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1. Filozofia teorii ewolucji
Połowy dokonał, kto zaczął.
Horacy
Wszystko się zmienia z wyjątkiem samego prawa zmiany.
Heraklit z Efezu
WSTĘP
Moja kotka – Puśka, kiedy „atakuję” ją ręką podczas zabawy, usiłuje schować swoją
głowę, a łapę uzbrojoną w wysunięte pazury trzyma wyciągniętą w moim kierunku.
Czy elementy jej budowy: ostre kły i pazury, a także jej zachowania: chowanie
głowy, są przypadkowe czy mają charakter dostosowawczy?
Puśka jest drapieżnikiem, podobnie jak zwierzęta należące do innych rodzin: wilki,
niedźwiedzie, łasice, łasze, szopy i hieny. Kły i pazury służą prawie im wszystkim do
chwytania, uśmiercania i rozszarpywania ofiary, która stanowi posiłek niezbędny do
utrzymania się przy życiu. Chowanie głowy jest natomiast sposobem na ochronę
mózgu przed ewentualnymi urazami doznanymi w walce. Koty, które podczas walki
nie chroniły najistotniejszego narządu, nie przetrwały. Skąd wiemy jednak, że mózg
jest najważniejszy?
Właśnie proste rozważanie ewolucyjne pozwala nam upewnić się, że tak właśnie jest.
Wyobraźmy sobie, że na początku jest wiele klas kotów, z których każda chroniła
jakiś inny narząd (lub nie chroniła żadnego). Teraz obserwujemy już tylko ochronę
mózgu, więc koty z tej klasy musiały najczęściej przeżywać w walkach, pomimo
braku ochrony innych narządów. Najwyraźniej to urazy mózgu powodowały
najpoważniejsze konsekwencje, co pozwala wnioskować, że jest to narząd, który
przede wszystkim trzeba chronić. Tak więc wszystkie koty, które zachowywały się
podczas walk tak, jakby o tym wiedziały, odniosły sukces ewolucyjny i teraz możemy
obserwować ich potomków też chowających głowy. Oto klarowny przykład jak
„przypadkowa, mądra cecha”, dająca pewnym kotom przewagę nad innymi,
zapewniła sobie trwanie.
Tak więc zachowanie mojej kocicy wyjaśnia teoria ewolucji i na jej tle staje się ono
zrozumiałe.
***
O ewolucji biologicznej słyszał zapewne niejeden Czytelnik nie będący z zawodu
biologiem. Zapytany o nią prawdopodobnie odpowiedziałby skrótowym hasłem:
„Chodzi o to, że przeżywa najlepiej dostosowany”. Zdanie to wskazuje na
podstawowy mechanizm wyjaśniający dlaczego obserwowane cechy organizmów nie
mają charakteru przypadkowego, dowolnego, lecz właśnie dostosowawczy. Do czasu
upowszechnienia się teorii ewolucji Darwina znakomite dostosowanie organizmów do
środowiska tłumaczono ich celową ewolucją, aż tu pewnego dnia zjawił się skromny
naukowiec, który śmiał twierdzić, że procesy ewolucyjne nie są celowe, a powstające
w ich wyniku struktury cechuje celowość tylko dlatego, że te pozbawione tej cechy nie
potrafiły przetrwać. Nauka przyznała Darwinowi rację.
Co ciekawe, określenie „ewolucja” nie pochodzi wcale od twórcy jej teorii, lecz od
współczesnego mu filozofa Herberta Spencera.
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Znamy już więc działanie podstawowego mechanizmu. Obserwujemy organizmy
dobrze dostosowane do swoich środowisk, bo tylko takie nie wyginęły w toku
ewolucji. I na tym właściwie moglibyśmy zakończyć wykład istoty tej teorii. Chcąc
jednak pójść dalej, zapytajmy: co to znaczy być najlepiej dostosowanym? Jakie
strategie zapewniają przetrwanie? Odpowiedzi na te właśnie pytania odsłaniają
przed nami niesłychaną różnorodność organizmów żywych. Nie wystarczy zadowolić
się stwierdzeniem: był najlepszy, bo przerwał. Wart przypatrzyć się temu jak był
najlepszy? Dlaczego przetrwał? Teraz zagadnienie ewolucji zamienia się w temat –
rzekę.
Zacznijmy więc naszą podróż i przenieśmy się na Sycylię, w czasy gdy była ona
jeszcze grecką kolonią. W leżącym tam mieście – Akragas żył w V w p.n.e. człowiek o
imieniu Empedokles. Czym się wsławił? Między innymi tym, że sformułował
pierwszą teorię ewolucji. W swoim dziele „O naturze” pisze on: „części ciała
połączyły się jak przypadek zdarzył”, a dalej: „wiele przypadkowych układów, np.
oczy bez twarzy, głowy bez szyi i tułowia, postacie ludzkie z głowami wołów nie
zachowały się”. Widzimy tutaj ciekawe rzeczy. Tezę o zmienności przypadkowej i o
zachowaniu się lepiej „zgranych” połączeń. Właśnie te tezy stanowiły istotę teorii
darwinowskiej, która wstrząsnęła światem nowożytnym 2300 lat później. Oczywiście
pomysł z łączeniem głowy wołu z ludzkim ciałem może wydawać nam się dzisiaj nieco
pokraczny. Nie zapominajmy jednak, że tak dawno temu starożytni, których
jedynym narzędziem rozumienia świata było siedzenie, obserwowanie i myślenie, nie
mieli zielonego pojęcia o skomplikowanych, genetycznych mechanizmach rozwoju
organizmów.
Oczywiście w żaden sposób nie obniżamy tutaj osiągnięcia Darwina. Teoria jego
poparta była rzetelnym zbadaniem materiału biologicznego, była pełna i dobrze
przemyślana. Wzmiankę o Empedoklesie możemy traktować raczej jako
ciekawostkę. Był on właściwie nie tyle pierwszym, który sformułował teorię ewolucji,
lecz pierwszym który trafił w jej istotę.
Nie jest to zresztą odosobniony przypadek. Nasz wielki rodak – Mikołaj Kopernik
uchodzi za twórcę systemu heliocentrycznego, choć okazuje się, że już w starożytności
niejaki Arystarch z Samosu twierdził, że Ziemia obraca się dookoła Słońca. Nie
obawiajmy się jednak. Kopernik nie znał dzieł Arystarcha.
BLASKI I CIENIE TEORII EWOLUCJI
Pierwsza nowożytna teoria ewolucji, której podstawowe założenia przetrwały do
dzisiaj, została sformułowana w 1859 roku. Dokonał tego wielki człowiek i uczony
Karol Darwin w swoim najważniejszym dziele zatytułowanym „O powstawaniu
gatunków drogą doboru naturalnego czyli przeżywania form najlepiej przystosowanych
w walce o byt”.
Poglądy Darwina krystalizowały się również w ewolucyjny sposób. Podczas podróży
na statku „Beagle” dokonał wielu ciekawych obserwacji. Na przykład w Argentynie
uczestniczył w odkryciu szczątków kopalnego zwierzęcia, które nie było identyczne z
żadnym ze znanych wtedy organizmów żywych na Ziemi. Na wyspach Galapagos
przykuły jego uwagę rozmaite gatunki zięb różniących się między sobą głównie
budową dzioba, która wydawała się zawsze być znakomicie dostosowana do rodzaju
spożywanego przez ptaka pokarmu. Wreszcie ogromne wrażenie wywarła na
Darwinie opublikowana w 1838 roku praca T.R. Malthusa zwracająca uwagę na
problem przeludnienia zagrażającego ludzkości. Malthus wskazał w niej, że liczba
ludności rośnie w tempie geometrycznym i wcześniej czy później wzrost ten zostanie
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zahamowany, gdy zabraknie środków do utrzymania wszystkich ludzi.
Darwin przeniósł te rozważania na świat przyrody. Tam również zasoby pokarmowe
są ograniczone. One ograniczają zaś niepohamowany geometryczny wzrost
liczebności populacji każdego gatunku. To naprowadziło Darwina na ideę walki o
byt. Skoro zasoby są limitowane, to przeżywają tylko te osobniki, które potrafią je
zdobyć. Czyli niektóre organizmy są lepiej dostosowane, inne gorzej. Wskazuje to na
istnienie różnic między nimi, które ogólnie ujmujemy pojęciem zmienności cech.
Według Darwina zmienność ta jest bezkierunkowa, co znaczy, że możliwe jest
występowanie cech zarówno korzystnych jak i szkodliwych. Przez sito selekcji
naturalnej przejdą (przeżyją) jednak tylko osobniki z cechami korzystnymi, które
zostaną przekazane potomstwu czyli odziedziczone. Oto główne idee składające się na
teorię ewolucji, którą zawdzięczamy Darwinowi.
Aktualnie przyjmowane prawa ewolucji dostarczają zdumiewająco prostych i
niebanalnych odpowiedzi na pytania :
1. Jakie ogólnie były mechanizmy, które sprawiły, że w przyrodzie występuje
różnorodność żywych form materii o odmiennej organizacji ?
2. W jaki sposób ich budowa gwarantuje im zachowanie cechy specyficznej umiejętności trwania w konkretnym środowisku ?
Niemniej jednak pytania :
3. Jak dokładnie przebiegała i jak przebiegać będzie ewolucja naszej biosfery ?
4. Jak konkretnie mogłyby wyglądać rozwiązania alternatywne wobec tych, które
prezentują współcześni i wymarli przedstawiciele ziemskiej flory i fauny ?
pozostają bez zadowalających odpowiedzi.
Tak, to się nazywa mieć trudności z retrognozą, czyli odtwarzaniem przeszłości, nie
mówiąc już o prognozie - przewidywaniu przyszłości. Teoria ewolucji daje bowiem
tylko ogólne przewidywania oraz ogólne tło do wyjaśniania zjawisk.
Trudności te zapewne nie skazują ewolucjonizmu na nieodwołalne wygnanie z raju
teorii naukowych. Wskazują one tylko na zrozumiały fakt, że ścisłe przewidywania –
ten ideał fizyki, to tylko marzenie dla teorii wysokiego poziomu złożoności. W dalszej
części artykułu omówimy dokładniej dlaczego tak jest.
Przenieśmy się teraz do Austrii. U schyłku upływającego wieku, za gwiazdę pierwszej
wielkości na firmamencie metodologii nauki uchodzi Sir Karl Popper. W latach
trzydziestych - członek słynnego Koła Wiedeńskiego; środowiska neopozytywistów zwolenników rygorystycznego oczyszczania nauki z - ich zdaniem - paraliżujących i
zaśmiecających ją wtrętów pseudofilozoficznych. Program tego koła Popper z czasem
modyfikował, by ostatecznie zacząć nawoływać uczonych do prześcigania się w
tworzeniu konkurencyjnych, maksymalnie ekstrawaganckich teorii czy hipotez. W
ich ciągłym wysuwaniu i obalaniu zaczął Popper upatrywać istotę nauki i gwarancję
jej postępu. Stanowi to istotę stworzonego przez niego falsyfikacjonizmu, według
którego nigdy nie możemy być pewni czy teoria jest prawdziwa. Możemy tylko
testować ją za pomocą faktów doświadczalnych, a im większa liczba z nich nie będzie
jej przeczyć, tym bardziej prawdopodobna jest jej prawdziwość.
Choć za wzorzec naukowości Popper miał fizykę, zajmował się też biologią
ewolucyjną wielokrotnie mierząc się z jej specyfiką. Odmówił on ewolucjonizmowi
uprawnień typowych teorii, ze względu na niepowtarzalność zjawisk ewolucyjnych i
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związaną z nią niemożność doświadczalnego ich odtworzenia. Tylko doświadczenie
może, jego zdaniem, dopiero sfalsyfikować „teorię ewolucji ”, czyli sprawdzić czy nie
daje błędnych przewidywań, niezgodnych z wynikami otrzymanymi właśnie
doświadczalnie.
Zanim więc przed ewolucjonizmem zamkną się bramy raju postarajmy się opuścić
Austrię i przenieść się do XVIII - wiecznej Francji.
Jest to czas i miejsce, w którym działał słynny matematyk – P.S. Laplace obdarzony
tytułem książęcym za całokształt działalności, ukoronowanej pięciotomową
„Mechaniką niebios”. Laplace był typowym redukcjonistą. Chciał sprowadzić
matematycznie biologię do chemii i razem z tą ostatnią do fizyki.
Przy redukcji ewolucjonizmu muszą pojawić się jednak ogromne kłopoty, które są
naturalne i nieuniknione. Biosfera - czyli ogół organizmów żywych Ziemi - to przecież
struktura niezmiernie złożona. Przewidywanie dalszego przebiegu jej ewolucji nie
mogłoby się obejść bez symulacji komputerowej. Ta jednak wymagałaby znajomości
warunków początkowych, czyli ustalenia wartości wszystkich niezależnych
parametrów charakteryzujących w pełni biosferę (co stanowiłoby dane dla
komputera). Jak wybrać te parametry? Jak doświadczalnie uzyskać ich wartości?
Na dobrą sprawę - potrzebowalibyśmy informacji o położeniach i pędach wszystkich
atomów Ziemi oraz bombardujących ją cząstek i ciał pozaziemskich, gdyż wszystko
na Ziemi a także to, co na nią spada może mieć wpływ na organizmy żywe.
Przyjmijmy, że pomiar dla każdego atomu i cząsteczki byłby możliwy (co jest już
niemałą fantazją), a także, że wprowadzenie tego ogromu danych do komputera jest
wykonalne. Istnieje jednak kwantowa zasada oznaczoności, która mówi nam, że nie
jesteśmy w stanie wyznaczyć naraz dokładnych wartości położenia i pędu. Możemy
uzyskać albo jedno albo drugie. A my przecież potrzebowalibyśmy jedną i drugą
wartość. Poza tym musi pojawić się problem z dokładnością, z jaką chcemy
wyznaczać każdą wartość, bo każdy pomiar będzie obarczony błędem!
Dlaczego jednak niepełność danych i błędy pomiarowe tak nas niepokoją? Otóż
dlatego, że musimy liczyć się z wnioskami wypływającymi z teorii chaosu - rewelacji
naukowej lat osiemdziesiątych XX wieku. Ta zaś uczy, że ewolucja pozornie bardzo
podobnych systemów o zbliżonych warunkach początkowych może przebiegać
skrajnie rozbieżnie. Czyli różnica wartości warunków początkowych (nawet drobna)
- np. właśnie ta spowodowana błędem pomiaru - oznacza zupełnie inną ewolucję i co
za tym idzie - kompletne fiasko symulacji. Jest to tzw. efekt motyla. Naukowcy
zajmujący się teorią chaosu obrazują ten efekt za pomocą zdania : „The flap of a
butterfly wing in Tokio may cause storm in New York” (Gdy motyl w Tokio machnie
skrzydłem, może to wywołać burzę w Nowym Yorku). Jak to rozumieć ?
Chodzi o to, że w tak złożonym układzie jakim jest atmosfera ziemska, drobna
zmiana ciśnienia wywołana przez ruch skrzydłem może zostać wzmocniona i mieć
swoje konsekwencje w postaci widocznego gołym okiem zjawiska, np.: burzy nawet w
bardzo odległym miejscu. Wynika z tego również fakt, że brak tej drobnej różnicy
ciśnień powodowałby zupełnie inny rozkład i gęstość chmur w tym czasie nad Nowym
Yorkiem i w konsekwencji brak burzy. Machnięcie skrzydłem przez motyla
symbolizuje więc taką drobną zmianę w warunkach początkowych, mogącą z czasem
bardzo wyraźnie odbić się na ewolucji układu.
W tym świetle wygląda na to, że ewolucji biosfery szczegółowo przewidzieć się nie da.
I to nie dlatego, że niewłaściwie rozpoznaliśmy ogólne prawa ewolucji, lecz przede
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wszystkim wobec nieprzezwyciężalnych trudności z danymi - ich zgromadzeniem i
przetworzeniem.
Spróbujmy jednak spojrzeć na powyższe kwestie w sposób bardziej
zdroworozsądkowy. W latach pięćdziesiątych fizyk teoretyk - prof. I. Werle
sformułował tzw. ideał 6P teorii naukowej. Zgodnie z jego duchem - żądamy od teorii
naukowej żeby była: piękna, pełna, praktyczna, prawdziwa, płodna i prosta. Gdy
spełnia wszystkie powyższe wymagania - jest maksymalnie pociągająca. I nauka i
życie nieustannie zmuszają do odstępowania od surowości naszych marzeń, choć
wysiłki mające na celu zbliżanie się do ideału są na pewno godne pochwały. Do teorii
naukowych jako niedoskonałych, ludzkich wytworów dobrze jest podejść z
niezbędnym liberalizmem, a wtedy ideał 6P pozwoli nam cieszyć się nimi lub martwić
na tyle, na ile odzwierciedlają one zawarte w ideale oczekiwania. A przede wszystkim
- posługiwać się nimi ze stosowną dozą zaufania. Możemy zatem powiedzieć - trochę
złośliwie - że ideał powyższy warto uzupełnić o siódmy składnik: powinna istnieć.
Z tego punktu widzenia można bronić przekonania, że ewolucjonizm jest całkiem
niezłą teorią, chodź daleko jej do tego, o czym marzymy.
Jeśli powyższe rozważania wpędziły jakichś naukowców w zły nastrój, to zapewne
jedynie naukowców - idealistów. Społeczeństwom, w którym przyszło im żyć
wystarczają z reguły ogólne przewidywania jakościowe. Np.: gdy wpuścimy do
jeziora związki kadmu, na pewno zmniejszymy sukces ewolucyjny wszystkich
żyjących tam jeszcze gatunków lub gdy dokonamy introdukcji organizmu do nowego
środowiska, w którym nie ewoluował wraz z innymi gatunkami, polepszymy jego
warunki życiowe. Ze względu na brak naturalnych wrogów będzie on tam przynajmniej przez pewien czas - odnosił sukces ewolucyjny, objawiający się
wzrostem liczebności jego populacji. I tym podobne.
Wróćmy teraz do samej ewolucji. Jedno z zadanych wcześniej pytań napomyka o
trwaniu organizmów. Nie jest to jednak sformułowanie ścisłe. Organizm należący do
populacji rozmnażającej się płciowo (a takich jest większość) jest unikalny,
niepowtarzalny. Trudno więc oceniać sukces ewolucyjny osobnika, mierząc jego
długość życia i porównując ją z długością życia innych osobników.
Zresztą, pod względem średniej długości życia osobników poszczególne gatunki
różnią się znacznie od siebie, co wcale nie znaczy, że jeden radzi sobie gorzej od
innego. Po prostu u gatunku, u którego średni czas życia osobnika jest krótszy
obserwujemy większą liczbę pokoleń w jednostce czasu. Ale w obydwu przypadkach
obserwujemy trwanie w czasie, a to jest najważniejsze. Nie ma więc korelacji: średnia
długość życia a sukces ewolucyjny osobnika. Co więc się liczy? Z pewnością mnogość
wydanego potomstwa. Jego liczba stanowi dobrą miarę przystosowania osobnika do
środowiska i jego sukcesu ewolucyjnego.
Jeśli jednak rozmnaża się on płciowo, jego potomstwo nie będzie jego dokładną
kopią. To, co po nim zostaje, to kopie mieszanin połowy jego genów uwspólnione z
genami partnera płciowego. Może więc to gen jest niezmiennikiem ewolucji? Jest
trwającą w czasie, niejednorazową, powtarzalną ze względu na możliwość swej
replikacji jednostką ewolucyjną? Może organizm matki jest tylko doraźną osłoną
genu w jego podróży np. z organizmu babki do organizmu któregoś z jej wnuków?
Takie spojrzenie na ewolucję od strony genu podał w 1976 r. Richard Dawkins.
Chcę jednak podkreślić, że to tylko nowe spojrzenie na ewolucję genetyczną. Nie ma
przesłanek by mówić o nowej teorii czy o „ dawkinsizmie ” jako o nowym poglądzie
filozoficznym. Jest to spojrzenie głębsze i otwierające największe jak na razie
możliwości wyjaśniania obserwowanych faktów. Jest więc - od dotychczasowych -
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spojrzeniem bardziej płodnym poznawczo.
ZAKOŃCZENIE
W ewolucji trwa to, co ma sposób na trwanie. Istnieją też nietrwałe efemerydy, jak
np. kamień w potoku, które są unikalne i małe jest prawdopodobieństwo ich
obserwacji. Nie wydają przecież potomstwa i są jedyne – zagubione w gąszczu innych
efemeryd. To organizmy biologiczne, mające instynkt samozachowawczy i potrafiące
się rozmnażać, a ściślej – ich geny, potrafią trwać tysiącami lat. Niewątpliwie, dzięki
temu prawdopodobieństwo ich obserwacji przez nas jest większe. Bo możemy
zaobserwować gen istniejący tysiąc lat temu, a kamień sprzed tysiąca lat już się
skruszył. Dla nas, dla obserwatorów, organizmy żywe nie muszą być przyjazne, ładne
ani użyteczne. Zdecydowanie nie muszą, jeśli mimo to – trwają. Takie są fakty.
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2. Możliwości całości
czyli systemy w biologii
Oddzielne badanie poszczególnych części jest zasadniczo nieprzydatne do uzyskania
informacji o wzajemnych oddziaływaniach między nimi.
Ronald Fisher
WSTĘP
To była zmora starych kościołów. W każdym, szanującym się kościele były organy, z
których rozbrzmiewała majestatyczna i nastrojowa muzyka. Niestety organy te
zapadały na tajemniczą chorobę, której przyczyny trudno było w dawnych czasach
dociec.
Ich piszczałki wykonane były z cyny i dlatego tajemnicza dolegliwość tego
instrumentu została nazwana trądem cynowym. Lśniące i gładkie piszczałki po
prostu stopniowo rozsypywały się na bezpostaciowy, szary proch. Co mogło być tego
przyczyną ?
Nikt nie dodawał do piszczałek żadnych domieszek. Pozostawało więc tylko jedno
podejrzenie: czynniki zewnętrzne.
Ale które konkretnie ? Woda ? Kościoły pokrywał dach. Gazy w powietrzu ?
Chemicy nie stwierdzali już w tamtych czasach, aby cyna była szczególnie reaktywna
(i to zapewne było jedną z przyczyn jej zastosowania). Może więc temperatura ?
W nieogrzewanych kościołach temperatura mogła przyjmować różne wartości.
Trąd pozostawał jednak nadal tajemnicą. Na znajomość przyczyn było za wcześnie...
Jednym z podstawowych, abstrakcyjnych pojęć, stosowanych przez człowieka jest
pojęcie zbioru. Jeśli każdym dwóm elementom takiego zbioru przyporządkujemy
określone oddziaływanie (powiązanie) między nimi, to otrzymamy już pewien system.
Alternatywnym dla systemu terminem jest: struktura.
Systemy wykazują pewną ciekawą własność, którą wyraża zasada Nernsta:
Całość to coś więcej, niż suma części.
Dzieje się tak dlatego, że własności całości (cechy systemowe) są określone przez:
1.Własności części
lecz także:
2. Sposoby ich powiązania
Różne systemy można więc otrzymać przez różny sposób powiązania nawet
identycznych zestawów części (zob. rys.1).

