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Jednym z warunków ewolucji na drodze doboru naturalnego jest:

(  ) dziedziczenie cech wpływających na całożyciowy sukces 

reprodukcyjny

(  ) średni całożyciowy sukces reprodukcyjny w czasie t+1 mniejszy niż 

w czasie t

(  ) brak zachodzenia na siebie pokoleń

(  ) dziedziczenie korzystnych cech nabytych w ciągu życia osobnika





mutacja w genie Agouti







Następne pokolenie



Następne pokolenie

Mutacja w genie Agouti zmniejsza dostosowanie osobników

(szansę na przekazanie genów do kolejnego pokolenia)







Następne pokolenie



Kilka pokoleń



Kilka pokoleń

Mutacja w genie Agouti pozwala na adaptację

do nowego środowiska



Ewolucja oporności na 

antybiotyki u bakterii
• Przed wprowadzeniem 

antybiotyków, 

30% zgonów w USA 

powodowanych przez 

infekcje bakteryjne

• Od odkrycia penicyliny 

(1928) na rynek 

wprowadzono 

kilkanaście klas 

antybiotyków

• Z czasem bakterie 

uzyskują na drodze 

ewolucji oporność na 

każdy z nich

Liczba wykrytych wariantów enzymów 

bakterii rozkładających antybiotyki z 

grupy β-laktamów (przeciw bakteriom 

gram-ujemnym, np. Salmonella 

enterica, and Klebsiella pneumoniae)

Davies J, Davies D, Microbiol Mol Biol Rev. 2010 74: 417–433.



Ewolucja oporności na 

antybiotyki u bakterii

www.npr.org/sections/health-shots/2016/09/08/492965889/watch-bacteria-

invade-antibiotics-and-transform-into-superbugs

Ewolucja na drodze 

doboru naturalnego

• Dobór: warianty 

najlepiej rosnące 

wypierają inne 

• Zmienność 

dziedziczna: losowe 

mutacje



Mutacje białek antygenowych pomagają uniknąć odpowiedzi 

specyficznej

Co kilka lat populacje ludzkie są 

atakowane przez nowe szczepy 

wirusa grypy, które nagromadziły 

mutacje pozwalające uniknąć 

rozpoznania przez limfocyty pamięci 

immunologicznej

Plotkin et al. 2023 

www.pnas.orgcgidoi10.1073pnas.082110799



Dzięki postępom medycyny śmiertelność w wieku przedreprodukcyjnym

szybko spada

https://ourworldindata.org/

Czy dobór naturalny działa na ludzi? 

W jakim kierunku ewoluujemy?



Dobór na ludzkie cechy osobowości 

• Standardowe badanie 

psychologiczne, 30tys 

mieszkańców USA

• Osoby bardziej ekstrawertyczne, 

mniej obowiązkowe i mniej 

otwarte na doświadczenia mają 

więcej dzieci i wnuków

Cechy osobowościowe 

są w pewnym stopniu 

dziedziczne (Vervij et al. 

2012)



W przeciwieństwie do populacji leśnych, 

namiotniki trzmieliniaczki Yponomeuta

cagnagella żyjące w mieście unikają światła 

Krzyżaki mostowe Larinioides sclopetarius

w mieście budują pajęczyny w pobliżu 

latarni (Heiling, A. 1999 BES)

Ewolucja w mieście

Wikipedia.pl



Przykłady pytań, na które odpowiada 

biologia ewolucyjna

• Np. dlaczego się starzejemy?

• Czy ludzie wciąż ewoluują i w jakim kierunku?

• Dlaczego rozmnażanie płciowe dominuje pomimo 

kosztów? 

• Dlaczego kazirodztwo jest szkodliwe?

• Dlaczego organizmy zmieniają płeć?

• Dlaczego samce są częściej kolorowe niż samice?

• W jakich warunkach mikroorganizmy stają się 

śmiercionośne?



„Nothing in biology makes sense except in 

the light of evolution”

Theodosius Dobzhansky

„Biologia nabiera sensu dopiero w świetle ewolucji”



Przed Darwinem

• 1735: Linneusz opracował hierarchiczną taksonomię na zasadzie 

pokrewieństwa odzwierciedlającego „projekt Stwórcy”

• Georges Cuvier (1769-1832), udokumentował przy pomocy 

szczegółowych studiów anatomicznych, że wiele gatunków kopalnych 

wyginęło

• 1809 Filozofia zoologii 

Lamarcka: uznawał, ze 

organizmy powstały 

spontanicznie z materii 

nieożywionej i ewoluują: zmiany 

nabyte na skutek używania 

narządów przekazywane 

kolejnym pokoleniom; „drabina 

życia” odzwierciedla długość 

ewolucji



Karol Darwin

• Podróż na Beagle (1832-35): różne formy 

przedrzeźniacza galapagoskiego występujące 

na różnych wyspach archipelagu; 

podobieństwa między kopalnymi a 

współczesnymi, południowoamerykańskimi 

ssakami

• Praca Thomasa Malthusa: wzrost populacji 

ludzkiej szybszy, niż produkcja żywności



• 1858 - Darwin otrzymuje maszynopis Alfreda 

Wallace’a, który niezależnie sformułował teorię 

doboru naturalnego

• 1859 - publikacja O powstaniu gatunków drogą 

doboru naturalnego

• 1930te – Fisher, Haldane, Wright: genetyka 

populacji łączy genetykę i teorię doboru 

naturalnego



• Wszystkie organizmy wywodzą się od jednej pierwotnej 

formy, powstały ze wspólnego przodka na drodze 

ewolucji

• Mechanizmem zmian ewolucyjnych, odpowiedzialnym za 

powstanie przystosowań (adaptacji)  jest dobór 

naturalny. 

• Dobór naturalny jest konsekwencją zróżnicowanego 

przeżywania i reprodukcji osobników różniących się 

cechami dziedzicznymi



Rycina Darwina przedstawiająca przebieg ewolucji



„Sama teoria Darwina jeszcze za jego 

życia była modyfikowana, podawano 

kolejne fakty, które ją kwestionowały. 

To w zasadzie luźna koncepcja 

niewierzącego starszego pana, który 

tak właśnie widział świat.” 

„Mam przekonanie, że to pomyłka, 

którą zalegalizowano jako 

obowiązującą prawdę. Dla mnie to 

opowieść o charakterze literackim, 

mogłaby np. stać się kanwą filmu 

science fiction.”

Mirosław Orzechowski, polityk LPR, 

wiceminister edukacji w rządzie 

Jarosława Kaczyńskiego.

Ewolucja: teoria czy fakt?



Ewolucja: fakt tłumaczony przez teorię 

doboru naturalnego

• Teoria: system, którego twierdzenia uważane są za 

ogólnie działające prawa, zasady lub przyczyny znanych 

lub obserwowanych zjawisk (Słownik Oksfordzki)

• Fakty:

- udokumentowane zmiany form życia w materiale 

kopalnym

- homologie świadczące o wspólnym pochodzeniu

- obserwacje ewolucji w czasie rzeczywistym

- zgodność przewidywań teorii doboru naturalnego z 

obserwacjami



• Formy kopalne różne od 

współczesnych

• Datowanie skał umożliwia częściowe 

odtworzenie historii ewolucji



Skały i określanie ich wieku

• Wiek skał magmowych 
szacuje się 
radioiztopowo,

Izotop   Prod.   t1/2 (lata)

rozpadu 

Ur238 -> Pb-206 4.50 x 109

Ur235 -> Pb207  7.04 x 107

K-40  -> Ar-40  1.25 x 109

• Skamieniałości znajdują się w skałach osadowych, 
datuje się ograniczające je skały magmowe



• W latach 60-tych zaobserwowano że 

dywergencja sekwencji białek wzrasta 

liniowo wraz z czasem dywergencji 

taksonów oznaczonym z danych 

kopalnych – zegar molekularny

• Różne geny ewoluują w różnym tempie 

u różnych organizmów – potrzeba 

kalibracji w oparciu o datowane próby 

kopalne

• Tempo zmian nie zawsze stałe, ale 

można sprawdzić, porównując je między 

kilkoma liniami

Zegar molekularny: różnice w 

sekwencjach białek i nukleotydów mogą 

także służyć do oceny czasu 

dywergencji (od rozdzielenia się linii 

filogenetycznych)



Zmiany w historii życia na ziemi 

były drastyczne: okresy 

geologiczne wyróżniono na 

podstawie skamieniałości

Można wyróżnić fauny 

charakterystyczne dla 

poszczególnych er

Skamieniałości powstają tylko w 

pewnych warunkach –

większość organizmów nie 

pozostawia śladów kopalnych



• w historii ziemi opisano wielkie wymierania

• Po wymieraniu: gwałtowne powstawanie nowych taksonów 

– zmiana fauny

Pod koniec Permu wymarło ponad 60% rodzin i ponad 

90% gatunków organizmów morskich

przyczyną prawdopodobnie gigantyczne erupcje 

wulkaniczne na Syberii



Szóste wymianie epoki antropocenu

• Tempo utraty gatunków jest 

porównywalne z wielkimi wymieraniami

(100 razy szybsze niż w pozostałych 

okresach) S. L. Pimm et al., Science, 344, 

1246752 (2014); G. Ceballos et al., Sci. Adv. 

1, e1400253 (2015).

• Na odtworzenie bioróżnorodności  przez 

ewolucję trzeba milionów lat, i miejsca 

na ziemi!

• Ekspansja rolnictwa

• Wycinanie lasów

• Nadmierna eksploatacja (np. łowisk)

• Gatunki inwazyjne
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Hoffmann i in. 2010 Science



Zmiany temperatury powierzchni Ziemi w ostatnich 11,5 tys. lat. 

(Marcott 2013).

A może być jeszcze 

gorzej (także z 

nami) w wyniku 

antropogenicznego 

ocieplenia klimatu

Obecne ocieplenie 

znacznie przekracza 

naturalne wahania 

związane z cyklami 

orbitalnymi ziemi (cykl 

Milankovica)

http://dx.doi.org/10.1126/science.1228026


• Satelity pokazują, że w kosmos ucieka coraz mniej energii niesionej przez fale o 

długościach absorbowanych przez gazy cieplarniane.

• Pomiary meteorologiczne wskazują, że rośnie ilość energii powracającej z atmosfery 

do powierzchni planety.

• Wskutek wzrostu stężenia CO2 w powietrzu powinna ocieplać się niższa warstwa 

atmosfery (troposfera), ale ochładzać wyższa (stratosfera). I to właśnie obserwują 

satelity i balony meteorologiczne.

• Trend ocieplenia wyraźniejszy jest nocą, co wskazuje, że za wzrost temperatur 

odpowiadają gazy cieplarniane (działające 24 godziny na dobę), a nie Słońce 

(aktywne w dzień).

za globalne ocieplenie odpowiada wzrost stężenia 

gazów cieplarnianych, a nie zmiany aktywności 

słońca
https://naukaoklimacie.pl

https://naukaoklimacie.pl/


W tkankach roślin (źródło 

kopalin) jest proporcjonalnie 

więcej 12C względem 13C niż w 

materii nieożywionej

https://naukaoklimacie.pl

Koncentracja 

dwutlenku węgla 

rośnie w związku ze 

spalaniem kopalin

https://naukaoklimacie.pl/


Historia życia w danych kopalnych

• Ziemia powstała ok 4.5 mld lat temu

• Do ok. 4 mld lat temu brak było warunków 

o rozwoju życia

• Pierwsze ślady życia 3.6-3.8 mld lat temu: 

„chemiczne skamieniałości”:

– kerogen – „niedojrzała ropa”), być może ślady 

komórek 

– stromatolity - formacje skalne złożone z cienkich 

lamin węglanu wapnia wytrąconego z wody 

morskiej jako efekt uboczny życia sinic



Pierwsze formy życia nie pozostawiły po sobie 

śladów

Zdolność do samoodtwarzania (dziedziczność) jest 

podstawową cechą życia

Jak powstało życie = „w jaki sposób w chemicznym 

środowisku pierwotnej Ziemi powstały byty 

charakteryzujące się dziedzicznością i zmiennością” 

(Maynard-Smith i Szathmary)



Eksperyment Stanleya Millera – synteza prebiotyczna

w silnie redukującej atmosferze 

składającej się z H2, CH4, NH3

powstają aminokwasy, cukry, zasady 

azotowe

jednak pierwotna atmosfera 

prawdopodobnie dużo CO2 i N2

związki organiczne powstają trudniej

Synteza związków organicznych 

mogły zachodzić w źródłach 

hydrotermalnych na dnie oceanów 

lub na powierzchni skał omywanych 

przez pierwotny ocean

De Duve: świat tioestrowy: tioestry

(R’-COOH) mogły łatwo powstawać 

w „pierwotnej zupie” i dać początek 

pierwotnemu metabolizmowi



RNA może przyjmować skomplikowane formy drugo i trzeciorzędowe 

i pełnić funkcje enzymów (tzw. rybozymy, Cech i Altman); niektóre 

koenzymy (NAD+, FAD) są pochodnymi rybonukleotydów; 

DNA nie jest zdolne do replikacji bez enzymów 

białkowych; być może pierwsze replikatory tworzyły 

się z RNA 



Alternatywa:

Stosunkowo łatwe od uzyskania oligopeptydy, np. Ser-His, Gly-Gly, Gly-Gly-Gly

też mogą katalizować powstawanie polipeptydów i polinukleotydów



Z pojawieniem się replikatorów, 

zaczęła się ewolucja na drodze 

doboru naturalnego

Powstanie organizmów, czyli 

replikatorów w komórkach: 

• Bardziej efektywne powielanie 

(wysokie stężenie substratów)

• Dobór faworyzuje  

„zrównoważoną” liczebność 

replikatorów = optymalny 

metabolizm

• Chromosomy zapewniają 

utrwalenie optymalnych 

zestawów replikatorów



Dla zainteresowanych: 

Prof. Jack  Szostak – wykłady nt. „origin of life” dostępne np. 

na YouTube



Związki pokrewieństwa (filogenezę) 

odtwarza się na podstawie homologii

Homologie – podobieństwa 

odziedziczone po wspólnym przodku

Homoplazje – podobieństwa powstałe 

niezależnie, nie odziedziczone po 

wspólnym przodku: konwergencje 

(analogie), paralelizmy, rewersje



Homologie: w trakcie ewolucji organy mogą zmieniać swoją 

funkcję



Homologie 

potwierdzają, ze 

ewolucja zachodzi na 

zasadzie modyfikacji 

zastanych struktur



• Grupa monofiletyczna – wywodząca się od wspólnego 

przodka

• Cechy pierwotne (ancestralne, plezjomorficzne)

