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Jan Kristek

Skupinová dědičnost


Kdysi jsem napsal článek Hormony, rakovina a autodestrukce organismu, který byl otištěn ve Vesmíru 4/1997, kde jsem se dotkl možnosti, že nedostatek sexu u mužů spouští autodestruktivní procesy v jejich organismu. Tato dispozice k autodestrukci je s největší pravděpodobností geneticky zakódována, a jde o ten typ genetické informace, který rozhodně není výhodný pro svého nositele.
Dnes bych chtěl tak trochu navázat na tento svůj článek, ale také uvést pár příkladů něčeho, co bych nazval skupinovou dědičností. Stále znovu a znovu narážím na onu zdegenerovanou formu teorie sobeckého genu, která často končí až přímým opěvováním sobeckosti. Přitom, pokud jsem dobře porozuměl, původní teorie sobeckého genu pojednává o tom, že za jistých okolností se mohou v populaci šířit geny, které nesou vlastnosti  škodlivé svému nositeli, případně i celé populaci. Jelikož se tyto geny šíří na úkor svých nositelů či celé populace, nazývají se obrazně sobeckými, třebaže gen může být těžko sobecký, a snad ani nemusím připomínat, že tato sobeckost má těžko něco společného se sobeckostí nositele tohoto genu.

Chci popsat několik méně známých příkladů toho typu dědičnosti, kdy geneticky kódované vlastnosti jsou na škodu svému nositeli, ale mohou být prospěšné skupině.
Jako notoricky známý příklad takové dědičnosti se obvykle uvádí altruismus – typické chování, ze kterého nemá prospěch sám altruisticky se chovající jedinec, ale skupina, jejíž je součástí. Tato skupina tak může být zvýhodněna oproti jiným skupinám, ve kterých je altruismu méně, a tak může snáze přežít – a spolu s ní i geny určující dispozice k altruismu, i když u ostatních jedinců skupiny může jít v dané době opravdu pouze o dispozice –  v latentní formě.
Dalším takovým příkladem může být světlejší srst, „zrcátka“ na zadku některých sudokopytníků. Ta sice pomáhají v orientaci dalším kusům stáda, kteří běží ve tmě za takto vybaveným jedincem, ale ne jedinci samotnému. Ten se díky tomu, že je viditelnější, může dokonce stát snadnější kořistí šelem. Za jistých okolností však zřejmě klady převáží zápory, skupiny s takovýmito jedinci jsou úspěšnější, a tak se toto uzpůsobení v populaci šíří.

Nechci však popisovat příklady u zvířat, kterých by se jistě našlo nespočet, ale které by pro svou odtažitost stejně většině lidí moc neřekly. Chci popsat případy týkající se přímo lidského druhu.
	Takovým nejtypičtějším případem u lidí je podle všeho sklon k plešatosti u mužů (který je součástí zmíněného autodestruktivního mechanismu). Tento sklon totiž  není dědičný v pravém slova smyslu. Dědičné mohou být pouze predispozice, proces sám se spouští při nedostatku sexu.
Když se podíváme na situaci u člověku nejpříbuznějšího živočišného druhu, u šimpanzů bonobo, kde samice odmítají násilné a majetnické samce, vidíme, že sklon k plešatosti mohl být svého času i funkční. Podobně jako u šimpanzů bonobo, samice  hominidů (či ženy) odmítaly násilné a majetnické samce, ti pak z nedostatku sexu zplešatěli, a pleš tak byla varovným poznávacím znamením jejich agresivity, které je pomáhalo vyřadit z dalšího genetického procesu. (Kromě plešatění se u těchto samců nastartoval i autodestruktivní proces, který jim mimo jiné výrazně zkrátil věk, čímž se zkrátila doba jejich pobytu ve skupině.) Ty skupiny, ve kterých žili jedinci s větším sklonem k plešatosti v případě nedostatku sexu, byly zvýhodněny, protože bylo snazší eliminovat agresívní a majetnické jedince, tím brzdit agresivitu ve skupině, a proto se tento sklon tak všeobecně rozšířil.
…V dnešní době, kdy jsou za znak mužství naopak považovány agresivita a holá hlava, tento mechanismus již samozřejmě není funkční. Naopak je spíše kofunkční - dnes jsou autodestruktivním procesem ve větší míře postiženi právě neagresivní jedinci, což v konečném důsledku vede ke všeobecnému růstu agresivity.

Děděné vlastnosti tohoto typu se nemusejí týkat pouze fyzického těla, ale i psychických dispozic. Takovým příkladem může být odpor mezi sourozenci. Skupiny, kde se vyskytuje odpor mezi sourozenci, který brání incestu, jsou v důsledku toho geneticky zdravější, a proto mohou být vývojově úspěšnější.
 Pokud je však tato, za jistých okolností užitečná vlastnost posílena zkrácením dříve dost dlouhého věkového odstupu mezi dětmi, a pokud jsou děti navíc ještě k tomu vychovávány v ponorce zvané nukleární rodina, bez kontaktu s jinými dětmi, odpor mezi sourozenci se logicky prohloubí nad únosnou mez a vzniká „sourozenecký problém“.

