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Od velikega odkritja človeškega genoma in genske re-
volucije ter nastanka genskega inženiringa je v javnosti 
razširjeno prepričanje, da posamezni geni neposredno 
vplivajao na naš videz, vedenje in zdravje. Tako naj bi 
imeli gene za barvo oči, inteligentnost, sramežljivost, 
spolno usmerjenost, debelost in še vse stalo, tudi na pri-
mer za kriminal in terorizem. Ti pogledi se pogosto še 
okrepijo ob dopovedovanju neoliberalnih in desničar-
skih politikov, ki poskušajo vso odgovornost od zdravja 
do poklicne kariere naložiti posamezniku in s tem izni-
čiti vpliv ter odgovornost okolja in družbenih odnosov. 

Eva Jablonka in Marion Lamb sta s svojim razi-
skovalnim delom te poenostavljane poglede na vpliv 
genov precej zamajale. Zgornje napačne predstave o 
pomenu genov naj bi nastale iz odkritij monogenskih 
bolezni, pri katerih oseba z okvarjenim genom zboli 
ne glede na okolje in na to kakšne ima druge gene. 
A to naj bi veljalo le za 2 % bolezni, ki imajo genske 
vzroke. Pri vseh ostalih 98 % bolezni z genskim ozad-
jem na razvoj bolezni vplivajo številni geni in razmere 
v okolju, v katerem se oseba razvija in živi. 

Da bi lažje razumeli ta zapleteni sovpliv genov pri ra-
zvoju osebka, sta raziskovalki uporabili model, ki ga je 
v petdesetih letih razvil embriolog in genetik Conrad 
Waddington. 

“Wadington je predstavil razvoj organizma kot zaple-
teno pokrajino grebenov in razvejanih dolin, ki se spu-
ščajo z visoke planote. Na tej “epigenetski pokrajini”, kot 
jo je poimenoval, planota predstavlja začetno stanje oplo-
jenega jajčeca, doline pa ontogenetske poti, ki vodijo do 

posameznega končnega stanja (določenega dela jajčeca), 
na primer delujočega očesa, možganov ali srca.” (Jablon-
ka in Lamb, 2009, str. 60)

To prikazuje slika 1 (Jablonka in Lamb, 2009, str. 61).
Slika 2 prikazuje kaj “pokrajino” oblikuje (Jablonka in 

Lamb, 2009, str. 61).
“Pod epigentsko pokrajino se skriva zapleteni sistem 

medsebojnih vplivov. Klini v tleh predstavljajo gene, 
nanje pripete vrvice pa kemijske proizvode posameznih 
genov. Če na primer vzamemo eno od dolin in si jo raz-
lagamo kot razvoj normalnega, delujočega srca, je jasno, 
da je ontogenetski razvoj odvisen od medsebojnih vpli-
vov številnih genov (klini) in njihovih proizvodov (na-
penjalne vrvice).” …” Spremembe v genih (klinih) in 
okoliščine, ki vplivajo na medsebojne učinke posameznih 
genov (napenjalne vrvice in njihive povezave) vplivajo 
na obliko epigenetske pokrajine in končnega fenotipa.” 
(Jablonka in Lamb, 2009, str. 60)

Kljub dokaj jasnim ponazoritvam in dokazom, da naj-
večkrat sploh ni jasno, ali je zaporedje DNA vzročno po-
vezano z lastnostjo in da je praviloma zelo jasno razloženo, 
da določeni gen ni niti zadosten niti nujen pogoj za razvoj 
določene lastnosti, se v medijih vedno znova pojavljajo 
novice o genih za homoseksualnost, pustolovstvo ali re-
ligioznost ter da je mogoče na osnovi DNA napovedati 
zarodkovo prihodnost, kar že meji na gensko astrologijo.
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Ali res geni določajo vse, 
kar se z nami dogaja?

Slika 1: Del epigenetske pokrajine Slika 2: Zapleten sistem medsebojnih vplivov