• Cechy pochodne (apomorficzne)

• Apomorfie dzielone w obrębie grupy monofiletycznej: 

synapomorfie



Odtwarzanie filogenezy opiera się na synapomofiach

• Grupa monofiletyczna – wywodząca się od wspólnego 

przodka

• Cechy pierwotne (ancestralne, plezjomorficzne)

• Cechy pochodne (apomorficzne)

• Apomorfie dzielone w obrębie grupy monofiletycznej: 

synapomorfie



Zasada oszczędności (parysmonii): filogenezę odtwarzamy 

przy założeniu najmniejszej możliwej liczbie zmian 

ewolucyjnych



Współcześnie do odtwarzania filogenezy najczęściej używa się 

sekwencji DNA



Drzewo życia zrekonstruowano głównie w oparciu o sekwencje 

rybosomalnego DNA 



Filogenezy oparte na morfologii i molekularne 

umieszczone na skali czasu (datowanie skał, 

zegar molekularny) potwierdzają 

przewidywania teorii ewolucji



1932: odkrycie rybobpłaza

(Inchtyostega)

1933: okrycie Acanthostegi

2004:  odkrycie Tiktaalika

(„wielka ryba słodkowodna”) 

Tiktaalik roseae:  
• szyja

• oczy i nozdrza na wierzchu 

płaskiej głowy

• kości płetw piersiowych i 

brzusznych silnie zbudowane

• masywne żebra

360 mln

390 mln

375 mln

Ewolucja czworonogów z ryb 

mięśniopłetwych

Teoria ewolucji przewiduje istnienie form 

przejściowych: przewidywanie to zostało 

wielokrotnie potwierdzone po opublikowaniu teorii 

Darwina



Pierzaste dinozaury z Liaoning

zawierają wiele form pośrednich 

prowadzących do ptaków

Sinosauropteryx

pokryty był 

puchem 



Teoria ewolucji przewiduje, że podobne środowiska życia 

będzie prowadzić do  podobnych przystosowań u odległych 

filogenetycznie organizmów, jednak przy użyciu różnych 

rozwiązań, co wynika z historii filogenetycznej

Przykłady konwergencji 

są zgodne z tym 

przewidywaniem



E. O. Wilson i wsp. 

(1967) przewidzieli, 

opierając się na 

cechach prymitywnych 

mrówek współczesnych 

i spokrewnionych z nimi 

os, jakie cechy miał ich 

wspólny przodek

Znaleziony kilka lat 

później w bursztynie 

okaz mrówki z okresu 

kredy miał niemal 

wszystkie przewidziane 

cechy

Pogląd, że teoria 

ewolucji jest nauką 

historyczną, ponieważ 

nie tworzy testowalnych 

przewidywań, błędny!



Ewolucję da się obserwować: Darwin zwrócił uwagę, że 

selekcja hodowlana może spowodować różnicującą 

ewolucję fenotypów



Po 60 transferach drożdży:

• Powtarzalna ewolucja 

wielokomórkowości na 

drodze adhezji komórek 

macierzystych i potomnych

• Ewolucja rozmnażania 

przez propagule

• Ewolucja cykli życiowych: 

rozmnażanie po osiągnięciu 

krytycznego rozmiaru

Boraas i in. 1998: 

w obecności 

orzęsków ewoluują 

8-komórkowe 

agregaty Chlorella



Przykłady ewolucji związanej z działalnością 

człowieka

• Ewolucja oporności na antybiotyki

• Ewolucja oporności na pestycydy

Odporność na warfarynę u szczurów – kilka wariatów genu 

KORC1 zapewnia odporność na ten pestycyd



• Adaptacje: cechy pozwalające organizmom 

przystosować się do środowiska i warunków 

życia

• Darwin/Wallace: mechanizmem powstawania 

adaptacji jest dobór naturalny



•Zróżnicowane przeżywanie i reprodukcja

• Zmienność

•Dziedziczność

Warunki ewolucji na drodze doboru 

naturalnego:



•Zróżnicowane przeżywanie i reprodukcja
Thomas Malthusa, Principle of Population (1798): zwierzęta wydają 

na świat dużo więcej potomstwa niż przeżywa

•Zmienność

•Dziedziczność



„Przeżywanie najstosowniejszego (survival of the fittest)” –

mylące, sukces w doborze naturalnym zależy także od tempa 

reprodukcji

Dostosowanie (fitness) 

Przy nie zachodzących na siebie pokoleniach

R=BS (B, rozrodczość; S, prawdopodobieństwo przeżycia)

Przy zachodzących pokoleniach i ograniczonej pojemności 

środowiska: parametr maltuzjański r

dN/dt = (b - d)N = rN

gdzie

b – liczba urodzin/osobnika

/jednostkę czasu

d – prawdopodobieństwo śmierci



•Zróżnicowane przeżywanie i reprodukcja
Thomas Malthusa, Principle of Population (1798): zwierzęta wydają 

na świat dużo więcej potomstwa niż przeżywa

•Zmienność
Aby miał miejsce dobór (selekcja), zróżnicowanie przeżywania i 

reprodukcji musi być nielosowe w odniesieniu do cech fenotypowych

•Dziedziczność



Grant 1986

Dobór na wielkość dzioba o darwinki czarnej (Geospiza fortis)



Seeing this gradation and diversity of structure in one small, intimately related 

group of birds, one might really fancy that from an original paucity of birds in this 

archipelago, one species had been taken and modified for different ends (Darwin 

1845)



Dobór
kierunkowy stabilizujący rozrywający



•Zróżnicowane przeżywanie i reprodukcja
Thomas Malthusa, Principle of Population (1798): zwierzęta wydają 

na świat dużo więcej potomstwa niż przeżywa

•Zmienność
Aby miał miejsce dobór (selekcja), zróżnicowanie przeżywania i 

reprodukcji musi być nielosowe w odniesieniu do cech fenotypowych

•Dziedziczność
Aby dobór prowadziła do zmian ewolucyjnych i adaptacji, zmienność 

cech fenotypowych musi mieć podłoże genetyczne



zmienność genetyczna jest podstawą trwałych 

zmian adaptacyjnych na drodze doboru

• zmienność sekwencji kodujących białka

• zmienność sekwencji regulujących ekspresję

• zmienność liczby kopii genów (CNV)

• zmienność epigenetyczna?



Oszacowania tempa mutacji

• Choć tempo mutacji na pozycję 

nukleotydową jest niskie,

tempo w jakim wytwarzają 

zmienność w skali całego 

genomu jest znaczne

• W populacjach o wielkiej 

liczebności każda możliwa 

mutacja pojawia się często!



Losowość mutacji:

• choć można przewidzieć prawdopodobieństwo, że pewna mutacja 
wystąpi, nie da się przewidzieć, która z wielu kopii genu (czyli u 
którego osobnika) zmutuje. 

• na szansę wystąpienia określonej mutacji nie wpływa to, czy 
organizm znajduje się w środowisku, w którym ta mutacja byłaby 
korzystna (większość mutacji jest szkodliwa).

ale

• różne typy mutacji pojawiają się z różnym tempem, np. tranzycje (A 
↔ G, C ↔ T) częstsze niż transwersje (puryny  ↔ pirymidyny); 
preferencyjna metylacja cytozyny w ssaczych sekwencjach CpG
prowadzi często do tranzycji C->T

• regiony genomu różnią się znacznie tempem, czyli 
prawdopodobieństwem wystąpienia mutacji (np. sekwencje 
powtarzalne mutują szybciej)

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Deamination_5-Methylcytosine_to_Thymine.svg


Dziedziczność objawia się 

podobieństwem pomiędzy 

krewnymi

Odziedziczalność (h2) opisuje w 

skali od 0 do 1, jaką proporcję 

zmienności fenotypowej można 

przypisać zmienności 

genetycznej



VP = VG +VE

VP- wariancja fenotypowa  

VG- wariancja genetyczna: wariancja wartości genotypowych 

Odziedziczalność: h2 = VG/VP

Vp = ∑(wartość cechy - średnia)2



Odziedziczalność determinuje 

odpowiedź na dobór

R = Sh2

Odpowiedź na dobór na wysokość 

dzioba u darwinki czarnej Geospiza fortis

dobrze zgadzała się z przewidywaniami 

(za Roff 1997 i Grant i Grant 1989)

R -odpowiedź na selekcję 

(zmiana wartości cechy w 

odpowiedzi na selekcję)

S – różnica selekcyjna (różnica 

między średnią wartością cechy 

u osobników selekcjonowanych, 

a średnią w populacji)

S



Gupik Poecilia reticulata

Szacowanie odziedziczalności z odpowiedzi na dobór:

h2=R/S

R – odpowiedź na selekcję, czyli różnica w wartości 

cechy między pokoleniami (Δž)

S – różnica selekcyjna, czyli różnica w wartości cechy 

między średnią dla populacji a średnią dla osobników 

wyselekcjonowanych

Δž = h2*S
Houde 1994



Szacowanie odziedziczalności:

h2= b, gdzie b – nachylenie krzywej regresji wartości cechy 

potomstwa na wartość cechy rodziców (pod warunkiem braku 

korelacji środowisk rodziców i potomstwa)

U darwinki czarnej 

odziedziczalność wysokości dzioba

oszacowano na 0.51 (Keller et al. 

2001)



Inne metody szacowania odziedziczalności

• Regresja wartości cech fenotypowych na rodowód (Animal
Model)

• Porównanie bliźniąt jednojajowych i dwujajowych



Cechy historii 

życiowych (czas 

rozwoju, 

przeżywalność, 

płodność itp.)

Cechy 

behawioralne

Cechy 

morfologiczne

Drosophia 0.12 0.18 0.32

Inne gatunki 0.26 0.30 0.46

Odziedziczalności różnych cech u gatunków dzikich 

wskazują, że większość cech może odpowiadać na 

dobór



Ewolucja cech nowych i 

złożonych

„Przypuszczenie, że oko ze wszystkimi niezrównanymi jego urządzeniami 

dla nastawiania ogniskowej na rozmaite odległości, dla dopuszczania 

rozmaitych ilości światła oraz dla poprawiania sferycznej i chromatycznej 

aberracji mogło zostać utworzone drogą naturalnego doboru, wydaje się ― 

zgadzam się z tym otwarcie ― w najwyższym stopniu niedorzeczne…”

Darwin „O powstawaniu gatunków..”



• Kreacjoniści: cechy złożone musiały zostać 
„zaprojektowane” przez stwórcę

• Saltacjoniści: nowe cechy musiały powstać na 
drodze „makromutacji” (hopeful monsters, R. 
Goldschmidt) 

• Darwiniści: cechy złożone mogą ewoluować 
stopniowo (choć mutacje o znaczniejszych 
efektach mogą także odgrywać rolę); każdy 
krok ewolucyjny może poprawiać działanie 
cechy



Geny homeotyczne kodują 

czynniki transkrypcyjne 

zawierające homeodomenę;  

kierują rozwojem zwierząt 

wielokomórkowych

Zduplikowane paralogi

kierują rozwojem różnych 

segmentów (rejonów) ciała

Mutacje prowadzą do zmian 

typu segmentu (np. 

Ultrabithorax, Ubx)

Np. różnice w ekspresji 

genów kontrolowanych przez 

Ubx odpowiadają za różnice 

w budowie 2giej pary 

skrzydeł much i motyli



Kooptacja szlaków rozwojowych w ewolucji nowych cech 

Kooptacja genów kompleksu Hoxa w ewolucji kończyny czworonogów. Początkowo geny 

Hox ulegały ekspresji tylko wzdłuż˝ przednio-tylnej osi rozwijającego się organizmu. 

Ewolucja parzystych kończyn przednich i tylnych wiązała się ze zmianami ich ekspresji, 

przypuszczalnie na skutek powstania nowych wzmacniaczy genów 9–13 z kompleksu 

Hoxa. Ewolucja stóp i dłoni była związana z dalszymi zmianami

wzorców ekspresji genów Hoxa



: „ jeżeli można dowieść istnienia licznych narządów pośrednich, od 

prostego i niedoskonałego oka do skomplikowanego i doskonałego, 

przy czym każdy narząd, co z pewnością ma miejsce, jest użyteczny 

dla posiadacza, jeżeli dalej oczy zawsze zmieniają się, i zmiany te są 

dziedziczne, co również ma miejsce, i jeżeli takie zmiany będą dla 

jakiegokolwiek zwierzęcia przy zmianie warunków jego życia 

korzystne, wtedy trudność przypuszczenia, iż doskonałe i 

skomplikowane oko utworzone być może drogą naturalnego doboru, 

jakkolwiek wielka może być dla naszej wyobraźni, nie będzie jednak 

w stanie obalić naszej teorii”. (Darwin „O powstawaniu gatunków”)



Stadia pośrednie w ewolucji oczu złożonych. (A) Diagramy kolejnych stadiów rozwoju oczu u różnych 

zwierząt, od prostych światłoczułych komórek nabłonka, przez ich coraz głębsze wpuklenie w oku 

kubkowym (dające coraz bardziej precyzyjna informację o kierunku padania światła). Stopniowe zwężanie 

otworu prowadzi do wykształcenia oka dającego odwrócony obraz na dnie kubka. Takie oko przypomina w 

działaniu  najprostszy aparat fotograficzny,. Powstanie soczewki o zmiennym kształcie i pigmentowanej 

tęczówki poprawia ostrość widzenia. (B) Diagramy pokazujące, że większość z tych stadiów można 

odnaleźć wśród różnych gatunków mięczaków (A, za Osorio 1994; B za Salvini-Plawen and Mayr 1977).



A Pessimistic Estimate Of The Time Required 

For An Eye To Evolve, D.-E. Nilsson and S. 

Pelger, Proceedings of the Royal Society 

London B, 1994, 256, pp. 53-58.

Symulacje komoputerowe: 1% zmian losowych/pokolenie, dobór w 

kierunku poprawy jakości widzenia; złożone oko może powstać w 

ciągu 20 tys kroków (ok. 400 tys pokoleń)



Nowa cecha może ewoluować przez 

zmianę funkcji (kooptację) innych 

cech (egzaptacji/preadaptacji). 