Strona 10 z 184

Rys.1. Przykłady różnych systemów otrzymanych przez powiązanie tego samego zestawu
różnych części.
A jak to się ma do trądu cynowego? Przy spadku temperatury poniżej 13 o C cyna
przechodzi w inną odmianę alotropową (tzw. szarą cynę). Atomy oczywiście
pozostają te same. Zmienia się tylko ich rozkład w przestrzeni, a więc i sposób ich
połączenia. Ta odmiana ma inne właściwości fizyczne i dlatego piszczałki rozsypują
się.
Widzimy więc, że nawet ta sama liczba części tego samego rodzaju potrafi tworzyć
różne systemy.
NIE OGÓLNIKOWO, ALE ZBYT OGÓLNIE
Jako konkretne przykłady w dalszych rozważaniach posłużą nam dwa gatunki
ssaków: hipopotam - przedstawiciel rzędu parzystokopytnych, którego gatunki
przeżywają teraz swój ewolucyjny rozkwit oraz słoń morski z rzędu płetwonogich.
Wybrałem te dwa gatunki ze względu na zbliżone średnie masy ich przedstawicieli.
Można przyjąć, że przeciętny hipopotam czy słoń morski ma porównywalną liczbę
atomów węgla, tlenu, wodoru, azotu, siarki, fosforu i pozostałych pierwiastków, gdyż
ssaki biochemicznie niewiele się od siebie różnią. Różnice wynikają więc tu z innych
organizacji i występują nie tyle na poziomie atomów, cząsteczek, organelli czy
komórek, ile na poziomie ponadkomórkowym: przede wszystkim morfologii i
anatomii. Powyższy przykład wskazuje ponadto na hierarchiczną budowę systemów.
W organizmach żywych wyodrębniamy pewne podsystemy dlatego, że rzucają się one
w oczy jako odrębne całości np.: komórka wątroby (hepatocyt), wątroba, układ
trawienny. Oczywiście całości te na swoim poziomie oddziałują też z innymi
całościami.
Na przykład: komórki wątroby oddziałują między sobą za pomocą białek w swej
błonie komórkowej. Dzięki temu komórki, które „czują” sąsiedztwo nie dzielą się
egoistycznie i potrafią uformować do spółki z innymi wątrobę - całość wyższego
rzędu. Zjawisko to nosi nazwę inhibicji kontaktowej. Analogicznie jest w przypadku
np. komórek nerek. Hepatocyty mają zdolność enzymatycznej katalizy witaminy D 3
w pochodną (25-hydroksy). Komórki nerki mają inny enzym który pochodną tę
przeprowadza w formę (1,25-dihydroksy). Właśnie ta ostatnia wykazuje bardzo silną
aktywność w procesie wchłaniania jonów Ca2+ w jelitach.
Zatem komórki oddziałują ze sobą, aby wytworzyć większe całości - narządy.
Wątroba wydziela pewną ilość substancji, którą jest w stanie przerobić tylko cała
nerka. Między innymi dzięki takim proporcjom ilościowym, utrzymywany przy życiu
jest organizm - całość wyższego rzędu. Istnieją jeszcze wyższe całości: ekosystem, w
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którym żyje osobnik, biosfera, Układ Słoneczny, a nawet cały Wszechświat traktować
możemy jak jeden wielki system, choć oczywiście niebiologiczny.
Ogólna teoria systemów, sformułowana przez austriackiego biologa - teoretyka
Ludwika von Bertalanffy'ego, miała w zamyśle stanowić teorię wszystkiego, gdyż
wszystko można traktować jak system, mający swoje miejsce w hierarchii. Nie
spełniła jednak pokładanych w niej nadziei.
Musiały pojawić się duże trudności, gdyż:
1. Trudno uzyskać dokładne wartości parametrów charakteryzujących złożony
system i symulować jego ewolucję. Jest to praktycznie niemożliwe już na poziomie
skomplikowanych cząsteczek, nie mówiąc już o organellach czy komórkach. Czyli
trudności z pomiarem „całości” i jego dokładnością.
2. Ogrom danych stwarza trudności obliczeniowe.
3. Trudno wyabstrahować dany podsystem tak, aby móc symulować jego ewolucję
pomijając wpływ (nawet niewielki) innych podsystemów na niego.
Teoria Bertalanffy'ego wytworzyła jednak nowy styl myślenia, przeciwstawny
myśleniu katezjańskiemu. Kartezjusz dopuszczał bowiem do celów badawczych
beztroskie rozbijanie na części dowolnych układów.
Podejście systemowe jest więc szczególnie ważne dla biologów, gdyż specyfika
struktury organizmów żywych wynika nie z ich budulca, lecz właśnie ze specyficznej
jego organizacji. Wspominaliśmy już o tym w artykule „Czym jest życie ?”. Wiemy
już, że w organizmach żywych nie ma żadnej tajemniczej entelechii czy siły życiowej
(vis vitalis). Hipotezę siły życiowej mającej rzekomo wytwarzać, specyficzne dla
świata ożywionego, związki chemiczne, obalił niemiecki chemik Wöhler pokazując, że
związek organiczny - mocznik można otrzymać ze związku nieorganicznego cyjanianu amonu w prostej reakcji, dającej się przeprowadzić poza żywym
organizmem:
NH4CNO → NH2CONH2
Stało się jasne, że nie trzeba tajemniczych sił, by wytworzyć dowolną z substancji
specyficznych dla organizmów żywych, bo są one zwyczajne. Tajemnicze są tylko
powiązania między nimi. Diabeł tkwi w ich ułożeniu, organizacji, strukturze.
Trudności teoretyczne wynikają zatem w biologii stąd, że teoria obejmuje nie tylko
prawa, lecz także ujmuje podległe im struktury. Same prawa fizyki i chemii są w
stanie powiedzieć nam tylko to, że organizmy żywe mogą istnieć, gdyż nie pozostają z
tymi prawami w sprzeczności. Nie możemy jednak uzyskać z nich konkretnych
informacji o budowie organizmów.
Ich bardzo skomplikowane struktury powstały w wyniku splotu przypadków w
ewolucji. Trudno jest wychwycić ogólne regularności ich budowy i ująć je w ogólnych
teoriach.
COŚ NIE TAK Z FAGIEM
Spójrzmy teraz na przykład jednego z systemów, którego części stanowią geny.
Będzie to materiał genetyczny faga lambda - wirusa atakującego bakterię -

Strona 12 z 184

Escherichia coli, który w formie schematycznej, z zaznaczonymi genami ilustruje rys.
2.

Rys.2.Schemat całego genomu faga lambda z zaznaczonymi genami.
Strategia przetrwania tego wirusa jest bardzo ciekawa, gdyż ma charakter
algorytmiczny (zob. rys.3.).

Rys.3. Schemat algorytmu przetrwania faga lambda.
Znaczy to, że wirus jest w stanie zmieniać swoje strategie, w zależności od zmian w
środowisku gospodarza i zewnętrznym.
Jeśli w komórce jest mało składników odżywczych, wtedy DNA faga zostaje
wstawiony do kolistego DNA bakterii stając się takim samolubnym, choć
nieszkodliwym odcinkiem DNA, powielanym w każdym procesie replikacji DNA
gospodarza i przedostającym się tylko do komórek potomnych po podziale. Taką
strategię nazywamy lizogenią (cyklem lizogenicznym).
Jeśli komórka bakterii ma dużo składników odżywczych (co może świadczyć o tym,
że w środowisku może być wiele innych bakterii do zainfekowania) lub zostanie silnie
napromieniowana (co może to zwiastować jej śmierć a wraz z nią zniszczenie DNA
faga) sprytny fag wycina swoje DNA i kopiuje je w dużych ilościach. W wyniku jego
transkrypcji i translacji powstają białka otoczki, opakowujące DNA. Służą one do
stworzenia cząsteczek wirusa, które gotowe do opuszczenia gościnnych progów E.coli
wydostają się na zewnątrz, by poszukać szczęścia w szerokim świecie. Jest to liza.
Widzimy, że już tak prosty system jakim jest fag lambda jest w stanie reagować na
różne bodźce środowiska, aby w każdym wypadku zagwarantować sobie
przetrwanie.
A jak konkretnie wygląda realizacja dwóch strategii faga ?
Gen Cro koduje represor dla genu CI, gen N natomiast białko umożliwiające
transkrypcję genów rekombinacji, replikacji i genu Q.
Białko CI służy jako represor dla Cro i N. Jeśli ono wygrywa (stężenie CI narasta bo
jest słabo rozcieńczane, bo niedożywiona bakteria rzadko się dzieli) DNA faga siedzi
w niej cicho wintegrowany w genom (zob. rys.4).
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Rys.4. Schemat działania genów w przypadku lizogenii.
Gdy stężenie CI spada, powstają białka Cro i N (mało represora ich genów). Dzięki
nim powstają geny rekombinacji → wycięcie DNA faga z genomu i geny replikacji →
powielenie go oraz białko Q. Umożliwia ono transkrypcję 21 białek otoczki
wirusowej. W wyniku tych zmian powstają nowe cząsteczki faga (zob. rys.5).

Rys.5. Schemat działania genów w przypadku lizy.
Cały fag lambda jest zatem systemem genetycznym, w którym geny współpracują ze
sobą, gdyż wszystkie są sobie nawzajem potrzebne. Tylko dzięki tej współpracy mogą
one przetrwać. Każdy gen z osobna nie byłby w stanie tego dokonać.
Umiejętność przetrwania to cecha systemowa faga. Zresztą jest tak w przypadku
każdego organizmu jako całości. Całość to coś więcej niż suma części !
GRUNTOWNE, PRZYPADKOWE PRZEORGANIZOWANIE
Czy możliwe jest, aby w skomplikowanych systemach, jakimi są organizmy, komórki
czy ich części, małe zmiany w nich miały znaczące konsekwencje dla całości ? Tak.
Spójrzmy na poniższe przykłady.
1. Białko MyoD1 normalnie pojawia się w komórkach mięśni szkieletowych i
gładkich. Ma powinowactwo do sekwencji regulatorowych bardzo wielu genów
charakterystycznych tylko dla powyższych komórek. Najprawdopodobniej gra
główną rolę w ich różnicowaniu się. Kiedy do fibroblastu wprowadzimy gen tego
białka, zamienia się on w komórkę mięśniową, co wymaga kompleksowych zmian.
2. Produkt genu: Tdf (Testis determining factor) gra kluczową rolę w procesie
powstawania płci męskiej u człowieka . Sekwencje do niego homologiczne występują
też u innych ssaków, pełniąc tę samą funkcję. Człowiek posiada 23 pary
chromosomów. 22 pary tzw. autosomów wspólnych dla kobiety i mężczyzny oraz
parę chromosomów płciowych - XX u kobiety i XY u mężczyzny. Gen Tdf znajduje
się na chromosomie Y, poza obszarem podlegającym crossing over z chromosomem X
(tzw. obszar pseudoautosomalny). Notowano przypadki mężczyzn o kariotypie XX i
kobiet o kariotypie XY. Stało się więc jasne, że to nie działanie całego chromosomu
warunkuje tak ogromne zmiany stężeń produktów wielu genów lub ich pojawienie się
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prowadzące do rozwinięcia się osobnika męskiego, lecz pewien konkretny czynnik,
najprawdopodobniej pojedynczy gen. Może istnieć kobieta XY, wtedy gdy jej
chromosom Y niesie zmutowany gen Tdf, kodujący niefunkcjonalne białko. Jego
brak prowadzi do wykształcenia się płci żeńskiej - podstawowej u ssaków.
Podstawowej to znaczy, że samica powstaje automatycznie (by default), a dodatkowy
sygnał jest wymagany by powstał samiec. Może istnieć mężczyzna XX pod
warunkiem, że jeden z jego chromosomów X niesie ten dodatkowy sygnał w postaci
Tdf. Z powodu bliskości sekwencji Tdf obszarowi pseudoautosomalnemu na
chromosomie Y, może ona wziąć udział w rekombinacji obszarów niehomologicznych
między X i Y i tym samym znaleźć się na „żeńskim chromosomie”. Ten rzadki proces
nosi nazwę: „głęboki crossing - over” (zob. rys.6).

Rys.6. Proces głębokiego crossing over doprowadza do powstania chromosomu X z
genem Tdf.
3. rRNA Procaryota. Okazuje się że nie tylko białka mogą pociągać wiele sznurków
tak jak na prawdziwego mistrza marionetek przystało. Informacje o strukturze
wszystkich białek, zaangażowanych u Procaryota w ekspresję genów znajdują się
tylko na 6 rodzajach mRNA. Do tych białek zaliczamy: polimerazę RNA, 52 białka
rybosomu (białka r), a także te kontrolujące przebieg translacji. Każdy z owych
sześciu mRNA koduje represor własnej transkrypcji, mający dodatkowo
powinowactwo do rRNA będącego rusztowaniem rybosomu. W wyniku takich
zależności, zwiększenie stężenia rRNA spowoduje przyłączenie się do niego
cząsteczek represorów i spadek ich stężenia w cytoplazmie. Wskutek tego będzie
zachodzić niczym nie blokowana transkrypcja białek rybosomalnych, które łącząc się
z nadmiarowym rRNA wytworzą nowe rybosomy. Widzimy zatem, że rRNA jest
czynnikiem, którego przyrosty stężeń mają zasadniczy wpływ na przyrosty stężeń
wszystkich wymienionych powyżej białek.
W taki sprytny sposób komórka może kontrolować liczbę rybosomów, która będzie
zależeć od ilości dostępnego rRNA. Jeśli bowiem nie ma w cytoplazmie tego związku,
to nie ma sensu produkować czynników translacji czy białek r, gdyż same nie
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mogłyby one spełniać swoich funkcji.
Można pokusić się więc o hipotezę mówiącą, że istnieje zależność pomiędzy
mutacjami w niektórych genach tzw. master regulatory genes (jak np. MyoD1, Tdf),
a większymi zmianami w budowie organizmów, w skład których one wchodzą. Są one
jak dyrektorzy w przedsiębiorstwie. Chodzi tu o zmiany typu aromorfoz, czyli
powstawanie zupełnie nowych rozwiązań konstrukcyjnych w budowie ciała. Mają
one charakter makroewolucyjny.
Makroewolucja to powstawanie gatunków, które ze względu na przeorganizowania w
budowie, wymagają stworzenia dla nich odrębnych, ponadgatunkowych taksonów,
np. rodzaju, rzędu a nawet klasy.
Z procesem makroewolucji związany jest ciekawy spór między saltacjonizmem a
gradualizmem (a właściwie ich przedstawicielami).
Otóż gradualiści uważają, że specjacja, czyli powstawanie gatunków zawsze odbywa
się drogą stopniowych zmian, a aromorfozy są pozorem: na ich powstanie trzeba po
prostu sporo czasu, a co za tym idzie, kumulacji dużej liczby drobnych zmian.
Saltacjoniści postulują natomiast, że zmiany mają charakter nagły, całościowy,
kompleksowy. Postawmy więc konkretny problem: jak w procesie ewolucji powstało
coś tak złożonego jak oko kręgowca ? Odrzucając możliwość ewolucji przez formy
pośrednie, jako słabo przystosowane, saltacjoniści rzucają dość demagogiczne hasła
typu: Jaka może być korzyść z 1% oka ? R. Dawkins - popularyzator nauki i
gradualista odpowiada na to: korzyść jednoprocentowa !
Złożoność całego problemu jest chyba rzędu złożoności organizmów i wiąże się ze
sprawą definicji.
Jak bowiem zdefiniować najmniejszą, jednolitą jednostkę zmiany ewolucyjnej? Czy
jest to w ogóle możliwe, skoro zmiany mogą być tak różnorodne?
Nie wiemy więc jakiej zmianie przypisać 1 jednostkę i widzieć w niej najmniejszy
możliwy krok, a jaka zmiana jest aromorfozą o wadze np. 30 jednostek.
Co więc jest krokiem, a co skokiem, skoro nie można ich konkretnie zdefiniować i na
tej podstawie odróżniać je od siebie i mierzyć ?
Dwa powyższe poglądy biologiczne zresztą nie wykluczają się nawzajem.
Czy możliwa była zatem skokowa ewolucja oka kręgowców ? Jak zapewnia
gradualista - Richard Dawkins, 1% oka, czyli jakaś prymitywna plamka oczna,
mogła już utrwalić się ze względu na korzyści jakie przynosi np.: odróżnianie światła
od braku światła, detekcja natężenia światła. Myślę jednak, że to 1% oka musiało też
mieć już jakąś „zgraną” strukturę - i tutaj trzeba przyznać rację saltacjonistom.
Struktura ta jednak musiała być na tyle mało złożona, by mogła pojawić się
„skokiem”. I każda ze struktur pośrednich na ewolucyjnej drodze do oka złożonego
musiała dawać korzyści ewolucyjne.
Wyobraźmy sobie współczesne gatunki jako rój chaotycznie rozłożonych punktów w
niezdefiniowanej przez nas jeszcze przestrzeni. Jako, że jest to przestrzeń, ustalone są
odległości między tymi punktami. Niektóre z nich są blisko siebie, inne dzieli duża
odległość. Przeskok z jednego na dowolnie obrany inny punkt jest możliwy, lecz z
prawdopodobieństwem odwrotnie proporcjonalnym do pewnej potęgi odległości
(zależnej od wymiaru tej przestrzeni).
Możliwa jest również sekwencja złożona z kilku skoków. Każdy z nich ma
prawdopodobieństwo większe od „ sumarycznego ”. Czy kiedykolwiek dowiemy się
który sposób wykorzystała natura w każdym konkretnym przypadku specjacji? Nie.
Mamy więc do czynienia z dwoma poglądami, a ogólnie żaden z nich nie ma racji.
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Gradualizm prawdopodobnie oddaje rzeczywistość w znakomitej większości
przypadków. Rzadko wiadomo konkretnie w których.
ZAKOŃCZENIE: CZĘŚĆ I CAŁOŚĆ WZAJEMNIE POWIĄZANE
Części wewnątrz systemu mają inne własności niż wtedy, gdy są odseparowane.
Dobrym przykładem jest wspomniana wcześniej inhibicja kontaktowa. Hepatocyt na
pożywce, poza organizmem będzie się dzielić, natomiast wewnątrz organizmu
komórki, z którymi formuje wątrobę, będą oddziaływać na niego, dając mu tym
samym do zrozumienia, że dzielenie się jest niewskazane.
A teraz przykład zupełnie innego rodzaju. Zapewne spotkał się Czytelnik z
następującą opinią: „Ten człowiek zachowuje się zupełnie odmiennie w towarzystwie
niż wtedy, kiedy jest sam lub sam na sam z kimś”. Teoria systemów potrafi to
zjawisko wyjaśnić. Społeczność ludzka jest przecież systemem, którego część stanowi
jednostka. Jasne jest więc, że gdy jednostka nie jest izolowana, zachowywać się
będzie w inny sposób. W ogóle łatwo zaobserwować, że zachowania osób ściśle zależą
od „kontekstu”, w jakim się one znajdują.
Za zmiany własności części odpowiedzialna jest informacja przekazywana w ich
oddziaływaniu pomiędzy sobą. A ta jest charakterystyczna dla danego systemu.
Powiązane części determinują cechy systemu, a całość ma zwrotny wpływ na
właściwości części.
Artykuł ten jest dość ogólny, stwarza tylko ogólne ramy, ale ma on na celu rozbudzić
w młodych biologach myślenie systemowe, całościowe. Realnie istnieją konkrety. Ale
nie są one zawieszone w próżni i „wyrwane z kontekstu”. Realnie istnieją zawsze jako
dające się wyodrębniać całości.
W mottcie widnieją słowa R.Fishera: „Oddzielne badanie poszczególnych części jest
zasadniczo nieprzydatne do uzyskania informacji o wzajemnych oddziaływaniach
między nimi”. I możemy teraz dodać: a ona jest potrzebna, aby poznać całość. I o
tym należy pamiętać.
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3. Specjacja allopatryczna
Trudno jest iść przez życie wieloma drogami równocześnie.
Pitagoras
WSTĘP - WSZECHOBECNE RÓŻNICE
Piękną i rzucającą się w oczy cechą otaczającego nas świata jest jego różnorodność.
Nie jest on jednolitą monokulturą, składającą się z części tego samego rodzaju.
Istnieją różnice. Wyróżniamy na Ziemi tereny górskie, niziny, obszary zalesione,
rzeki, jeziora, łąki, itd. Wyraźnie widoczne są również różnice dotyczące roślin,
zwierząt i ludzi – genetyczne i kulturowe.
Borsuk amerykański jest znacznie mniejszy od europejskiego (ale jest podobny),
południowoamerykański jaguar ma kropkę w swoich cętkach, a pantera z Afryki i
Azji nie ma (gatunki te poza tym są niezwykle do siebie podobne). Tylko specjalista
jest w stanie odróżnić amerykańskiego aligatora od krokodyla nilowego. Są duże
podobieństwa ale są też różnice.
Możemy również dostrzegać różnice głębsze. Tajemniczy, trójoki gad – hatteria to
„specjalność” tylko Nowej Zelandii, miś koala – Australii, a sekwoja – Ameryki
Północnej. Mamy więc do czynienia albo z różnymi „wariacjami na ten sam temat”
albo nawet z osobliwościami.
Francuzi jedzą ślimaki, Anglicy – budyń z nerek, Amerykanie – indyki na Święto
Dziękczynienia, a Rosjanie piją kwas chlebowy. Pizza pochodzi z Włoch. W Polsce
istnieje zwyczaj o nazwie śmigus-dyngus, w Hiszpanii – korrida. Wieczerza wigilijna
spożywana jest w wielu państwach chrześcijańskich, ale potrawy serwowane wtedy są
charakterystyczne dla danego kraju czy nawet regionu.
W Ameryce włącza się światło w taki sposób, w jaki w Europie się je wyłącza, tam są
żółte linie na jezdniach, w Europie – białe. Anglia używa funtów jako jednostek wagi,
Polska – kilogramów. U nas obowiązuje ruch prawostronny na drogach, w Australii i
w Anglii – lewostronny. Ameryka mierzy temperaturę w Fahranheitach, Europa – w
stopniach Celsjusza.
Zastanówmy się teraz co jest przyczyną tych różnic. Przecież cały świat ożywiony
wywodzi się z jednej prakomórki, a cała ludzkość – najprawdopodobniej z jednej
afrykańskiej populacji praludzi.
Populacje obecne są często od siebie oddalone. Dzieli je odległość, bariera
geograficzna, granice państw. I są one od siebie oddzielone nie od wczoraj. A więc
dzieli je też czas.
PRZEKSZTAŁCENIA I ROZSZCZEPIENIA
Spójrzmy na prosty schemat drzewa ewolucyjnego:
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Widzimy na rysunku, że w punkcie węzłowym znajduje się gatunek 2, który zaczyna
ewoluować w kierunku dwóch gatunków w czasie T2, a w czasie T3 istnieją już 2
wywodzące się z niego gatunki 3 i 4. Taki proces rozszczepienia się populacji jednego
gatunku, prowadzący do powstania więcej niż jednego nowego gatunku nazywamy
specjacją. Wyróżnia się dwa najważniejsze jej rodzaje:
Specjacja sympatryczna - zachodząca bez izolacji geograficznej
Specjacja allopatryczna - zachodząca przy udziale bariery geograficznej
W tym artykule zajmiemy się tylko specjacją allopatryczną. Zanim jednak to nastąpi,
przyjrzyjmy się odcinkowi Gat1Gat2 na powyższym rysunku. Symbolizuje on
zmieniającą się w czasie populacje gatunku 1. Jak dalece może zmienić się taka
populacja? Czy może przekształcić się w inny gatunek ? Definicja mówi, że gatunek
to zbiór populacji osobników mogących się ze sobą krzyżować i wydawać płodne
potomstwo. Jak jednak skrzyżować osobniki żyjące w odległym czasie T1 i T2?
Wtedy moglibyśmy sprawdzić czy Gat1 i Gat2 są rzeczywiście odrębnymi gatunkami.
Nie jest przecież możliwe, abym miał dzieci z królową Egiptu – Kleopatrą, prawda?
Gatunek 1 z czasem prawie na pewno zmienia się (szczególnie jeśli są to dziesiątki,
tysiące lat), ale nie wiemy czy w chwili T2 jest już rzeczywiście odrębnym gatunkiem.
A może w przedziale czasu T1-T2 zmiany były tak szybkie, że było w nim tych
gatunków kilka. Nie jesteśmy w stanie skrzyżować Gat1 i Gat2, więc ich odrębność
jest spekulacją. Szkielet człowieka sprzed 100 000 lat jest prawie identyczny ze
szkieletem człowieka współczesnego. Uważa się, że jest to ten sam gatunek, ale nie
mamy pewności czy tak rzeczywiście jest. Bywa bowiem czasem, że gatunki
wyglądają identycznie, a są izolowane rozrodczo, behawioralnie lub siedliskowo.
Mówimy wtedy o odrębnych gatunkach bliźniaczych.
Ewolucja populacji jednego gatunku i ich stopniowa zmiana w czasie nosi nazwę
ewolucji filetycznej, a gatunki mogące powstać w następstwie czasowym, następujące
po sobie po kolei w jednym ciągu, noszą nazwę chronogatunków.
SPECJACJA ALLOPATRYCZNA (GEOGRAFICZNA)
Przeszkody nie dla specjacji
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Czas odpowiedzieć na podstawowe pytanie teorii ewolucji: JAK POWSTAJĄ
GATUNKI ?
W tym artykule zajmiemy się tylko bardziej powszechnym mechanizmem
powstawania gatunków - specjacją allopatryczną.
Pamiętamy, że nowe gatunki mogą też powstawać na drodze stopniowych zmian w
jednej populacji – ewolucji filetycznej. Proces ten nie zwiększa jednak liczby
gatunków.
Na początek zagrajmy w prostą grę. Wykonujemy 2 razy po 8 rzutów monetą.
Kreska / oznacza wynik: reszka, kreska \ - orła.

