
mutacích pro molekulu hemoglobinu (viz Obr. 1) a odhady genového toku mezi těmito populacemi
jsou díky geografické topologii nízké (Scott et al. 2015).
Adaptivní podstata genetické strukturovanosti populací na výškovém gradientu je především hnána
selekcí, aby měla reálné šance na udržení se. Oproti tomu neadaptivní molekulární základy diverzity
jsou řízeny spíše genetickým driftem a genovým tokem. Za neutrální markery jsou považovány
mikrosatelity, díky kterým lze odhalit genetickou divergenci i specificky neadaptovaných populací (Shi
et al. 2011; Cheviron a Brumfield 2009; Gilles et al. 2007; Keller et al. 2011).
VÝSLEDKY
Na základě studie neutrálních markerů nebo celogenomových analýz lze odhalit signifikantní korelaci
frekvence a nadmořské výšky, tedy možné specifické adaptace nebo neutrální markery podléhající
například genetickému driftu (Keller et al. 2011; Ge et al. 2013).
Někdy je možné sledovat fenotypovou divergenci mezi populacemi a na jejím základě zjišťovat
genetické podstaty, pokud vůbec nějaké jsou, a to cestou experimentů zasazení odlišných jedinců do
společného prostředí (Luquet et al. 2014; Cheviron et al. 2008). Takto se může třeba objevit, že za
rozdílné fenotypy může jen plasticita a evidentní adaptace nemusí mít genetický podklad.
Pokud je cílem získání informací o specifických adaptivních odlišnostech v genomu, je třeba také
posuzovat relevantnost i velmi nadějných výsledků. Genetický polymorfismus jistého úseku
hemoglobinu strnadce by se zdál být jasným důkazem adaptivní variace, nicméně při detailnější studii
se ukázalo, že půjde pravděpodobně o neutrální jev (Cheviron et al. 2014).
Důležitost druhově individuálních výzkumů a podrobných analýz dokládá mnoho rozdílných výsledků
pro stejné pole působení. Adaptivní události nemusejí být obdobné u příbuzných druhů, ani stejné u
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jednoho druhu z jiné lokality za podobných podmínek. To je zcela jasně ukázáno na izolovaných
populacích tibetských prasat, kdy každá z nich má zcela odlišné nejvýraznější geny adaptace ze
společné skupiny kandidátních genů (Ai et al. 2014; Dong et al. 2014).
Na základě dřívějších úspěšných prací nemusejí být nové výsledky stejné, dokonce mohou vyjít zcela
opačně oproti předpokladu (Gering et al. 2009; Bigham et al. 2013; Low et al. 2014; Gonçalves et al.
2009). Proto je třeba získat co největší množství dat, aby bylo možné definovat společné trendy,
kterým by populace druhu odpovídaly jako celek (Antoniazza et al. 2010).
Rozdílnou adaptaci vykazují i blízce příbuzné druhy žijící na společném či překrývajícím se území, což
by teoreticky mohlo ukazovat na dřívější speciaci podél gradientu do dvou divergentních skupin
(Dubay a Witt 2014). Naopak druhy žijící z hlediska evoluce dlouhodobě pospolu, a tedy vystavené
identickým podmínkám, mohou sdílet adaptace podobné, jako je to například u lidí a psů v oblasti
Tibetské plošiny (Zhang et al. 2014; Wang et al. 2014a).
V adaptačních událostech hraje významnou roli i čas, který pro ni byl doposud poskytnut.
Samozřejmě čím déle je daný druh či daná populace vystavena specifickým podmínkám vytvářejícím
selekční tlak na adaptivní vývoj, tím hlubší, významnější a sofistikovanější adapce se mohla vyvinout.
Tento jev lze dokumentovat právě na populacích lidí; Tibetská plošina je lidmi obývána mnohem déle,
než vyšší polohy And, což se projevuje mnohem lepším přizpůsobením daným podmínkám, tedy
především sníženému množství kyslíku v atmosféře. Tibeťané jsou k tomuto nedostatku geneticky
vybaveni, kdežto horalové Jižní Ameriky běžně trpí vysokohorským chronickým onemocněním a jako
adaptace se jeví obrana proti němu (Zhou et al. 2013).
