
PREČ O MÁME RADI DIAMONDA? 
 
 Pred nedá vnom mal v Bratislave seminá r genetik Jozef Gécz, jeden z najlepších 
absolventov Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského. Jozef vyšiel zo skvelej 
školy humá nnej genetiky, ktorú na Prírodovedeckej fakulte založ il Vladimír Ferá k, a svoj 
neobyč ajný talent naplno rozvinul na zná mej Women´s and Children´s Hospital 
v austrá lskom Adelaide, kde niekoľko rokov vedie veľmi efektívnu skupinu na oddelení 
cytogenetiky a molekulá rnej genetiky. Byť úspešný v súč asnej ľudskej genetike je 
neobyč ajne ťaž ké. Oblasť je nepredstaviteľne kompetitívna, a okrem vysokej miery 
invencie vyž aduje aj znač né finanč né prostriedky. Ich získanie je č oraz ťaž šie a výskum 
musí byť skutoč ne nadštandardne kvalitný na to, aby zodpovedný riešiteľ presvedč il 
grantovú agentúru, ž e je hodný jej podpory. 
 Jozefov výskum je orientovaný na genetickú analýzu mentá lnych retardá cií, 
konkrétne tých, ktoré sú viazané na (pohlavný) chromozóm X. Pá r nasledujúcich riadkov 
je venovaných struč nému opisu zá kladných charakteristík tohto typu dedič nosti. Zatiaľ č o 
u ž ien sa chromozóm X vyskytuje v dvoch kópiá ch (XX), muž i majú k dispozícii len 
jeden, vytvá rajúci pá r s chromozómom Y (XY). V pohlavných orgá noch oboch pohlaví 
sa špeciá lnym typom bunkového delenia 23 pá rov chromozómov rozdelí a vznikajú 
pohlavné bunky, ktoré z kaž dého pá ru ná hodne získajú len jeden chromozóm. V prípade 
pohlavných chromozómov, ž eny produkujú len jeden typ gamét (všetky s chromozómom 
X), a muž i dva typy (polovica nesie chromozóm X, polovica chromozóm Y). Keď  
splynie vajíč ko budúcej matky s otcovskou spermiou, je 50% pravdepodobnosť, ž e sa 
narodí sa dcéra (XX) a 50% pravdepodobnosť, ž e sa narodí syn (XY).  
 Predstavme si, ž e na jednom chromozóme X matky došlo k zmene (mutá cií) génu, 
ktorý stratí schopnosť kódovať funkč nú bielkovinu, potrebnú pre normá lne fungovanie 
bunky. Vo veľkej č asti prípadov taká to mutá cia nespôsobuje bunká m matky problém, 
pretož e bielkovina je stá le produkovaná  zá sluhou nemutovanej verzie génu 
nachá dzajúcom sa na druhom chromozóme X*. Inými slovami, mutá cia génu na 
chromozóme X je maskovaná  jeho partnerskou kópiou. Problémy nastanú až  potom, ako 
vajíč ka ž eny, nesúce chromozóm X s mutovaným génom (štatisticky by to mala byť 
polovica všetkých vajíč ok) vytvorí zygótu s otcovskými spermiami nesúcimi chromozóm 
Y. Syn má  vo svojich bunká ch k dispozícii len jeden chromozóm X a mutá cia v géne, 
ktorý je na ňom umiestnený sa naplno prejaví. Na jej odhalenie stač í letmý pohľad na 
rodokmeň č loveka postihutého príslušným genetickým ochorením: všetci jeho postihnutí 
príbuzní sú muž i.** 
 Genetických ochorení tohto typu je pomerne veľa a vyskytujú sa s rôzne vysokou 
frekvenciou (medzi zná me príklady patria hemofília, alebo Duchennova svalová  
dystrofia). Géczovo laboratórium sa zaoberá  podskupinou ochorení viazaných na 
chromozóm X, kategorizovaných ako mentá lne retardá cie. Pri identifiká cii mutovaných 
génov sa vychá dza z rodín, u ktorých bol zistený vyššie popísaný typ dedič nosti 
príslušnej mentá lnej retardá cie. Zdĺhavým postupom, ktorý sa v dôsledku podobnosti 
k vyhľadá vaniu objektov kartografickými metódami označ uje ako mapovanie génov sa 
ná jde oblasť na chromozóme, v ktorej je špecifická  zmena na úrovni DNA vyskytujúca sa 
len u sledovanej rodiny. Tento prístup viedol poč as posledných 10 rokov k odhaleniu 
veľkého poč tu génov, ktorých mutá cie vedú k zníž enému IQ meranému štandardnými 
testami a Jozef s jeho ľuďmi sa na týchto odhaleniach zaslúž ili podstatnou mierou. 