Pęcherz pławny powstał z uchyłka 

jelita, służącego dewońskim rybom 

jako worek płucny; 

w toku ewolucji promieniopłetwych 

zaczął pełnić funkcje hydrostatyczne;

u Ostariophysi pełni funkcję 

rezonatora w aparacie Webera, 

powstałym z części kręgów



Historia ewolucji, wykorzystującej 

istniejące struktury, może czasem 

stanowić obciążenie

Ryzyko zakrztuszenia – przykład 

suboptymalności

Wynika to z historii ewolucyjnej: 

trzonopłetwe Osteolepiformes

połykały powietrze; otwory nosowe 

ryb, służące do percepcji 

chemicznej, zostały kooptowane do 

funkcji oddechowej później



Genetyczne podstawy doboru



Genotyp

Genotyp FF FS SS razem

Liczba 37 24 6 67

Częstość

genotypu

37/67=0,552 24/67=0,358 6/67=0,090 1

p – częstość allelu F; q – częstość allelu S

p = (2*FF + FS)/(2*suma osobników)

p = (2*37 + 24)/(2*67) = 0,73

q = 1 – p = 0.27

Genotypy allozymów ovoalbuminy miekkopióra

Somateria mollissima



Panmiksja: jednakowe prawdopodobieństwo kojarzenie się z każdym 

osobnikiem płci przeciwnej

Prawo Hardy’ego i Weinberga: w dużej populacji panmiktycznej, w 

której nie działa dobór, nie występują mutacje oraz migracje, genotypy 

(homo- i heterozygoty) będą występować w kolejnych generacjach w 

tych samych proporcjach, określonych częstością występowania alleli 

w populacjach

Jeżeli:

p- proporcja A

q – proporcja  a

to genotypy AA, Aa, aa będą występowały z częstością odpowiednio: 

p2, 2pq, q2



A A A A a

A AA AA AA AA Aa

A AA AA AA AA Aa

A AA AA AA AA Aa

A AA AA AA AA Aa

a Aa Aa Aa Aa aa

Proporcje alleli: A=0.8 (p); a=0.2 (q)

Proporcja genotypu AA= p2 = 0.8*0.8=0.64 (=16/25)

Proporcja genotypu Aa= 2pq= 0.2*0.8+0.2*0.8= 

2*0.016=0.32 (=8/25)

Proporcja genotypu aa= q2=0.2*0.2= 0.04 (=1/25) 



Genotyp

FF FS SS razem

liczba 37 24 6 67

częstość 37/67=0,552 24/67=0,358 6/67=0,090 1

Częstość 

oczekiwana

P2

0,533

2pq

0,394

q2

0,073

1

Liczebności 

oczekiwane

35,7 26,4 4,9 67

Genotypy allozymów ovoalbuminy miekkopióra

Somateria mollissima

Np. oczekiwana liczebność FF = 67 * 0.533 = 35.7



Genotyp

FF FS SS razem

liczba 37 24 6 67

częstość 37/67=0,552 24/67=0,358 6/67=0,090 1

Częstość 

oczekiwana

P2

0,533

2pq

0,394

q2

0,073

1

Liczebności 

oczekiwane

35,7 26,4 4,9 67

Liczebności obserwowane nie różnią się istotnie 

od oczekiwanych (χ2=0,51, P=0.47)

Genotypy allozymów ovoalbuminy miekkopióra

Somateria mollissima

Np. oczekiwana częstość FF = 67 * 0.533 = 35.7



Przykład: Dobór przeciw recesywnym 

homozygotom 

Przykład 1: korzystny allel dominujący:  w11 = w12 > w22

A1A1 A1A2 A2A2 suma

Częstości przy 

urodzeniu 

p2 2pq q2 1

Dostosowanie (w) 1 1 1-s

Częstości po doborze p2 2pq q2(1-s) 1-sq2

p'  = 
2p2w11 + 2pqw12

2(1−sq2)
= 

p(pw11 + qw12 )

1−sq2
=

p(p + q)
1−sq2 = 

p
1−sq2

suma częstości po doborze (mianownik) = 

p2 + 2pq + q2(1-s) = p2 + 2pq – q2 – sq2 = 1 – sq2



Przykład 1: korzystny allel dominujacy:  w11 = w12 > w22

A1A1 A1A2 A2A2 suma

Częstości przy 

urodzeniu 

p2 2pq q2 1

Dostosowanie (w) 1 1 1-s

Częstości po doborze p2 2pq q2(1-s) 1-sq2

Δp = p’ – p = 
p − p(1−sq2 )

1−sq2 = 
−p(−1 + 1−sq2 )

1−sq2 =  
spq2

1−sq2

Δp dodatnie, gdy tyko p i q > 0 – częstość A1 wzrasta

Gdy q=0, Δp = 0 – stan równowagi po utrwaleniu A1



Duża część mutacji jest szkodliwa

Szacuje się, że:

• u Caenorabditis ok. 90% niesynonimowych 

substytucji jest szkodliwych (Stein i in. 2003)

Czy szkodliwe mutacje mogą utrzymywać się w 

populacjach?



w

w

AA      Aa aa

Mutacja a

recesywna

Heterozygota 

pośrednia

Dobór będzie wolniej eliminował 

mutacje recesywne, ponieważ gdy 

stają się rzadkie, występują w 

heterozygotach i są niewidoczne 

dla doboru
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Dobór przeciw mutacji 

letalnej (s=1)

Δp = 
spq2

1−sq2 = 
pq2

1−q2

Δp = 
spq

2(1−sq)
= 

pq
2(1−q)



Spadek częstości mutacji na skutek dobru:

Δq=−Δp=−spq2/(1−sq)2 = −s(1-q)q2/(1−sq)2

Wzrost częstości na skutek mutacji (μ - częstość mutacji/locus/pokolenie)

Δp = p0μ = (1-q0)μ

Równowaga między presją mutacji a doborem

Δq = 0 gdy (1-q)μ = sq2(1-q)/(1-sq2)

μ=sq2/(1-sq2)

μ - μsq2=sq2

μ=q2(s+us)

qe
=√(μ/(1+μ)s

μ = 10-6, s=0.01, qe= 0,009

μ = 10-6, s=1, qe= 0,001

W genomie człowieka średnio kilkaset szkodliwych mutacji (np.. 

Chun i Fei 2009)



Dobór oczyszczający eliminuje niekorzystne 

allele

Przykład: niekorzystny allel recesywny:  w11 = w12 > w22

A1A1 A1A2 A2A2 suma

Częstości przy 

urodzeniu 

p2 2pq q2 1

Dostosowanie 1 1 1-s

Częstości po doborze p2 2pq q2(1-s) 1-sq2

Zmiana częstości allelu szkodliwego na skutek doboru przeciw 

recesywnym mutacjom:

Δq = −Δp = −
spq2

1−sq2 = −
sq2(1−q)

1−sq2



Zmiana częstości na skutek mutacji (μ - częstość mutacji/locus/pokolenie)

Δp = p0μ = (1-q0)μ

Równowaga między presją mutacji a doborem

Δq = 0 gdy (1-q)μ = sq2(1-q)/(1-sq2)

μ=sq2/(1-sq2)

μ - μsq2=sq2

μ=q2(s+us)

qe
=√(μ/(1+μ)s ~ √(μ/s)

μ = 10-6, s=0.05, qe= 0,014

μ = 10-6, s=0.01, qe= 0,034

W genomie człowieka średnio kilkaset szkodliwych mutacji (np.. 

Chun i Fei 2009)



GTGATCTCAGCTCACTGCAACCTCTGCCTCCCGGGTTCAAGTGATTCTCCCGCCTCAGCTTCCTGAGTAA 

GCTGGGACTACAAGTGCACGCCACCACGCCTGGCTAATTTTTGTATTTTTAGTAGAGACGGGGTTTCACC 

ATATTGCCCAAGCTGGTCTCGAACTCCTGAACTCAAGTGATCCTCCCACCTCGACTTCCCAAAGTGCTGG 

GATTACAGGTGTGAGCCACCGCGCCAGGCCAAGTTTTTTTTTTTCTTATTGGAAAAGTGAAATATGCTTA 

TTACAGAAACCTCAGAAAATATAAAGTAGAAAAATACCAAAATTTCTTTCATAATTCTCTCTACCCAAAG 

GCATCGGTCAGTCCCTCTCCAGACCAGAAGCAGTTAGTTCTGACACCAACAAGTGGTGATAAGAGGTTGA 

TAGCCTAGCAAGGGGGAAGAAGCCACCACCAAACCAAACACAAAAAATGACACTGCACAGCAGTCTGGGG 

ACATGTCCTTGAAGGACACAGCCCCAAAGATACTGGCAGGTGAGGTAGTGTCCCTAAGATCAACAGGCAT 

CATCATGAATCCTATTTCAGAATGCCACAAAGAATACGTTTTAGAGAAGATTCTAAGAGAAAAAGCTAAG 

GTGATTTTTTTTTTCAGTCGTTTTTTGTTCTCAGACAGTGTCTCACTCTGTCGCCCAGGCCAGAGTGCAG 

TGGTGCGATCACAGCTCACTGCAGCCTCAACCTCCAGGGCTCAAACGATCCTCCCACCTCAGCCACCTGA 

GTAGCTGAGACTACAGGCGTGTGCCACCACACCCGGCTAATTTTTTTTTTTTTTTTTTTGTAGAAATGGG 

ATCTCACTATGTTGCCAGGGCTTGTCTCAAACTCCTGGGCTCAAGCGATCTACCTGCCTTGGCCTCCCAA 

AGCATTGGGCAGGCCCATTACGCCATGAGCCACCACACCTGCTGGTTTTTGTTTTTTAAATGGAATTGAA 

AGGAACTAGCCTTGGCTAGTTGCAGAATTCACACATATGGGGCTATGGCAACAGCAGATTCTGGAGTCTC 

AGGGTCTTTTCTTTCTAGATAAGTTACAGGGCAATTGCTTTTCAGAGTACTTTTACATTTCTATTCCATT 

CTTGTCAGTAAAGACAAGGATCCCATAAGCTGATGGAGAAACTGAGGCCTCTAGAAACTAAACGCTGGGA 

ATGGCACCCAGGGTGCTGAATTCCAGGGTCTCCTCTTTTCTGCCACAGGCACACATGCCCCAGCAGCCCC 

TTTGGAGAGCCCCCTCTCTATAGGGTACTAGCCGGGGGCTCAGACTCTGGAGTCAGACGGCTTCCGAGGG 

ATGAGGCCTCAGACAAGTAACTCAGCTTTGAAATGTTTTCAGTGGGGAGAGAAATAGCCCCCTCCCAGGG 

CTGTGCTCCGGGAACTGACTGAGGGCTAACTATTATGGGCCCACCCCATTGTTGGAATGTCTTCAGCCAC 

ATGGGGGAATGGGTGGAAGAGGCCGGGATGTGTCCTGCCAGCTAGAGCAGCGAAGAAATCCCAGCGGGGC 

CCCAGGAAGTCCAAGCCCATGGGGTTCAGGTGCTCCTCTCTGGCTATTCCTTCAGACCCGCAGCTGCTGG 

ACACAGGCCACAGAGCTGGTGCCTCCCGCGCCATCACTGCAGTGCAGCCTGGGTGGACGGAGGAAGCCAA 

GGGGAACGGCCTGGGCTCAGAGTAAGGAGACCTTGCCCCGGGGGACAAACGGTGTCTGAAGTGCAGGGGT 

GAAGCGGTCTCCAGTCCTCAGGGGCCTGGAAATCAGCTCCTTGGGACACGGTCTTATGTGTATTGACCAT

Fragment sekwencji ludzkiego genomu:

3 mld nukleotydów

Wydrukowany zajął 130 tomów

Przeczytanie całej sekwencji na 
głos zajęłoby ponad 90 lat



Mutacje „szkodliwe” w genomie człowieka 

(przewidywane na postawie aminokwasowych 

podstawień w kodonach konserwatywnych) 



Utrzymywanie się w populacjach recesywnych (lub częściowo 

recesywnych) szkodliwych mutacji jest przyczyną ujawniania się wad 

genetycznych w wyniku kojarzeń pomiędzy krewnymi

X

X

P (outbred):

F1 (outbred):

F2 (inbred):

X

A A A a

A A A AA A A a A aA a

A a

X

A A A a A a A Aa a



Czy nasz genom ulega degeneracji, ponieważ (prawie) każdy przeżywa, 

niezależnie od szkodliwych mutacji, które nosi? 

Δq = (1-q)μ - sq2(1-q)/(1-sq2)



Rozpadający się ludzki genom?

„W pesymistycznym scenariuszu, dobór działa tylko przeciwko
najbardziej szkodliwym mutacjom. W konsekwencji możemy
spodziewać się wzrostu częstości chorób, w szczególności tych
związanych z funkcjonowaniem mózgu. Wartości wielu cech
definiujących naszą kondycję spadną o ~30-40% w przeciągu
następnych 10 pokoleń. Niektóre cechy (np. proporcja osób z IQ
> 140) wykażą większe spadki. Sprawa jest równie poważna co
zmiany klimatu czy utrata siedlisk.”

A. Kondrashov 2016



Czy możemy naprawiać mutacje?

Wiele cech poligenowych, znane mutacje wyjaśniają 

tylko niewielka część odziedziczalności



Utrzymywanie się zmienności 

genetycznej

• Równowaga między mutacjami a doborem

• Równowaga miedzy doborem a migracją

• Dobór równoważący

– Przewaga heterozygot

– Dobór (negatywnie) zależny od częstości

– Negatywna plejotropia

– Antagonizm płciowy



Jeżeli różne siedliska dają 

przewagę różnym allelom, 

przepływ genów może 

utrzymywać zmienność 

genetyczną w każdej populacji 

(Lenormand 2002)

Przy kompletnym mieszaniu 

populacji, zmienność może 

zaniknąć (dobór utrwali allel, 

który daje średnio wyższe 

dostosowanie w obu 

siedliskach) (Dempster 1955) 

Utrzymywanie zmienności genetycznej: równowaga 

miedzy doborem a migracjami



Allele aminopeptydazy I u omułków Mytilus edulis 

tworza klinę w gradiencie zasolenia  zatoce Long 

Island

Aminopeptydaza wycina końcowe aminokwasy z 

białek, zwieszając w ten sposób 

wewnątrzkomórkowe stężenie wolnych 

aminokwasów, co pomaga utrzymać

równowagę osmotyczną



W przeciwieństwie do równowagi dobór –

mutacje/migracje, dobór równoważący sam utrzymuje  

zmienność 

Najważniejsze mechanizmy

• Przewaga heterozygot

• Dobór negatywnie zależny od częstości

• Negatywna plejotropia

• Antagonizm płciowy



Dobór faworyzujący heterozygoty, np:

Genotyp: AA Aa aa

Dostosowanie: 0.6 1 0.2

prowadzi do zrównoważonego 

polimorfizmu: A i a osiągają 

stabilna proporcję 

równowagową

p’=(0.486+0,18/2)/(0.48

6+0,18+0,002) = 0.86 

AA Aa aa

częstość 0,810 0,180 0,010

dostosowanie 0,600 1,000 0,200

po doborze 0,486 0,180 0,002

np.. p=0.9



Przewaga heterozygot

Allel A1 korzystny :  w11  < w12 > w22

A1A1 A1A2 A2A2 suma

Częstości przy 

urodzeniu 

p2 2pq q2 1

Dostosowanie 1-s 1 1-t

Częstości po doborze p2(1-s) 2pq q2(1-t) 1- sp2 - tq2

Δp = p’ – p = 
p(pw11 + qw12 ) − p𝑤

𝑤
=   

p(p(1−s)+ q) − p(1− sp2 − tq2 )
1− sp2 − tq2

=…….

