
Mutace a jejich význam pro 
evoluci

Ivana Doležalová

Osnova přednášky:
• Definice mutace
• Mutacionalismus
• Mutace spontánní a idukované
• Mutace selekčně pozitivní, negativní a 

neutrální
• Mutage genové, chromozomové a 

genomové
• Mimojaderné mutace



Mutace

Historie definice mutace (Mayr, 1963)
• 17. stol. změny v životním cyklu hmyzu
• 19. stol. paleontologie – nové varianty ve 

fosilní linii
• De Vries (1905) – nové fenotypy v 

potomstvu různých druhů rostlin
• Genetikové – spontánní vznik nových 

genetických vlastností (většinou 
mendelistické povahy)

• Mendel – 2 alternativní formy genu, dnes –
polymorfní alely (liší se v sekvencích bází 
DNA)

• Jakýkoliv gen vykazuje mutační rychlost 
(standardní alela se mění v nestandardní) 

• přímé mutace vs. reverze



Mutace
Změny ve struktuře genetického materiálu 
respektující pravidla zápisu genetické informace

• Nezbytné pro biologickou evoluci
• Většina mutací je pro své nositele škodlivá, z 

hlediska populace a druhu jsou životně důležité
• Proces mutageneze je složitý a vysoce adaptivní 

proces
• Mutace jsou na úrovni druhu zdrojem evolučních 

novinek
• Na úrovni jednotlivých populací je hlavním 

zdrojem evolučních novinek genový tok

• Genetický drift, molekulární tah i přirozený výběr 
snižují genetickou variabilitu v populaci

• Mutační procesy generují genetickou variabilitu

• Změny v DNA je praktické rozdělovat na mutace a 
poškození

• Reparační procesy jsou zřejmě jedním z 
nejdůležitějších zdrojů mutací



Mutacionalismus (počátek 20. stol.)

• Alternativní evoluční teorie neslučitelná s 
darwinismem (Bateson, De Vries)

• Klade důraz na náhlé a výrazné odchylky, 
na nové typy

• Druhy vznikají prostřednictvím náhlých 
mutací, k jejich výrazným proměnám 
dochází během určitých a pravděpodobně 
krátkých období

• Nepopírá, ale snižuje význam přirozeného 
výběru



Mutace spontánní a indukované

Podle příčiny vzniku:

Mutace spontánní
• náhodné chyby při replikaci DNA molekul 

v důsledku tautomerních přechodů bází

• cca 5% gamet obsahuje mutace

• málo prostudované, Crepis capilaris
(nárůst spontánních mutací s nadmořskou 
výškou)

• pravděpodobnost spontánních mutací je  
10-6 –10 -10 na buňku a generaci



Tautomerní přechody

• méně obvyklé strukturní formy bází
• velmi krátké trvání (10-5-10-4)
• tvorba vodíkových vazeb s nesprávnými 

nukleotidy
• enol – forma thyminu se páruje s G místo A
• imino – forma adeninu se páruje s C místo T
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Mutace spontánní a indukované

Mutace indukované (20. léta 20. století)
• fyzikální faktory – rentgenové, UV - záření 

• chemomutageny – peroxidy, dusitany, 
organická barviva

• mnohdy letální – poškození fenotypu, 
který neobstojí v konkurenci

• vznikají v důsledku lidské činnosti –
fungicidy, herbicidy, insekticidy (100 000 
obchodních značek), Černobyl (1986)

• otázka:
Co znamená termín supermutagen?



Spontánní četnost mutací u kukuřice



Podle vlivu na biologickou zdatnost 
organismu

• Mutace selekčně pozitivní
• Selekčně negativní
• Selekčně neutrální

Toto rozdělení platí ve zcela konkrétním genetickém či 
ekologickém kontextu

• Mírně negativní a neutrální mutace – velmi 
početné, o jejich osudu rozhoduje 
genetický drift

• Funkce biologických struktur (i proteinů) 
postupně zlepšována působením 
přirozeného výběru, užitečné mutace 
fixovány

• V evoluci adaptivních struktur mají větší 
význam mutace s středně velkým 
selekčním koeficientem



Podle úrovně, na které je možné 
mutaci sledovat

• Mutace genové 
• Mutace chromozómové (zlomy a přestavby 

chromozómů)
• Mutace genomové (změny v počtu 

chromozómů, viz. polyploidie)



Genové mutace
• Bodové mutace rozdělujeme na tranzice, 

transverze, inzerce a delece

• …ATG GTG CTC TCT ATA GCT...
Met   Val    Leu   Ser Ile Ala…

• Tranzice (určitý nukleotid nahrazen nukleotidem s 
bází stejného typu) 

• Transverze (C nahrazen G)
...ATG GTG GTC TCT ATA GCT...