Podobně mohou fungovat i sklony k mezigeneračním konfliktům. (I když zde zřejmě bude působit více vlivů.) Ty sice mohou také zabraňovat incestu, ale když přerostou určitou mez a zabraňují přenosu i jiných než genetických informací, je to opět špatné.
Také v důsledku těchto sklonů k mezigeneračním konfliktům je pro přežití populace nezbytný vhodný poměr starších a mladších jedinců. Pokud počet mladších převáží, budou v takové míře odmítat přijmout informace poskytované jim starší generací, že nebude možná kontinuita kultury.
I když nemusí jít vždy jenom o početní poměr. Dnes již existují i jiné prostředky, kterými lze kontakt mezi generacemi omezit. …Stačí si povšimnout současné situace, kdy je mládež v podstatě zcela vychovávána reklamou a propagandou, a vliv rodičů (ale i všech jiných „reálných“ osob) je zcela zanedbatelný.
Jelikož dříve byl poměr starší a mladší generace velmi důležitý, skupiny které se přemnožily, obvykle vyhynuly. Přežívaly naopak právě ty skupiny, ve kterých existovala znalost antikoncepce, kde byla nižší plodnost, případně kde se častěji vyskytovala neplodnost, ale také skupiny, které byly celkově asexuálnější, nebo i takové, kde byl vyšší výskyt asexuálních nebo homosexuálních jedinců, prostě skupiny, ve kterých se vyskytovalo cokoli, co mohlo nějakým způsobem bránit přemnožení. Asexuální skupiny samozřejmě spolu s problémy, které z asexuality vyplývají. …Je logické, že zákazem potratů a antikoncepce jsou zvýhodněny ty skupiny, ve kterých je větší výskyt ostatních variant omezení plodnosti…

Jelikož člověk je původně, podobně jako jeho primátí předci, tvorem společenským a to nejen v obvykle úzce chápaném smyslu, ale i ve smyslu sexuálním, můžeme očekávat, že pokud se od tohoto předurčení odchýlí, vyskytnou se nějaké problémy. A opravdu, pokud není pánevní oblast dostatečně prokrvována intenzívním sexuálním životem, dochází například ke vzniku hemoroidů nebo k problémům s prostatou.
Dědičné sklony k těmto problémům nejsou bez pochyb, když se projeví, pro jedince něčím příjemným, na druhou stranu však v minulosti výskyt takto postižených jedinců znevýhodňoval skupiny, ve kterých začala společenskost upadat.
Tyto skutečnosti možná vysvětlují i často diskutovanou záhadu, proč lidem během vývoje úplně nezmizelo, dle všeobecného mínění, zcela zbytečné rudimentální slepé střevo. Možná nezmizelo právě proto, že zánět slepého střeva také častěji postihoval jedince nežijící dostatečně intenzívně po sexuální stránce (a tedy s nedostatečně prokrvovanou pánevní oblastí), a tak existence tohoto nebezpečného přívěsku také pomáhala „rozlišovat“ na skupiny více společenské a méně společenské a de facto zvýhodňovala skupiny více společenské.

Všechny sklony k těmto a podobným problémům tedy pomáhaly třídit lidskou populaci, odstraňovat nevhodné jedince a nevhodné skupiny, udržovat „zdravé jádro“.
A podobnou funkci jistě má i mnoho dalších nemocí. Vždyť nemocí souvisejících s nedostatkem sexu je tolik, že to dalo vznik možná poněkud zjednodušující definici, že nemoci se dělí na nemoci z nedostatku sexu a na nemoci pohlavní, ale ty jsou většinou také z nedostatku sexu…

Většina lidí se dnes zcela jistě opájí představou, jaké by to bylo krásné, kdyby žádná degenerativní onemocnění a nemoci neexistovaly, doufají v zázraky lékařské vědy, které je přece jistě všechny odstraní.
Imunita vůči všem nemocem by jistě byla krásná věc – až na to, že by mohla dát zapomenout na to, jakým směrem by se asi měl vývoj ubírat. Možná můžeme mluvit o štěstí, že, přes všechny lékařské pokroky, čím víc se lidský vývoj vzdaluje svému původnímu směru, tím důrazněji je lidem připomínáno, že asi něco není v pořádku.
Stále se všeobecně příliš ignoruje skutečnost, že ten směr vývoje člověka, který vyhovoval po miliony let, by s největší pravděpodobností mohl vyhovovat ještě po nějakou dobu, a pravděpodobně po delší dobu, než na jakou můžeme odhadovat další trvání této, z evolučního hlediska, jepičí civilizace. To, že se takový vývoj momentálně nehodí do krámu dnešní zcela umělé společenské konstrukce, ještě tak moc neznamená.
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