Alternatywna metoda: policzyć dostosowanie genów 



Przewaga heterozygot

Allel A1 A2

W genotypie: A1A1 A1A2 A1A2 A2A2

Z prawdopodobieństwem: p q=1-p p q=1-p

Dostosowanie genotypu: 1-s 1 1 1-t

Dostosowanie allelu: p(1-s) + 1-p p + (1-p)(1-t)

W punkcie równowagi wA1 = wA2, czyli:

p(1-s) + 1-p = p + (1-p)(1-t)

p – ps +1 – p = p + 1 –t – p + pt

Ƹ𝑝=t/(t+s)

Ƹ𝑝=0,8/(0,8+0,4) = 0,66



Geny MHC wiążą z dużą 

specyficznością antygeny 

pasożytów, umożliwiając 

odpowiedź immunologiczną

Najbardziej zmienne geny 

kręgowców, u człowieka w MHC I 

(=HLA-I) nawet ponad 1000 alleli 

w kilku loci

Allele MHC związane z 

odpornością na patogeny

Np. HLA-B27 chroni przed HIV 

(szczep B) w populacji 

Kaukaskiej



Heterozygotyczność HLA-I  związana jest ze zwiększoną 

odpornością na AIDS

Przewaga heterozygot MHC: osobniki produkujące dwa 

różne białka MHC mogą związać i zaprezentować 

limfocytom więcej antygenów



• Wśród dziko żyjących owiec z wyspy Kilda

gen RXFP2 wpływa na wielkość rogów u 

samców, oraz na ich przeżywalność

• Samce z dużymi rogami osiągają wyższy 

sukces rozrodczy, ale gorzej przeżywają

• Dominacja jest odwrócona w kierunku 

korzystniejszej cechy – heterozygoty mają 

najwyższe dostosowanie!

Przewaga 

heterozygot 

wynikająca z 

plejotropii

negatywnej



Anemia sierpowata

Przewaga heterozygot wynikająca z 

negatywnej plejotropii



Dostosowanie alleli anemii sierpowatej:

Europa AA>SA>SS

Afryka śr. AA<SA>SS

Anemia sierpowata podwyższa odporność na Plasmodium falciparum –

przykład negatywnej plejotropii



• Patogeny mogą unikać 

systemu 

immunologicznego 

gospodarza 

Np. wirusy unikają 

prezentacji przez MHC 

blokując kompleks PLC 

ładujący antygeny na 

MHC

• Ewolucyjna odpowiedź 

gospodarzy może 

przywrócić odporność

Opisano mutację MHC 

(zamiana Asp na Tyr, 

kieszeń F) pozwalającą 

MHC przyłączać antygeny 

bez udziału PLC



Częstość genotypu pasożyta
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G oporny na P

g oporny na p

Dobór negatywnie zależny od częstości może działać na 

skutek wyścigu zbrojeń między gospodarzami i pasożytami

- gdy sprzyja rzadkim allelom, zapobiegając ich eliminacji z 

populacji



Najczęstsze genotypy  nowozelandzkiego 

ślimaka (Potamopyrgus antipodarum): 

-stawały się rzadsze w obecności przywry 

Microphallus sp, ale nie bez niej

- stawały się bardziej wrażliwe na infekcję



Dobór negatywnie zależny od 

częstości równocześnie utrzyjmuje

polimorfizm i faworyzuje nowe 

allele (hipoteza przewagi nowych 

alleli, Bodmer 1972)



Zależność od częstości

sprzyja importowi 

nowych alleli MHC 

z innych 

gatunków/populacji?



Dryf genetyczny

• ewolucja na drodze przypadku

• działa najsilniej na geny 

neutralne (nie mające wpływu 

na dostosowanie)



Dryf genetyczny: losowe zmiany 

częstości alleli 

1/4

1/4

1/2



p=0.6

q=0.4

A1

P=p4=0.196

P=4p3q=0.3456

P=6p2q2=0.3456

P=q4=0.0256

P=4pq3= 0.1563

Z populacji o częstościach alleli A1 i A2 równych p=0.6 i q=0.4

2 losowe osobniki dają początek następnej generacji

A1 A1

A1

A2

A1

A1

A1

A1

A1
A1

A2

A2

A2

A2

A2

A2
A2

A2

A2

Osobniki te zostaną 

utworzone z 4 gamet:  

rozwinięcie 

dwumianu (p+q)4



𝑝 + 𝑞 2𝑁 = 

𝑟=0

2𝑁
2𝑁

𝑟
𝑝𝑟𝑞2𝑁−𝑟

Gdzie r – liczba alleli A1, 
2𝑁
𝑟

=2N!/[r!(N-r)!]



Dryf genetyczny może utrwalić allel losowo

oxoxoxox

oxoxoxoxoxo

xoxoxoxoxox

oxoxoxoxox

xxxxx

xxxxx

xxxxx

ooooo

xxxxx

xxooo

P=10!0.5100.50/0!10!=0.001

P=5!0.550.55/5!5!=0.246

P=0.17

xxxxxxx

xxxxxxxxoxox

oxoxoxoxoxo

xoxoxoxox
P=0.028

xxxxx

xxxxx



Dryf genetyczny prowadzi do 

zaniku zmienności genetycznej w 

populacjach, przy równoczesnym 

zróżnicowaniu między 

populacjami

Prawdopodobieństwo utrwalenia 

określonego allelu na drodze dryfu 

jest równe jego częstości w 

populacji



Dryf genetyczny w populacjach trojszyka (Tribolium

castaneum); w jednej z małych populacji doszło do 

utrwalenia szkodliwego allelu związanego z czarnym 

ubarwieniem (Falconer and Mackay 1996) 

Kimura: mutacje są 

„efektywnie neutralne” gdy 

s<1/(2N)



Micheal Lynch: dryf może wyjaśnić 

ewolucję wielkości genomu

Paradoks wartości C (miara wielkości 
genomów): złożoność słabo koreluje z 
wielkością genomu



zmienność wynika głównie z 

zawartości niekodującego DNA

(dawniej określanego jako 

śmieciowe DNA)



„Śmieciowe” DNA gromadzi 

się szybciej w populacjach 

mniejszych, narażonych na 

działanie dryfu genetycznego;

„Śmieciowe” DNA może być 

źródłem innowacji 

(transpozony, introny -

alternatywny splicing, nowe 

geny)

Niebieskie symbole: Prokaryota; 

Żródło: Lynch i Connery 2003



Geny mogą powstawać 

de novo z niekodującego 

DNA. 

• 60 nowych genów u 

człowieka po 

oddzieleniu od 

szympansa

• Duża część ma 

ekspresję w mózgu



Niekodujące DNA zawiera m.in. 

ruchome elementy genetyczne (RGE)

Retrotranspozony i transpozony DNA

Retroelementy
• Retrotranspozony (LTR – Long

terminal repeat, zawiera m.in. 
miejsca inicjacji i terminacji
traskrypcji), 450 tys. kopii w 
ludzkim genomie

Retropozony (bez LTR)
• LINE (Long interspersed

elements) – zawierają  promotor, 
białko wiążące RNA i  białko o 
aktywności endonukleazy i 
odwrotnej transkryptazy), u 
człowieka 870 tys kopii.-

• SINE (Short Interspersed
elements): korzystają z aparatu  
traspozycji LINEs



Gen Arc, ulegający ekspresji w neuronach i niezbędny w 

procesie tworzenia pamięci wywodzi się z genu Gag 

retrotraspozonu



Dryf czy dobór: molekularne 

ślady doboru



Wymiatanie zmienności (selective sweep) przez dobór 

kierunkowy (pozytywny)

Zmienność 

neutralna



Mutacja 

korzystna

Wymiatanie zmienności (selective sweep) przez dobór 

kierunkowy (pozytywny)

Zmienność 

neutralna

Zmienność w pobliżu 

mutacji korzystnej 

„wymieciona” po jej 

utrwaleniu



Allele A- i Med powodują 

wyższą odporność na malarię

W wyniku utrwalenia 

korzystnych mutacji w G6PD

doszło do wymiecenia 

zmienności (selective sweep) 

w tym regionie, 

a niektóre allele  

mikrosatelitarne zostały 

„podwiezione” (hitchhiking) 

do wysokiej częstości

Wymiatanie zmienności w pobliżu locus G6PD



aminokwas Kodon mRNA

Ala A Alanine GCA, GCC, GCG, GCU 

Arg R Arginine AGA, AGG, CGA, CGC, CGG, CGU 

Asn N Asparagine AAC, AAU 

Asp D Aspartic acid GAC, GAU 

Cys C Cysteine UGC, UGU 

Glu E Glutamic acid GAA, GAG 

Gln Q Glutamine CAA, CAG 

Gly G Glycine GGA, GGC, GGG, GGU 

His H Histidine CAC, CAU 

Ile I Isoleucine AUA, AUC, AUU 

Leu L Leucine UUA, UUG, CUA, CUC, CUG, CUU 

Lys K Lysine AAA, AAG 

Met M Methiodine AUG 

Phe F Phenylalanine UUC, UUU 

Pro P Proline CCA, CCC, CCG, CCU 

Ser S Serine AGC, AGU, UCA, UCC, UCG, UCU 

Thr T Threonine ACA, ACC, ACG, ACU 

Trp W Tryptophan UGG 

Tyr Y Tyrosine UAC, UAU 

Val V Valine GUA, GUC, GUG, GUU 

STOP UAA, UAG, UGA



Stosunek tempa podstawień 

niesynomimowych do 

synonimowych (dn/ds)

Dobór

<1 Oczyszczający (mutacje 

niesynonimowe 

usuwane)

=1 Brak (m.n. neutralne)

>1 Pozytywny (m. n. 

utrwalane)



Przykład doboru pozytywnego: 

ewolucja lizozymu ułatwia 

roślinożernym naczelnym trawienie 

bakterii

liczby oznaczają dn // ds



Ewolucja lizozymu u 

roślinożerców – przykład 

konwergencji



Poziomy doboru



Poziomy doboru, charakteryzujące się 

zróżnicowanym przeżywaniem/reprodukcją i 

dziedzicznością:

Gen

Osobnik

Grupa osobników?

Gatunek (i wyższe taksony)



t+ - krótki ogon

tt  - letalne

Meiotic drive (odchylenie mejotyczne - zaburzenie 

segregacji w mejozie):

Samce t+ produkują 90-100% plemników t  

Częstość t – do 18%

Współpraca genów nie zawsze zgodna!

Przykład „samolubnych genów”: gen t u Mus musculus i 

M. domesticus



++

tt

+t

+

Dwa poziomy doboru: allel t 

podlega pozytywnej selekcji 

na poziomie genów, ale 

negatywnej na poziomie 

osobników (genotyp tt letalny)

+

+

+

+

t
t

t

Któryś poziom przeważa 

czy równowaga?



Model odchylenia mejotycznego (meiotic drive) związanego z

letalnością lub sterylnością homozygot

Genotyp: ++ +t tt

Dostosowanie: 1 1 0

k – proporcja gamet t produkowanych przez heterozygoty (>½)

q1=(2pqk)/(1-q2)=(1-q)(2qk)/(1-q)(1+q)=2qk/(1+q)

Δq=q1-q=(2qk-q(1+q))/(1+q)

Δq=0 gdy 2qk-q(1+q)=0

2qk=q(1+q)

2k=1+q

qe=2k-1 [przy k=0.9, qe=0.8>>0.18 – prawdopodobnie 

dobór także przeciw heterozygotom]



Zaburzenia segregacji mejotycznej 

powodowanej przez gen SD (segregation 

distorter) u Drosophila prowadzą do 

wytwarzania 95% plemników SD u 

heterozygot



Kolisty chromosom mitochondrialny zawiera 37 

genów (człowiek) kodujących enzymy łańcucha 

oddechowego, tRNA i rRNA (część białek 

mitochodrialnych kodowana przez genom 

jądrowy)

Chromosom chloroplastu zawiera około 

100 genów (90% na DNA jądrowym)

Badania molekularne wskazują, że 

mitochondria pochodzą od bakterii 

purpurowych, a chloroplasty od sinic

Samolubne ogranelle?



Powstanie mitochondriów na drodze ‚udomowienia bakterii 

purpurowych’ – dwa genomy w jednym organizmie!

Konflikt między tymi genomami prowadzi do męskiej 

sterylności cytoplazmatycznej okrytozalążkowych (około 

10% gatunków) - powodowany przez geny występujące na 

chromosomie mitochondrialnym



Dobór grupowy jest słabą siłą ewolucyjną:

W warunkach naturalnych osobników jest dużo więcej niż populacji, 

rodzą się i wymierają dużo szybciej niż populacje (powstające na skutek 

kolonizacji i wymierające)

Przepływ genów przynoszących korzyść osobnikom kosztem grupy 

doprowadza do ich szybkiego rozprzestrzenienia się



Dobór na poziomie taksonów: 

• Co prawda między gatunkami nie ma przepływu genów, jednak ich 

tempo narodzin (specjacji) i wymierania jest dużo wolniejsze niż 

osobników – cechy korzystne dla gatunku, a niekorzystne dla 

osobnika nigdy się nie rozprzestrzenią!

• pewne cechy, które wyewoluowały na skutek doboru osobników, 

wpływać na tempo narodzin i ekstynkcji gatunków



Zapylanie przez owady, przystosowane do poszczególnych kwiatów, 

sprzyja szybkiej specjacji (narodzin gatunków); Liczba gatunków 

storczyków (19 500 gatunków) jest znacznie wyższa niż 

spokrewnionych z nimi kosaćców (1750 gatunków), posiadających 

prostsze kwiaty i zapylanych przez mniej wyspecjalizowane owady



Cecha może wpływać na tempo specjacji bądź wymierania, prowadząc 

do zmiany średniej wartości cechy w obrębie kladu

Trend makroewolucyjny wywołany doborem na poziomie gatunków. Odcinki 

wskazuję na stratygraficzne rozmieszczenie kopalnych gatunków ślimaków z 

rodziny Volutidae. Choć gatunki planktotropowe (posiadające stadium dyspersyjne) 

utrzymywały się dłużej, ich proporcja malała z czasem (za: Hansen 1980).