Všechna tato úskalí a drobné překážky dokazují, jak podstatné je důkladné a detailní testování, aby
bylo dosaženo co nejjistějších a nejdůvěryhodnějších výsledků.
Adaptace na nepříznivé podmínky prostředí je komplexní a obvykle se nejedná pouze o jednu, ale
mnoho drobných adaptivních změn, které jedince celkově zvýhodňují vůči neadaptovaným nebo
méně přizpůsobeným jedincům. Silný vliv prostředí se odráží v biochemii proteinů i morfologii, jako je
třeba polymorfismus α-globinového řetězce hemoglobinu modulující afinitu kyslíku a struktura
kosterního svalu související s energetickým metabolismem, svalovou plasticitou a vývojem cév u
křečka dlouhoocasého (Scott et al. 2015; Storz et al. 2007).
Adaptivní změny v krevní fyziologii
V první řadě vazbu mezi hladinou kyslíku a jeho krevní distribucí prezentuje krevní barvivo
hemoglobin, na jehož funkci jsou závislí téměř všichni obratlovci (Keller et al. 2013). Množství
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vázaného kyslíku závisí na jeho hladině v ovzduší, a proto je nižší parciální tlak ve vyšší nadmořské
výšce omezujícím faktorem pro dýchání, stejně jako pohyb, termoregulaci a další projevy živočichů
v souvislosti s oxidativním metabolismem.
Hemoglobin jako klíčová molekula krevní fyziologie asociované s kyslíkem představuje adekvátní
předmět výzkumu adaptace na nižší parciální tlak O2. Nicméně ne všechny subjekty vykazovaly
adaptační vliv na hemoglobinovou genetiku; mnohé studie ptačích druhů potvrdily divergentní
selekci pro některé geny, stejně jako neutrální polymorfismy či fenotypovou plasticitu pro modulaci
afinity mezi kyslíkem a hemoglobinem (Weber 1993, 1988; Jessen et al. 1991; Projecto-Garcia et al.
2013; Cheviron et al. 2014, 2008). Podobně příznivé výsledky nesly analýzy variací globinů na křečkovi
dlouhoocasém (Storz et al. 2009, 2007) (viz Obr. 1). Komplexní tvar hemoglobinu tak nabízí mnoho
možností pro jeho úpravu, a tím i modulaci funkce, což představuje potenciálnost doposud
neobjevených možností pro regulaci kyslíkového transportu u jiných živočišných druhů.

Obr. 1: přejato z Storz 2007; Frekvence alel 5aminokyselinových variací v 5´ α-Globinu v doméně Ehelixu kódovaného polypeptidu.
V koláčovém diagramu je frekvence znázorněna černou barvou. Od západu k východu jsou místa
lokalizace populací 1, Mt. Evans, Clear Creek County, Colorado (4,347 m); 2, Bonny Reservoir, Yuma
County, Colorado (1,158 m); and 3, Fort Larned National Monument, Pawnee, County, Kansas (620 m).
doi:10.1371/journal.pgen.0030045.g003

Molekulární pozadí výškové adaptace u lidí se obrací poněkud odlišným směrem. Předmětem zájmu
zde jsou hypoxií indukované biochemické dráhy a faktory v nich zainteresované (HIF). Kombinací
genomových studií a přístupy s kandidátními geny bylo odhaleno několik cílů selekce pro především
tři hlavní zkoumané populace: obyvatelé And, Tibetové a Etiopané místních náhorních plošin.
Detekováním polymorfismů byly odhaleny dokonce geny s dříve neočekávanou funkcí v adaptačních
mechanismech (Storz, 2010). Molekulární obraz adaptací však není u těchto skupin stejný.
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Primární aklimatizace na horské prostředí se projevuje zvýšeným množstvím erytrocytů pro
kompenzaci snížené saturace krve kyslíkem, což je z dlouhodobého hlediska problematický jev kvůli
její zvýšené viskozitě s velmi negativním důsledkem na fyzické zdraví. Proto mnoho lidí žijících ve
vyšších polohách trpí touto chronickou horskou nemocí. U populací, které nevykazují symptomy
tohoto onemocnění, se předpokládá, že musejí vlastnit specifickou adaptaci vůči lokálním
podmínkám, jež je zbavuje fyzických útrap přebývání na horských lokalitách (Zhou et al. 2013).