Plansza powyższa pokazuje jeden z możliwych wyników tej gry. Zauważmy, że
wykresy wyników nie są identyczne. Nic dziwnego. Prawdopodobieństwo tej
identyczności jest niewielkie i ściśle rzecz ujmując wynosi (1/28)2 = 1/65536, czyli
bardzo mało.
Jaki proces symuluje ta gra ?
Wyobraźmy sobie populację organizmów rozdzieloną na dwie części przez barierę
geograficzną, np.: ocean, pasmo górskie, lodowiec, dużą rzekę, czy po prostu dużą
odległość, wynikającą z migracji części populacji.
Mutacje (symbolizowane przez rzuty monetą) i ich liczba (symbolizowana przez
liczbę rzutów) zachodzą w obydwu izolowanych barierą subpopulacjach niezależnie.
A więc nawet jeśli presje środowisk po obu stronach bariery są podobne, to różnica w
populacjach może wynikać z losowego utrwalenia się różnych alleli po obu stronach
bariery (mutacji neutralnych zazwyczaj). To najprawdopodobniej tłumaczy fakt
podobieństw, lecz nie identyczności gatunków blisko spokrewnionych, zajmujących
podobne środowiska, ale izolowanych. Sójka europejska i sójka amerykańska różnią
się kolorem upierzenia. „Europejka” jest czerwona, a „Amerykanka” – niebieska.
Jeśli izolowane populacje są małe, to sprzyja to wystąpieniu zjawisk czysto losowych i
szybkiemu utrwalaniu alleli. Mówimy wtedy o nasileniu dryfu genetycznego. Ale o
tym za chwilę.
Środowiska po obu stronach bariery bardzo często różnią się i stanowią różne presje
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selekcyjne. Różnią się na przykład rodzajem dostępnego pokarmu, średnią
temperaturą, wilgotnością, dominująca barwą w środowisku, rodzajem podłoża.
Wtedy to nawet przy założeniu, że pule genetyczne subpopulacji są wyjściowo bardzo
podobne (nie ma różnic w „menu mutacyjnym”) w wyniku zadziałania różnych
doborów kierunkowych (presje środowisk, do których trzeba się dostosować różnią
się) pogłębiają się i utrwalają różnice.
Dryf genetyczny - czynnik czysto losowy
Zobaczmy jak mogą powstać różnice w zbiorach obiektów tylko z przyczyn losowych.
Istnieje prosta metoda, która pozwala na stwierdzenie czy moneta jest dobrze
wyważona. Trzeba rzucić nią kilkadziesiąt, a najlepiej - kilkaset razy i zobaczyć jaki
procent stanowią reszki lub orły. Jeśli wynik nie odbiega znacznie od 50%, to znaczy,
że mamy do czynienia z monetą dobrze wyważoną. Zadajmy sobie teraz pytanie :
dlaczego nie mogliśmy wykonać tylko kilku rzutów ?
Aby na nie odpowiedzieć zapoznajmy się ze schematem Bernoulliego - wzorem
matematycznym, który mówi jakie jest prawdopodobieństwo, że w n niezależnych
doświadczeniach sukces wypadnie k razy z założeniem, że p to prawdopodobieństwo
sukcesu w jednym doświadczeniu a (1-p) - porażki.

P(p,n,k) = [n!/(k!(n-k)!)] pk (1-p)n-k
! znaczy silnia, np. 4! = 4 x 3 x 2 x 1
Policzmy prawdopodobieństwo, że w n doświadczeniach sukces wypadnie k = n razy
(czyli że wypadną same reszki) dla n = 4 i 20. Innymi słowy, będziemy obliczać
prawdopodobieństwo, że otrzymamy wynik skrajnie sprzeczny z przewidywanym
50% prawdopodobieństwem otrzymania reszek.
P (1/2,4,4) = 0,062 , P (1/2,20,20) = 0,00000095
Wynika stąd wniosek, że przy niewielkiej liczbie rzutów prawdopodobieństwo
uzyskania drastycznej pomyłki z powodów czysto losowych jest większe.
Spójrzmy teraz na rozkład prawdopodobieństwa otrzymania k sukcesów przy 4
rzutach monetą (rysunek poniżej).

Widzimy, że tylko w 37,5 % przypadków mała próba wskazuje nam 50% reszek.
Pozostałe 62,5 % przypadków, czyli większość, odbiega od średniej.
Jeśli nie przypadł Ci do gustu przykład z rzucaniem monet ze względu na trudności z
ustaleniem, czego próbą losową miałyby być 4 monety, wyobraźmy sobie worek, w
którym znajduje się 50 kul czerwonych i 50 kul zielonych. Losowanie 4 kul z tego
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worka tylko w 37,5 % przypadków odzwierciedli stosunek ilościowy kul w worku.
Możemy przystąpić teraz do omówienia istoty dryfu genetycznego.
Jeśli z jakiejś populacji, liczącej N osobników, w której puli genetycznej dwa allele
genu A: A1, A2 mają częstość odpowiednio: p,q, pobrana zostanie próba M
osobników (M < N), to prawdopodobieństwo, że częstość alleli w puli M będzie
znacznie odbiegać od tej w puli N jest tym większe, im mniejsze jest M.
Szczególnym przypadkiem dryfu genetycznego jest tzw. efekt założyciela.
Obserwujemy go wtedy, gdy niewielka liczba osobników emigruje z populacji
macierzystej zazwyczaj na jakąś wyspę i tam zakłada nową populację. Przykładów
tego efektu jest wiele: często występujący rudy kolor włosów u mieszkańców Irlandii,
charakterystyczne rysy twarzy Brytyjczyków, wysoki procent sprzężeń wielu genów
w populacji Finów, wysoki procent anomalii w budowie ciała u ssaków
introdukowanych w Nowej Zelandii, itd.
PODSUMOWUJĄC:
Bariera geograficzna sprawia, że w rozdzielonych subpopulacjach :
Jeśli warunki środowisk po obu stronach bariery są podobne:
Utrwalają się różne mutacje z tego powodu, że jest małe prawdopodobieństwo
niezależnego pojawienia się tych samych mutacji po obu stronach bariery, a także
dlatego, że ich utrwalanie ma charakter losowy, na zasadzie dryfu genetycznego.
Jeśli warunki środowisk po obu stronach bariery są znacząco odmienne:
Utrwalają się różne mutacje z tego powodu, że jest małe prawdopodobieństwo
niezależnego pojawienia się tych samych mutacji po obu stronach bariery, a także
dlatego, że istnieją tam odmienne presje selekcyjne (inne kierunki działania doboru
kierunkowego).
JAJKO - ZWYCIĘZCA
Co było pierwsze: jajko czy kura ? Jest to znane pytanie przytaczane w codziennym
języku wtedy, gdy chcemy dociec, co jest przyczyną, a co skutkiem, a nie jest to jasne.
Okazuje się, że współczesna wiedza biologiczna może z powodzeniem rozstrzygnąć
ten dylemat.
Organizm rozwija się z zapłodnionej komórki jajowej (zygoty). Właściwie wszystkie
jego komórki zawierają ten sam materiał genetyczny, jaki znajdował się w zygocie.
Jeśli więc powstała mutacja, która „stworzyła” informację o nowym gatunku, to
musiała ona istnieć już w zygocie lub w jednej z gamet będących tylko częścią
rodzica, aby potem przedostać się do wszystkich komórek rozwijającego się
potomstwa. A więc jajo było pierwsze, a z niego powstała pierwsza kura czy też
kogut.
JUŻ SIĘ NIE DOGADAMY
W lingwistyce istnieje zasada empiryczna mówiąca, że w przeciągu około 1000 lat od
rozdzielenia się od siebie języków, następuje wymiana około 100% ich wyrazów i
różnią się one od siebie całkowicie.
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I rzeczywiście, gdyby nie wpływy łaciny i migracje, większość państw europejskich
mówiłaby kompletnie niezrozumiałymi dla siebie językami. Wystarczy 1000 lat
izolacji za pomocą granic.
Wyobraźmy sobie teraz, że populacje po obydwu stronach bariery są izolowane
dziesiątki lub setki tysięcy lat. W tym czasie w tych populacjach utrwalone zostaną
inne cechy osobników. Po jego upływie dochodzi do ponownego zlania się populacji.
Populacje po tylu latach prawie na pewno będą różnić się znacznie, ale mogą jeszcze
nie być całkowicie izolowane rozrodczo i stanowić tzw. półgatunki. Ich materiały
genetyczne różnią się, bo ewoluowały długo niezależnie od siebie. Implikuje to niskie
prawdopodobieństwo ich „zgrania się”. Innymi słowy ledwo się „dogadują”, co
objawia się słabym wspólnym potomstwem.
W przypadku osobników obydwu półgatunków musi więc istnieć presja na
krzyżowanie się ze „swoimi”, bo w interesie każdego organizmu jest posiadanie
silnego, dobrze dostosowanego potomstwa. Możemy więc wyobrazić sobie gen
„krzyżuj się ze swoimi” wygrywający w ewolucji, gdyż znacznie rzadziej „lądować”
on będzie w słabym potomstwie.
A więc, po długim czasie zlanie się subpopulacji doprowadza do pogłębienia się
różnic i izolacji. Powstają dwa nowe gatunki. Oto typy tej izolacji:
Prezygotyczna - przed zapłodnieniem





Behawioralna (samica i samiec półgatunków nie reagują na swoje zachowania
podnieceniem)
Biochemiczna (białka na powierzchniach gamet nie pasują do siebie)
Siedliskowa (gatunki żyją na tym samym terenie, ale w innych siedliskach, np.
las, łaka, co zapobiega spotkaniu się samicy i samca)
Mechaniczna (narządy płciowe samicy i samca nie pasują do siebie)

Postzygotyczna - po zapłodnieniu



Genetyczna (zarodek nie rozwija się normalnie i obumiera)
Hybrydowa (rodzi się mieszaniec, ale jest bezpłodny)

ZAKOŃCZENIE
Wyobraźmy sobie dużą populację, przebywającą od tysięcy lat w tym samym, mało
zmieniającym się środowisku. Na przykład renifery w Laponii. Populacja ta
pozostaje niezmienna pod względem reniferzych cech, choć cały czas rodzą się i
umierają jej osobniki. I niekoniecznie wszystkie są dostosowane. Mogą się rodzić
mutanty. Na przykład: o zbyt długiej sierści, o zbyt krótkiej sierści, o znacznie
zredukowanej masie mięśniowej, samce bez poroży. Wszystkie te mutanty
odbiegające od rozkładu normalnego cech w tej populacji nie przeżyją, bo są
niedostosowane do warunków w tundrze. W wyniku działania mechanizmu ewolucji,
zwanego doborem stabilizującym populacja pozostanie niezmienna, mimo ciągłego
napływu mutacji.
Uświadamia nam to, że mimo działającego doboru (ważnego czynnika ewolucji)
możemy zaobserwować w populacji stazę, czyli brak zmian. A więc ewolucja nie
zawsze oznacza zmiany.
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4. Specjacja sympatryczna
Specjacja sympatryczna to proces powstawania nowych gatunków, który przebiega w
obrębie populacji nieprzedzielonej barierą geograficzną (taką, jak np. morze lub
łańcuch górski). Zjawisko to jest alternatywą dla specjacji klasycznej, z barierą
geograficzną (allopatrycznej).
Dawniej ewolucjoniści uważali specjację sympatryczną za niemożliwą; obecnie
wiadomo już, że zdarza się ona w środowiskach naturalnych, a w przyszłości może się
okazać, że zdarza się ona powszechnie, tylko nie poświęcono wcześniej jej badaniom
wystarczającej ilości czasu.
Oto kryteria, których spełnienie pozwala stwierdzić zajście specjacji sympatrycznej:




populacje różnych gatunków, blisko ze sobą spokrewnionych
zamieszkujące środowisko niedawno powstałe lub niedawno zasiedlone
izolowane i nieprzedzielone żadną barierą (np. jezioro lub płaska wyspa)

Znacznie trudniejszym zadaniem jest wyjaśnienie mechanizmu tego rodzaju
specjacji. Przypuszcza się, że wskutek dryfu genetycznego, w różnych
subpopulacjach utrwalają się geny (allele) odrębnych cech i preferencji tych cech.
Przykłady gatunków powstałych w wyniku specjacji sympatrycznej:




ryby - pielęgnice z podrodziny gębaczy, zamieszkujące Jezioro Wiktorii
ryby - pielęgnice z podrodziny tilapii, zamieszkujące jeziora w kraterach
wygasłych wulkanów w Kamerunie
owady - nasionnice jabłkówki (pierwotnie pasożyty głogu) zamieszkujące sady
z jabłoniami, gruszami i wiśniami w Ameryce Północnej

Czasem uważa się, że szczególnym rodzajem omawianej w tym artykule specjacji jest
powstawanie mieszańców międzygatunkowych, wynikłych z połączenia gamet
niosących pełen zestaw chromosomów (allopoliploidia) lub powstawanie poliploidów,
niosących zwielokrotniony zestaw chromosomów gatunku wyjściowego.
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5. Czym jest życie ?
W komórce nie ma nic żywego oprócz całej komórki.
L. Cuenot
WSTĘP
Biologia jest nauką o życiu. Fundamenty tej dziedziny wiedzy kładli już tacy
filozofowie jak Empedokles, Demokryt czy Arystoteles. Choć od tamtego czasu
minęło ponad 2000 lat, to dziś biologia jest nadal dziedziną rozwijającą się i
obfitującą w pytania, na które nie znamy ostatecznych odpowiedzi. Wśród nich
można wyróżnić cztery podstawowe:
1. Czym jest życie ? (kierowane do biochemików)
2. Jak powstało życie ? (kierowane do ewolucjonistów, biochemików i biologów
molekularnych)
3. Jaka jest budowa organizmów żywych i jakie konkretne procesy w nich zachodzą ?
(kierowane do biologów molekularnych, cytologów, fizjologów roślin i zwierząt,
anatomów)
4. Dlaczego organizmy żywe mają takie cechy jakie mają ? (kierowane do
ewolucjonistów)
W tym artykule spróbujemy odpowiedzieć na pierwsze pytanie w sposób ogólny i
popularny.
Weźmy przykład naukowców, którzy chcą zbadać cechy i funkcjonowanie
społeczności pawianów (ilość wydanego potomstwa/rok, strukturę społeczną,
strategie polowania, itd.). W tym celu umieszczają każdego pawiana z tej populacji w
osobnym pomieszczeniu i badają go. Czy ma to sens ?
Taka metoda poznania całości poprzez rozbijanie ją na części i badanie ich własności
nazywa się metodą kartezjańską (od filozofa Kartezjusza, który był jej twórcą). Być
może da się ją zastosować do wyjaśnienia działania prostej zabawki, ale w przypadku
badania zjawiska życia jest ona niewystarczająca i nieodpowiednia. Możemy
domyśleć się dlaczego. Wyodrębnianie białek i genów i innych cząstek organicznych,
nic nam o samej istocie zjawiska, jakim jest życie nie powie. Te cząsteczki żywe nie
są. Jak sobie zatem poradzić ?
Przez dłuższą część XIX wieku uważano, że życia nie da się wyjaśnić i zrozumieć za
tylko za pomocą skomplikowanej fizyki czy chemii. Uważano, że na tak wysokich
poziomach złożoności pojawia się coś, co nie jest redukowalne do zjawisk
fizykochemicznych. Takie przekonanie, mówiące że całość to coś więcej niż suma
części i że nigdy nie jest ona z nich wyprowadzalna, nazywa się holizmem.
Konkretnie przypuszczano, że życie jest możliwe dzięki istnieniu tajemniczej,
niematerialnej siły życiowej (vis vitalis) i to tylko dzięki niej materia może być
ożywiana i tworzyć organizmy.
Dzisiaj wiemy już, że istnieje trzecia możliwość (prawidłowa zresztą) będąca niejako
syntezą metody kartezjańskiej i holizmu. Mówi ona, że całość to rzeczywiście coś
więcej niż suma części, ale jej cechy są poznawalne na gruncie materialistycznym
(wyprowadzalne) jeśli znamy własności części i sposób ich połączenia. Innymi słowy
dana cecha systemowa może powstać w wyniku odpowiedniego połączenia części,
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które same tej cechy nie mają (patrz rys.1).

Rys.1. Cecha systemowa – zdolność do zatrzymania wody pojawia się w wyniku
odpowiedniego połączenia 3 części, z których żadna wody zatrzymać nie jest w stanie.
Wiemy doskonale, że żadna z cząsteczek czy organelli budujących organizmy sama
żywa nie jest. Żyją zawsze całe komórki lub wielokomórkowe organizmy. Należy więc
domyślać się, że:
Życie jest cechą systemową, która pojawia się w wyniku specyficznej organizacji
cząstek materialnych, które same żywe nie są.
ŚWIATY ŻYWYCH I UMARŁYCH
Przypomnijmy sobie podstawowe pojęcie równowagi chemicznej na przykładzie
prostej reakcji:
A←→B
Gdy reakcja ta jest w równowadze, to wtedy stężenia związków A i B nie zmieniają
się w czasie. Ma ona charakter dynamiczny, tzn. cały czas A przechodzi w B i
odwrotnie, ale w taki sposób, że ich stężenia pozostają niezmienne. Jak to jest
możliwe ? W zrozumieniu tego pomoże nam porównanie do ludzi głosujących TAK i
NIE w historycznym już programie „Decyzja należy do Ciebie”. Może się zdarzyć taka
sytuacja, że podczas trwania programu równoliczne grupy ludzi przeszły z pola NIE
→ TAK i TAK → NIE. Ta sytuacja jest odzwierciedleniem stanu dynamicznej
równowagi.
Równowagi nie trzeba podtrzymywać, jest ona stabilna sama w sobie.
Spróbujmy zrozumieć teraz pojęcie oddalenia od stanu równowagi. Załóżmy że
stężenia równowagowe wynoszą : [A] = 4, [B] = 4. Początkowo w naczyniu
umieszczamy roztwory związków A i B o stężeniu [A] = 6, [B] = 2. Jest to stan
nierównowagowy i sam z siebie będzie zmierzał w kierunku równowagi (6→4, 2→4).
Czy da się uczynić oddalenie od równowagi stanem stabilnym? Spójrzmy na poniższy
rysunek:

Rys.2. Schemat pokazuje jak możliwe jest stabilność stanu dalekiego od równowagi.
Ilość związku A równa 6 to nadmiar. Dążąc do równowagi, rozpada się on,
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zwiększając ilość związku B ponad 2. Aby utrzymać w czasie stan (2,6) trzeba
uzupełniać A i usuwać nadmiar B.
Spójrzmy teraz na następny, bardziej obrazowy przykład:

Rys.3. Obrazowy przykład równowagi i stabilnego stanu oddalenia od niej.
Stan A to równowaga stabilna w czasie. W stanie B dwie kulki mają tendencję do
spadku (dążą do równowagi) i muszą być cały czas uzupełniane. Aby stan B był
stabilny trzeba również usuwać z układu 2 kulki, które spadły.
Charakterystyczną cechą organizmów martwych jest to, że wszystkie reakcje
chemiczne w ich organizmie są w stanie równowagi chemicznej lub zmierzają w jej
kierunku w sposób niekontrolowany. Organizmy żywe utrzymują stabilne stany od
niej oddalone. Taka jest linia demarkacyjna pomiędzy światem żywych i umarłych.
W następnej części artykułu dowiemy się dzięki czemu organizmy żywe są w stanach
dalekich od równowagi i dlaczego jest to dla nich niezbędne.
WODA NA MŁYN ŻYCIA
Wszystkie organizmy, aby żyć, muszą dysponować wysokoenergetycznymi związkami
organicznymi, które dają im energię. Heterotrofy (zwierzęta, grzyby) uzyskują je już
wyprodukowane i to nie przez nie same, a autotrofy (rośliny) potrafią je sobie
wyprodukować dzięki wykorzystaniu energii słonecznej.
Wyobraźmy sobie teraz, że spadające 2 kulki z rysunku 3B zostaną ponownie
pobrane i podniesione do góry. Załóżmy że dokonujemy tego za pomocą małego
młynu. Ten trzeba jednak napędzać. Może służyć do tego spadająca woda tracąca
swą energię potencjalną. Spójrzmy na rysunek 4.
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Rys.4. Schemat oddający zasadę działania organizmów żywych.
Związki organiczne w pokarmie (woda), w wyniku katabolicznych reakcji swego
rozpadu, wytwarzają energię gromadzoną w postaci wysokoenergetycznych
związków chemicznych, głównie ATP. Na rysunku symbolizuje je młyn.
Przechwytuje on energię wody, która zostaje użyta do syntezy skomplikowanych
związków organicznych takich jak białka, polisacharydy i tłuszcze wchodzących w
skład organizmu. Na rysunku 4 symbolizowane są one przez 3 kulki. Związków tych
musi być bardzo dużo (ostatecznie to główny budulec), a są one w dużych ilościach
niestabilne, bo w stanie równowagi chemicznej ze swymi monomerami związków tych
jest niezmiernie mało. Jak organizmy żywe rozwiązały ten problem ? Stan oddalony
od równowagi można utrzymać równoważąc rozpad ciągłą syntezą. A to wymaga
energii. I dlatego musimy jeść, bo to dostarcza nam „wody” na młyn życia. Rozpad
związków organicznych pokarmu daje energię, która utrzymuje w stabilnym stanie
oddalonym od równowagi duże ilości makrocząsteczek organizmu. Co dzieje się gdy
zabraknie mu jedzenia lub przestaje on wytwarzać sobie związki organiczne ?
Spójrzmy jeszcze raz na rysunek. Woda przestaje napędzać młyn, który po prostu
zatrzymuje się. Kulki przestają być podnoszone do góry, więc obserwujemy tylko ich
opadanie do osiągnięcia stanu równowagi. Stabilna struktura trzech kulek rozpadła
się. Rozpad budulca organizmu najpierw powoduje chudnięcie (co można
zaobserwować u głodujących w Etiopii), a potem śmierć, po której proces ten toczy
się dalej i nazywany jest gniciem. Gnicie znacznie przyspieszane jest przez wyższą
temperaturę i enzymy lityczne wydzielane przez bakterie, ale bez udziału bakterii
(samoistnie) też przebiega.
CHEMOTON - POMYSŁ BARDZO DOBRY
W poprzednim rozdziale wyznaczyliśmy biochemiczną granicę między organizmami
żywymi a takimi, które żywe już nie są.
Spróbujmy więc teraz odpowiedzieć sobie na pytanie: czym różnią się organizmy
żywe, od wszystkich systemów które żywe nie są (i nigdy nie były) ?
Niezwykle pomysłowy schemat systemu wykazującego cechę : „życie” przedstawił w
swojej książce „Podstawy życia” Węgier – Tibor Ganti. Przed ukazaniem się jego
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książki, temat – biogeneza (czyli powstanie życia) interesował biologów, ale udawało
im się odpowiedzieć głównie na pytanie: jak możliwa jest synteza skomplikowanych
związków organicznych w warunkach, w których nie istnieje jeszcze żadna żywa
komórka (tzw. prebiotycznych). Stwierdzili oni że jest to możliwe w przypadku
prostych monocukrów, aminokwasów i zasad azotowych.
Ganti poszedł znacznie dalej. Skonstruował on abstrakcyjny model systemu, który
żyje. Abstrakcyjny czyli nie istniejący realnie, a to dlatego że organizmy żywe są dla
modelowania zdecydowanie zbyt skomplikowane. Poza tym podejście Gantiego było
słuszne, gdyż zaczął on badać istotę życia na modelach prostych.
Osiągnięcie Gantiego to schemat minimalnego systemu żywego, tzn. najmniejszego
jaki wykazuje cechę systemową – ŻYCIE. Innymi słowy, wszystkie jego składniki są
potrzebne, aby ta cecha się pojawiła i odjęcie choć jednego z nich powoduje jej zanik.
Przystąpmy do opisu chemotonu. Można śmiało powiedzieć, że jest on podstawową
jednostką życia, czyli tym dla biologii czym dla fizyki jest punkt materialny, a dla
chemii – atom. Spójrzmy na poniższy rysunek 5.