Cechy korzystne dla gatunków 

a niekorzystne dla osobników 

nie mogą ewoluować 

Cechy korzystne dla 

osobników mogą ewoluować 

nawet, gdy zwiększają ryzyko 

ekstynkcji

Być może jeleń olbrzymi  Megaloceros

(1.7m), zamieszkujący Europę w czasie 

pleistocenu, wyginął z powodu 

rozbudowanego poroża, dającego 

przewagę samcom w walkach



Wśród kopalnych małżoraczków z 

rodziny  Cytheromatidae tempo 

wymierania było wyższe wśród 

gatunków, w których samce były 

większe i miały bardziej 

rozbudowany aparat kopulacyjny 

(co prawdopodobnie zwiększało 

sukces rozrodczy samców)  

https://doi.org/10.1371/journal.pone.0177791.g002

https://doi.org/10.1371/journal.pone.0177791.g002


Altruizm biologiczny: zachowanie 

zmierzające dostosowanie osobnicze,a

przynoszące korzyć innym osobnikom. 

Skrajne przykłady: sterylne kasty owadów 

społecznych czy kretoszczurów, które 

wychowują wyłącznie potomstwo królowej, 

osiągając zerowe dostosowanie

Skoro dobór osobniczy silniejszy od grupowego, dlaczego 

obserwujemy tzw. altruizm biologiczny?



Zachowania korzystne dla grupy a niekorzystne dla osobników 

mogą się utrwalić na drodze doboru faworyzującego geny „na 

altruizm”

Ewolucyjne wyjaśnienie zjawiska altruizmu polega na odpowiedzi 

na pytanie, w jaki sposób gen wywołujący skłonności altruistyczne 

rozprzestrzeni się w populacji
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E E E 

migracje

Jak zapobiec eksploatacji 

altruistów przez egoistów?



William D. Hamilton



Altruizm może ewoluować, jeżeli pomoc jest kierowana do 

posiadaczy innych nosicieli genów altruistycznych, np. krewnych



Teoria doboru krewniaczego W.D. Hamiltona 

tłumaczy altruizm biologiczny ‚egoistycznym 

interesem’ genów



Reguła Hamiltona: altruizm biologiczny będzie 

utrzymywany przez dobór naturalny, pod warunkiem że:

rb-c>0

gdzie b, zysk osobnika otrzymującego pomoc, c, koszt 

ponoszony przez altruistę, r, współczynnik 

pokrewieństwa

Współczynnik pokrewieństwa r mierzy, o ile częściej 

gen altruisty będzie obecny u osobnika otrzymującego 

pomoc, w porównaniu do średniej częstości tego genu 

w populacji

Np. rodzeństwo, potomstwo: r=0.5, rodzeństwo 

przyrodnie: r=0.25, kuzyni: r=0.125



r=(b-μ)/ (a-μ)

gdzie

r – współczynnik pokrewieństwa

μ – średnia częstość allelu na altruizm w populacji

a – wartość oczekiwana częstości allelu u altruisty

b – wartość oczekiwana częstości allelu u osobnika korzystającego z pomocy

częstość allelu:              μ                                b                                   a

Geometryczna interpretacja współczynnika pokrewieństwa

0 1



Młode osobniki raniuszka (Aegithalos caudatus), którym nie 

udało się założyc gniazda, zostają pomocnikami  prawie tylko 

wówczas, gdy w pobliżu są krewni (Russell and Hatchwell 

2001)

www.ptakipolski.pl



(socjo)biologiczna złośliwość: kosztowne 

zachowanie, obniżające dostosowanie innych 

osobników



Nierówność Hamiltona dla złośliwości:

-r*co - ca > 0
Gdzie index a – aktor, o - obiekt 

może być spełniona? 



częstość allelu:                         μ                                

0 1

-r*co - ca > 0

r musiałoby być <0!



częstość allelu:                         μ                                

0 1

złośliwość altruizm



Dzieciobójstwo samców langurów zwiększa ich 

dostosowanie poprzez przerwanie laktacji



Mechanizmy rozpoznawania krewnych



Rozpoznawanie „przez kontekst”



Rozpoznawanie przez „uczenie się”



Rozpoznawanie przez markery genetyczne



Geny służące do rozpoznawania 

pokrewieństwa powinny być silnie 

polimorficzne – w przeciwnym razie 

prawdopodobieństwo, że osobnik 

niespokrewniony będzie posiadał ten sam 

gen będzie wysokie 

Warunek ten spełniają np. geny zgodności 

tkankowej kręgowców



▪Geny MHC – najbardziej polimorficzne 

geny kręgowców

▪Samice myszy wolą gniazdować z 

krewniaczkami

▪Samice myszy wolą kojarzyć się z 

samcami niespokrewnionymi o 

odmiennym typie MHC

▪Receptory V2R wiążą ligandy MHC 

klasy I z wysoką specyficznością

▪Klasyczne receptory węchowe również 

reagują na ligandy MHC

▪Genotyp MHC wpływa na skład flory 

bakteryjnej



Wedekind et al. 1995: preferencje zapachu o 

odmiennym typie MHC u ludzi

www.pbs.orgFrom Wedekind et al. 1995 



Polimorficzne geny (np. MHC) służące do identyfikacji 

krewnych nie mogą służyć do identyfikacji altruistów 

per se – rekombinacja szybko rozbija związek między 

genem „na altruizm” a genem-markerem fenotypowym

Gen „zielonej brody” powinien posiadać działanie 

plejotropowe: powodować skłonność altruistyczną oraz 

percepowalną cechę fenotypową

A

MHC

rekomb
X



Solenopsis invicta (mrówki ogniste)

Locus Gp-9

Królowe:

BB - ?

Bb

bb - letalne



Solenopsis invicta (mrówki ogniste)

Locus Gp-9

Królowe:

BB – zabijane przez robotnice Bb (BB nieagresywne)

Bb

bb - letalne



Warunki konieczne dla ewolucji altruizmu wzajemnego

•koszt altruizmu < zysk beneficjanta

•rozpoznawanie indywidualne osobników wchodzących 

w interakcje (lub stała struktura przestrzenna)

•wysokie prawdopodobieństwo wejścia w powtórne 

interakcje

Altruizm wzajemny i ewolucja wpółpracy



Punkty 

za:

gdy drugi więzień:

„kryje” „sypie”

„krycie” 3 -2

„sypanie” 5 -1

Dylemat więźnia z powtórzeniami:

K/K: 3/3; 3/3; 3/3; 3/3......

O/O: -1/-1; -1/-1/; -1/-1.......

K/O: -2/5; -2/5; -2/5; -2/5

WzW/WzW: 3/3; 3/3; 3/3; 3/3.....

WzW/O: -2/5; -1/-1; -1/-1; -1/-1.....



Szczury chętniej pomagają 

partnerom, którzy wcześniej 

pomogli; mniej chętnie pomagają 

krewnym…poparcie dla hipotezy 

„taniej pomocy”?





Korzyści z koalicji  często 

są asymetryczne; 

u szympansów koalicje 

są dynamicznie 

nawiązywane i zrywane



Wzajemna wymiana usług: niespokrewnione 

koczkodany (kotawce) zielone Chlorocebus 

aethiops częściej reagują na krzyki alarmowe 

osobników, które je wcześniej iskały (Seyfarth 

and Cheney 1984)



Wymiana usług publicznych: 

iskanie za ostrzeganie u mangust 

karłowatych

• Osobniki,  częściej pełniące straż, są później 

więcej iskane

• Odtwarzanie głosów ostrzegawczych 

konkretnych osobników zwiększało częstość 

ich iskania

manipulated

control



(Socjo)Biologiczna teoria rynku: wzrost podaży powinien 

spowodować spadek zysków (Noe i Hammerstein 1994)

Kotawiec sawannowy dostosowuje intensywność iskania 

do podaży pomarańczy





Altruizm i kooperacja w populacjach ludzi

• Obejmuje duże grupy o niskim pokrewieństwie (Hill 2011, Science) 

– wśród zwierząt głównie pary osobników lub małe grupy

• Oparta na normach społecznych, wzmacnianych przez sankcje (np. 

przeciw dezercji)

• Społeczne preferencje w stosunku do altruizmu: pomoc i troska o 

innych, równość

Hipotezy tłumaczące zdolność ludzi do kooperacji: 

• Wspólna biologiczna podstawa z podobnymi zachowaniami

naczelnych: altruizm krewniaczy i odwzajemniony

• Wspólna podstawa biologiczna z gatunkami kooperującymi przy 

opiece nad potomstwem

• Związana z kulturą



Preferencyjna pomoc 

krewnym może być 

częsta w 

społecznościach 

ludzkich, ale czy 

prowadzi do kooperacji 

na duża skalę?



Kooperacja w obrębie grup ludzkich jako wynik krewniaczego 

doboru grupowego: mechanizm genetyczny

Zróżnicowanie genetyczne między grupami musi przewyższać stosunek 

kosztów zachowań altruistycznych do średnich zysków odnoszonych 

przez członka grupy w wyniku konkurencji z innymi grupami

FST ∕(1 − FST) > ci ∕bG

FST – miara zróżnicowania genetycznego miedzy populacjami

ci  - koszt zachowania altruistycznego (dobór wewnątrz grupy)

bG – zysk odnoszony przez osobnika w wyniku kooperacji w obrębie 

grupy (dobór między grupami) (Bowles 2009, Science 324: 1293-7)

ale: podatne na inwazję osobników odnoszących korzyści, a 

powstrzymujących się od udzielania pomocy



Mechanizm genetyczny – zróżnicowanie genetyczne między 

populacjami niewielkie; u ludzi nie większe niż wśród szympansów

ale być może wymuszanie współpracy skuteczniejsze?



• Wskutek zmiany środowiska  i przejścia do myśliwsko – zbierackiego trybu 

życia w plejstocenie matki nie mogły samodzielnie wykarmić dzieci: 

ewoluuje prosocjalność?

• Prosocjalność koreluje z kooperacją w opiece nad potomstwem (Burkart i 

in. 2014)

ale

• Pomoc w opiece u innych gatunków: rozmnaża się zwykle 1 para

• Pomocnicy blisko spokrewnieni z parą rozrodczą (u ludzi tylko z częścią 

grupy; Hill i in. 2011)

Kooperacja u ludzi jako 

konsekwencja pomocy w opiece 

nad potomstwem (Hrdy 2005, 2009)



Test „prosocjalny”: wybór nagrody dla siebie i partnera raczej niż 

tylko dla siebie (1/1 vs 2/0) lub nagrody dla partnera gdy nie ma 

możliwości nagrody dla siebie

• Ludzkie dzieci wykazują silne tendencje prosocjalne (np. 

House i in. 2015)

• Człekokształtne - nie (Eksperyment Horner, de Waal i in. (2011), 

nie potwierdzony w kolejnych badaniach (Amici i in. 2014, Tennie et 

al. 2016)



Hipoteza kulturowa:

• Uczenie społeczne (przekaz kulturowy, naśladownictwo), konformizm, 

karanie odstępców itp. ujednolicają zachowania w obrębie grup, ale 

mogą zwiększać różnice między grupami 

• Konkurencja między grupami faworyzuje rozprzestrzenianie  się norm 

społecznych przyczyniających się do dobra grupy (Boyd i Richerson

2002)

• Kulturowe normy skłaniające do współpracy mogą być wzmacniane 

przez ewolucję emocji prosocjalnych (zgodnie z modelem koewolucji 

genowo kulturowej, Lumsden i Wilson 1980)

Małe dzieci w różnych kulturach zwykle wybierają 

opcję altruistyczną w testach prosocjalnych; w 

starszym wieku ich wybory stają się bardziej 

zróżncowane i podobne do dorosłych z własnej 

kultury (House i in. 2013)



Bell et al. 2009. PNAS 106, 17671-17674

Różnice kulturowe między sąsiadującymi państwami są większe niż 

genetyczne



Co wywołuje podobieństwo 

postaw społecznych w obrębie 

sieci?

Badania na uczniach 

rozpoczynających naukę w 

szkole:

1) Osoby skłonne do współpracy 

wykazują słabą tendencję do 

nawiązywania przyjaźni z 

podobnymi osobami

2) Postawy prospołeczne są 

kształtowane głownie przez 

otoczenie społeczne



• Grupa 4 studentów, każdy dysponuje 

20 Euro

• Wpłata 1 Euro na rzecz grupy – każdy 

zyskuje 0.5 Euro (gracz traci, ale 

gdyby wszyscy wpłacali, wszyscy by 

zyskali)

• Wariant z konkurencją międzygrupową 

(GC): grupa z lepszym wynikiem 

zyskuje różnicę x 2

Wyniki dla GC:

• wyższa skłonność do łożenia na rzecz 

grupy

• Wyższy poziom emocji pro-

socjalnych

(GC)



].

Ewolucyjne wyjaśnienia wojen - ekstremalnej formy 

kooperacji na dużą skalę, alternatywne wyjaśnienia:

• Przynosi korzyść rozrodczą wojownikom (model 

„heroiczny”)

• manifestacja mechanizmów psychologicznych, które 

wyewoluowały w małych grupach osobników na zasadzie 

altruizmu krewniaczego lub wzajemnego (obecnie 

nieadaptatywna) 

a greater number of courageous, sympathetic and faithful 

members, who were always ready to warn each other of 

danger, to aid and defend each other…would spread and be 

victorious over other tribes” [Darwin 1871, The descent of 

man, p. 156

• mechanizm ukształtowany przez konkurencję między 

dużymi grupami etno-lingwistycznymi

“Nadużywanie solidarności grupowej przez przywódców



Solving the puzzle of human warfare requires 

an explanation of battle raids and cultural 

institutions
Matthew Ryan Zefferman, Ryan Baldini, and Sarah 

Mathew

W pasterskim ludzie 

Nyangatom (Afr. Wschodnia) 

częstość udziału w wyprawach 

złodziejskich wiąże się w 

większą liczbą żon u starszych 

mężczyzn

Krytyka: 

• związek nie dotyczy 

ryzykownych wypraw 

wojennych

• Dane dotyczą starszych 

mężczyzn, którzy przeżyli!