 Aj keď  bol spomínaný bratislavský seminá r nesmierne zaujímavou sprá vou 
z oblasti „vrcholovej“ genetiky, pre publikum bola rovnako stimulujúca aj diskusia, ktorá  
po ňom nastala. Tá  sa do veľkej miery toč ila okolo zdanlivo paradoxného a Jozefom 
vyzdvihovaného štatistického zistenia: poč et popísaných mentá lnych retardá cií 
asociovaných s chromozómom X je znač ne vyšší, ako tých, pri ktorých je mutovaný gén 
lokalizovaný na jeden z 22-och pá rov nepohlavných chromozómov. Akoby to 
naznač ovalo, ž e gény ovplyvňujúce naše mentá lne schopnosti sú preferenč ne 
lokalizované na chromozóm X. Zaujímavosť tohto tvrdenia bola zmrazená  logickým 
protiargumentom, ktorý vyplýva zo zvlá štností dedič nosti viazanej na chromozóm X: 
mutá cia génu na chromozóme X sa prejaví u kaž dého muž a, ktorý ho zdedí od svojej 
matky. Prejav (fenotyp) mutá cie tak od vzniku mutá cie č asto delí len jedna generá cia. To 
pravdaž e neplatí pre mutá cie na nepohlavných chromozómoch: na to, aby sa fenotypicky 
prejavili, musia sa do jednej zygóty dostať kópie mutovaného génu aj od otca, aj od 
matky. Tým sa pravdepodobnosť prejavu mutá cie od jej vzniku posúva a  frekvencia jej 
fenotypu klesá . 
 Hoci stá le existuje mož nosť, ž e gény regulujúce mentá lne funkcie sú 
nadštandardne zastúpené na chromozóme X, jednoduchosť logiky protiargumentu je dosť 
presvedč ivá  na to, aby sme (aspoň zatiaľ) nepodliehali mož no zavá dzajúcim č íslam. 
V kaž dom prípade tá  najkrajšia č asť diskusie ešte len nastala. Jozef vo svojej reakcii 
navrhol scená r, ktorý sa netýka mentá lnych retardá cií ako takých, ale má  zaujímavé 
evoluč né impliká cie. Á no, je fakt, ž e mutá cia génu lokalizovaného na chromozóme X sa 
prejaví u prvého muž a, ktorý ho zdedí od svojej matky. Ale to nemusí byť nevyhnutne 
len mutá cia, ktorá  mu spôsobila mentá lnu retardá ciu. Mutá cia v takomto géne môž e 
celkom logicky viesť aj k opač nému efektu: zlepšeniu mentá lnych schopností! Pre takúto 
mutá ciu platí presne to isté: fenotypicky sa prejaví veľmi skoro po svojom vzniku. Teraz 
už  ide len o to, č i pre svojho nositeľa predstavovala selekč nú výhodu. Získal takýto muž  
schopnosti, ktoré imponovali mladým ž ená m v jeho okolí? Upierali sa zraky dievč at viac 
na muž a, ktorý nemusel nevyhnutne vynikať veľkosťou svojej svalovej hmoty, ale zato 
predč il svojich konkurentov intelektuá lnym výkonom? Umož nili nadpriemerné mentá lne 
vlastnosti tohto muž a ľahší prístup k reprodukcii? Ak á no, mutovaný gén mal šancu 
dostať sa cez vajíč ka partneriek tohto muž a na vyšší poč et potomkov, ako (dovtedy) 
štandardný gén prená šaný jeho sokmi. Polovica muž ských potomkov jeho (všetkých) 
dcér sa potom v ď alších kolá ch zaslúž ila o rozširovanie tohto génu v populá cii. 
 ... 