Rys.5. Schemat minimalnego systemu żywego – chemotonu.
Dzięki pobranemu związkowi X (pokarm) chemoton wytwarza jeden ze swoich
składników – A1 a także T i V, wydalając zbędny metabolit Y. Wzór sumaryczny
reakcji to:
A1 + X → 2 A1 + Y + T + V
T – to składnik błony komórkowej, związek V – to monomer cząsteczki
informacyjnej, która jest polimerem. Jej liniowa sekwencja gwarantuje trwałość
zapisanej informacji.
Chemoton spełnia wszystkie kryteria życia zadane przez Gantiego i które uważa on
za spełniane przez wszystko co żyje i – co ważniejsze – niespełniane nigdy przez
systemy nieożywione. Są to:
Niepodzielna całość: żadna z części składowych chemotonu nie jest żywa. Dopiero
całość ma tę cechę.
Metabolizm: chemoton pobiera związek X i metabolizuje go do zbędnego produktu
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przemiany materii Y z wydzieleniem energii. Potrafi wyprodukować sobie składnik
błony komórkowej – T i monomer materiału genetycznego – V.
Stabilność: cykl reakcji ma to do siebie, że jest w stanie odtworzyć się z każdego
składnika. Bez względu na to w jakim punkcie zaczniemy reakcję zawsze jesteśmy w
stanie zrobić jeden obieg. Aby cykl przestał działać musiałyby zginąć wszystkie jego
składniki, a to jest mało prawdopodobne. Dlaczego obieg „kręci się” tylko w jedną
stronę ? Przecież reakcje chemiczne są zawsze odwracalne. Istnieje w chemii tzw.
reguła przekory Chateriera. Mówi ona, że jeśli naruszymy równowagę w systemie to
system zrobi wszystko by ją przywrócić. Jeśli dodamy do chemotonu nadmiar X to
system będzie chciał go metabolizować do A1 + Y + T + V, by doszło do równowagi.
Wiemy już jak radzić sobie z przekorą i tak radzą sobie wszystkie organizmy żywe.
Po prostu cały czas usuwany jest przynajmniej jeden produkt przemiany materii
(wydalanie) i dodawane nowe porcje związku odżywczego (jedzenie). Reakcja
przebiegnie wtedy w jedną stronę i będzie oddalona od równowagi. Wodą na młyn
chemotonu jest X, a te „trzy kulki” to duże ilości związków T i V. Związek T jest
wbudowywany w błonę komórkową i nie uczestniczy dalej w metabolizmie. Błona ma
ogromny wpływ na stabilność chemotonu, bo zapobiega dyfuzji składników.
Informacja genetyczna i kontrola przez nią zachodzących w systemie procesów:
Cząsteczki V będą w dużych ilościach łączyć się w polimer Vm. Im dłuższy będzie jego
łańcuch tym zaobserwujemy większy spadek stężenia monomeru w jednostce czasu.
Z reguły przekory wynika, że ubytki ilości monomerów będą rekompensowane
zwiększeniem obiegów chemotonu usiłującym uzupełnić ich utratę. Zostanie więc on
powielony w wielu kopiach. W konsekwencji: im dłuższy łańcuch V m, tym krótszy
czas między podziałami komórki. Polimer kontroluje więc długość trwania jednego
pokolenia.
ZAKOŃCZENIE
Bardzo często w dyskusjach na temat życia słyszy się stwierdzenie mówiące, że to co
uznamy za żywe zależy tylko od przyjętych kryteriów. Można się zgodzić z tym
stwierdzeniem tylko częściowo, gdyż trzeba podkreślić, że te kryteria nie mogą być
dowolne, lecz odpowiednio dobrane.
Na przykład mówi się, że wirusy są żywe jeśli za kryterium przyjmiemy zdolność do
replikacji i odrzucimy metabolizm. Problem w tym, że rosnące kryształy też potrafią
się replikować, a nikt ich za żywe nie uznaje. Chodzi więc o takie kryteria, które
wyznaczyłyby linię demarkacyjną między tym, co ewidentnie jest żywe, a tym co nie
jest. Do takich można zaliczyć kryteria Gantiego. Samo kryterium replikacji
„uchwytuje” za dużo, bo oprócz całego świata ożywionego i wirusów „uchwytuje”
nieżywe kryształy, którymi biologia przecież nigdy nie zajmowała się. Kryterium
musi więc być właściwe, a nie dowolne.
***
Przez organizmy żywe ciągle przepływa energia i materia. Wysokoenergetyczne
związki organiczne rozpadają się w nich, dostarczając energii związanej głównie w
postaci wiązań chemicznych ATP. Związek ten jest również utrzymywany w stanie
dalekim od równowagi chemicznej reakcji ADP + P ←→ ATP. Gdyby był on w
równowadze, nie dostarczałby wypadkowej energii, bo ta wydzielana przy jego
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rozpadzie wystarczyłaby tylko na powrotną syntezę z ADP i P. Objawem stanu
równowagi powyższej reakcji w mięśniach jest stężenie pośmiertne.
Energia ATP zużywana jest do syntezy dużej ilości makrocząstek budujących
organizm. Życie wydaje nam się stanem stabilnym a nawet oczywistym, podczas gdy
jest to stan wysoce specyficzny. Stabilność życia osiągana jest tylko dzięki dopływowi
i odpływowi energii i materii. Kształt organizmu dorosłego pozostaje przez cały czas
zachowany, choć atomy jego ciała są cały czas wymieniane (zob. rysunek 6).

Rys.6. Przykład zachowania struktury przy stopniowej wymianie składników.
Jest to możliwe dlatego, że wymiana jest stopniowa. Atomy, które kilka lat temu
budowały mój organizm są teraz w trawie, jeziorach, rzekach, powietrzu. To są
„kulki” które spadły, a były kiedyś jednymi z trzech (patrz rysunek 4). Istnieję nadal,
bo mój organizm cały czas podnosił nowe kulki i wymieniał je na te, które spadły.
Dostarczałem mu składników i energii w jedzeniu.
A co z naszymi przodkami sprzed setek lat ? Gdzie oni są ? Istnieją tylko w trawie,
jeziorach, rzekach, powietrzu. Po ich śmierci „kulki” w ich organizmach spadły. I nie
były już uzupełniane.
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6. Ewolucja człowieka
czyli dziecinna małpa
Co mówię? Mówię, że ona was ze stanu zwierzęcego - czyli z doskonale bezmyślnej
wprawy przeżywania - wytrąciła w ponadzwierzęcość jako stan, w którym, Robinsonami
będąc Przyrody, musieliście sami wynajdować sobie środki i sposoby przeżywania - i
dokonaliście tych wynalazków i było ich wiele (...).
Stanisław Lem
WSTĘP
Filozof i uczony żyjący w IV wieku p.n.e. - Arystoteles uważany jest za pierwszego
wielkiego biologa Europy. Jako jedną z przyczyn zmienności otaczającego nas świata
wyróżnił tak zwaną przyczynę celową. Stała się ona istotą jego doktryny
teleologicznej. Wierzył on, że przyroda realizuje z góry zdeterminowane cele, niejako
antropomorfizując ją. Według jego poglądów Słońce świeci po to, aby rośliny mogły
się rozwijać, te rosną natomiast po to, by dostarczyć pokarmu zwierzętom
roślinożernym.
Nauka współczesna, mimo, że pełna uznania dla ostatniego z wielkich filozofów
greckich, odrzuca istnienie celowości w przyrodzie. W nowej interpretacji, rośliny
mogą istnieć dlatego, że świeci Słońce i wszyscy naukowcy zgadzają się co do faktu, że
oświetlanie roślin, bez względu na to jak byłoby szlachetne, nie jest „ambicją”
najbliższej nam gwiazdy.
Myślenie celowe przejawia się w języku jaki używany jest na co dzień, a także w tym,
stosowanym przez ewolucjonistów, w celu uproszczenia myśli i uniknięcia
karkołomnych sformułowań, które mogłyby zamazać jasność ich wywodów. Mówiąc
np.: „W celu dostosowania się do środowiska X organizm rozwinął cechy Y,Z”
rozumiemy, tylko to, że organizmy, u których pojawiły się przypadkowo te cechy,
mogły przetrwać w środowisku X i dlatego teraz możemy obserwować ich potomków.
Język tworzony był przez ludzi, których działaniom towarzyszą plany i cele.
Powstawały one na długo przed sformułowaniem teorii ewolucji. Nie mogła więc mieć
wpływu na kształtowanie się potocznego sposobu wyrażania rzeczywistości. Można
jednak umówić się, że uproszczenia służą ułatwianiu sobie życia i nie będą rozumiane
w sposób dosłowny. Wtedy można posługiwać się nimi bez obawy, że zostanie się źle
zrozumianym. Będę więc często używać teleologicznych skrótów z przekonaniem, że
potrafisz je prawidłowo odczytać.
Teleologia pokutuje także w poglądzie filozoficznym zwanym silną zasadą
antropiczną. Mówi ona, że parametry naszego Wszechświata (prędkość światła, stała
grawitacyjna, masa elektronu, masa antyneutrina elektronowego, itd) są właśnie
takie po to, aby mógł powstać człowiek. Są jednak jej przeciwnicy, bo na szczęście w
historii myśli nigdy nie było jednomyślności, co jest zjawiskiem dobrym, bo było z
czego wybierać. Twierdzą oni, że tylko w takim, a nie innym Wszechświecie mogły
powstać istoty na tyle złożone, by móc podziwiać jego wyjątkowo przyjazne
parametry. Nie były one jednak planowane dla nas. Po prostu tylko w takim
Wszechświecie mogliśmy się wydarzyć. Inne Uniwersa, o nieodpowiednich
parametrach, będą ziać pustką. I nikogo tam to nie zdziwi, gdyż nikogo tam nie
będzie.
Zilustrujmy zasadę antropiczną w sposób bardziej skromny. Skupmy się na małej
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części Wszechświata - naszej planecie Ziemi. Załóżmy, że autor siedzi w domu, w
podkoszulce i nagle został przeniesiony do Parku Narodowego Serengetti w Tanzanii.
Nie odczuwa zimna i z tego szczęścia zaczyna wydawać mu się, że klimat w środkowej
Afryce jest taki właśnie po to, aby było mu ciepło. Podejrzewam jednak również, że
autor jest nieco egocentryczny i nie szczęka z zimna zębami tylko dlatego, że
wylądował w tak szczęśliwym miejscu.
Ale skoro jesteśmy już na sawannie afrykańskiej, to skorzystajmy z okazji i
przyglądnijmy się dostojnie spacerującym po niej żyrafom. Od czasu do czasu jedna
z nich pożywia się, skubiąc liście wysokiego drzewa - akacji. Wyobraźmy sobie, że w
dawnych czasach nie było zwierząt potrafiących dosięgnąć liści, osadzonych kilka
metrów nad ziemią. I właśnie wtedy, niezbyt jeszcze wyniosły przodek żyraf
postanowił zrealizować cel: sięgnąć tam gdzie nikt jeszcze nie sięgnął. I w tym celu
urosła mu szyja. Oczywiście trudno współczesnym ewolucjonistom zgodzić się z tą
interpretacją. Chciałbym jednak pokazać, że teleologia pobrzmiewa także w
pierwszej teorii ewolucji, sformułowanej w 1809 r. przez J. B. Lamarcka. Taką
celową ewolucję nazywano ortogenezą. Pozostańmy trochę dłużej na sawannie, idąc
jednak śladami Darwina i naszych praprzodków...
MITOCHONDRIALNE WYKOPALISKA
W swym wielkim dziele „O powstaniu człowieka”, wydanym w 1871 r. Karol Darwin
stwierdza, że człowiek wywodzi się z Afryki, argumentując to obecnością na
Czarnym Lądzie istot najbardziej do niego podobnych. Miał na myśli szympansa i
goryla.
Rzeczywiście, wiemy dziś, że materiał genetyczny człowieka różni się od
szympansiego w 1,2%, a od gorylego w 1,4% i że te dwie afrykańskie małpy są
najbardziej genetycznie i morfologicznie podobnymi do naszego gatunku
współcześnie żyjącymi zwierzętami. Czy jednak argumentacja Darwina była słuszna
? Przecież można było wyobrazić sobie, że człowiek wywodzi się np. z Azji i tam żyły
gatunki jeszcze bardziej z nim spokrewnione, lecz zdążyły wymrzeć zanim narodził
się Darwin.
Okazało się jednak, że wielki angielski uczony nie pomylił się, a potwierdziły to
współczesne badania z użyciem technik biologii molekularnej.
Wykorzystano mitochondrialny DNA (mtDNA). Cząsteczka ta ma wiele zalet.
Cechuje się dużym tempem mutacji, co jest korzystne przy badaniu pokrewieństw
między rasami czy gatunkami, które oddzieliły się od siebie niedawno. Nie zachodzą
w nim rekombinacje, a dziedziczenie odbywa się „po kądzieli” tzn. potomstwo
posiada tylko mitochondrialny DNA matki. To DNA nie jest więc mozaiką, stworzoną
z wielu kawałków, lecz ewoluującą całością.
Dywergencja wewnątrzgatunkowa mtDNA u ludzi zamieszkujących Afrykę wynosi
0,47% tzn. między dwoma osobnikami istnieje średnia różnica 78 nukleotydów (78 =
0,47% x 16569 → całkowita liczba nukleotydów mtDNA człowieka).
U ludzi pochodzących z Azji dywergencja wynosi już 0,35%, a u rasy białej - tylko
0,23%. Jeśli zrobimy dopuszczalne założenie o stałym tempie dywergencji, to na
podstawie powyższych danych widzimy, że najdłuższy czas na dywergencję miały
populacje afrykańskie, więc są one najstarsze. Rasa biała wywodzi się z którejś z
prapopulacji afrykańskich i od chwili jej odszczepienia nie minęło wystarczająco
dużo czasu, by jej populacje nabyły tylu różnic, ile występuje pomiędzy populacjami
Afryki teraz. Rysuje się nam pewien obraz. Populacje ludzkie powstają w Afryce,
przez długi czas kotłują się tam, po czym następuje wybuch i część ludności wylewa
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się przez Płw. Synaj by skolonizować Azję, Europę, Australię (60 000 lat temu) i obie
Ameryki (34000 lat temu).
Widzimy więc, że mtDNA Europejczyka i Amerykanina będzie różnić się mniej niż
mtDNA Murzyna z Afryki Płn. i Płd. Liczy się więc czas dywergencji, a nie dystans
między populacjami, bo szybkość migracji może być zmienna (rys.1).