Agresja międzygrupowa u szympansów

W ciągu 10 lat grupa szympansów z parku 

Mahale Mountains (Uganda) zabiła w 

czasie „patroli granicznych” 18 osobników 

z sąsiednich grup

W tym czasie jej terytorium powiększyło 

się o 22%

Fergusson 2018: dane te są raczej 

wyjątkiem niż regułą; analiza danych z 18 

placówek (w sumie 426 lat obserwacji) 

wskazuje na znikome znaczenie tego 

zjawiska (1 śmierć z rąk wroga na 47 lat) 



Koszty i zyski udziału w 

wojnach u Turkana 

(Matthew i Boyd 2011, 

PNAS 108, 11375–

11380 )



Kooperacja w czasie wypraw 

wojennych jest u Turkana wymuszana 

kulturowo: tchórze i zdrajcy są karani

•nie jest to wyłącznie cecha 

nowoczesnych państw

•kooperacja mogła wykształcić się 

także w większych grupach 

etnonlingwistycznych (a nie tylko w 

małych grupach krewnych)



• Szczątki szkieletów, świadczące o 

śmierci w wyniku wojen datują się na 

ok. 10-12 tys. lat temu

• Mogły mieć związek z kształtowaniem 

się dużych, zhierarchizowanych 

społeczeństw rolniczych (lub niekiedy 

myśliwsko-zbierackich) – korzystne 

tylko dla warstw dominujących?



Model:

Założenie: kohezja grupy – np. odstępcy karani

Koszty i zyski różne dla przywódców i dla „żołnierzy”

Agresja grupowa wyewoluuje kiedy z lidera > z żołnierzy lub k lidera < k żołnierzy

nawet, jeśli średnie dostosowanie obniżone przez agresję międzygrupową



• Grupy mangusty pręgowanej 

(Mungos mungo) często 

walczą ze sobą o terytoria

• Smiertelność wśród samców 

wysoka (ok. 20% przypadków 

śmierci  wynika z konfliktów 

terytorialnych - KT)

• Sukces rozrodczy samic 

rośnie w liczbą KT – daje 

okazje do kojarzeń z 

samcami spoza grupy!

• Zgodnie z modelem, to 

samice częściej inicjują KT https://www.youtube.com/watch?v=KAxmA

k7woyA



Ewolucja historii życiowych i 

kompromisy ewolucyjne

• W ewolucji historii życiowych ważną rolę odgrywają kompromisy 

ewolucyjne, wynikające z ograniczonych zasobów i 

negatywnych plejotropii między cechami 

• Kompromisy uniemożliwiają ewolucję „darwinowskich demonów ”

• Teoria historii życiowych pomaga wyjaśnić, dlaczego organizmy 

są tak różne



Teoria ewolucji historii życiowych wyjaśnia różnorodność 

biologiczną dotyczącą takich cech jak wiek dojrzewania, rozmiary 

ciała, długość życia

Jaki jest optymalny wiek dojrzewania?

Korzyści z wczesnego dojrzewania:

• zmniejszenie śmiertelności przed osiągnięciem dojrzałości

• krótszy czas generacji

Koszty związane z wczesnym dojrzewaniem:

• mniejsza masa przy rozrodzie 

• mniejsza rozrodczość

• gorsza jakość potomstwa
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Optymalny wiek dojrzałości przy rozrodzie raz w życiu



„Małe organizmy zwykle nie są małe dlatego, że poprawia 

to ich rozrodczość lub przeżywanie. Są małe dlatego, że 

aby urosnąć, trzeba czasu. Przy wysokiej śmiertelności, 

zwrot inwestycji we wzrost w postaci wyższej rozrodczości 

nigdy nie nastąpi” (J. Kozłowski 1992)

Model optymalnego wieku przy dojrzewaniu: rozród wielokrotny



Optymalizacja wielkości i liczby jaj u jaszczurki Uta 

stansburgiana



Długość życia jest ograniczona m.in. przez kompromis 

między bieżącą inwestycją w reprodukcję a długowiecznością 

Pustułki, którym powiększono/zmniejszono lęgi żyły krócej/dłużej



Dlaczego u niektórych gatunków obserwujemy starzenie się?

Tempo śmiertelności:

Wewnętrzne: determinowane przez tempo starzenia się, czyli  

pogarszanie się sprawności procesów biochemicznych i fizjologicznych 

Zewnętrzne: determinowane przez środowisko (pasożyty, drapieżniki, 

pogoda)



a. Ze względu na zewnętrzną śmiertelność prawdopodobieństwo przeżycia 

maleje z wiekiem, dlatego „wartość reprodukcyjna” młodszych osobników jest 

większa

b. Cień doboru: dobór naturalny przeciwko szkodliwym mutacjom w starszym 

wieku jest bardzo słaby 

c. Plejotropia: dobór naturalny powinien utrwalać mutacje, które podnoszą 

dostosowanie w młodym wieku nawet, jeżeli powodują one negatywne skutki 

(starzenie) w starszym wieku 

d. „Jednorazowa soma”: mechanizmy naprawy są kosztowne, lepiej przeznaczyć 

zasoby na intensywną reprodukcję w młodszym wieku (wariant negatywnej 

plejotropii) 

Teorie 

starzenia



Eksperymentalne testy teorii starzenia

•zmniejszanie zewnętrznej śmiertelności lub opóźnianie 

reprodukcji (=zwiększanie wartości reprodukcyjnej osobników 

starszych) prowadzi do zwiększenia długości życia

•równocześnie następuje spadek płodności, potwierdzając 

znaczenie kompromisu płodność/długość życia



Geny, związane ze zwiększonym 

ryzykiem choroby wieńcowej, nosiły 

sygnatury doboru naturalnego

Warianty zwiększające ryzyko były 

związane z wyższą płodnością 

kobiet – poparcie hipotezy 

kompromisu



Podobnie inne choroby (nowotwory, 

choroba Alzheimera, choroba 

Hungingtona



Ewolucja plastyczności fenotypowej

Plastyczność fenotypowa: zdolność organizmu do reakcji (w formie zmiany 

formy, zachowania, aktywności itp.) na zmiany środowiskowe

Plastyczność fenotypowa powinna ewoluować gdy:

• środowisko silnie wpływa na dostosowanie

• zmiany środowiska są przewidywalne na podstawie bodźców 

środowiskowych

Przykłady przystosowawczej plastyczności:

• ograniczenie kaloryczne prowadzące do wydłużenia życia u ssaków: 

inwestycja w przetrwanie somy kosztem reprodukcji jako reakcja na brak 

możliwości wydania potomstwa?

• zmniejszenie aktywności (także odżywiania) w obecności drapieżnika

•polifenizm – wykształcanie alternatywnych fenotypów w odpowiedzi na 

bodziec środowiskowy lub wewnętrzny



Obrona indukowana jest 

przykładem plastyczności 

fenotypowej



Ewolucja sposobów rozrodu

Rozród płciowy jest ściśle 

związany z rekombinacją: 

niezależną segregacją cech 

na różnych chromosomach i 

crossing-over



Rozród płciowy wiąże się z kosztami:

• Konieczność znalezienia partnera

• Mniejsza wydajność mejozy (10-100h) niż mitozy (0.25-4h)

• Rozbijanie korzystnych kombinacji alleli

• Koszt produkcji samców (= koszt anizogamii)

• Rozprzestrzenianie się samolubnych elementów genetycznych 

(Przy braku rozrodu płciowego, los SEG jest sprzężony z losem 

jego nosiciela)



Plazmid 2µm:

• zawiera 4 geny służące własnej transmisji

• Obecny w większości komórek drożdży

• Każda kopia obniża dostosowanie gospodarza

• o 0.2%

Samolubne mitochondria:

• zwiększają liczbę kopii kosztem efektywności 

metabolicznej (mitochondria u drożdży 

dziedziczone obupłciowo)

Rozród 

płciowy 

(czarne 

kropki) 

zwiększa 

liczbę SEG

Rozród płciowy umożliwia rozprzestrzenianie SEG 



Plazmid F u E. coli koduje 

„pilus” służący do 

przekazywania plazmidu 

innym komórkom

Hickley i Rose 1988: Rozród płciowy mógł początkowo być 

sposobem na rozprzestrzenianie się samolubnego DNA: 

obniżając dostosowanie gospodarza, może się 

rozprzestrzeniać tylko wówczas, gdy może „infekować” wielu 

gospodarzy 



Rozród płciowy wiąże się z kosztami:

• Konieczność znalezienia partnera

• Mniejsza wydajność mejozy (10-100h) niż mitozy (0.25-4h)

• Rozbijanie korzystnych kombinacji alleli

• Koszt produkcji samców (= koszt anizogamii)

• Rozprzestrzenianie się samolubnych elementów genetycznych 

(Przy braku rozrodu płciowego, los SEG jest sprzężony z losem 

jego nosiciela)



Koszt anizogamii (koszt produkcji samców) - przy założeniu braku 

inwestycji samców w potomstwo, populacje partenogenetyczne rosną 

2x szybciej



Rozród płciowy wiąże się z kosztami:

• Konieczność znalezienia partnera

• Mniejsza wydajność mejozy (10-100h) niż mitozy (0.25-4h)

• Rozbijanie korzystnych kombinacji alleli

• Koszt produkcji samców (= koszt anizogamii)

• Rozprzestrzenianie się samolubnych elementów genetycznych 

(Przy braku rozrodu płciowego, los SEG jest sprzężony z losem 

jego nosiciela)

Mimo to jest powszechny:

∼0.1% gatunków zwierząt (Vrijenhoek 1998) i <1% 

okrytozalążkowych (Asker and Jerling 1992; Whitton et al. 2008)

rozmnaża się wyłącznie bezpłciowo



Rekombinacja na drodze rozrodu płciowego może przyspieszać 

adaptację do zmieniającego się środowiska



Wrotki Brachionus calyciflorus mogą się 

rozmnażać płciowo lub partenogenetycznie

Podczas adaptacji do 

nowego środowiska 

zwiększała się 

częstość rozrodu 

płciowego



Rekombinacja na drodze rozrodu płciowego może przyspieszać 

adaptację do zmieniającego się środowiska

Hipoteza ta tłumaczy krótszy czas trwania linii 

partenogenetycznych, które mogą nie zdążyć przystosować się 

do nowego środowiska; 



Zdecydowana większość partenogenetycznych eukariontów 

jest ewolucyjnie młoda

Wrotki z rzędu 

Bdelloidea stanowią 

jeden z nielicznych 

wyjątków (>40mln lat 

bez rozrodu płciowego)



• Bdelloidea mają ok. 360 gatunków

• Są odporne na całkowite odwodnienie

• Mają wyjątkową zdolność do naprawy DNA, które 

ulega zniszczeniu w czasie odwodnienia

• Zespół Meselsona odkrył, że w okolicach 

telomerów mają mnóstwo genów bakterii, grzybów 

a nawet roślin! Kompensuje to brak rozrodu 

płciowego?



Rekombinacja na drodze rozrodu płciowego może przyspieszać 

adaptację do zmieniającego się środowiska

Hipoteza ta tłumaczy krótszy czas trwania linii 

partenogenetycznych, które mogą nie zdążyć przystosować się 

do nowego środowiska; 

Czy na krótszą metę zmiany środowiska są wystarczająco 

częste, aby dawać przewagę rekombinacji? Jeżeli nie, to nie 

daje ona korzyści, za to może rozbijać korzystne kombinacje 

genów



Rozród płciowy może umożliwiać tworzenie 

nowych kombinacji genów dających oporność 

na szybko ewoluujące pasożyty (Hipoteza 

Czerwonej Królowej)

Związek między presją przywr a częstością 

partenogenezy u ślimaka Potamopyrgus

antipodarum



W liniach obojnaczego nicienia Coenorhabditis elegans

koewoluującego z pasożytniczą bakterią Serratia marcescens

zwiększała się częstość kojarzeń z innymi osobnikami



X

„Zapadka Muellera” w populacji partenogenetycznej o 

ograniczonej liczebności prowadzi do gromadzenia się 

szkodliwych mutacji na skutek dryfu genetycznego

W populacji płciowej rekombinacja 

odtwarza nieobciążone genotypy, 

pozostawiające najwięcej 

potomstwa – zapadka nie działa

Dodać słupki z 

gdy s<1/(2N) dryf>dobór



X

W populacji płciowej rekombinacja 

produkuje genotypy obciążone wieloma 

mutacjami; o ile oddziałują one 

synergistycznie, są szybciej eliminowane 

przez dobór, niż gdyby występowały 

oddzielnie

Rekombinacja może dawać przewagę nawet przy braku 

dryfu, o ile szkodliwe efekty mutacji działają synergistycznie 

(Kondrashov 1988) 

w



Elena i Lenski (1997, Nature): 

mutacje u E. coli indukowane 

transpozonami; epistaza 

synergistyczna równie częsta jak 

antagonistyczna

Czy szkodliwe mutacje 

działają synergistycznie?



Lovell JT, Williamson RJ, Wright SI, McKay JK, Sharbel TF (2017) Mutation Accumulation in an Asexual Relative of Arabidopsis.