Hypoxický stres dopadá na dobře charakterizované fyziologické dráhy spojené s oxidativním
energetickým metabolismem, které byly identifikovány i u nehumánních živočichů. (Storz, 2010).
Ukazuje se, že v Jižní Americe získali lidé schopnost nepodléhat chronické horské nemoci, kdy
potlačení erytropoetické odpovědi na hypoxii vede k zamezení jejího vzniku (Zhou et al. 2013), kdežto
adaptace obyvatel náhorní plošiny v Tibetu se zdá být sofistikovanější a spíše než potlačující negativní
vlivy vytváří nová opatření pro přežívání (Beall 2014; Bigham et al. 2013; Tashi et al. 2014).
V souvislosti s adaptací jdoucí proti horské aklimatizaci byly kandidovány dva geny – SENP1 a
ANPP32D, považované za genetické původce horské chronické nemoci na základě detekce zvýšené
exprese v jedincích touto nemocí trpících, a zároveň výsledků s pokusy na mouchách, které po snížení
exprese těchto genů lépe přežívaly nastavené podmínky. SENP1 kóduje proteázu účastnící se
erytropoetické dráhy a ANP32D byl představen jako onkogen, u kterého se předpokládá, že souvisí se
schopností nádorových buněk růst i v mírně hypoxickém prostředí. Existuje také hypotéza, že
existující fungování aklimatizačních pochodů mohla být původně adaptace na anémii, kdy je
organismus také vystaven nedostatku zásobení orgánů kyslíkem kvůli celkovému nedostatku
krevního barviva. Studie adaptací a jiných geneticky souvislých variací tak otevírá i možnost výzkumu
spojitostí s vážnými onemocněními a pochopení jejich příčin a fungování (Zhou et al. 2013).
Obyvatelé And mají tedy často vyšší koncentraci hemoglobinu, než jakou disponují populace nížin,
kdežto Tibetové a Etiopané mají všichni tento parametr podobný; jejich předností je naopak vyšší
průtok krve. Afinita hemoglobinu zde tedy nehraje roli, jako tomu je u výsledků na jiných živočiších
(Beall 2014; Bigham et al. 2013; Tashi et al. 2014; Zhou et al. 2013).
Nejvýznamnější rezultáty vzešly z genů EPAS1, EGLN1, VEGF, PPARA, a to z jejich nekódujících nebo
regulačních částí (Storz, 2010; Xu et al. 2014). Podle sledovaného fenotypu je následně snaha spojit
odhalené genotypy s konkrétní adaptací. Takže jistá konzervovaná mutace převažující ve
vysokohorských populacích v Tibetu, mající vliv na termodynamickou stabilitu domény PAS proteinu
1 (EPAS1), která ale nebyla detekována u populací z And, má pravděpodobně, kromě jiného,
souvislost s průtokem krve – vylepšením distribuce O2, protože to je na rozdíl od Jihoameričanů pro
Tibety specifické (Gou et al. 2014; Wang et al. 2014a; Tashi et al. 2014). U tibetské populace vlků
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mongolských (Canis lupus chanco) a kurů bankivských (Gallus gallus) byl tento gen také zařazen mezi
kandidátní, a to se zřejmě silnou selekcí na specifickou mutaci; některé haplotypy jsou dokonce i
mezidruhově sdílené (Zhang et al. 2014; Sun et al. 2013; Xu et al. 2014).
Pro Andské i Tibetské obyvatele je naopak společná pozitivní selekce v genu EGLN1 související
s hypoxií indukovanou dráhou, objevující se i u Dagestánců, obyvatel Kavkazu, kteří jsou zrovna
z těch, co se nevyskytují v tak extrémních výškách; jejich lokality bývají kolem 2 000 m n.m. Tento gen
je tedy zřejmě jeden z předních faktory prostředí aktivovaných k přizpůsobivým změnám (Bigham et
al. 2013; Pagani et al. 2012).
S lidmi také probíhá konvergentní adaptivní evoluce psů, což je zřejmě způsobeno dlouhodobým
soužitím (Wang et al. 2014a). Vliv lidských populací, jako je třeba domestikace nebo migrace, se
odráží i na jiných druzích, jako jsou vepři nebo jak divoký (Wang et al. 2014b; Ai et al. 2014).