Rys.1. Drzewo ewolucyjne dla populacji ludzkich na różnych kontynentach.
Twierdzenia Darwina wywołały wstrząs u niektórych jego rodaków. Uważali oni, że
nie jest możliwe aby szlachetnie urodzony Anglik miał za przodka jakiegoś Murzyna.
Zapewne najbardziej o tej szlachetności świadczyły owe wypowiedzi.
Wspomniany już wcześniej Arystoteles dopuszczał przeszkody w realizacji celu i
nazwał je przypadkami. W dalszej części artykułu będę usiłował udowodnić, że to
właśnie ciekawy splot przypadków doprowadził do powstania naszego gatunku na
drodze, która nie miała co prawda celu, lecz składała się z korzystnych doraźnie
posunięć.
ZBIEG OKOLICZNOŚCI SPRZYJAJĄCYCH
Wiemy już, że Afryka była kolebką gatunku ludzkiego Homo sapiens sapiens. Wiele
zdarzeń złożyło się na to, że stała się ziemskim, ludzkim rajem. Oto najważniejsze z
nich:
1. 12 mln lat temu zaczął powstawać system wielkich rowów wschodnioafrykańskich.
Składa się on z dwóch części: ryftu zachodniego i wschodniego. Proces ten nadal trwa
i jest częścią wielkiej wędrówki kontynentów. W jego wyniku, pękająca stopniowo
Afryka, za 50 mln lat będzie miała głęboko wcinającą się w ląd zatokę w miejscu
obecnych jezior Malawi i Tanganika.
Warto tutaj nadmienić, że autorem teorii o dryfujących kontynentach jest Alfred
Wegener, a na jej pomysł wpadł podobno w 1906 r. podczas podróży na Grenlandię,
gdzie mógł obserwować pękające i rozsuwające się kry lodowe.
Być może w tej anegdocie jest tyle prawdy, co w newtonowskim jabłku, jest jednak
rzeczą pewną, że Wegener dokładnie studiował mapę Oceanu Atlantyckiego i
podobieństwa linii brzegowych Afryki i Ameryki Południowej musiały rzucić mu się
w oczy. W rejonie ryftu wschodniego skupiają się znaleziska form wczesnoludzkich.
Ryft ten, w przeciwieństwie do zachodniego, charakteryzuje się słabą aktywnością
sejsmiczną, a dużą - wulkaniczną.
2. Na obszarze ryftu wschodniego występują w dużych ilościach obsydiany. Jest to
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bogate w krzemionkę szkliwo pochodzenia wulkanicznego. Nadaje się bardzo dobrze
do obróbki, a co za tym idzie, do wyrobu broni i narzędzi.
3. Obecność popiołów pochodzenia wulkanicznego, bogatych w sole mineralne.
Użyźniały one glebę sawann, czyniąc je ekosystemami bardziej produktywnymi w
porównaniu z pampasami południowoamerykańskimi czy australijskim buszem,
ubogimi w sole mineralne, wymywane z gleby przez deszcze.
4. Stepowienie Afryki, które miało kilka przyczyn:
a) Powstanie doliny ryftowej z obramowującymi ją 300-metrowymi wzniesieniami
spowodowało, że ciepłe i wilgotne powietrze z zachodu, docierające niegdyś do
wybrzeży Oceanu Indyjskiego, recyrkuluje i powraca w kierunku lasów
deszczowych. W rezultacie na wschód od Rift Valley klimat osusza się i oziębia.
O tym jak bardzo powstanie swoistego klimatu we wschodniej części ryftu było
skorelowane z ewolucją hominidów świadczy fakt, że szczątki naszych praprzodków
są znajdowane tylko tam, natomiast szczątki przodków szympansa - małp leśnych wyłącznie na zachód od owej doliny. Ewolucję człowieka nazwano zatem dowcipnie
East Side Story, parafrazując nazwę słynnego musicalu.
b) Osuszanie i oziębianie klimatu związane z takimi wydarzeniami jak:
- Zlodowacenia: woda wiązana w postaci lodu w lodowcach → osuszanie klimatu,
związane z białym kolorem lodowców zwiększenie albedo Ziemi czyli procentu
promieniowania odbitego od jej powierzchni → oziębienie klimatu.
- Wydarzenie Messyńskie 5,5 mln lat temu: wysuszenie Morza Śródziemnego
powoduje, że znika rezerwuar ciepła i wilgoci na północy Afryki. Woda ma większą
pojemność cieplną niż powietrze, tzn. w jednostce objętości zgromadzi więcej ciepła.
- Powstanie Przesmyku Panamskiego spowodowane silną działalnością wulkaniczną
w rejonie pomiędzy Ameryką Płn. a Płd. 2,7 mln lat temu. W wyniku powstania
zapory od zachodu, Prąd Zatokowy nie wypływa na wody Pacyfiku, lecz zakręca i
kieruje się do wybrzeży Norwegii i dalej do Morza Arktycznego. Topnienie lodów
Arktyki powoduje na krótką metę ocieplenie klimatu i podniesienie się poziomu wód,
jednak obfite opady śniegu w strefie umiarkowanej i polarnej przyczyniają się z
czasem do zlodowacenia 2,5 mln lat temu.
c) Stepy mają zdolność samopodtrzymywania się, co jest związane z bardzo sprytną
strategią ewolucyjną traw porastających sawannę. Merystemy ich (czyli tkanki
odpowiedzialne za wzrost) znajdują się pod ziemią. Trawy mają słomiany zapał i
szybko mogą spowodować gwałtowny pożar na sawannie, który niszczy je i
konkurentów. Czy można mówić tu o strategii kamikadze ? Tylko pozornie.
Kamikadze ginie razem z wrogiem, więc z ewolucyjnego punktu widzenia byłaby to
strategia „nieprzemyślana”. Trawy natomiast szybko po pożarze regenerują się ze
swoich podziemnych merystemów, pozostając same na polu walki.
5. Produktywne sawanny obfitują w zwierzynę trawożerną, których mięso stanowi
bogate źródło białka i fosforanów.
6. W związku z obecnością trawożerców występuje na sawannie wiele drapieżników
(przodkowie lwów, likaonów) i padlinożercy (przodkowie hien, szakali, sępów).
7. W strefie Rift Valley występuje wiele słonych jezior stanowiących rezerwuar soli.
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GWIAZDKA Z NIEBA DLA SSAKÓW
Zanim na wschodnioafrykańskiej scenie pojawią się wcześni hominidzi, cofnijmy się
do okresu wielkiego wymierania, który miał miejsce 65 mln lat temu. Wyginęły wtedy
dinozaury, belemity i amonity. Najbardziej obecnie potwierdzonym wyjaśnieniem
owego zdarzenia jest hipoteza impaktowa Alvarezów. Zakłada ona istnienie
meteorytu, który 65 mln lat temu uderzył w Ziemię, powodując pożary na masową
skalę i głębokie ochłodzenie klimatu, związane z wyrzuceniem do atmosfery
ogromnej ilości pyłów, przysłaniających światło słoneczne.
Za hipotezą impaktową przemawiają następujące fakty:
1. W warstwach kredowo - trzeciorzędowych z Hiszpanii znaleziono szczególnie duże
ilości irydu - pierwiastka, którego średnia zawartość w skorupie ziemskiej jest bardzo
niska. W iryd obfitują natomiast pewne rodzaje meteorytów.
2. W warstwach kredowo - trzeciorzędowych z zach. USA wykryto lamelki szokowe struktury, które powstają naturalnie tylko po uderzeniu meteorytu, a także
szczególny rodzaj sadzy, która powstaje tylko przy spalaniu roślin.
Przez długi czas nie można było znaleźć najbardziej bezpośredniego dowodu krateru. Przypuszczano, że został wciągnięty w którąś ze stref subdukcji. Strefy te to
rejony, gdzie płyta kontynentalna zanurza się pod drugą płytę. Jest to zjawisko
związane z wędrówką kontynentów. Poruszanie się ich dokonuje się w ten sposób, że
w jednym miejscu, w wyniku działalności wulkanicznej, powstają nowe partie płyty,
a właśnie w strefach subdukcji ich nadmiar znika. Przykładem miejsca generacji
nowych części płyt kontynentalnych jest najdłuższy na Ziemi łańcuch gór, położony
na dnie Oceanu Atlantyckiego - Grzbiet Atlantycki.
Krater został jednak w końcu odnaleziony u wybrzeży meksykańskiego Płw.
Jukatan. Ma on 200 km średnicy i jest największym kraterem impaktowym na naszej
planecie.
Wymarłe dinozaury pozostawiły po sobie sporo pustych nisz. Zostały one zapełnione
przez niepozorne i nieśmiałe ssaki, pozostające na marginesie życia w ekosystemach
mezozoiku. Były one małe, prowadziły nocny tryb życia i żywiły się owadami, gdyż te
popadają nocą w stan odrętwienia i łatwo je wtedy schwytać. Jeden z gatunków
ówczesnych owadożernych dał początek wyspecjalizowanym dziś gatunkom,
zaliczanym do rzędu naczelnych (małpiatki, małpy Starego i Nowego Świata, małpy
człekokształtne). Wcześni przodkowie gatunków jakiegoś większego taksonu są często
słabo wyspecjalizowani, a na drodze ewolucji pojawia się wiele modyfikacji w ich
budowie ciała i wzrost liczby gatunków. Proces taki nazywa się radiacją
adaptatywną. Przodkowie naczelnych prowadzili nadrzewny tryb życia i
przypominali budową żyjące do dziś tupaje. Mają one już długi, czepny ogon i
niektóre palce przeciwstawne. Życie w koronach drzew doprowadziło na drodze
ewolucji do dalszych przystosowań:
3. Oczy po przedniej stronie czaszki, umożliwiające widzenie stereoskopowe (w
trzech wymiarach).
4. Chwytne dłonie i stopy z przeciwstawnym kciukiem i paluchem do sprawnego
chwytania się gałęzi.
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5. Palce ze spłaszczonymi paznokciami, gdyż pazury przy chwytaniu się konarów
dłońmi i stopami nie są potrzebne.
6. Rozwój koordynacji wzrokowo - ruchowej do szybkiego i sprawnego poruszania
się między drzewami.
7. Rozwój mózgu i inteligencji wiązany przez niektórych naukowców z
trójwymiarowym środowiskiem życia.
Trzeba przyznać, że środowisko trójwymiarowe wymaga od organizmu obróbki
największej ilości danych w jednostce czasu. W przeciwieństwie do „zwierząt z dwóch
wymiarów” (jak np. nartnika sunącego po powierzchni kałuży) liczy się przecież dla
nich też świat „nad” i „pod”. Z pewnością jednak istnieje jeszcze wiele innych
czynników, które napędzają rozwój inteligencji np: życie w społeczności czy stopień
złożoności zadań wykonywanych podczas współpracy. Jest to zagadnienie bardzo
skomplikowane i wymagające dalszych badań.
W oligocenie (38 - 25 mln lat temu) z ówcześnie żyjących małpiatek wyodrębniły się
trzy pozostałe grupy naczelnych. Linie prowadzące do współczesnych małp
człekokształtnych (szympans, goryl, orangutan) oddzieliły się przypuszczalnie w
miocenie (25 - 6 mln lat temu), a ich przodkami były różne gatunki małp z rodzaju
Dryopithecus.
Nadszedł już czas aby na scenę wszedł pierwszy znamienity aktor...
HOMINIDY NA EWOLUCYJNEJ SCENIE
Ardipiteki (5,8 - 4,4 mln lat temu), obj. mózgu - 300-350 cm3
Najprawdopodobniej dwunożne. Poza tym prawdopodobnie bardzo podobne do
małp człekokształtnych.
Australopithecus anamensis (4,2 - 3,9 mln lat temu), obj. mózgu - 400 cm3
Najprawdopodobniej dwunożny. Elementy trzewioczaszki podobne do tych u
szympansa.
Australopithecus afarensis (3,9 - 2,5 mln lat temu), obj. mózgu - 400 cm3
Miał jeszcze sporo przystosowań do życia nadrzewnego. Przypuszczalnie spał na
drzewach lub krył się tam w razie niebezpieczeństwa. Cechy: długie silne ramiona,
stopa wygięta jak u małpy nadrzewnej, zagięte kości palców.
Budowa zębów wskazuje na wszystkożerność, a znaleziska grupowe małych i dużych
szkieletów świadczą o istnieniu życia społecznego. Dwunożny.
Do tego gatunku zalicza się słynną Lucy znalezioną w miejscowości Hadar w Etiopii.
Australopithecus africanus (3 - 2 mln lat temu), obj. mózgu - 450 cm3
Opierał ciążar ciała na całych stopach (stopa niewysklepiona). Małe zęby świadczą o
braku czasu na długie żucie i połykaniu pożywienia dużymi kawałkami. Dieta: bulwy,
owoce, mięso. Jedzenie mięsa staje się koniecznością w środowisku „coraz bardziej
sawannowym”. Nie polował. Szybkie wypady na sawannę po świeżą padlinę.
Dwunożny.
Homo habilis (2,5 - 1,5 mln lat temu), obj. mózgu - 650 cm3. Pierwszy gatunek z
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rodzaju CZŁOWIEK.
Prawdopodobnie bardzo postępowy gatunek pochodzący od A. afarensis. Żył na
otwartej sawannie, jako pierwszy świadomie używał narzędzi. Koegzystował przez
dłuższy czas z A. africanus i jego krępym kuzynem - A. robustus.
Homo ergaster (2 - 0,5 mln lat temu), obj. mózgu 1000 cm3.
Przodek H. erectus i H. sapiens heidelbergensis. Pierwsza (?) wędrówka z Afryki 1,9
mln lat temu. Świadczą o tym znaleziska w Chinach datowane na ten okres.
Homo erectus (1 - 0,5 mln lat temu), obj. mózgu - 1000 cm3.
Znał i wykorzystywał ogień, żył w szałasach. Wywędrował z Afryki ok. 1 mln lat
temu. Stało się to podczas interglacjału, kiedy wilgotniejszy i cieplejszy klimat
spowodował redukcję sawanny i zwiększenie liczebności uciążliwych populacji much
tse-tse. Szczątki ras człowieka wyprostowanego znajdowano najpierw w Chinach
(Sinantropus pekinensis) i na Jawie (Pithecantropus erectus). Stanowiły
przypuszczalnie gatunki charakterystyczne dla Azji i stanowiące ślepą uliczkę
ewolucji.
Homo sapiens heidelbergensis (600 000 – 200 000 lat temu), obj. mózgu 1200 cm3
Przodek dwóch poniższych gatunków, znaleziska w Afryce i płn. Hiszpanii.
Homo sapiens neanderthalensis (200 000 - 35 000 lat temu), obj. mózgu - 1500 cm3
Najprawdopodobniej zaawansowana forma H.heidelbergensis. Dokonał drugiego
wyjścia z Afryki 200 000 lat temu. Przystosowany do życia w tundrze, która
pokrywała tereny ówczesnej Eurazji. Panował tam klimat chłodny i suchy z długim
okresem wegetacji.
Długa wegetacja i zatrzymywanie soli mineralnych przez wieczną zmarzlinę
powoduje, że ówczesna tundra jest ekosystemem bardzo produktywnym i bogatym w
roślinność i duże zwierzęta: mamuty i nosorożce włochate. Neandertalczyk staje się
wyspecjalizowanym myśliwym. Poluje w grupach na duże zwierzęta, a mięso
przechowuje w wiecznej zmarzlinie (nie jest to pewne).
Interglacjał powoduje jednak zmianę klimatu w tundrze na bardziej wilgotny, czego
nie wytrzymują duże zwierzęta. Włosy ich futer sklejają się i przestają stanowić
osłonę termoizolacyjną. Neandertalczyk wymiera, gdyż:



Pada ofiarą swej własnej specjalizacji i ginie wraz ze swoją bazą pokarmową.
W Eurazji pojawia się bardziej plastyczny konkurent - H. sapiens sapiens.

Istnieje również hipoteza, która mówi, że H.sapiens sapiens wchłonął gatunek
neandertalczyka poprzez krzyżowanie się. Zjawisko „zlania się” dwóch gatunków w
jeden nazywamy introgresją.
Na bliskim Wschodzie stwierdzono obecność w pobliżu siebie, w tych samych
warstwach geologicznych, odrębne morfologiczne szkielety neandertalczyków i
człowieka współczesnego sprzed 100 000 lat. Wszystko wskazuje na to, że
koegzystowały one tam przez 65 000 lat. Neandertalczyk znika nagle 35 000 lat temu,
co jest skorelowane z „wybuchem” symboliki plemiennej u człowieka współczesnego.
Homo sapiens sapiens (~200 000 lat temu - teraz), obj. mózgu - 1350 cm3
Najprawdopodobniej bardzo postępowa forma H. heidelbergensis (czyli
neandertalczyk stanowi boczną linię). Dokonał trzeciego wyjścia z Afryki 100 000 lat
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temu. Czoło pozbawione łuków brwiowych, dalsza redukcja trzewioczaszki,
delikatniejsza budowa ciała w porównaniu z neandertalczykiem. Jako pierwszy
posługuje się złożoną mową. Uprawia myślistwo, bartnictwo a także rolnictwo (rys.2).

Rys.2. Drzewo ewolucyjne hominidów.
WIECZNE DZIECKO
Organizm ludzki ma wiele cech, które są spuścizną po jego przodkach,
zamieszkujących wschodnioafrykańską sawannę. Są to:
Utrata owłosienia na znacznej powierzchni ciała i zwiększona ilość gruczołów
potowych (2 - 5 mln na całym ciele, co jest największą liczbą wśród wszystkich
naczelnych). Przystosowanie to służyło wydajnej termoregulacji, a ściśle mówiąc
zapobieganiu przegrzewania ciała, zwłaszcza podczas biegu.
Dwunożność, wysklepione i niechwytne stopy, kłykcie potyliczne wciśnięte daleko pod
czaszkę, aby głowa mogła spoczywać na nich, spłaszczenie trzewioczaszki
powodujące przesunięcie środka ciężkości głowy nad tułów. Są to wszystko
przystosowania do biegu na sawannie, który zapewniał szybkie dotarcie do niedawno
padłej zwierzyny i uzyskanie świeżego mięsa.
Dwunożność wyewoluowała prawdopodobnie również w celu obserwacji sępów
krążących nad padliną i wskazujących tym samym jej położenie.
Wzrost obj. mózgu do obj. ciała, według niektórych naukowców, mógł być sposobem
ochrony tego ważnego narządu przed przegrzaniem. J. Von Neumann - ojciec
współczesnej informatyki stwierdził kiedyś, że najprostszym sposobem na
zabezpieczenie systemu przed usterką jest zwielokrotnienie liczby wszystkich jego
części. W przypadku mózgu - wielkiego systemu - byłoby to zwielokrotnienie liczby
neuronów mające swoje odbicie we wzroście objętości mózgu. Poza tym, większy
mózg ma mniejszy stosunek powierzchnia / objętość więc wolniej się nagrzewa.
Jest to dobre miejsce, aby przedstawić Czytelnikowi ciekawe biologiczne zjawisko
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zwane neotenią. Jest to wydłużenie okresu rozwoju somatycznego, które objawia się
obecnością wczesnych etapów rozwoju osobniczego przez długą część życia osobnika,
często z pominięciem etapów dalszych i wydłużeniem całkowitego czasu życia.
Zarówno spłaszczona twarz jak i zredukowane owłosienie czy zwiększony stosunek
obj. mózgu / obj.ciała to cechy neoteniczne, czyli charakterystyczne dla osobników
młodocianych małp. Człowiek jednak utrzymuje je przez całe życie. Żyje zresztą 3
razy dłużej niż powinien. Skąd to wiemy ? Fizjolodzy zwierząt odkryli prawidłowość,
z której wynika, że im większy jest ssak tym dłużej żyje. Można powiedzieć, że
wolniej się spala (rozdz. Wielcy spalają się wolniej poniżej). Nie jest to co prawda
zgodne z poglądami młodych romantyków, według których wielcy „spalają się”
najszybciej, ale powróćmy jednak do owej prawidłowości. Okazuje się ona być ścisła i
mówi, że logarytm czasu życia ssaka jest liniową funkcją logarytmu masy jego ciała.
Przedstawia się ona następująco:
log czasu życia (lata) = log 11,8 + 0,2 log masy ciała (kg)

Mamy więc tu do czynienia z liniową funkcją rosnącą. Oczywiście skala na wykresie
musi być logarytmiczna.
Gdyby człowiek nie był wyjątkiem od tej reguły - żyłby najwyżej 25 lat. Odkryto
jednak fakt, że czas życia osobnika jest ściśle skorelowany z objętością mózgu. Jako,
że mózg człowieka jest 3x za duży, niż wynika z średniej dla zwierzęcia o zbliżonej
masie, to i długość jego życia jest 3x większa. Postulowano nawet istnienie substancji
o działaniu naprawczym, produkowanej przez mózg. Byłby to więc poszukiwany od
dawna cudowny eliksir młodości. Przeciwnik hipotezy o tej cudownej substancji Calder zauważył bardzo istotny fakt: ścisła korelacja między zjawiskami nie
implikuje związku przyczynowego między nimi. Kwestia istnienia cudownej
substancji produkowanej przez mózg pozostaje więc nadal nierozwiązana.
Niemniej jednak, duża głowa, nadmiernie rozwinięta w stosunku do reszty ciała,
wskazuje na to, że błyskotliwe myślenie zostało okupione bólami porodowymi.
W ciągu pierwszych trzech lat po porodzie, szybkość wzrostu dużej głowy równa jest
szybkości wzrostu ciała. Ciało więc nadal pozostaje w tyle w stosunku do niej.
Wzrost ten opisywany jest wzorem:
dł.głowy / dł.tułowia = stała (wzrost izometryczny)
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Po trzecim roku życia, wzrost ciała staje się szybszy, więc z wiekiem głowa staje się
coraz mniejsza. W tym przypadku wzór ma postać:
dł.głowy / dł.tułowia = stała x dł.tułowia- 2/3 (wzrost allometryczny)
Neotenia u człowieka przejawia się również w zachowaniu. To trwająca wręcz przez
całe życie ciekawość świata, chęć do gier, zabaw i eksploracji. Fenotyp neoteniczny,
zaznaczony szczególnie silnie u dzieci, znosi agresję osobników dorosłych i powoduje,
że w grupie doskonale wiadomo, kto jest nauczycielem, a kto się dopiero i wciąż uczy
i wymaga opieki.
Na przedłużony okres zabaw i zdobywania doświadczeń można sobie jednak
pozwolić w środowisku, które jest bezpieczne, które nie wymaga od organizmu
szybkiego wydoroślenia i działania „na serio”. Co było takim przyjaznym
środowiskiem dla ludzkich dzieciaków ? Rojąca się od drapieżników sawanna ?
Z pewnością nie ! Z pewnością byli to rodzice i współpracująca ze sobą grupa, do
której oni należeli. Skąd jednak tak silne więzi grupowe ? Pojawiają się one wtedy,
gdy pojedynczy osobnik nie byłby w stanie poradzić sobie z przeciwnościami
środowiska. Musi zatem współpracować. Uzyskanie pokarmu musiało być dla
pojedynczego, wątłego hominida zadaniem nie do wykonania. Nie równał się on pod
względem siły i „oręża” z drapieżnikami z sawanny. Mógł liczyć na świeżą padlinę,
którą trzeba było jak najszybciej zlokalizować i zdobyć. We współpracy z innymi
członkami społeczności możliwa była obrona uzyskanego pokarmu i samego siebie
przed drapieżnikami i padlinożercami.
Na przedstawionym poniżej rysunku 3 widnieje schemat, który autor ułożył, i w
który w związku z tym wierzy. Nie jest to więc na pewno prawda ostateczna, bo tej
nie możemy być pewni przy odtwarzaniu zjawisk ewolucyjnych.
SIEĆ ZALEŻNOŚCI W OBOZOWISKU LUDZKIM

Rys.3. Schemat zależności pomiędzy czynnikami mającymi związek z ewolucją
człowieka.
Podstawowymi czynnikami, inicjującymi i nakręcającymi ewolucję człowieka mogły
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być: wspomniany wcześniej społeczny tryb życia, a także dwunożność. Znalezione
szczątki Australopithecus afarensis wskazują na to, że był to hominid dwunożny. Pod
względem objętości mózgu niewiele jednak różnił się od szympansa. Widać więc, że
dwunożność poprzedziła w ewolucji rozwój mózgu. Uwolnione ręce zostały z czasem
zaangażowane do wyrobu narzędzi i broni, którymi w sposób świadomy posługiwał
się już Homo habilis. Narzędzia na początku mogły służyć do szybkiego oprawienia
padłego zwierzęcia. Nie trzeba było więc czekać, aż skóra na nim sama pęknie, gdyż
wtedy mięso nie byłoby już świeże. Bieg na dwóch nogach ma tą przewagę nad
biegiem na czterech kończynach, że można podczas niego obserwować lot sępów i
sytuację na sawannie.
Podczas wypraw mężczyzn po mięso, kobiety pozostawały w obozowisku i zajmowały
się zbieractwem owoców, bulw a także opieką nad potomstwem. Czyżby tu tkwiło
źródło spotkań dobrych koleżanek w celu wymiany najświeższych plot... przepraszam
- informacji ?
Współpraca kobiet i ochrona, jaką stanowili ich partnerzy powodowała, że dzieci
mogły rozwijać cechy neoteniczne. Rodziły się z dużą głową i słabo rozwinięte
fizycznie. Było to przyczyną bolesnych porodów, a taka wielkogłowa, wrzeszcząca
istota wymagała długiej opieki. Uzależniało to kobietę od dostaw mięsa bogatego w
białko i fosforany i od dostawcy - mężczyzny. Kobieta potrzebowała zresztą tego
wartościowego pokarmu już podczas ciąży - dla rozwijającego się płodu.
Mężczyzna przynajmniej przez pewien czas skupiał się na niewieście, która urodziła
mu potomka. Dlaczego tak było ?
W środowiskach, w których łatwo o pożywienie i samica potrafi zdobyć je we
własnym zakresie, samiec może walczyć o wyłączność na wiele samic (szczególnie
wtedy gdy są w okresie rui). Musi jednak pokazać, że jest najwartościowszy. Tak jest
np. u szympansa i goryla - małp leśnych. Natomiast w sytuacji, gdy trzeba liczyć na
konieczną pomoc innych samców, trudno wdawać się z nimi w walki o dominację. Są
oni niezbędni, więc mogą każdemu niedoszłemu samcowi postawić warunek: ja też
chcę mieć swoją oblubienicę. Nie wykluczało to oczywiście współzawodnictwa o
najatrakcyjniejsze z nich. Ale najważniejsza dla samic była wierność i utrzymanie
potomstwa.
Tak narodziła się monogamia, a także pewna jej odmiana - monogamia seryjna.
Istnienie strategii seryjnej monogamii u niektórych osobników ludzkich znajduje
potwierdzenie w danych dotyczących rozwodów wśród współczesnych małżeństw.
Okazuje się, że największy odsetek rozwodów przypada na okres po 4 latach pożycia.
Jest to wystarczający czas, aby kobieta urodziła dziecko i „odchowała” je na tyle, by
mogło aktywnie podążać za grupą. Wtedy mogła ewentualnie związać się z „innym”.
Daleki jestem od udowadniania, ze rozwody to rzecz dobra, bo naturalna. Jak piszą
autorzy „Zarysu mechanizmów ewolucji” : „...normy moralne nie muszą bynajmniej
opierać się o to, co naturalne”. To, że zjawiska, które mogą być spuścizną po naszych
przodkach przejawiają się w pewnej społeczności, to nie znaczy, że powinny być one
pochwalane - zwłaszcza gdy są niezgodne z normami obyczajowymi akceptowanymi
wewnątrz niej.
W fizjologii kobiety obserwujemy wiele ciekawych zmian, które - jak się przypuszcza
- służyły umocnieniu więzi z partnerem. Były to: ciągła gotowość seksualna (seks nie
tylko prokreacyjny, ale także wzmacniający więź) połączona z ukryciem okresu
jajeczkowania. Samice pozostałych naczelnych mają okresy rui, podczas których
widać, że są one gotowe do zapłodnienia. Sprytny trik ewolucyjny kobiety
spowodował, że stała się ona gotowa - ale tylko do częstych aktów seksualnych, a nie
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gwarantowała zarazem sukcesu rozrodczego przy pojedynczym zbliżeniu. Tylko ten
mężczyzna, który już dopuszczony, został przy kobiecie dłużej i współżył z nią
wielokrotnie, miał szansę „trafić” na okres płodnych dni i liczyć na potomstwo.
Jedyną specyficzną zmianą u kobiety podczas jajeczkowania jest obniżenie
temperatury ciała. Możnaby więc ciągle trzymać lubą za rękę i uprawiać z nią
wieczne spacery do czasu, aż stanie się trochę chłodniejsza. Ale to też wiąże !
Małżeństwa monogamiczne stanowią więc zdecydowanie najbardziej pospolitą
strategię wśród współczesnych społeczeństw, co ma związek z jej pierwotnym
charakterem. Występuje u około 80 % z nich. Istnieją jednak inne, rzadsze strategie.
Oto niektóre z nich:
1. Brak więzi rodzinnych
Występuje w populacji Najarów z Indii. Mężczyźni są pochłonięci prowadzeniem
wojen. Nie zawierają małżeństw z powodu braku czasu. Dzieci wychowują same
kobiety.
2. Promiskwityzm + monogamia
Występuje u Masajów i Czoggów z Afryki. Młodzi mężczyźni zajmują się wojną.
Wchodzą wtedy w wolne związki z wieloma kobietami. Po skończonym okresie
wojowania zakładają rodzinę.
3. Poligynia
Częsta wśród plemion afrykańskich. Wódz posiada wiele żon.
4. Poliandria
Występuje u Toddów w Indiach. Z powodu zwyczaju dzieciobójstwa córek, wielu
mężczyzn przypada na jedną kobietę. Ma ona wielu mężów. Prowadzą oni wędrowny
tryb życia, więc jest gwarancja, że przynajmniej jeden z nich w danym czasie będzie
w domu i będzie go ochraniać.
5. Poligynia + poliandria
Występuje u Tupi - Kawahibów z Brazylii. Wódz ma wiele żon, lecz dzieli się nimi z
braćmi, kompanami i gośćmi.
Na podstawie powyższych przykładów możemy wysnuć wniosek, że nasz gatunek jest
bardzo plastyczny i może prezentować różne strategie, w zależności od wymogów
otoczenia. Ta szybkość w przystosowywaniu się do różnych warunków, w tym także
tych stworzonych przez samego człowieka ma podłoże nie genetyczne, lecz kulturowe.
Kultura to niewątpliwie najważniejszy dla naszego gatunku sposób adaptacji. Kultur
stworzył człowiek mnóstwo i są one tak różnorodne, że trudno wyabstrahować
jakikolwiek schemat strukturalny, wspólny dla nich wszystkich.
Udało się natomiast wyznaczyć niezmienniki kulturowe, czyli zjawiska występujące
we wszystkich dotychczas zbadanych społecznościach (mogą one jednak być
rozwiązane na różne sposoby więc istnienie niezmienników nie wyklucza trudności w
znalezieniu schematu strukturalnego). Te niezmienniki to:





współzawodnictwo między mężczyznami
zahamowania seksualne, wstydliwość
tabu kazirodztwa
dominacja mężczyzn
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terytorializm