PLOS Genetics 13(1): e1006550. https://doi.org/10.1371/journal.pgen.1006550

https://journals.plos.org/plosgenetics/article?id=10.1371/journal.pgen.1006550

SPECIES.WIKIMEDIA.ORG

W partenogenetycznych populacjach Boechera spatifolia utrzymuje 

się więcej mutacji w loci podlegających doborowi 

oczyszczającemu, niż w populacjach rozmnażających się płciowo

https://journals.plos.org/plosgenetics/article?id=10.1371/journal.pgen.1006550


X

W populacji partenogenetycznej 

korzystne mutacje mogą być 

uwięzione w genomie 

zawierającym niekorzystne 

szkodliwe mutacje

Rekombinacja uwalnia korzystne 

mutacje z niekorzystnego tła, 

ułatwiając ich utrwalenie się w 

populacji

„Tło genetyczne” a korzyści z rekombinacji



Drożdże rozmnażające się płciowo:

• Adaptowały się szybciej do nowego środowiska

• W tym czasie akumulowały mniej szkodliwych mutacji

McDonalds i in. 2016, 

Nature 10;531(7593):233-6



Koszty i korzyści z rekombinacji

• Konieczność znalezienia 

partnera

• Mniejsza wydajność mejozy 

(10-100h) niż mitozy (0.25-4h)

• Rozbijanie korzystnych 

kombinacji alleli

• Koszt produkcji samców 

(=rozcieńczania genomu, koszt 

anizogamii)

• Rozprzestrzenianie się 

samolubnych elementów 

genetycznych (np. SD)

• Tworzenie korzystnych 

kombinacji alleli w różnych loci 

(nowe adaptacje, ucieczka 

przed pasożytnictwem)

• Zapobieganie zapadce Mullera 

(przy skonczonej wielkości 

populacji)

• Oczyszczanie populacji ze 

szkodliwych mutacji (pod 

warunkiem ich synergizmu)

• Ucieczka ze szkodliwego tła 



Ewolucja proporcji płci

Załóżmy:  proporcja samców=0,25 (1:3)

każda samica wydaje 4 potomków

Wówczas: przeciętny samiec ma 3*4=12 dzieci

przeciętna samica: 3*4 + 1*12 = 24 wnuki

Samica - mutant, wytwarzająca 0,5 samców: 2*4 + 2*12 = 32 wnuki

Wyjaśnienie powszechności liczbowego stosunku płci 

wynoszącego 1:1 zaproponowane przez Fishera (1930) opiera się 

na zależności sukcesu reprodukcyjnego płci od częstości 



Samce produkują „nadmierną” 

liczbę gamet

U samców D. melanogaster, w 

przeciwieństwie do samic, 

sukces reprodukcyjny rośnie z 

liczbą kopulacji (Bateman 1948)

Zasada Batemana: dobór 

płciowy działa silniej na płeć, u 

której nachylenie krzywej regresji 

sukcesu reprodukcyjnego na 

liczbę partnerów jest wyższe 

Ewolucyjna konsekwencja anizogamii: konkurencja między 

samcami o dostęp do partnera 

Dobór płciowy powstaje z powodu konkurencji o partnera 

płciowego, kopulacje lub o dostęp do gamet płci przeciwnej



Iglicznia Syngnathus typhle: 

samce przetrzymują młode w 

kieszeni lęgowej dłużej, niż 

trwa ciąża

Mimo, że samice inwestują 

więcej energii w potomstwo, 

to one konkurują o samce



sukces rozrodczy samców jest limitowany przez liczbę partnerek 

płciowych u większości gatunków 

Tim Janicke et al. Sci Adv 2016;2:e1500983

Published by AAAS

U koników morskich sukces 

samic zależy od dostępu do 

kieszeni lęgowych samców



Konfrontacja z

Jastrzębiem Gołębiem

Wpływ na 

dostosowanie

Jastrzębia 1/2(Z-K) Z

Gołębia 0 1/2Z

Z-zysk ze zwycięstwa, K-koszt przegranej

Analiza ewolucyjnej stabilności agresji
(Maynard-Smith i Price, 1977)

Strategia ewolucyjnie stabilna (ESS) to taka 

strategia, w której nie rozprzestrzeni się mutant 

przyjmujący strategię alternatywną

Przypadek 1. zysk>koszt – czy jastrząb lub gołąb jest ESS?



Konfrontacja z

Jastrzębiem Gołębiem

Wpływ na 

dostosowanie

Jastrzębia ½(Z-K) Z

Gołębia 0 ½Z

Z-zysk ze zwycięstwa, K-koszt przegranej

Analiza ewolucyjnej stabilności agresji (Maynard-Smith i Price, 1977)

Przypadek 1. zysk>koszt

(zysk – koszt)/2 > 0 oraz zysk> zysk/2

Jastrząb jest ESS

Przypadek 2. zysk<koszt



Konfrontacja z

Jastrzębiem Gołębiem

Wpływ na 

dostosowanie

Jastrzębia ½(Z-K) Z

Gołębia 0 ½Z

Z-zysk ze zwycięstwa, K-koszt przegranej

Analiza ewolucyjnej stabilności agresji (Maynard-Smith i Price, 1977)

Przypadek 1. zysk>koszt

(zysk – koszt)/2 > 0 oraz zysk> zysk/2

Jastrząb jest ESS

Przypadek 2. zysk<koszt

zysk – koszt)/2 < 0 ale zysk> zysk/2

Żadna ze strategii nie jest ESS – stabilne jest współistnienie strategii 

(mixed ESS)



Dostosowanie

Proporcja jastrzębi
0

1

Gołąb

Jastrząb

Zależność dostosowania alternatywnych strategii od częstości



Konfrontacja z

Jastrzębiem Gołębiem

Wpływ na 

dostosowanie

Jastrzębia ½(Z-K) Z

Gołębia 0 ½Z

Dostosowanie jastrzębi = dostosowanie gołębi w 

populacji o proporcji jastrzębi P 

½(Z-K)P + Z(1-P) = 0P + ½Z(1-P)

½ZP - ½KP + Z – ZP = ½Z - ½ZP

½ZP - ½KP – ZP + ½ZP = ½Z – Z

P = Z/K



Konfrontacja z

Jastrzębiem Gołębiem Oceniaczem

Wpływ na 

dostosowanie

Jastrzębia ½(Z-K) Z ½(Z-K)

Gołębia 0 ½Z ¼ Z

Oceniacza ½Z ¾Z ½Z

Strategia warunkowa – np. agresja zależna od względnej siły

Analiza ewolucyjnej stabilności „Oceniacza”: z silniejszym 

od siebie zachowuje się jak gołąb, a ze słabszym jak 

jastrząb

½ O>G = 1/2Z

½ O<G = ½*1/2Z=1/4Z 



1. Ryczenie – mięśnie 

tułowia używane do 

wokalizacji służą też do walki

2. Spacer równoległy

3. Walka – dochodzi do niej przy 

niewielkiej różnicy w sile rywali



Byk ma bardzo niskie 

rezonanse w 

porównaniu do  łani

Pozycja krtani u 
byka jelenia 
szlachetnego 
podczas ryku 
obniża się 
znacznie. 



Papier

NożyceKamień

Maynard Smith, J. 1984



Dobór płciowy może 

prowadzić do ewolucji oręży 

i ornamentów 

przywabiających partnera



Dobór wewnątrzpłciowy prowadzi do 

wykształcenia cech przydatnych w konkurencji 

między samcami o samice

Dobór międzypłciowy prowadzi do wykształcenia 

u samców cech epigamicznych czyniących je 

atrakcyjnymi dla samic



Gupik 

Poecilla 

reticulata

Drapieżnik: zagrożenie dorosłych: ubarwienie samca:

Crenicichla alta tak

Rivulus hartii nie



Dobór płciowy prowadzi do rozbudowy cech 

epigamicznych do momentu, kiedy korzyści 

wynikające ze zwiększonego sukcesu 

reprodukcyjnego zostaną zrównoważone przez 

straty związane ze zmniejszoną przeżywalnością

Dlaczego samice wykazują preferencje? 



Samice ryb z rodziny Goodeinae są przyciągane przez żółte paski na ogona 

samców, przypominające pokarm (pierścienicie); pasek wyewoluował wiele razy 

niezależnie



5 x 5 x

13 DAYS

H2O
H2O

P=

0.0

04*

*

Preferencje samic 

gupików mogą być 

zmodyfikowane przez 

warunkowanie 

pokarmem (Herdegen-

Radwan 2022)



Dlaczego preferencje się utrzymują?

Fisher (1930): samice kojarzące się z takimi 

samcami będą miały „atrakcyjnych synów”, 

którzy przekażą ich geny do następnych 

generacji



Schemat  sampoprzyspieszającej ewolucji cech epigamicznych i wybiórczości 

płciowej wg. Fishera

W populacji pojawiają się wybiórcze samice 

kojarzące się z samcami o najdłuższym ogonie

Potomstwo samców o długim 

ogonie dziedziczy tę cechę, ale 

też, częściej niż losowo, geny 

warunkujące wybiórczość

Samce o najdłuższych ogonach 

osiągają wyższy niż średnio 

sukces reprodukcyjny

W populacji wzrasta proporcja 

samic wybiórczych oraz długość 

ogona samców



Fisher (1930): samice kojarzące się z takimi 

samcami będą miały „atrakcyjnych synów”, 

którzy przekażą ich geny do następnych 

generacji

Zahavi (1975): obecność takich cech świadczy o 

wysokiej „jakości” samców – np. posiadania 

„dobrych genów” lub innych zasobów 

przynoszących samicom bezpośrednie korzyści

„Zasada upośledzenia”: aby cecha był 

uczciwym sygnałem jakości, musi być kosztowna



Petrie (1994): potomstwo 

samców o większej ilości 

oczek lepiej przeżywa okres 

młodociany w warunkach 

półnaturalnych

Meta-analiza Prokop i wsp. 

(2012, Evolution): cechy 

epigamiczne nie są istotnie 

skorelowane z komponentami 

dostosowania potomstwa 

(dane dla 54 gatunków), 

natomiast przewidują 

atrakcyjność płciową synów



Gatunki, u których samce 

dostarczają jedynie gamet: 

„dobre geny”?

• Chemiczna indukcja 

mutacji w linii płciowej 

samców

• Pomiary cech u 

potomstwa

• Brak różnic w ubarwieniu, 

jednak samce F1

obciążone mutacjami 

wykonują mniej zalotów 

(wymagający energii 

taniec sigmoidalny)



Konflikt płciowy: cechy korzystne dla 

samców mają negatywny wpływ na 

dostosowanie samic

Przykłady:

• Samce Drosophila melanogaster 

przekazują samicom płyny nasienne, zwiększające 

ich sukces w konkurencji plemników, ale toksyczne 

dla samic

• Kopulacje zwiększają ryzyko drapieżnictwa dla 

samic nartników



Czy dobór powinien maksymalizować 

konkurencyjność rozrodczą samca nawet, gdy 

prowadzi to do obniżenia dostosowania parterki?

Np:

Samiec obniża dostosowanie partnerki o 20%, ale 

zwiększa w ten sposób dwukrotnie liczbę samic, 

które zapładnia

Załóżmy, że samica składa 10 jaj

Samiec nieszkodliwy: 1 samica x 10 jaj = 10 młodych

Samiec szkodliwy: 2 samice x 8 jaj = 16 młodych



Konflikt płciowy wśród nartników

• Samice dla osiągnięcia pełnej 

płodności powinny kopulować co 

ok. 10 dni (Arnqvist 1992)

• Samice z samcami na grzbiecie 

narażone są na zwiększone 

drapieżnictwo (Rowe 1994)

• Samice unikają kosztownych 

kopulacji starając się zrzucić 

samce z grzbietów

• U samców niektórych gatunków 

ewoluują narządy chwytne, 

utrudniające zrzucanie



• U G. gracilicornis samice 

posiadają wieczko, przykrywające 

otwór genitalny

• Samice otwierają wieczko tyko w 

odpowiedzi na „zaloty” samców, 

polegające na uderzaniu w 

powierzchnię wody

• Sygnał ten przywabia drapieżniki, 

często atakujące spod wody –

samice bardziej narażone

• Samice pozwalają na kopulację 

szybciej,  gdy w pobliżu są 

drapieżniki

• Samce zwiększają intensywność 

uderzania w powierzchnie wody w 

obecności drapieżników

Samce Gerris gracilicornis  

wymuszają kopulacje, 

przywabiając drapieżniki 

(Han i Jabloński 2010)

PLoS ONE. 2009; 4(6): e5793

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2686155/


Specjacja



Gatunek (biologiczny) wg. Ernsta Mayra:  izolowana rozrodczo 

pula genowa

Pula genowa: suma wszystkich genów gatunku/populacji

Specjacja; proces różnicowanie się pul genowych, prowadzący 

do izolacji rozrodczej umożliwiającej gatunkom niezależną 

ewolucję

Bariera prezygotyczna: zapobiega powstawaniu potomstwa 

mieszańcowego, np. poprzez unikanie kojarzeń 

międzygatunkowych

Bariera postzygotyczna: letalność lub sterylność mieszańców 

(lub ich obniżona płodność/przeżywalność)

Specjacja allopatryczna: różnicowanie pul genowych populacji 

izolowanych geograficznie (allopatrycznych)

Specjacja sympatryczna: różnicowanie pul genowych populacji 

występujących na tym samym obszarze (sympatrycznych)



Przykłady wskazujące na duże znaczenie specjacji 

allopatrycznej

•1/3 z 20tys gatunków ryb przypada na gatunki 

słodkowodne, stanowiące niewielki odsetek 

powierzchni wód ziemi



Przykłady wskazujące na duże znaczenie specjacji 

allopatrycznej

•1/3 z 20tys gatunków ryb przypada na gatunki 

słodkowodne, stanowiące niewielki odsetek 

powierzchni wód ziemi

•Bogata flora i fauna wysp, np. liczba gatunków 

świerszczy /powierzchnię na Wyspach Hawajskich 

>tysiąckrotnie większa niż w Ameryce Północnej



Mechanizmy specjacji sympatrycznej

•Dobór rozrywający prowadzący do zróżnicowania pul 

genowych w obrębie mikrosiedlisk (lub w parapatrii)

•Specjacja skokowa, np. na drodze poliploidyzacji



Specjacja sympatryczna poprzez dobór rozrywający

Dobór rozrywający wynikający ze specjalizacji do 

użytkowania różnych mikrosiedlisk

Kojarzenia głównie w obrębie ekotypów prowadzi do 

różnicowanie pól genowych

Powstanie izolacji rozrodczej



W Am. Płn. w pięciu jeziorach 

występują dwie izolowane rozrodczo 

formy ciernika: 

• Limnetyczny, żywiący się 

planktonem

• Bentyczny, zjadający większe 

ofiary w strefie przybrzeżnej

Analiza DNA wykazała, że każde z jezior było kolonizowane niezależne 

po okresie zlodowaceń (ca. 10 tys. lat temu), a gatunki w tym samym 

jeziorze są ze sobą bliżej spokrewnione niż do podobnych form w 

innych jeziorach: podobna specjacja ekologiczna miała miejsce 

wielokrotnie 

Cierniki wykazują preferencje płciowe w stosunku do tej samej formy 

(nawet z innego jeziora)



Specjacja sympatryczna 

poprzez poliploidyzację

•Poliploidy izolowane od formy 

wyjściowej, bo mieszańce (np. 

triploidy) bezpłodne

•Prawdopodobnie bardzo istotna 

u roślin: 30% gatunków 

okrytozalążkowych to poliploidy 

(w większości allopoliploidy), 

wśród traw nawet 70%



Powstawanie barier rozrodczych 



Jak mogą ewoluować 
geny izolujące 
spokrewnione 
gatunki X i Y?

Ax Ax

Ay Ay

Izolacja nie może wynikać z 

letalności/niskiego dostosowania 

mieszańcowych genotypów w tym 

jednym locus, bo allel Ay nie mógłby 

się rozprzestrzenić w populacji Y -

na początku byłby rzadki i 

występował wyłącznie w 

heterozygotach!

Ax Ax

Nowe środowisko Y

Mutacja Ay, początkowo 

rzadka i wyłącznie w 

heterozygotach

AxAx

AxAy

AyAyW



Jak mogą ewoluować 
geny izolujące 
spokrewnione 
gatunki X i Y?