Adaptace mitochondriálních genů
Protože mitochondrie zastávají životně důležité funkce, které vysokohorské podmínky výrazně
omezují, objevují se adaptační diference také i právě v těchto fyziologických a biochemických
drahách. Dokazuje to i odhalení mitonukleární nevyváženost, respektive mnohonásobně vyšší
divergence v mitochondriálních genech oproti jaderným kvůli silné selekci nadmořskou výškou
(Dubay a Witt 2014) (viz Obr. 2). Výsledky mnoha prací jsou však nejednotné a pod pozitivní selekcí je
nalézáno mnoho genů specifických jen pro úzkou skupinu druhů, jako je například gen pro NADH
nebo cytochrom b u tibetských kaprovitých ryb (Li et al. 2013), nebo MT-CO3 gen kódující COX3 u
kurů bankivských (Sun et al. 2013). Mitochondriální genom byl také studován u Šerpů, populace
význačných horalů, kteří disponují specifickými mutacemi ovlivňujícími komplex I v oxidačněfosforylačním řetězci buněčného dýchání (Kang et al. 2013).
V souvislosti s adaptacemi na horské prostředí se stále objevují nové a nové pozitivní výsledky, což
znamená, že nadmořská výška je velmi indukční prostředí pro genetickou divergenci kvůli množství
možných adaptačních procesů na mnoho selekčních tlaků. Naneštěstí jsou adaptační mechanismy
natolik různorodé, že nelze s jistotou předem předpokládat, jaký se uplatňuje u jakého druhu, neboť
se mnohdy může stát, že na základě předchozího pozorování jsou vystaveny předpoklady pro
příbuzné druhy, nebo stejný druh z jiné lokality, které však nebyly potvrzeny a genetická diverzita, ač
vysoká, se neshodovala s výškovým gradientem, který na ni tím pádem neměl vliv (Low et al. 2014;
Gilles et al. 2007).
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Obr. 2: převzato z Dubay 2014; Haplotypová síť pro 4 lokusy, červená = jedinci z lokalit 1–3 (Anairetes
reguloides). Modrá = jedinci z lokalit 6 a 7 (Anairetes nigrocristatus). Růžová a fialová = jedinci z kontaktních zón
4 and 5

GENOTYP x FENOTYP
Rozdílný fenotyp nemusí mít vždy genetický základ, může být způsoben čistě jen fenotypovou
plasticitou a rozdílnou regulací genové exprese. Fenotypová plasticita dovoluje rychlou odpověď na
změny podnebí nejen změnami morfologickými, ale i přizpůsobením fyziologických pochodů a
metabolické regulace (Luquet et al. 2014; Yang et al. 2006; Cheviron et al. 2008; Müller et al. 2014).
Proto pozorované diference mezi populacemi nemusejí být geneticky podloženy a strukturovanost se
pod vlivem jiných či identických podmínek změní, nebo vytratí.
Je zřejmé, že pro život v extrémních podmínkách je potřeba být vybaven, proto se fenotypové
adaptační projevy pozorují a vyhodnocují snáze, protože jsou mnohdy jasně predikovatelné a dobře
pozorovatelné, ať už se jedná o tělesnou stavbu, velikost těla či orgánů, množství pigmentu, délka
životního cyklu, rychlost vývoje atd. Fenotypovou diverzitu taktéž může ovlivnit selekce i neutrální
procesy (Luquet et al. 2014). Například svaly horských křečků obsahovaly více oxidativních vláken a
disponovaly lepším prokrvením oproti příbuzným z nížin, což jim umožňovalo běžný pohyb za
sníženého množství kyslíku v ovzduší (Scott et al. 2015).
Podle Bergmannova pravidla by endotermní živočichové měli v teplých oblastech dosahovat menších
rozměrů, než v oblastech chladných (z pohledu daného druhu), a to kvůli poměru objemu těla k jeho
povrchu, a tím lepšímu hospodaření s tělesným teplem. Nicméně toto pravidlo bylo testováno na
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hlodavcích v Brazílii a nebylo potvrzeno, naopak se zdálo, jako by fungovalo naopak (Müller et al.