Różnorodność kultur ma, zdaniem badaczy, swe podłoże nie tylko w różnych
warunkach środowiskowych, lecz także w tym, co zostało nazwane „wyzwoleniem
ekologicznym”. Nasz gatunek tak zdominował środowisko, że każdy typ kultury
cechującej się spójnością i nie wykluczającej reprodukcji, jest w stanie w nim
przetrwać. Istniał więc spory margines przeznaczony na eksperymenty, o dużym
stopniu dowolności, spowodowanej brakiem silnej konkurencji ze strony innych
gatunków. Za przykład może posłużyć nam plemię Ików z Ugandy. Cechuje je:
niechętne utrzymywanie dzieci, tak że w wieku 3 lat muszą już radzić sobie same,
jedzenie jako jedyna wartość, bycie najedzonym jako wymiar dobra, brak
małżeństw, z wyjątkiem sytuacji, gdy potrzebna jest ścisła współpraca, śmierć
współplemieńców witana z zadowoleniem, gdyż wiązana jest ze zwiększeniem ilości
pokarmu dla reszty pozostającej przy życiu. Mimo tych bardzo specyficznych cech,
kultura Ików stabilna jest od wielu pokoleń. Skąd zatem takie ogromne zdolności
naszego gatunku w zapanowywaniu nad światem poza nim ?
Aby odpowiedzieć na to pytanie przenieśmy się w XVIII wiek do Królewca. Żyjący
tam słynny niemiecki filozof - Immanuel Kant wyróżnił w swych rozważaniach dwa
rodzaje światów: rzeczy samych w sobie i rzeczy dla nas. Świat tych ostatnich to
sposób, w jaki odbieramy rzeczywistość, nasze spostrzeżenia. Kant zauważył, że tylko
on dostępny jest naszemu poznaniu. Prawidłowości jakie dostrzegamy,
doświadczenia będące mądrością danej społeczności, teorie które budujemy, dotyczą
tylko i wyłącznie naszych spostrzeżeń i związków między nimi. Nie mamy więc
gwarancji czy dostrzegane prawidłowości czy nawet owe teorie i prawa dobrze
opisują świat rzeczy realnych poza nami. Tutaj jednak na ratunek przychodzi teoria
ewolucji.
Gdyby bowiem ludzki mózg został na drodze ewolucji tak ukształtowany, że
reprezentacje rzeczy w mózgu nie odzwierciedlałyby rzeczywistości, to czy jego
posiadacz mógłby w niej przetrwać ? Wydaje się, że nie. Należy więc przypuszczać, że
istniała ewolucyjna presja na odpowiedniość rzeczy i obrazu rzeczy w mózgu.
Przodek lwa musiał jawić się naszym przodkom jako zwierzę groźne, czyli takie
jakim w rzeczywistości było. A wszystkim tym praojcom, którym wydawało się, że
tak nie jest, pozostawał albo cud albo pośpieszna próba tresury.
Teorie naukowe są abstrakcyjne i nadwyżkowe. Mając do dyspozycji wiele
szczegółowych informacji abstrahujemy od tego, czym one się różnią, starając się
dotrzeć do rdzenia, do istoty, która owe obserwacje spaja. Taki abstrakcyjny rdzeń
stanowi teorię. Pozwala ona nie tylko na wyjaśnianie kolejnych, nowych obserwacji,
lecz także na przewidywanie faktów, o których nie mieliśmy pojęcia przed jej
konstrukcją. Teoria daje nam więc nowe informacje o przyrodzie nie pochodzące z
danych doświadczalnych. Czy to nie jest niezwykłe ?
Teorie mają również swoje praktyczne zastosowanie. Dzięki nim wiemy, w jaki
sposób nasze konkretne działania wpłyną na zachowanie się rzeczy samych w sobie.
Możliwa jest więc pewna planowana i kontrolowana manipulacja światem
istniejącym poza naszym mózgiem. Wiele procesów pozostaje oczywiście dla nas
wciąż zagadką, gdyż nasza wiedza o świecie nie jest i nigdy nie będzie doskonała.
Wystarczyła jednak do tworzenia kultur stabilnych w danych środowiskach, a nawet
cywilizacji opartych na systemach technicznych, projektowanych i tworzonych przez
człowieka. Wystarczy po prostu sobie radzić, a idealizm poznawczy nie jest
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warunkiem koniecznym przetrwania. Kultury stały się nowym środowiskiem, które
pojawiło się tak szybko, że zaskoczyło nawet jego stwórcę. Było za mało czasu na
przystosowanie się.
Socjobiolog Edward O. Wilson uważa, że natura ludzka musi sprostać zachodzącym
szybko zmianom, głos genów musi zostać przezwyciężony lub ukierunkowany w inny
sposób, a ludzka zdolność zawierania umów wykorzystana do tworzenia lepszych i
trwalszych społeczeństw.
POMYSŁY NIEKONIECZNIE NIEREALNE
A znany współczesny etolog - Konrad Lorenz daje w swej książce „Tak zwane zło”
kilka dalszych i konkretniejszych pomysłów na wzajemne ułatwianie sobie życia w
trudnym i obcym cywilizowanym świecie. Przytoczmy najważniejsze z nich:
1. Poznanie łańcucha przyczynowego własnego zachowania
Kiedy na przykład starzy koledzy pójdą na piwo, należy upatrywać w tym
współczesną formę wyprawy myśliwskiej. Z pewnością nie tak „filmową” jak ta,
sprzed setek tysięcy lat, ale przecież postęp techniczny sprawił, że zwierzyna nie biega
już po ulicach. Tak więc Drogie Czytelniczki nie ma potrzeby irytować się gdy Wasz
wybranek robi akcję „pub”. Jest to bowiem zmodyfikowana przez czas akcja
„sawanna”. Problem niestety polega na tym, że w tym przypadku zdobycz nie zostaje
przyniesiona do obozowiska, lecz jest konsumowana na miejscu.
Dla kobiet natomiast ważne są więzi społeczne, co związane jest z ich rolą rodzicielek
i opiekunek dzieci. Dlatego szczególnie istotne dla kobiety jest przekonanie o
pozytywnym nastawieniu do niej rodziny partnera. Kobiety chcą żyć w pewnych
układach, które rokują wsparcie im i ich potomstwu. Być może tu tkwi przyczyna
częstszych u kobiet małżeństw z rozsądku. Większe zdolności leksykalne i
gadatliwość Pań można natomiast tłumaczyć ich pierwotną rolą nauczycielek mowy,
wpajanej dzieciom, będącym pod ich długą opieką.
2. Sublimacja agresji
Sublimacją nazywamy takie ukierunkowanie nieakceptowanych powszechnie
zachowań, że stają się one społecznie akceptowalne i pełnią pożyteczne funkcje.
Załóżmy na przykład, że osoba o skłonnościach sadystycznych zostaje dentystą, a ta o
skłonnościach przeciwnych - oddaje krew tak często jak to jest możliwe. A piroman
zostaje strażakiem. Nie należy jednak dopatrywać się w każdej osobie pełniącej te
szlachetne funkcje ukrytych, złych upodobań. Wspomniana wyżej sublimacja agresji
może natomiast objawiać się zrytualizowaną walką - czyli sportem.
Życie w takich cywilizacjach, w których dominuje konkurencja między pojedynczymi
osobnikami, prowadzi do licznych stresów, dystansu między ludźmi i nieuzasadnionej
agresji.
A przecież naturalną formą współżycia u ludzi jest współpraca w niewielkich
grupach. Jak mają się one do wielkiego, anonimowego tłumu wielkich miast ?
Prawdą jest natomiast fakt, że istnieje zakorzeniony w naturze człowieka podział
ludzi na: „swoich - współpracowników” i „innych - konkurentów”. Recepta Lorenza
na ten problem brzmi konkretnie: zawieranie indywidualnych przyjaźni.
Ponadnarodowych, ponadwyznaniowych, ponadpolitycznych. Gdy czujemy niechęć
do ludzi z innych społeczności, tak naprawdę nie odpowiada nam ogólny, zbiorczy
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szyld, z którym oni się identyfikują lub z którym my ich identyfikujemy. Często nie
znamy osobiście pojedynczych ludzi należących do tych innych światów. Z własnego
doświadczenia wiem, że po zaznajomieniu się z konkretnymi ludźmi, ta irracjonalna
niechęć mija. Słusznie zauważa więc Lorenz, że perfidna strategia demagogów,
mająca doprowadzić do skłócenia dwóch społeczności, polega na niedopuszczaniu do
bezpośrednich spotkań ludzi wywodzących się z nich. Jak mawiali starożytni
Rzymianie: Divide et impera !
3. Śmiech - środek detekcji i demaskacji głupoty i zła
Ma ów środek ogromne zalety. Jest niewinny i bolesny zarazem. Jeśli Czytelnik
zapoznał się z treścią ciekawej książki „Imię róży” wie, że zbrodnie dokonywane
wewnątrz, opisywanej tam, zamkniętej społeczności, spowodowane były istnieniem w
bibliotece klasztornej dziwnej, zakazanej księgi. Oświetlała ona mroki platońskiego
średniowiecza. Właśnie za pomocą śmiechu.
WIELCY SPALAJĄ SIĘ WOLNIEJ
Jak już wiemy, wraz ze wzrostem objętości maleje wartość stosunku powierzchnia /
objętość. Produkcja ciepła zachodzi prawie we wszystkich komórkach organizmu,
jest więc proporcjonalna do jego objętości. Ilość ciepła wypromieniowywana zależy
natomiast od wielkości powierzchni ciała. Pamiętamy, że powierzchnia rośnie wolniej
niż objętość, wraz ze wzrostem wymiarów liniowych.
Same rozważania jakościowe nasuwają więc już podejrzenie, że przy wzroście
objętości ciała, a co za tym idzie ilości produkowanej energii cieplnej, wzrost
powierzchni nie będzie wystarczający do usunięcia jej z organizmu. Prowadziłoby to
do jej kumulacji w organizmie i – w konsekwencji – przegrzania. Organizmy większe
muszą więc produkować mniej ciepła na jednostkę objętości, niż organizmy małe.
Zilustrujmy powyższe rozważanie za pomocą ścisłego, abstrakcyjnego modelu.
Weźmy 2 sześciany. Jeden o boku a, drugi o boku 10a (patrz rys.4.). Objętość małego
sześcianu będzie zatem równa 1/1000 objętości dużego.
Załóżmy teraz że mały sześcian traci ciepło w ilości Q/6 na każdą ścianę na jednostkę
czasu.
Ilość traconego wtedy ciepła na jednostkę objętości wynosi więc: (6 x Q/6) / a3 = Q / a3
Zauważmy, że niewielka ilość małych sześcianów wypełniających duży ma część
wspólną z jego powierzchnią. Każdy z nich wydziela ciepło, lecz nie każdy może
uczestniczyć w jej oddawaniu na zewnątrz. Większość znajdująca się wewnątrz traci
tyle ciepła, ile zyskuje. Strata netto wynosi więc dla nich O (patrz rys.4.).
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Rys.4. Dwa rodzaje sześcianów, których boki pozostają w stosunku 1 : 10. Po prawej
pokazane jest powiększenie przekroju dwóch małych sześcianów, z których tylko jeden
graniczy ze ścianą dużego.
Tutaj ilość ciepła traconego na jednostkę objętości wynosi: (6 x Q/6 x 100) / 1000 a3 =
Q /10a3 w jedn. czasu.
Duży sześcian potrzebowałby 10x więcej czasu, żeby ilość ciepła oddanego na
jednostkę objętości, była równa tej dla małego sześcianu. Jednak w tym czasie
powstawałyby nowe porcje energii cieplnej. Jego „komórki” są więc zmuszone
obniżyć tempo metabolizmu. Długość życia zależy bezpośrednio od tego tempa w
sposób malejący, ono zaś – jak pokazałem – zależy od objętości, czy przy realnym
założeniu stałej gęstości tkanek – od masy, również w sposób malejący. I to dlatego
duże zwierzęta żyją dłużej !
ZAKOŃCZENIE
Chciałbym tutaj przytoczyć cytat z książki „Tak zwane zło”, wspomnianego już
wcześniej noblisty - K. Lorenza. Cytat, który wydaje się stanowić credo autora:
"Wierzę, krótko mówiąc, w zwycięstwo prawdy. Wierzę, że wiedza o przyrodzie i jej
prawach stanie się z czasem bardziej powszechnym dobrem ludzkości, co więcej,
jestem przekonany, że już dzisiaj jesteśmy na najlepszej drodze ku temu. Wierzę, że
przyrost wiedzy przyniesie ludzkości w darze ideały prawdziwe, a rosnąca potęga
humoru dopomoże jej do wyśmiania fałszywych".
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7. Ewolucja płci
czyli koguty i kury znoszące ich jaja
Nie miłuje się tego, w czym miłość nasza owocu nie daje.
William Szekspir
WSTĘP
Dlaczego warto pisać teksty o charakterze przeglądowym, całościowym ? Znaczny
procent ludzi lubi, czy chociaż potrafi, skupiać się na konkretach, na drobnych
wycinkach rzeczywistości i poznawać i opracowywać je dogłębnie. Jest to ważne,
gdyż konkretne poznanie to całkowite (nie całościowe) poznanie, a to jest niezbędne,
aby móc precyzyjnie oddziaływać na dany wycinek rzeczywistości. Przynajmniej w
niektórych przypadkach. Przytoczmy kilka przykładów: projektowanie rakiet,
samolotów i planowanie toru ich lotu, budowa reaktorów atomowych, odkrywanie
nowych leków. Czym byłaby tutaj niespodzianka, wynikająca z naszej nieprecyzyjnej
wiedzy ? Wybuchem rakiety czy reaktora ? Katastrofą samolotu ? Śmiercią
kolejnych tysięcy ludzi na nieuleczalną chorobę ? Są to niespodzianki kosztowne,
niechciane i bolesne. Rakieta czy reaktor, to konkretny wycinek świata, w którym
żyjemy, o którym musimy wiedzieć wszystko, aby móc się nim z sukcesem
posługiwać. A i tak czasem czynniki zewnętrzne sprawią niespodziankę.
Wycinki rzeczywistości (jak to sobie je nazwaliśmy), nie są jednak izolowane od
swego otoczenia. „Wycinając” je pomijamy wiele powiązań, które nie zawsze można
pominąć (patrz rys.1).

Rys.1. Wycinając konkret ze świata rzeczywistego przecinamy powiązania, które nie
zawsze można przeciąć.
Na przykład, badając zbawienne dla organizmu oddziaływanie lek B - białko A może
umknąć nam fakt, że lek B unieczynnia białko C, strategiczne dla całego organizmu.
A czy taki fakt może umknąć ?
Realnie istniejące konkrety są zawsze ze sobą powiązane, tworząc mniej lub bardziej
skomplikowane sieci zależności, tworząc całości: systemy.
Konkretne poznanie tego gąszczu konkretów jest niezwykle trudne albo nawet
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niemożliwe (począwszy od systemów o takiej złożoności, jak pojedyncza organella czy
cała komórka).
Całość poznawczą może stanowić też zagadnienie, np.: „ewolucja płci”, „strategie
pokarmowe torbaczy”, „regulacja osmotyczna u zwierząt morskich”, itp. W takich
ogólnych zagadnieniach nauka wciąż daleka jest od ostatecznego (czyli całościowego i
konkretnego) poznania. Posłużmy się tu porównaniem do kolorowego obrazu,
tworzonego z kawałków puzzli. Pod koniec XX wieku biologia rozwijała się niezwykle
szybko i tych kawałków puzzli pochodzących z pojedynczych, tzw. ”punktowych
prac” jest coraz więcej. W tak ogólnych zagadnieniach, jak te wymienione powyżej,
puzzle nie są jeszcze ułożone i przez cały lub znaczną część XXI wieku badacze będą
mieli pełne ręce roboty.
Czym jest zatem praca przeglądowa ? Jest szkicem całej układanki. Tutaj nie ma
kolorowych, starannie dopracowanych kawałków puzzli. Ale ten szkic ma istotną
zaletę. Widać całość. Naukowcy, a nawet laicy, lubią czytać przeglądówki. Są tam
wszystkie najważniejsze pojęcia, zjawiska, zależności, reguły dotyczące danego
zagadnienia. Nie można też pominąć aspektu estetycznego. Szkic cieszy oko bardziej
niż obraz kolorowy, ale niekompletny, złożony z chaotycznie rozmieszczonych, czy
nawet rozrzuconych części układanki.
Dlaczego warto pisać prace przeglądowe ? Na ich podstawie nie da się skonstruować
np. samolotu pasażerskiego. Do tego trzeba drobiazgowych planów. To wada, ale co
nie jest bez wad ? A zalety ? Inspirują one do dalszych studiów, porządkują
podstawy i dotychczasowe osiągnięcia na danym polu, ujawniają sieć zależności,
skłaniają do myślenia, odpowiadają na fundamentalne pytania i zaspakajają
potrzeby estetyczne. To jest coś.
Jednym z podstawowych filarów nowożytnej nauki jest kauzalizm, czyli przekonanie,
że wszystko ma swoją przyczynę i nie zmierza w kierunku jakiegoś, odgórnie
ustalonego celu, np. Boga czy doskonałości. Nauka poszukuje przyczyn zjawisk. Im
lepiej są te przyczyny znane, tym większą siłę ma w rękach ludzkość. Przyczyny
zjawiska można sztucznie wytworzyć, usunąć, uniknąć jej lub ją zniszczyć. Weźmy
przykład jednej z przyczyn raka płuc – palenie tytoniu. Jeśli nie będziemy palić
(uniknięcie przyczyny), to zmniejszymy prawdopodobieństwo zapadnięcia na groźną
chorobę.
Kauzalizm – nieocenione i znakomicie sprawdzające się narzędzie naukowców,
nakazuje pytać o przyczyny. Nakazuje pytać: DLACZEGO ?
Biologia zajmuje się bardzo skomplikowanymi układami, jakimi są organizmy żywe.
Jak do tej pory skupiała się ona głównie na opisach ich budowy, możliwe jak
najbardziej szczegółowych. Istniały na szczęście nurty boczne, tworzone przez
naukowców próbujących odpowiedzieć na pytania: dlaczego organizmy są tak
zbudowane. Dlaczego mają takie cechy jakie mają ?
Zróbmy krótkie porównanie. Na silnik samochodu można spojrzeć dwojako. Można
starać się opisać jego budowę wyróżniając w nim wtrysk paliwa, tłoki, cylindry i
wiedzieć o tych częściach wszystko, a można też spytać się do czego dane części służą,
jaka jest idea działania silnika, dlaczego do silnika trzeba doprowadzać tlen, itp. Nie
interesuje nas konkretny opis budowy konkretnego silnika, lecz odpowiedź na
pytanie dlaczego jest tak zbudowany.
W tym artykule zajmiemy się zagadnieniem ewolucji płci. Wielu biologów dokonało
już ogromnego wysiłku w opisie samców i samic gatunków rozmnażających się
płciowo, budowy ich narządów płciowych, procesów w nich zachodzących i ich
zachowań. Jest to tzw. „opisówka”. Stwierdzamy, że płcie istnieją i opisujemy je tak
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szczegółowo, jak to tylko możliwie. Niniejszy artykuł nie będzie zawierał żadnych
opisów do wkucia. Spróbujemy odpowiedzieć tu na pytania: dlaczego istnieją płcie ?
Dlaczego ich istnienie jest powszechne ?
Potem skupimy się na bardziej skomplikowanych zjawiskach, będących
konsekwencją istnienia płci. Ale...
NAJPIERW POJĘCIA PODSTAWOWE
Rozmnażanie płciowe wymaga gamet przynajmniej dwóch płci, które zlewają się w
procesie syngamii, z utworzeniem zygoty. Obecność różnych gamet i ich zlewanie się
jest istotą rozmnażania płciowego, odróżniającą je od wszelkich rodzajów
rozmnażania bezpłciowego.
Haploidalna gameta zawiera tylko jeden komplet chromosomów i powstaje dzięki
procesowi mejozy zwanej też podziałem redukcyjnym, gdyż z komórek diploidalnych
tworzy haploidalne. Gamety dwóch różnych płci zlewając się ze sobą tworzą zygotę,
która jest znów diploidalna.
W rozmnażaniu bezpłciowym osobniki potomne zawierają materiał genetyczny,
pochodzący tylko od jednego osobnika rodzicielskiego (zazwyczaj identyczny).
Istnieją różne rodzaje tego rozmnażania:




Partenogeneza - samica produkuje córki bez zapłodnienia.
Podział komórki - z jednej komórki powstają dwie komórki potomne. Tak
rozmnażają się organizmy jednokomórkowe.
Rozmnażanie wegetatywne - oderwanie fragmentu organizmu rodzicielskiego
i powstanie z niego osobnika potomnego.