Met   Val   Phe Ser Ile Ala...

• Posuny čtecího rámce – inzerce (+ 2 nukleotidy)
...ATG GTG CTC ATT CTA TAG...

Met   Val   Leu    Ile Leu   Stop

• Delece ( -9 nukleotidů)
...ATG GTG CCT...

Met   Val    Pro... (zbytek sekvence bude mít 
posunutý čtecí rámec)

• Tiché mutace
...ATG GTG CTA TCT ATA GCT...

Met   Val   Leu Ser Ile Ala... (beze změny)



Mutace chromozómové (zlomy a 
přestavby chromozómů)

• Prostý zlom chromozómu
deficience
translokace
• Dvojitý zlom chromozómu
rozsáhlá deficience
delece
inverze
• Sledování aberací na barvitelných 

chromozómech v mitóze a meióze:
• vlastní chromozómová mutace (zlom 

struktury před S-fází)
• chromatidová mutace (zlom struktury po 

S-fázi)



Typy mutací



Polyloidie u rostlin



Mutace genomové (aneuploidie, polyploidie)

1) Aneuploidie (heteroploidie) – stav 
genomu, kdy celkový počet chromozomů 
není celým násobkem  x

výhody: zvýšení „genové dávky“ pro 
některé vlastnosti
nevýhody: nestabilita aneuploidního počtu 
chromozomů při pohlavním rozmnožování



Mutace genomové (aneuploidie)



Fenotypy diploida a 12 různých trizomiků u Datura
stramonium (trizomie chromozomu 1, 2, až 12)



Mutace genomové (polyploidie)

2) Polyploidie (euploidie) – vznik 
organismů s celistvým násobkem x

autopolyploidie – zmnožení identických 
sad chromozomů
allopolyploidie – zmnožení neidentických 
sad chromozomů (mutační rozrůznění)

evoluční rozrůznění v rostlinné říši

experimentálně: kolchicin

indukovaná polyploidie: fertilizace
mezidruhových hybridů
amfidipoloidie: zmnožení vzájemně  
nehomologických sad chromozomů



Vznik některých allopolypolidních
druhů u rodu Brassica



Vznik některých allopolyploidních
druhů u rodu Brassica



Endopolyploidie

Endomitosa (1939 Geitler)

• sestává z jednotlivých stadií 
odpovídajících mitotickým – edoprofáze –
endotelofáze (uvnitř jaderné membrány)

• replikace a separace chromozomů bez 
porušení jaderné membrány a tvorby 
mitotického vřeténka

• vysoce diferencovaná pletiva –
krytosemenné rostliny – buňky tapeta 
prašníků



Endopolyploidie



Endopolyploidie

Endoreduplikace

• opakovaná reduplikace chromatid
• mnohonásobné opakování endoG1 a endoS fáze
• v některých buňkách nejsou sesterské chromatidy

po endoreduplikaci separovány a vytvářejí 
polytenní chromozomy

• vyšší rostliny – buňky zárodečného vaku 
(antipody, synergidy), endosperm

• Phaseolus coccineus – polytenní chromozomy 
tvořeny až 2048 chromatidami



B chromozomy

• nadpočetné, akcesorické chromozomy
• liší se tvarem a velikostí, nejsou 

homologické s chromozomy základní sady
• tvořeny zvl. heterochromatinem, 

neobsahují strukturní geny
• Poaceae, Liliaceae, Asteraceae
• většinou negativní vliv na fertilitu a vitalitu 

rostlin



Mimojaderné mutace

• zahrnují změny plazmonu, tj. změny genů 
lokalizovaných mimo jádro (cytoplasma, 
chloroplasty, mitochondrie)

• mutantní geny v chloroplastové DNA 
maternálně dědičné – albomaculatus
Mirabilis jalapa, rody Epilobium, Nicotiana, 
Petunia

• paraalbomaculatus – paternálně dědičné
Pelargonium zonale, Oenothera, Hypericum

• narušují biosyntétu chlorofylu, fenotypově
– panašování listů 



Mimojaderné mutace

albomaculatus

paraalbomaculatus



Evoluce, speciace a mutace

• Mutace se podílejí na tvorbě genetického 
polymorfizmu, jsou jediným zdrojem 
evolučních novinek 

• Mutace se fixují v rámci genetického 
posunu (driftu)

• Pravděpodobnost fixace mutované alely je 
určena její původní frekvencí

• O osudu nové mutace rozhoduje především 
náhoda (pravděpodobnost, že m. bude 
eliminována, nezávisí v prvních generacích 
na její výhodnosti)

• Průměrná doba, nutná k fixaci mutace, je 
přímo úměrná efektivní velikosti populace

• Během 5-6 generací může mutovaná alela z 
populace vymizet