2014). Neznamená to sice, že tato logická úvaha není správná, jen to dokazuje, že žádná teorie
v přírodě nemůže být stoprocentní, byť stojí na racionálních a ověřených základech. Stejně to platí jak
pro fenotypové pozorovaní, tak pro genotypové testování nejen rozdílnosti struktury populací na
výškovém gradientu.

OBTÍŽE A NEDOSTATKY VÝZKUMŮ
U studií celých populací, nebo jejich částí, je nemožné získat kompletní souhrn informací z celého
objemu, proto výsledky stojí na tom, co bylo možné získat, a na relevantnosti použitých technologií.
Tudíž přesto, že bylo získáno několik pozitivních (nebo negativních) výsledků, není vždy zcela jisté,
zda jsou správné a zda se dá věřit jejich pravděpodobnosti (Caro et al. 2013).
Populační genetika často pracuje s mnoha daty, které jsou potřebné pro porovnávání, obměňování či
zařazování, a tak nastane problém, pokud taková data neexistují. Pokud jsou genetické molekulární
výsledky porovnávané s výsledky pouze příbuzných druhů, není jisté, zda je divergence opravdu
způsobena adaptací, a je vhodné je přisuzovat přizpůsobení se místním podmínkám, nebo časem
dělícím dané druhy (Ge et al. 2013).
Také je podstatné si uvědomit, že na organismy v přírodě působí mnoho faktorů, které vytvářejí
komplexní specifikum každé lokality zvlášť, což právě může vést k takové diverzitě adaptačních
mechanismů. Například studie larev pakomárů z různých nadmořských výšek ukázala, že vliv
výškového gradientu může být mnohem méně významný, než silnější selekční tlak chemie prostředí
(Loayza-Muro et al. 2014).
Velkou obtíží je dobře si zvolit vzorkové skupiny pro analýzu. Nevhodně zvolený díl populace může
naprosto zkreslit výsledky, třeba tím, že je zrovna velmi odlišný od ostatních jedinců, a vytvoří tak
zdánlivou mezipopulační variabilitu, která se jinak než novým testováním neodhalí (Hendrickson
2013). Proto je podstatné si dát záležet už s výběrem sledovaných subjektů, například brát je z od
sebe vzdálenějších lokalit, snažit se získat nepříbuzné jedince a mít vyvážený poměr pohlaví, případně
snížit vliv vlastního genetického pozadí plemene zvýšením počtu vzorků dané rasy ze stejných
podmínek, jako to bylo uskutečněno při zkoumání adaptací na hypoxii u šesti psích plemen v oblasti
Tibetské náhorní plošiny (Gou et al. 2014).
Pro naše pochopení evolučních a biologických mechanismů v živých organismech se tak předpokládá,
že budou stále přicházet nové i duplikující práce, které budou přispívat k všeobecnému obrazu
skutečnosti tak, jak jen jsme schopni ji pochopit.
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ZÁVĚR
Výškový gradient představuje významný selekční tlak především kvůli potřebě adaptace na specifické
podmínky, díky které může být mezipopulační genetická diverzita udržována i přes přítomný genový
tok. Vzhledem k množství jednotlivých faktorů prostředí a složitých mechanismů fungování
fyziologických a biochemických drah v organismu vzniká mnoho adaptačních variant, které každá
nějakým způsobem vylepšuje biologickou zdatnost jedince v daném prostředí.
Adaptace na genetické úrovni je tak významnou silou vytvářející odlišnost populací a teoreticky by
mohla vést až ke štěpení druhů, nicméně tato hypotéza musí být ještě dále prozkoumána, přestože již
existuje mnoho dat diferenciaci výškově oddělených populací potvrzujících. Technicky můžeme
odhadovat nedávné oddělení dvou druhů na základě fylogenetických výsledků, nebo pokud se
vyskytují dva blízce příbuzné druhy v relativním sousedství a liší se zásadně v adaptacích na ně.
A protože existují důkazy o tom, že třídění dle gradientu může být tak silné, že se v různých výškách
vyskytují různé druhy, je vysoce pravděpodobné, že kompletní adaptace na zcela jiné prostředí může
vést až k druhovému rozlišení.
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