Zdarza się, że osobnik ma dwie płcie i jego organizm potrafi produkować zarówno
komórki jajowe jak i plemniki. Mówimy wtedy, że jest to organizm obojnaczy
(hermafrodyta). Może ona dokonywać samozapłodnienia lub zapłodnienia
krzyżowego, wymieniając gamety z inną hermafrodytą. Samozapłodnienia są
rzadsze, obojnaki „dążą” raczej do zapłodnienia krzyżowego. Faktem jest, że
potomstwo osobników blisko spokrewnionych jest słabe. Wyobraźmy sobie więc jak
słabe musi być potomstwo osobnika, który ma je z samym sobą. Samozapłodnienie
ma sens, gdy osobnik gatunku obojnaczego nie znalazł drugiego osobnika, a musi
wydać potomstwo.
Zastanówmy się teraz nad powszechnością występowania 2 płci. Dlaczego nie 4?
Dlaczego nie 9 ? Uważa się powszechnie, że system dwupłciowy jest najprostszy i
wystarczający. Istnieją też hipotezy mówiące, że jeśli mitochondria i chloroplasty
mają być przekazywane zawsze tylko przez jedną płeć (1), to muszą istnieć tylko dwie
płcie (1 i 2). Co przecież byłoby, gdyby chciały skrzyżować się płcie 2 i 3 ? Nie są to
ciągle wyjaśnienia przekonywujące.
Zastanówmy się więc jakie mogłyby być korzyści z istnienia np. 4 płci. Bo jeśli takowe
istnieją, to mamy problem.
Załóżmy, że istnieją 2 populacje rozmnażające się w systemie:
a) dwupłciowym
b) czteropłciowym
i spójrzmy na poniższy rysunek 2:
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Rys.2. Porównanie procentu spotkań osobników tej samej płci w przypadku populacji z
dwiema płciami 1 i 2 (po lewej) i z czterema płciami 1,2,3 i 4 (po prawej).
Zauważmy, że w systemie dwupłciowym prawdopodobieństwo spotkania tej samej
płci wynosi 50 %, a w przypadku systemu czteropłciowego – tylko 25 %.
Postawmy więc hipotezę mówiącą, że systemy więcej niż dwupłciowe mogą powstać u
gatunków cechujących się mało licznymi, rozproszonymi populacjami osobników, nie
potrafiących się aktywnie odszukiwać. Wtedy to trzeba minimalizować spotkania z
osobnikami tej samej płci, bo takie nie doprowadzają do powstania potomstwa. Czy
istnieją konkretne realizacje i czy są zgodne z hipotezą ? Jest to jedna z tysięcy luk,
której zapełnienie pozostawiam Czytelnikowi. Jak mawiał R. Feynman : „Trzeba
wiedzieć kiedy skończyć”.
DLACZEGO ISTNIEJĄ PŁCIE ?
Jest to pytanie równie fundamentalne, co ciekawe i zapewne Czytelnik nie będący
specjalistą w dziedzinie teorii ewolucji nie może doczekać się odpowiedzi na nie.
Istnienie płci jest konieczne do procesu rozmnażania płciowego, czyli powstania
organizmów potomnych z rodzicielskich w wyniku zlania się ich komórek płciowych
(gamet).
Załóżmy teraz, że pewna diploidalna samica jest w stanie wyprodukować 10 jaj, z
których powstanie 10 potomków (córek), niosących cały jej materiał genetyczny.
Samica diploidalna, rozmnażająca się płciowo, produkuje 10 haploidalnych komórek
jajowych. Po ich zapłodnieniu przez samca lub samce ma ona 10 potomków
niosących połowę jej materiału genetycznego.
Załóżmy również, że pojemność środowiska, w którym mogą żyć gatunki opisanych
powyżej samic, używających dwóch odmiennych systemów rozrodu, wynosi 1000.
100 samic partenogenetycznych jest w stanie „wypełnić” środowisko w następnym
pokoleniu sumarycznie wytwarzając 1000 córek. Jeśli wystartujemy sprawiedliwie,
począwszy od populacji 100 osobników rozmnażających się płciowo, wśród których
tylko 50 będą stanowiły samice, to sumaryczna liczba potomstwa będzie wynosić
tylko 500. Ten prosty model przewiduje, że organizmy rozmnażające się bezpłciowo
powinny wygrywać w wyścigu o puste nisze w środowisku i wypierać populacje
płciowe. Każdy organizm bezpłciowy wydaje tylko swoje potomstwo, a samice
rozmnażające się płciowo muszą ustępować połowę miejsca w genotypie swych dzieci
samcom. Mówi się, że ponoszą one tzw. koszt samców.
Musimy więc teraz odpowiedzieć sobie na pytanie: dlaczego w przyrodzie
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obserwujemy tak wysoki procent gatunków płciowych ? Dlaczego płeć zdominowała
świat biologiczny, skoro w naszych prostych rozważaniach przegrywa ona (i swoją
drogą może też zostać wyparta) ? Co pomijamy w naszych rozważaniach ? Od czego
abstrahuje ten prosty model ? Musi być to z pewnością jakiś realny czynnik, którego
nie ujęliśmy, a powinniśmy, bo w świecie biologicznym najwyraźniej zmienia on
postać rzeczy o 180 stopni.
Musimy pamiętać, że na sukces ewolucyjny danego osobnika składa się nie tylko:
1. liczba kopii genów jakie po sobie zostawi (liczba potomstwa), lecz także to
2. jak dobrze przystosowane jest jego potomstwo do środowiska.
Innymi słowy pozostaje kwestia większego prawdopodobieństwa przetrwania lepiej
przystosowanego potomstwa.
Skoro więc czynnik 1 przeważa 2-krotnie u osobników aseksualnych, to czynnik
drugi musi u osobników płciowych przeważać ponad 2-krotnie.
Co daje potomstwu osobników płciowych tak dużą przewagę selekcyjną ? Jeśli
odpowiemy na to pytanie, będziemy wiedzieli dlaczego istnieje płeć i dlaczego jest ona
w świecie organizmów żywych tak powszechna. Na razie jednak nauka nie zna pełnej
odpowiedzi na to pytanie, lecz dysponuje zestawem słabszych lub silniejszych hipotez.
Przyjrzyjmy się im dokładnie.
a) Hipoteza Fishera-Mullera
We wszystkich poniższych rozważaniach pominiemy zjawisko crossing-over,
pamiętając, że istnieje ono i nie pozwala traktować chromosomów jak stabilne
całości, bo „szatkuje” je. C.o. jest prawie zawsze związane z wytwarzaniem gamet.
Załóżmy, że w danym środowisku ogromną przewagę selekcyjną dają występujące
razem w jednym osobniku mutacje 1*2*. Jak wiemy z rachunku
prawdopodobieństwa, szansa wystąpienia obydwu mutacji akurat w jednym
osobniku danej populacji, jest nikła, bo mnożenie dwóch prawdopodobieństw [zakres
(0-1)] daje zawsze liczbę jeszcze mniejszą. Jako, że częstości mutacji są niewielkie, to
ich przemnożenie przez siebie daje liczby śladowe.
W przypadku rozmnażania bezpłciowego mutant z jedną korzystną mutacją 1* może
tylko dzielić się (powielać mutację) lub produkować swoje klony i to jest jedyna
możliwość zwiększenia prawdopodobieństwa wystąpienia mutacji 2* na tym samym
genotypie.
Są szybsze sposoby. Mutacja 2* może z większym prawdopodobieństwem pojawić się
wśród N-1 pozostałych osobników w populacji. Rozmnażanie płciowe daje możliwość
skupienia mutacji 1*2* w jednym osobniku potomnym (patrz rys.3).
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Rys.3. Korzystne mutacje oznaczone gwiazdkami powstałe w dwóch różnych
organizmach rodzicielskich mogą spotkać się w jednym potomku, dając mu ogromną
przewagę selekcyjną.
Hipoteza Fishera-Mullera nie mówi nic o większej możliwości uzyskania przewagi
selekcyjnej dzięki rozmnażaniu płciowemu. Ta możliwość jest tylko bardziej
prawdopodobna, a przez to szybsza. Jest to istotne w szybkim reagowaniu na zmiany
środowiska, a także w konkurencji o zajmowanie pustych nisz.
Hipoteza Fishera-Mullera zwana jest czasem hipotezą pastora z Bray. Był to
duchowny żyjący w XVI wieku, który w zależności od panującej religii, potrafił
szybko „przemienić się” w protestanta lub katolika.
Hipoteza ta nie została mocno poparta faktami, bo zauważono, że rozmnażanie
płciowe najpowszechniej wystepuje u dużych, wyspecjalizowanych, wolno żyjących
organizmów, żyjących w środowiskach mało zmiennych.
b) Hipoteza zapadki Mullera
Jak już powiedzieliśmy, organizmy rozmnażające się płciowo mogą tylko „klonować
się”, czyli wytwarzać kopie samych siebie. Ich genotypy są izolowane i nie mogą
uzyskać żadnej innej informacji genetycznej od tej, którą posiadają. Problem polega
na tym, że DNA mutuje i jest to proces nieunikniony, a mechanizmy naprawcze nie są
idealne.
Ten proces gromadzenia mutacji z czasem został porównany do koła zębatego z
mechanizmem zapadkowym, poruszającego się tylko w jedną stronę i nie mogącego
się cofnąć.
Spójrzmy jeszcze raz na rysunek 3, ale teraz wyobraźmy sobie, że mutacje 1*2* są
szkodliwe.
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Rys.4. Osobnik potomny może dostać od swoich rodziców niezmutowane allele i w
konsekwencji zawierać ich mniej niż oni.
System rozmnażania płciowego daje możliwość uzyskiwania w każdym pokoleniu
organizmów mniej obciążonych mutacjami, niż organizmy rodzicielskie. System taki
potrafi odwrócić zapadkę Mullera (jak to powiedział rosyjski biolog - Kondrashov).
Populacje osobników rozmnażających się bezpłciowo są tak mało liczne, dlatego że
nie potrafią one „odświeżać” swojego zmutowanego DNA i spadają w przepaść
niekorzystnych mutacji, szybko wymierając.
c) Hipoteza transpozonowa
W 1988 roku została wysunięta, wątpliwa moim zdaniem, hipoteza mająca wyjaśniać
istnienie rozmnażania płciowego, wskazująca na korzyści jakie daje ono
transpozonom – genom potrafiącym skakać, a czasem nawet kopiować się w obrębie
całego genomu. Konkretnie mówi ona, że rozmnażanie płciowe nie dawało żadnych
korzyści genom w genotypie, lecz jest przejawem samolubstwa transpozonów.
Doprowadzały one do fuzji komórek płciowych, co umożliwiało im przeskok z
jednego genotypu na drugi, czyli dalsze ich rozprzestrzenianie się. Tkwią tu dwa
błędy.
Po pierwsze, musielibyśmy założyć, że samolubny transpozon jest w stanie kodować
cechę : „zdolność do rozmnażania płciowego”. Znane obecnie transpozony tej cechy
nie kodują i wiadomo, że jest ona poligeniczna i wymaga do swego wystąpienia wielu
zwykłych, nieskaczących genów.
Poza tym, nawet jeśli założymy, że taki hipotetyczny transpozon, kodujący
rozmnażanie płciowe, istnieje, to cecha ta musiałaby dawać też jakieś inne korzyści,
bo w przeciwnym razie jego zwykła samolubność zostałaby wyparta przez geny w
organizmach rozmnażających się bezpłciowo, bo ich kopii byłoby 2x więcej.
Bardziej prawidłowym spojrzeniem na to zagadnienie jest raczej hipoteza, mówiąca,
że rozmnażanie płciowe istniało już przed transpozonami z innych powodów, a
transpozony wykorzystują je jako wygodne kanały do rozprzestrzeniania się po
genotypach innych osobników populacji.
d) Hipoteza Czerwonej Królowej
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Czerwona Królowa to postać z książki „Alicja w Krainie Czarów”. Swój ciągły bieg
uzasadniała ona następująco : „Trzeba biec przez cały czas, aby utrzymać się w tym
samym miejscu”. Książka ta, bardzo popularna w kulturze anglosaskiej,
zainspirowała tamtejszych naukowców do wysunięcia hipotezy, na tyle silnej, aby
rozważania teoretyczne nie były w stanie jej osłabić.
Mówi ona, że rozmnażanie płciowe jest sposobem na obronę przed pasożytami.
Wyobraźmy sobie klon osobników powstałych w wyniku rozmnażania bezpłciowego
jednego organizmu rodzicielskiego. Wszystkie osobniki w takiej populacji mają
identyczne genotypy i między innymi taką samą cechę: niemożność obrony przed
pasożytem A. I pechowo pasożyt A dokonuje inwazji tej populacji. Co następuje ?
Epidemia. Hekatomba.
Dlatego też rozmnażanie płciowe przynosi niebanalne rozwiązanie tej sytuacji.
Potomstwo ma inne kombinacje alleli, z którymi pasożyt musi sobie poradzić, bo
niekoniecznie do takich nowych kombinacji „pasuje”. To komplikuje im życie, a
jako, że są to pasożyty, to dobrze. One też muszą rozmnażać się płciowo i tworzyć
nowe kombinacje swych alleli. Następuje niekończący się w czasie „wyścig zbrojeń”.
Gospodarze wymykają się spod kontroli pasożytów, a te „gonią” gospodarzy. Nikt
nigdy nie wygrywa i sytuacja w dłuższym okresie czasu dla żadnego z nich nie
polepsza się. Czyli stoją one w miejscu, ale cały czas muszą tworzyć nowe kombinacje
alleli, muszą być płciowe. Czyż nie przypomina to biegu Czerwonej Królowej ?
Przypomina, ale zapobiega drastycznym hekatombom. I o to chodzi. W taki oto
sposób organizmy seksualne zyskują przewagę selekcyjną nad aseksualnymi, które są
w stanie tworzyć 2x więcej kopii swych genów, ale są dziesiątkowane przez pasożyty.
Strata netto.
Na powyższych przykładach widzimy, że jednolitość genotypów w populacji może
być bardzo niekorzystna i bywa, że istnieje selekcja na osobniki rzadkie (w tym
przypadku byłyby to nowe kombinacje alleli u potomstwa). To częstość
występowania decyduje wtedy o przewadze selekcyjnej. Jest to tzw. dobór zależny od
częstości. Może on zresztą działać również negatywnie, ale nie w przypadkach teraz
omawianych.
Oto zestaw faktów potwierdzających hipotezę Czerwonej Królowej (choć nie
implikujących jej wyłączności):
1. U roślin alpejskich, żyjących na wysokościach, na których promieniowanie UV jest
intensywne i mutacje przez to częstsze, stwierdza się małą liczbę roślin
rozmnażających się płciowo. U 5 gatunków stokrotki alpejskiej formy rozmnażające
się wegetatywnie rosły najwyżej. Wyklucza to konkurencyjną zapadkę Mullera jako
jedyny powód ewolucji płci.
2. Nowozelandzki gatunek ślimaka Potamopyrgus antipodarum żyje w tamtejszych
górskich jeziorach i rzekach. Potrafi on rozmnażać się bezpłciowo i płciowo. Żeruje
na nim przywra wyjadająca jego gonady. Stwierdzono, że wszystkie osobniki
rozmnażające się płciowo nie były wolne od tego pasożyta. W jeziorach, w których
nie występowały owe przywry, dominowały odmiany bezpłciowe tego gatunku
ślimaka.
3. Europejska jeżyna Rubus constrictus (rozmnażająca się wegetatywnie) i Rubus
ulmifolius (rozmnażająca się płciowo) zostały sprowadzone do Chile. Gdy
sprowadzono z Europy gatunek grzyba-rdzy Phragmidium violaceum to okazało się,
że pokonał on jedynie jeżynę rozmnażającą się bezpłciowo.
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4. W klimatach chłodniejszych jest mniej pasożytów i tam też jest większy procent
gatunków bezpłciowych.
Symulacje komputerowe prowadzone w ostatnich latach pokazały, że obecność
pasożytów może być źródłem przewagi rozmnażania płciowego nad bezpłciowym
tylko wtedy, gdy prawdopodobieństwo przeniesienia pasożyta z jednego nosiciela na
innego (T) jest większe od 0,7 i powoduje ono obniżenie (E) przystosowania
gospodarza o więcej niż 80%. Są to przypadki drastyczne. W przypadkach mniej
drastycznych (T<0,7, E<80%) pasożyty nie są wystarczającym powodem ewolucji
płci. Mutanty seksualne mogą na dłuższą metę wygrać tylko wtedy, gdy częstość
mutacji niekorzystnych jest większa od 0,5/genotyp/pokolenie. W populacji ludzkiej
częstość ta wynosi 1,6-3/genotyp/pokolenie. I płeć wygrała. Nie tylko zresztą u ludzi.
Tak więc wedle współczesnej wiedzy, ewolucja płci jest odpowiedzią na presję
selekcyjną pasożytów i powstawanie w organizmach niekorzystnych mutacji.
REKOMBINACJA - PRZETASOWYWANIE ALLELI
W rozdziale poprzednim pominęliśmy świadomie rekombinację, aby nie
komplikować wywodów. Do tworzenia nowych kombinacji informacji genetycznej
nie jest ona niezbędna. Bez niej w zygocie tworzone są po prostu nowe kombinacje
całych chromosomów, na których znajdują się allele, ale w postaci dużych grup.
Załóżmy, że gatunek jest diploidalny i osobniki rodzicielskie mają w swych
komórkach 2n chromosomów. Jest wiele możliwości, w jakie można pobrać połowę n
chromosomów z n ich par. Ich liczba równa się 2n u matki i 2n u ojca. Liczba
możliwych rodzajów genotypów zygot wynosi więc 2n x 2n = 22n. Proces rekombinacji
czyni tę liczbę znacznie większą, gdyż tutaj pojedynczy chromosom zostaje
zastąpiony wieloma możliwymi kombinacjami alleli znajdującymi się w nim. Proces
rekombinacji zwiększa różnorodność genotypów potomstwa i potrafi utworzyć
chromosom z dwiema korzystnymi mutacjami, jeśli znajdują się one oddzielnie na
dwóch homologicznych chromosomach potomstwa (patrz rys.4). Jest to niezwykle
istotne. Dlaczego ? Jeśli osobnik potomny ma już dwie korzystne mutacje, ale na
dwóch homologicznych chromosomach, to bez procesu rekombinacji ten niezwykle
korzystny układ zostałby znów rozdzielony przy tworzeniu gamet i przejściu
chromosomów homologicznych do osobnych gamet (tylko jeden chromosom
homologiczny z pary musi być w gamecie, bo jak wiemy, jest ona haploidalna).
A teraz wysuńmy hipotezę:
Rekombinacja jest szczególnie istotna u gatunków mających małą liczbę potomstwa i
małą liczbę chromosomów.
Zbadajmy przedstawiony na rysunku przypadek a przy okazji zapamiętajmy:
Potomek zawsze dostaje 50% materiału genetycznego od swych rodziców, a od
każdego z dziadków w zakresie od 0-100% tego, co dali jego rodzicom (pomijamy
chromosomy płciowe).
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Prawdopodobieństwo, że przy braku rekombinacji materiał genetyczny, pochodzący
od danego „dziadka”, zostanie nieprzekazany wynosi 25%. Prawdopodobieństwo to
maleje z liczbą wnuków i liczbą rodzajów chromosomów (n).
CZY JEST TO HIPOTEZA POSTAWIONA POPRAWNIE ? CZY NALEŻY PATRZEĆ
NA CAŁY GENOTYP CZY NA POSZCZEGÓLNE GENY ? HIPOTEZA WYMAGA
DYSKUSJI I MUSI BYĆ POPARTA FAKTAMI, ABY SIĘ UTRZYMAĆ.
Są fakty, które nie pozostają w sprzeczności z tą hipotezą. Organizmy żyjące długo i
wychowujące mało potomstwa, cechuje wysoka częstość rekombinacji (takie
gruntowniejsze przetasowanie, cięcia w większej liczbie miejsc na chromosomach).
Ale może wiązać się to też z tym, że podczas długiego czasu trwania pokolenia,
pasożyty mogą wytworzyć taką zmienność, że trzeba się jej przeciwstawiać
gruntowniejszym przetasowaniem alleli. Tak więc powód może być inny, a powyższa
hipoteza - złudna.
Pozostaje jeszcze jedno pytanie: skąd wziął się proces rekombinacji ? Gdy
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uszkodzenie dotyczy tylko jednej nici DNA - druga może służyć jako matryca do
naprawy. Informacja z drugiego chromosomu homologicznego może być potrzebna,
gdy obie nici DNA na jednym chromosomie są uszkodzone w tym samym miejscu.
Najprawdopodobniej z takich procesów naprawy DNA z wykorzystaniem informacji
z drugiego chromosomu homologicznego jako matrycy, powstała na drodze ewolucji
rekombinacja.
DOBÓR PŁCIOWY CZYLI CAŁY TEN CYRK
Jednym z głównych paradoksów teorii ewolucji był fakt posiadania przez samce
niektórych gatunków zwierząt cech, które zmniejszają prawdopodobieństwo ich
przetrwania jako osobników. Oto przykłady: jaskrawe ubarwienie gupików i wielu
samców ptaków mogące przywabić drapieżnika, głośny śpiew samców ptaków
również mogący przywabić drapieżnika, długi ogon rajskich ptaków ograniczający
ich zwrotność i możliwość ucieczki przed drapieżnikiem.
Karol Darwin borykał się z tym zagadnieniem i doszedł do wniosku, że samce mają te
„ozdoby” dlatego, że po prostu podobają się samicom w sposób czysto estetyczny i nic
się za tym nie kryje.
Dopiero znany biolog – R.Fisher poszedł dalej stwierdzeniem, że korzyść dla samicy
jest tutaj większa niż estetyczne upojenie i postawił hipotezę mówiącą, że
krzyżowanie się z ozdobnym samcem przynosi jej korzyść ewolucyjną. Ale jaką?
Trudno przypuszczać, że ozdoby ojca mają wpływ na ilość potomstwa takiej samicy.
Pozostaje więc przypuszczać, że jest ono lepiej przystosowane. Dlaczego ? Ozdoby
dziedziczone przez synów po ojcu narażają przecież na niebezpieczeństwo.
Kropkę nad „i” postawił izraelski biolog – A. Zahavi zauważając, że ryzykowne
ozdoby samców są „markerami” prawdy o ich kondycji i ich genach. Jest to tzw.
teoria sygnału upośledzającego. Samiec barwny, utrudniający sobie życie, narażający
się na niebezpieczeństwo, przekazuje samicy wiadomość: przeżyłem mimo
„upośledzenia”, więc muszę być rzeczywiście w dobrej kondycji i mieć dobre geny. W
interesie samicy jest nie być oszukaną przez „puszenie” się samca. Samiec, który
oddziałuje na zmysły drapieżników oddziałuje na zmysły samicy, bo naprawdę
musiał umieć uciec czy utrzymać się przy życiu, aby móc dożyć czasu zalotów. Teoria
Zahaviego uczy, że w ewolucji chodzi o dbanie o siebie, ale w sensie: przeżyć i
przekazać geny dalej, a nie w sensie przeżyć i po mnie choćby potop. To jest różnica.
Samiec paradoksalnie naraża się, ale to podoba się partnerce, która chętnie
przedłuży geny, których wartości jest przez to narażanie się pewna.
U gatunków monogamicznych samce są zazwyczaj mało jaskrawe i swą szatą
przypominają samice. W swym wyborze samica bierze pod uwagę przede wszystkim
wytrwałość i wierność samca. Monogamia ewoluuje tam, gdzie samica nie jest w
stanie poradzić sobie sama z odchowaniem potomstwa i istotne jest dla niej przede
wszystkim jego przetrwanie, a nie „jakość”. Istnieje w przyrodzie wiele przypadków
starania się o samice, niewytłumaczalnych na gruncie teorii sygnału upośledzającego.
Samice kaczki krzyżówki reagują na przykład na częstotliwość zalotów. Wytrwałość
? U gupików samice młode biorą pod uwagę sygnały społeczne – preferencje
starszych samic. Jeśli starsza samica preferowała samca o 25% mniej jaskrawego niż