 Toľko na „úvod“ ku knihe Jareda Diamonda Tretí šimpanz, ktorá  sa po vyše 
desiatich rokoch od svojho originá lneho vydania doč kala č eského predkladu. Hoci 
v poradí prekladov je to tretia Diamondova kniha na č esko-slovenskom trhu, obe ď alšie 
(objemný Osud ľudský ch populá cií aj útla Prečo má me radi sex) sú vo veľkej miere len 
nadstavbou Tretieho šimpanza. Ten je Diamondovým programovým vyhlá sením, 
v ktorom kladie vzrušujúce otá zky siahajúce od vzniku ľudstva až  po jeho (sná ď  nie 
skorý) koniec. Jednou z najstimulujúcejších otá zok je, č o spôsobilo obrovský skok, ktorý 
druh Homo sapiens uskutoč nil pred približ ne 40000 rokmi. Dovtedy sa vyše 1 milióna 
rokov s mozgom, ktorý dosahoval dnešné rozmery, uspokojoval s jednoduchými 
kamennými ná strojmi a neprejavoval ná znaky kultúry významne odlišnej od dnešných 
šimpanzov. Na Zemi okrem neho ž ili telesne zdatnejší a v niektorých oblastiach 
poč etnejší neandertá lci, s ktorými síce nevstupoval do reprodukč ných vzťahov, zato  



súťaž ili o ekologické zdroje. A zrazu, v priebehu pá r tisíc rokov, sa neandertá lci vytratili, 
zatiaľ č o Homo sapiens zač al koordinovane loviť veľké zvieratá , maľovať na jaskynné 
steny a postupne zanechá val ž ivot lovca a zberač a a preorientoval sa na 
poľnohospodá rstvo. Čo viedlo k tomuto „veľkému skoku“? Podľa Diamonda to bol vznik 
jazyka, ktorý ná s postavil na evoluč nú odpaľovaciu rampu. Reč  ná s skutoč ne vyníma zo 
ž ivoč íšnej ríše a zrejme skutoč ne stá la pri zrode moderného ľudstva. Jej biologický 
zá klad je vzrušujúcou témou lingvistov, psychológov, neurobiológov, genetikov a ... 
evoloč ných biológov. Tí sa pýtajú, aká  bola selekč ná  výhoda mutá cie, ktorá  ľudskú 
populá ciu nasmerovala prostredníctvom reč i do kultúrnej (r)evolúcie. Mož no prvé 
ná znaky reč i mali informač ný význam pri love, č i zbere. Mož no však jej prvé formy 
nemali bezprostredný vplyv na č innosti, od ktorých bezprostredne zá viselo prež itie. 
V prvom kole nositelia príslušnej mutá cie (mož no) len získali mentá lnu schopnosť, ktorá  
ich robila atraktívnejšími pre opač né pohlavie. Napríklad vyludzovali originá lny zvuk, 
ktorý dopĺňal ich motorické prejavy a ktorý (podobne ako pá ví chvost) zamestnal 
pozornosť ich potenciá lnych partnerov. Za „veľký skok“ ľudstva by tak mohol byť 
zospovedný pohlavný výber, ktorý pred 150 rokmi Charles Darwin popísal vo svojej 
menej zná mej knihe The descent of Man, and selection in relation to sex a evoluč ný 
psychológ Geoffrey Miller nedá vno obšírne popularizoval v knihe The mating mind. To 
by tiež  znamenalo, ž e v duchu logiky popísanej vyššie by gény na chromozóme X 
skutoč ne mohli zohrá vať v evolúcii č loveka podstatnú úlohu. A v neposlednom rade by 
to naznač ovalo, ž e mentá lne schopnosti sú sexuá lne príťaž livé a vzrušujúce. Tak, ako sú 
príťaž livé a vzrušujúce Diamondove knihy. Preto nemá me radi len sex, ale aj Diamonda. 
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* situá cia je č asto komplikovanejšia; u ž ien dochá dza k ná hodnej inaktivá cii jedného 
z chromozómov X, č o vedie k alternatívnym scená rom.  
 
**existujú aj mutá cie, ktoré sa fenotypicky prejavia aj v prípade, ž e má  bunka na 
pá rovom chromozóme k dispozícii normá lnu kópiu génu. Takéto mutované formy génov 
sú označ ované ako dominantné (na rozdiel od recesívnych popísaných v texte). 
V takomto prípade sú postihnutí všetci nositelia mutá cie. 
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