AaAa

BaBa

AaAa

ByBy

AxAx

BaBa

Do powstania barier 

postzygotycznych (np. w 

allopatrii) muszą się przyczyniać 

interakcje między genami w 

różnych loci (niezgodności 

Dobzhanskyego-Mullera)

Alell Ax daje przewagę 

populacji X

Alell By daje przewagę 

populacji Y

Różne środowiska

AxAa

BaBy

Dostosowanie mieszańca 

obniżone z powodu 

interakcji Ax i By



U mieszańców między Xipopthorus

birchmanni a X. malinche rozwijają 

się złośliwe czerniaki

Rozwój czerniaka powodowany jest 

przez interakcję dwóch genów:

• Xmark wywołujący niegroźną 

plamkę na ogonie X. birchmanni

• wariantem cd97 u X. malinche

(u ludzi związany z przerzutami)



•Dobór płciowy może prowadzić do szybkiej ewolucji cech 

epigamicznych samców i preferencji samic, prowadząc do izolacji pre-

zygotycznej. 

Niektóre gatunki Cichlidae z 

jezior afrykańskich są bardzo 

młode (nawet 100 tys. lat), co 

umożliwia śledzenie wczesnych 

stadiów specjacji

Samce różnią się pod 

względem arbitralnych cech o 

charakterze ornamentów

Samice pyszczaków z jeziora 

Malawi preferują samce z 

własnego gatunku



Wśród Estrilidae tempo 

specjacji jest powiązane ze 

zmianami ornamentacji 

płciowej (Gomes i in. 2016, 

Evolution)



Bakterie Wolbachia

wykształciły w trakcie 

ewolucji szereg sposobów 

zwiększenia udziału w 

rozrodzie samic, za pomocą 

których przenoszą się do 

następnych generacji:

•zabijanie samców, które 

mogłyby konkurować z 

samicami o pokarm (np. 

Acrea encedon)

•Zmiana płci gospodarza (np. 

kulanki Armadillum vulgare)

•Zabijanie przez plemniki 

niezakażonych jaj 

(niezgodność 

cytoplazmatyczna), np. 

Drosophila, Nasonia



Czy 2 szczepy Wolbachii mogą 

powodować obustronną 

niekompatybilność i izolację?

Nasonia giraulti i Nasonia longicornis

normalnie izolowane rozrodczo, po 

potraktowaniu antybiotykiem – wydawały 

płodne potomstwo (Werren i wsp. 2001, 

Nature 409:707-9)



Wzmocnienie prezygotycznej izolacji rozrodczej przy wtórnym 

kontakcie populacji, u których wykształciła się izolacja post-

zygotyczna

Dowód na wzmocnienie: samice Hyla 

cinerea z populacji sympatrycznych 

wybierają samce obcego gatunku H. 

gratiosa rzadziej, niż samice z 

populacji allopatrycznych





Koewolucja

zmiany ewolucyjne wynikające z wzajemnego 

odziaływania na siebie gatunków (lub genów)



Przykłady kowolucji omawiane wcześniej:

• Koweolucja pasożyt-żywiciel

• Antagonistyczna koewolucja między płciami (konflikt 

płciowy)

• Koweolucja pomiędzy zapylaczami i kwiatami



Ewolucja mutualizmu

• Wiele przykładów, np. rośliny(C)/grzyby mikoryzowe (nutrienty); 

owady(nutrienty)/bakterie(aminokwasy)

• Korzyści > koszty 

• Problem jaja i kury: aby mutualizm przynosił korzyść, partner musi 

wydzielać kosztowny metabolit!

• Hipoteza stopniowej ewolucji: 

1) konsument korzysta z ubocznego produktu metabolizmu producenta

2) dobór na konsumenta w kierunku produkcji dobra użytecznego dla 

producenta, o ile podnosi to dostęp do pożądanego produktu 

ubocznego

3) dobór na producenta j.w.



Ewolucja eksperymentalna mutualizmu

1) Produkt uboczny metabolizmu E. coli, limitowanej przez dostęp do metioniny, 

jest wykorzystywany przez Salmonella enterica

2) Rozprzestrzenia się mutant S. enterica, wydzielający metioninę

3) Rozprzestrzenia się mutant E. coli, produkujący galaktozę, z której korzysta 

S.enterica

William R. Harcombe et al. PNAS 2018;115:47:12000-

12004
©2018 by National Academy of Sciences



Mimikra: upodobnianie się gatunków w celu 

uniknięcia drapieżnictwa 

Batesowska: niejadalny model i jadalny 

naśladowca, zyskujący ochronę

Mimikra Mullerowska

(krąg mimikry): 

upodabnianie się 

gatunków niejadalnych



Jaja kukułek są podobne do jaj gospodarzy

Gatunki, które kukułki eksploatują, częściej 

wyrzucają ich jaja niż gatunki nienarażone na 

pasożytnictwo (Davies i Brooke 1998)



Dlaczego młode nie są zwykle 

wyrzucane? 

Lotem: jeżeli gospodarz uczyłby  się 

fenotypów swoich młodych przez 

imprinting (jak jaj), to 

niedoświadczona ofiara uczyłaby  

się wyglądu kukułki!

Jednak u australijskich kukułek 

Chacites

• Starsze samice częściej 

porzucają pisklę kukułki (rola 

uczenia się)

• Porzucanie częstsze, gdy w 

pobliżu dorosłe kukułki (ocena 

ryzyka)



Fig. 1 Probability of success of experimental and 

control nests.n, number of nests.
Daniela Canestrari et al. Science 

2014;343:1350-1352
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Ewolucja od pasożytnictwa do mutualizmu: 

• Wrona czarna toleruje kukułki w gniazdach

• Kukułki wydzielają zapach, odstraszający drapieżców



Dlaczego pasożyty zagrażają 

zdrowiu i życiu swoich żywicieli? 

• Dobór naturalny w kierunku zakażania nowych żywicieli

• Efektywne zakazanie wymaga szybkiego namnażania 

się w ciele żywiciela

• Wirulencja jest efektem ubocznym szybkiego 

namnażania

• Zbyt wysoka wirulencja może prowadzić do śmierci 

żywiciela, zanim dojdzie do zakażenia nowego !



Zjadliwość (wirulencja – wpływ na 

przeżywalność gospodarza) może 

maleć w trakcie koewolucji, ponieważ 

zmniejsza prawdopodobieństwo 

transmisji

R0 – dostosowanie pasożyta (liczba zainfekowanych 

gospodarzy)

N – liczba dostępnych żywicieli

b – prawdopodobieństwo zainfekowania

v – śmiertelność zainfekowanych gospodarzy (funkcja 

zjadliwości)

d – śmiertelność żywicieli z innych przyczyn

r – prawdopodobieństwo wyzdrowienia i nabrania 

odporności



Christophe Fraser et al. PNAS 2007;104:44:17441-17446

©2007 by National Academy of Sciences

• Im niższy poziom infekcji 

HIV, tym rzadziej 

występują symptomy

• Asymptomatyczni chorzy 

zakażają rzadziej… 

• …ale dłużej, dlatego 

optymalne tempo 

zakażania wirus osiąga 

przy pośrednim tempie 

namnażania wirusa

• Poziom wirusów we krwi 

chorych z Zambii i 

Holandii jest bliski 

optimum

Ewolucja wirulencji – przykład 

AIDS



Czynniki wpływające na ewolucję wirulencji (Frank 1996): 

+ Wysoka odporność żywiciela może sprzyjać szybkiemu 

namnażaniu  (~wirulencji), zanim odporność zadziała

+ Osłabianie/zabijanie gospodarza nie zawsze zmniejsza 

transmisję patogenu (np. duże zagęszczenia 

gospodarza)

+ Zakażenia przy udziale niespokrewnionych grup 

pasożytów, które będą konkurować w obrębie 

gospodarza

- Sposób zakażania: transmisja wertykalna (pionowa) 

wiąże dostosowanie gospodarza i pasożyta



• Szczepionki stosowane u ludzi zwykle nie pozwalają na 

namnażanie i przenoszenie mikroorganizmów przez 

szczepione osoby

• Niektóre szczepionki w stosowane przemyśle hodowlanym 

są „nieszczelne” – dają odporność, ale pozwalają na 

transmisję patogenów

• Modele teoretyczne wskazują, że niekompletne 

szczepienia będą selekcjonować szybko namnażające się 

(wirulentne) mikroorganizmy

• Nieszczelna szczepionka drobiu przeciw chorobie Mareka

powoduje ewolucję wyższej wirulencji i cięższego 

przebiegu choroby u nieszczepionego drobiu (Read i in. 

2015 PLOS Biology

Ewolucja wirulencji – przykład 

choroby Mareka



Zmniejszona zjadliwość i mutualizm  łatwiej ewoluuje przy 

pionowej (wertykalnej) transmisji – interesy gospodarza i 

pasożyta są identyczne

Eksperymentalna koewolucja E. coli i 

bakteriofaga f1

• Przewaga transmisji pionowej (kwadraty) lub 

poziomej (kółka)

• Dłuższe okresy transmisji pionowej 

zmniejszały zjadliwość wirusa

• Negatywna korelacja wirulencji i transmisji 

horyzontalnej



ANTROPOGENEZA





Dwunożność daje zyski energetyczne

Pionowa pozycja zmniejsza ekspozycję na 

promienie słoneczne

Dart 1923 – czaszka A. 

africaus

A. afarensis (3 mln lat)

Johnson 1974: Lucy 

Cechy „ludzkie”

• małe kły

• wysklepienie stopy

• niechwytny paluch

• budowa kolana i miednicy

Cechy „małpie”:

• masywna żuchwa

• proporcje kończyn

•przekrój kończyn pośredni 

(słabsze nogi, silniejsze 

ręce niż u człowieka) –

dwunożność w fazie 

zaczątkowej?



Orrorin tugenensis (6 mln lat) 

Budowa kości udowej świadczy, że 

chadzał w pozycji wyprostowanej? 

Ale:

•palce rąk przystosowane do chwytania 

gałęzi

•kły długie i zaostrzone 



Ardipitecus ramidus (5.5 mln lat) – budowa palców nóg świadczyła o 

dwunożności

Sahelantropus (7 mln lat) – czaszka o cechach zbliżonych do 

hominidów



W przeciwieństwie to 

innych zwierząt ludzie 

mają dwa gatunki wszy 

– łonowe wywodzą się 

od gorylich – oddzieliły 

się  ok 3 mln lat temu: 

H. erectus/ergaster, a 

być może też 

australopiteki, 

pozbawione uwłosienia

większości ciała: 

niezachodzące 

środowiska dla wszy 

Pocenie umożliwiło 

długi bieg –

prawdopodobny 

sposób polowania



Znalezione w Dmanisi (Gruzja) 

szczątki pochodzące sprzed 1.8 

mln lat należy prawdopodobnie 

do wczesnego  Homo erectus 

(H.e. georgicus), który łączy 

cechy Homo habilis (dość 

prymitywna czaszka) i Homo 

ergaster (np. zaawansowane 

kończyny dolne)

Homo florensis („hobbit”) z 

Indonezji sprzed 18 tys. lat 

prawdopodobnie wyewoluował 

z H. erectus (świadczy o tym 

analiza uzębienia (Kaifu i in. 

2015, PlosOne)





Ekspansja z Afryki wiązała się 

z ewolucją jaśniejszej karnacji

Pomogły ubrania: wynalezione 

przed opuszczeniem Afryki 

(wszy ubraniowe pochodzą 

sprzed ok. 100 tys. lat; Toups

et al. 2010)



Ewolucja człowieka przez adaptacyjną introgresję

Poza Afryką, genomy ludzi zawierają ok. 2% genomów Neandertalczyków, a w 

Melanezji – dodatkowo 2-4% genomów Denisowian (Sankararaman i in. 2014)

Geny, które uzyskaliśmy od Neandertalczyków odpowiadają m. in. za:

• adaptacje tybetańczyków do życia 

na dużej wysokości npm (wariant genu EPAS1)

• geny odpowiedzi odpornościowej (warianty MHC, TLR)

• odporność na niskie temperatury u Inuitów (TBX15, m.in. metabolizm 

brązowego tłuszczu)

• Podatność na COVID-19 (ch. 12 (OAS) -; ch2 (haplotyp DPP4 +, Ch3+)

Zeberg and Paabo 2020 

Nature

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Sankararaman%20S%5bAuthor%5d&cauthor=true&cauthor_uid=24476815


Dwunożność mogła się przyczynić do ewolucji dużych mózgów

• Niepotrzebne silne mięśnie szyi, mniejszy nacisk na tętnicę 

doprowadzającą krew do mózgu

• Zyski energetczne



Zmiana diety: łatwiej utrzymać kosztowny energetycznie 

mózg, uwolnienienie czaszki od mięśni i masywnych kości 

niezbędnych do przeżuwania





Hipoteza samoudomowienia: skomplikowane życie 

społeczne i wpółpraca w grupach wiązały się z ewolucją 

„łagodności” Hare, Woods i Wrangham

Od  czasu wyjścia z Afryki 

nastąpiłą „demaskulinizacja

czaszki” – prawdopodobnie 

powiązana z obniżonym 

poziomem testosteronu



Hipoteza technologiczno-kulturowa:

• Regiony mózgu związane m. in. ze 

zdolnościami językowymi, jak i z 

manipulacją przedmiotami oraz 

przewidywaniem sekwencji zdarzeń

• Hipoteza MSH (systemu lustrzanego; 

Arbin i in. 2005): rozumienie i obserwacja 

aktywują homologiczny obszar mózgu 

małp; preadaptacja do języka gestów

?

Obszary mózgu 

aktywowane w 

czasie 

wykonywania 

narzędzi 

kamiennych 

obejmują IPL i  

vPM



40 tys. lat temu rozpoczął 

się przyspieszony rozwój 

technologiczny H. sapiens



Simon Neubauer et al. Sci Adv 2018;4:eaao5961

Published by AAAS

Człowiek 

współczesny

Badania czasek wykazały, że zaokrąglony mózg –

cecha związana z rozwojem połączeń mózgowych i 

zdolności umysłowych w czasie rozwoju człowieka –

pojawiła się 100 – 35 tys. lat temu



Mimo znacznego podobieństwa sekwencji 

(1% dywergencji w genach kodujących 

białka, ok. 5% w całym genomie; 

Watanabe i in. 2004) człowiek i szympans 

różnią się profilem ekspresji genów, 

zwłaszcza mózgu

Ennard et al. 



W tkankach człowieka i naczelnych 

alternatywny splicing jest częstszy 

niż wśród innych kręgowców 

(zwłaszcza w mózgu)

Człowiek różni się znacznie pod 

względem wariantów spicingowych

od innych kręgowców 



THE END