ten najbardziej jaskrawy, to wybierała go też samica młodsza, ale jeśli samiec
wskazywany był o 40% mniej jaskrawy, to samica młoda kierowała się własnym
gustem (bez przesady).
Sens czerwonego ubarwienia takich gatunków jak: gupiki, dziwonie i flamingi
wyjaśniają jeszcze inne obserwacje i wywody, skonstruowane na ich podstawie.
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Jeśli zwierzęta te są zainfekowane pasożytami układu pokarmowego, utrudnia to im
pobieranie z pokarmu czerwonych barwników, których same nie syntetyzują.
Jaskrawość samców oznacza więc, że są one wolne od pasożytów, co może być
wynikiem albo tego, że miały one szczęście, albo tego, że ich organizmy są tak silne, że
potrafiły te pasożyty zwalczyć.
KONFLIKTY, OSZUSTWA, ZDRADY CZYLI CYRKU CIĄG DALSZY
a) Zazdrość a EPF
Czy kiedykolwiek zastanawiałaś(eś) się dlaczego człowiek odczuwa zazdrość ? Czy
jest to „jakaś tam sobie” cecha, czy ma głębokie, ewolucyjne (czyli przystosowawcze)
znaczenie i dlatego trwa i istnieje ?
W relacjach kobieta-mężczyzna istnieje kilka fundamentalnych asymetrii. Jedną z
nich jest ciąża, charakterystyczna tylko dla kobiet. Wskutek tego, są one zawsze
pewne, że dziecko jest ich, a mężczyźni tej pewności nie mają (choć gdy kobieta jest
prawa, zaangażowana i z zasadami to ryzyko jest znikome). Dla kobiety niewątpliwy
ideał stanowi partner wierny, oddany rodzinie i atrakcyjny. Ogólnie, samica
minimalizuje ryzyko problemów jakie mogłaby napotkać odchowując potomstwo, a
także chce, aby miało ono jak najlepsze (jak najbardziej przystosowawcze) cechy.
Świat z samych ideałów się nie składa. Samce atrakcyjne często bywają zajęte, a
jeszcze częściej – niewierne. Nawet w przypadku zwierząt cechujących się
monogamią, nie zawsze wyklucza ona zdrady. Jeśli nie wyklucza, mówimy o
monogamii społecznej, ale nie monogamii genetycznej. Kiedy więc warunki są trudne
i potomstwo trzeba wychowywać razem z samcem, zdarzają się przypadki
wychowywania potomstwa z samcem wiernym, po zapłodnieniu przez samca, którego
samica uznała za atrakcyjniejszego. Takie zapłodnienie nazwane zostało EPF (Extra
Pair Fertilization).
U kobiet nierzadko można zaobserwować tzw. syndrom Emmy Bovary. Emma
Bovary – postać literacka chciała mieć statecznego męża (wychowanie potomstwa) i
atrakcyjnego kochanka (cechy potomstwa). Nie mogła się zdecydować i tak sobie
struła życie, że sięgnęła po truciznę – arszenik. Należy podkreślić, że nie
propagowany jest tutaj ten syndrom i nie pochwalany. Na to schorzenie potrzebny
jest lek i nazywa się wybór. Niech pozostanie natomiast obserwowany u zwierząt.
A co z zazdrością ? Przejdźmy do meritum sprawy. Mężczyzna „pilnujący” swej
kobiety zmniejsza ryzyko zapłodnienia jej przez innego mężczyznę. Czyli „gen
pilnowania” kobiety zostanie przekazany z większym prawdopodobieństwem. A
większe prawdopodobieństwo w ewolucji wystarczy. Pilnowanie motywowane jest
przez emocję – zazdrość. To właściwie o jej genie możemy tutaj mówić. Ot i co.
Kobiety są również zazdrosne, ale w mniejszym stopniu. Jakiekolwiek bowiem
wyczyny ich partnerów nie wiążą się z nieprzekazaniem przez nie swych genów.
Innymi słowy, dziecko jest zawsze tej kobiety, która je urodziła, bez względu na to, co
robił ojciec. Posiadanie przez mężczyznę dzieci z inną kobietą wiązałoby się jednak z
dzieleniem z nią zasobów, które prawowita partnerka mogłaby przeznaczyć tylko dla
swego potomstwa. Partner ma dziecko tam i tu, ona tylko tu. Konflikt.
Kobieta nie może więc pozostać obojętna na to, co wyrabia jej luby. Gen jej zazdrości
też wygrywa z genem „rób co chcesz”. Spekulacją pozostaje stwierdzenie, że wieki
temu, gdy nie było obowiązku alimentacyjnego, kobiety były jeszcze mniej zazdrosne.
Spekulacja to hipoteza, której nie sposób zweryfikować.
Kobiety są zatem spokojniejsze, są pewne potomstwa i umiarkowanej, ale pewnej ich
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ilości. Mężczyzna jest na pozycji bardziej hazardowej. Może zapłodnić wiele kobiet
lub zostać oszukany przez swą partnerkę stając się „ewolucyjnym frajerem” i ofiarą
największego biologicznego oszustwa. Należy wierzyć, że ludzie różnią się od
zwierząt.
b) Tajemnicza błona dziewicza
Kawał tkanki łącznej u ujścia dziewczęcej pochwy. Czy ma jakieś znaczenie ?
Ewolucjonizm nie rzuca pełnego światła na zagadnienie błony dziewiczej. Spróbujmy
spojrzeć na nie w sposób klasyczny, doszukując się dostosowawczości istnienia u
kobiet tej cechy. Dziewica to dziewczyna, która nigdy nie współżyła, a więc na pewno
nie jest w ciąży i jest na to dowód. Błona dziewicza daje pewność, że partner danej
dziewczyny nie zostanie oszukany wychowywaniem nie swojego potomstwa (przez
pierwsze 3 miesiące ciąży nie widać, że kobieta jest brzemienna). Taka gwarancja
czyni kobietę niesłychanie atrakcyjną i może być ona preferowana jako żona, a
potem – ze znacznie mniejszym prawdopodobieństwem zdradzona czy nawet –
opuszczona.
Nie bez znaczenia jest też fakt wolności dziewicy od chorób wenerycznych.
„Gen błony dziewiczej” wygrywa więc w ewolucji.
Znakomity amerykański ewolucjonista – Stephen Jay Gould uważa, że błona
dziewicza jest cechą neutralną ewolucyjnie (nie ma znaczenia przystosowawczego, ale
nie szkodzi). Jest ona, według niego, plejotropowym przejawem kobiecej neotenii
(zachowania u dorosłych kobiet cech dziewczęcych czy nawet embrionalnych). U
żeńskich embrionów błona dziewicza jest obecna, bo powstaje na tym etapie rozwoju,
a potem nie zanika do czasu, gdy zostaje przerwana podczas defloracji.
Hipotezie Goulda przeczą następujące fakty:
1. W ewolucji bardzo często „cechy nieużywane” przez osobniki zanikają.
Klasycznym przykładem są tu zwierzęta żyjące w jaskiniach, które bardzo często nie
mają oczu, bo utraciły je na drodze ewolucji w środowisku, w jakim żyją.
2. Jeśli błona dziewicza jest cechą wynikającą z plejotropii genu neotenii (więc nie
zanika tylko dlatego, że wraz z nią zaniknęłaby neotenia) to musi być ona przejawem
obecności tych samych genów, które odpowiadają za powstanie pewnych cech
neotenicznych (być może dziecięce elementy twarzy, wrażliwość, częste talenty
werbalne i psychologiczne). Wyróżnia się 3-4 podstawowe typy błon dziewiczych, co
implikowałoby polimorfizm plejotropowego genu neotenii. A więc przynajmniej
niektóre cechy neoteniczne też musiałyby być klasyfikowalne w 3-4 wyraźne
kategorie. Nikt takich kategorii nie stwierdza.
Ewolucjonizm nie wypowiedział się jeszcze ostatecznie w kwestii błony dziewiczej, ale
wszystko wskazuje na to, że jest to cecha dostosowawcza, dająca gwarancję w
ewolucyjnej grze o wysoką stawkę. Gwarancję, że nie będzie fałszywego posunięcia.
c) Chromosom Y – częściowo swoją drogą
Garnitur chromosomowy kobiety składa się z 22 par autosomów i dwóch
chromosomów płciowych X. Mężczyzna w miejsce jednego z X-ów ma chromosom Y.
Jest on mały i wedle współczesnej wiedzy, niesie tylko kilka genów. Znaczna część
DNA na chromosomie Y nie ulega procesowi rekombinacji. Dlaczego ? Zanim
omówimy to zagadnienie musimy zrozumieć dogłębnie pojęcie konfliktu, jaki może
wystąpić między płciami.
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Mężczyzna przekazuje swojej córce chromosom X, a synowi – Y. Nawet w przypadku
posiadania wspólnego potomstwa, interesy kobiety i mężczyzny nie są w pełni zgodne.
W interesie mężczyzny jest, aby kobieta nosząca jego płód odżywiała go jak najlepiej
i najdłużej. W interesie kobiety – odżywiać płód tylko tak długo i tak dobrze, aby
przeżył i był w dobrej kondycji, bo musi ona myśleć również o inwestycjach w
karmienie oseska i w następne potomstwo, które niekoniecznie będzie mieć z tym
samym mężczyzną. Na chromosomie Y mogą zatem znajdować się geny
„wykorzystujące” do maksimum środki jakie może (ale nie do końca chce)
przeznaczyć na płód matka. Co więcej, mogą znaleźć się tam też samolubne geny
(tzw. meiotic distorters) sprawiające, że chromosom Y będzie trafiał do więcej niż
połowy plemników, co zwiększy liczbę kopii samoluba. Doprowadziłoby to w krótkim
czasie do katastrofy, czyli stworzenia populacji samych samców. Na szczęście
ewoluują geny znoszące ich działanie.
Te męskie, samolubne geny z chromosomu Y nie mogą też trafić na chromosom X, bo
znalazłszy się na genomie córki same wykorzystałyby ją, a to już nie jest w interesie
ojca. Zaistniała zatem konieczność zatrzymania wymiany genów między
chromosomami X i Y (właściwie alleli), przynajmniej w strategicznych rejonach
męskich genów igreka, mogących pasożytować na samicach czy też zamieniać je w
samce. I tak rzeczywiście jest.
Chromosom Y może kodować też ozdoby charakterystyczne dla samców. I
rzeczywiście, geny ornamentów stwierdzono u gupików w rejonie nie podlegającym
crossing-over w bardzo bliskim sąsiedztwie genów odpowiedzialnych za powstanie
płci męskiej, które oczywiście również nie mogą przejść na chromosom X.
d) Egzogamia czy koinofilia ?
Egzogamią nazywamy łączenie swoich genów z genami osobnika z innej populacji. Na
przykład u czepiaków, szympansów i ludzi zazwyczaj samice wędrują do innych grup
w celu kopulowania z tamtejszymi samcami, a u wyjców, pawianów i makaków –
wywędrowują zazwyczaj samce.
U osobnika znajdującego się w danej populacji może powstać dylemat: z kim mieć
potomstwo ? Z osobnikiem o cechach charakterystycznych dla danej populacji
(→koinofilia), czy z osobnikiem nowym, nieznanym, a przez to wzbudzającym
większe zainteresowanie ? A może zapytajmy dlaczego taki osobnik wzbudza większe
zainteresowanie (także seksualne), niż osobniki populacji rodzimej ? Może nie jest to
cecha przypadkowa ?
Osobnik z innej populacji z większym prawdopodobieństwem niesie inny allel
dowolnego polimorficznego genu. Jest to szczególnie istotne w przypadku genów tzw.
MHC kodujących białka, które na powierzchni komórek organizmu prezentują
limfocytom T białka patogenów, które je zaatakowały. Jest to proces niezbędny, aby
móc te patogeny niszczyć. Polimorfizm genów MHC jest mile widziany, gdyż im
więcej będzie rodzajów tych białek w organizmie, tym szersze spektrum białek
patogenów będą mogły one prezentować. Organizm przygotowany będzie na więcej
rodzajów ataków ze strony pasożytów, będzie silniejszy. Potomstwo „egzogamiczne”
jest średnio bardziej heterozygotyczne, a przez to silniejsze, odporniejsze na choroby.
I nie chodzi tu tylko o MHC. Ogólnie, warto jest mieć 2 różne kopie tych samych
genów. Czyni to osobnika bardziej „szerokozakresowym” w odpowiedzi na wyzwania
środowiska, przygotowanym na więcej wyzwań. Potomstwo z osobnikiem tej samej
populacji jest bardziej homozygotyczne i przez to słabsze. Osobniki z innych
populacji nie zawsze są jednak obecne w populacji rodzimej.
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Ważną rolę w dobieraniu partnera u zwierząt, a także ludzi, odgrywa zapach.
Przeprowadzono szczegółowe badania na myszach i okazało się, że te z nich, które
miały podobne MHC wydawały się sobie mniej atrakcyjnie i znacznie rzadziej miały
wspólne potomstwo. Podobieństwo swych MHC rozpoznawały po zapachu moczu, w
którym znajdują się cząsteczki tych białek. U ludzi znajdują się one głównie w pocie i
przypuszcza się, że o ostatecznym doborze partnerki/partnera też decyduje „zapach
innego MHC”.
Ten mechanizm zapobiega też u zwierząt krzyżowaniu wsobnemu, z krewnymi.
Prawdopodobieństwo wysokiego procentu homozygotycznych loci jest niebezpiecznie
wysokie i trzeba je zmniejszać specjalnymi mechanizmami. U ludzi na pewno
najważniejszym czynnikiem jest uczenie się. Ludzie, z którymi wychowujemy się w
dzieciństwie, później, w dorosłym życiu nie pociągają nas. Nie jest to mechanizm
idealny, bo jak wiemy, jest to tylko zazwyczaj rodzina, a w życiu różnie bywa. Ten
mechanizm jednak wystarcza i jest prosty. Trudno wyobrazić sobie zakodowane
genetycznie np. znoszenie popędu brata w kierunku siostry, gdyż jest ona losową
kombinacją genów. Co musiałby mieć brat ? Geny na wszystkie kombinacje ? A jak
je regulować ? Ewolucja musiała zatem postawić na uczenie się.
Symulacje komputerowe pokazują, że w sytuacjach, w których zmienność genetyczna
osobników w populacji jest wysoka, krzyżowanie się osobników o cechach różnych,
prowadzi do powstania potomstwa o znacznie wyższym procencie przeżywalności, niż
w przypadku krzyżowania losowego czy z osobnikami o cechach podobnych.
Egzogamia wygrywa w symulacjach komputerowych. Co może jednak dawać
przewagę samicy cechującej się koinofilią ? Samce typowe stanowią w danej
populacji większość, więc można wysunąć hipotezę, mówiącą że współpraca między
nimi będzie „lepsza”, więcej dająca. Można też w tą hipotezę zwątpić szczególnie w
przypadku człowieka, gdyż współpracę najchętniej podejmuje się z kimś, kto ma
najwięcej do zaoferowania, a przejawy szowinizmu i izolacjonizmu w rozwijającym i
integrującym się świecie stają się coraz mniej popularne. A ostatecznie, łączymy się z
kimś kto najbardziej nam odpowiada, nie kierując się symulacjami komputerowymi.
ONA I ON I EWOLUCJA
Kobieta różni się od mężczyzny. To truizm. Te dwie płcie różnią się średnią masą,
wysokością ciała, grubością głosu. Inna jest też budowa i fizjologia narządów
płciowych. Nie będziemy się tutaj zajmować opisami tych różnic. Nie będziemy też
zastanawiać się nad zależnościami: budowa-funkcja. Można to znaleźć w każdym
szanującym się podręczniku z biologii. W tym rozdziale skupimy się na bardziej
wysublimowanych cechach dotyczących głównie psychik obydwu płci, które powstały
w wyniku wspólnej, wzajemnie zależnej ewolucji kobiety i mężczyzny „w celu” jak
najkorzystniejszego wyboru tej drugiej połowy. Co to znaczy korzystny wybór ?
Znaczy tyle, że można z taką drugą połową wychować większą liczbę potomstwa i to
lepiej przystosowanego. Kobieta musiała odpowiedzieć na potrzeby mężczyzny i
odwrotnie, bo razem współpracowali i potrzebowali się nawzajem, gdyż mieli zawsze
wspólny cel: rozmnożenie się. Ewolucja ich cech nie była więc niezależna. Taki typ
ewolucji, podczas której zmiany w jednym organizmie żywym są uzależnione od
zmian w innym organizmie(-ach) nazywamy koewolucją. Organizmy takie mogą
należeć do innych gatunków, np. kwiat storczyka dostosowujący swój kształt do
zapylającego go owada, a mogą także być wliczane do tego samego gatunku. Na
przykład kobieta i mężczyzna, a ogólnie - samica i samiec.
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a) Jakość kontra ilość
Tylko kobieta zachodzi w ciążę, trwającą 9 miesięcy i wiąże się to z ogromnymi
nakładami energii z jej strony. Inwestuje ona w rozwijający się płód, a później – w
wykarmienie i odchowanie oseska. Z tym faktem wiąże się podstawowa asymetria:
Kobieta zwiększając liczbę partnerów w tym samym czasie nie zwiększy liczby swego
potomstwa, mężczyzna, zwiększając liczbę partnerek – zwiększy.
Mężczyzna może mieć dziecko w jeden wieczór i „zająć się” potem inną kobietą
(oczywiście jest to przejaskrawienie). Kobieta potrzebuje znacznie więcej niż 9
miesięcy, aby ewentualnie „zająć się” innym mężczyzną (oczywiście też
przejaskrawienie). I zaraz po porodzie potrzebuje też mężczyzny, który przy niej jest.
A więc:
b) Opór kontra zabieganie
Mężczyzna po zapłodnieniu kobiety jest, powiedzmy sobie, wolny – czyli właściwie
mógłby odejść i pozostawić kobietę z ciążą licząc na to, że wychowa to dziecko sama
lub z pomocą rodziny. To się czasem zdarza, ale jest potępiane jako oznaka
niedojrzałości partnera i słusznie. Przed dopuszczeniem do zapłodnienia kobieta musi
więc sprawdzić z jakim mężczyzną ma do czynienia. Musi go ze sobą związać, tak
mocno aby po jej zajściu w ciążę nie odszedł. Dlatego jest trudna i dopuszcza do
siebie mężczyznę po dłuższym okresie znajomości, z pewnością dłuższym niż on by
chciał. Spójrzmy na to głębiej. Stwierdzamy fakt: wyselekcjonowane zostały samice
wymagające czekania i/lub zalotów i/lub podarków samca. Inwestuje on swój czas i
zasoby w samicę, więc w jego interesie jest to, aby to z trudem „wystarane”
potomstwo z wysokim prawdopodobieństwem przeżyło, bo jeśli nie, to straci on to, co
zainwestował.
I dlatego musi on zostać i pomagać samicy. Tak więc allel „inwestuj przed kopulacją”
wyselekcjonowany w komórkach samców przez samice, wymógł w nich również
selekcję allelu : „zostań przy kobiecie po porodzie”, bo było to w takiej sytuacji też w
jego interesie. Samice trudne obserwujemy dlatego, że samice będące ich przodkami
częściej uzyskiwały pomoc w opiece nad swoim potomstwem.
I cecha przetrwała.
c) Uroda i młodość a bogactwo i dominacja
Przypomnijmy sobie pewne ważne, fundamentalne prawo:
W ewolucji chodzi o wydanie jak największej ilości jak najlepiej przystosowanego
potomstwa.
A więc jeśli kobieta czy mężczyzna wybierają swą drugą połowę, kierują się,
zazwyczaj nieświadmomie, albo liczbą przyszłego potomstwa, albo ich jak
najbardziej przystosowawczymi cechami. Albo liczba dzieci, albo to jakie będą. A
najlepiej to i to.
Dlaczego kobiety preferują bogatych mężczyzn ?
Dają oni możliwość wychowania większej liczby potomstwa, gdyż dysponują większą
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ilością środków, które można na nie przeznaczyć.
Dlaczego kobiety preferują dominujących mężczyzn ?
Jest tak dlatego, że z większym prawdopodobieństwem będą one miały dominujących
synów, a ci (z wyjątkiem gatunków całkowicie monogamicznych, a takich jest mało i
człowiek się do nich nie zalicza) zapłodniają średnio trochę więcej kobiet. Chodzi tu
więc konkretnie o cechy synów i liczbę wnuków.
Dlaczego mężczyźni preferują kobiety młode ?
Jest tak dlatego, że mogą one urodzić większą liczbę dzieci. Jest więcej czasu. A poza
tym potomstwo młodszych kobiet jest, średnio rzecz ujmując, zdrowsze. Komórki
jajowe kobiet z czasem gromadzą mutacje w swoim DNA jądrowym, a szczególnie
mitochondrialnym.
Dlaczego mężczyźni preferują kobiety ładne ?
Chodzi o cechy córek. Ładna żona z większym prawdopodobieństwem urodzi ładną
córkę, a ta ma większe szanse połączyć się z bogatym mężem i odchować większą
liczbę wnuków.
PRAWDOPODOBIEŃSTWO ½, ŻE URODZI SIĘ DZIEWCZYNKA
Zastanawiałaś(eś) się kiedyś dlaczego tak jest, że u zdecydowanej większości
gatunków połowę osobników stanowią samice, a połowę – samce ?
Odpowiedź na to pytanie znana jest już od 1930 roku, kiedy to wybitny biolog – R.
Fisher zbudował model matematyczny pokazujący, że stosunek płci 1:1 jest po prostu
ewolucyjnie stabilny. Model ten jest zbyt zmatematyzowany, a przez to zbyt trudny.
Spróbujmy więc omówić go w sposób bardziej jakościowy i zrozumiały.
Zacznijmy od populacji, w której procent samic wynosi 75%, a samców - 25%.
Stosunek samice : samce wynosi tutaj 3:1. Załóżmy, że para z tej populacji ma 80
potomków: 20 synów i 60 córek. Liczba ich wnuków będzie wynosić:
60 x 80 + 20 x 3 x 80 = 9 600
60 córek złoży 80 jaj każda + 20 synów będzie ojcami dzieci średnio 3 samic (każdy) i
złożą one 80 jaj (każda)
Załóżmy, że w tej populacji pojawią się mutanty produkujące równą liczbę córek i
synów. Ilość ich wnuków będzie w tej populacji wynosić:
50 x 80 + 50 x 3 x 80 = 16 000 > 9 600
Liczba ich wnuków jest znacznie większa, dzięki czemu dokonają one inwazji
populacji (75%, 25%).
Może zatem opłaca się produkować nadmiar synów ? Weźmy populację osobników
produkujących 80 % synów i 20% córek. Cztery samce przypadają w niej na jedną
samicę. Każdy z nich będzie ojcem średnio 1/4 jej potomstwa.
Załóżmy, że para ma 100 potomków: 80 synów i 20 córek. Liczba ich wnuków
wynosić będzie:
20 x 100 + 80 x 1/4 x 100 = 4 000
20 córek złoży 100 jaj każda + 80 synów (każdy) będzie ojcem średnio 1/4 ze 100 jaj
składanych przez każdą samicę
A mutanty, produkujące równe ilości córek i synów będą miały wnuków:
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50 x 100 + 50 x 1/4 x 100 = 6 250 > 4 000
Jeśli zaczniemy od populacji wytwarzających nadmiar synów albo córek to zawsze
(nie tylko w powyższych przypadkach) będą one podatne na inwazję mutantów
(50%, 50%).
Stosunek płci 1:1 stanowi zatem równowagę i jest to tzw. równowaga stabilna.
Znaczy to tyle, że jakiekolwiek odchylenia od niej nie są „groźne” i zawsze następuje
powrót do niej. I to dlatego, w realnie istniejących populacjach, obserwujemy tak
często równe liczby samic i samców.
CÓRECZKI SUBMISJI, SYNOWIE HELGI
Jeśli ktoś jest biedny, to która z płci dziecka jest dla niego korzystniejsza ?
Oczywiście - żeńska, gdyż w przyszłości córka może wyjść bogato za mąż, a biedny
syn może pozostać bezżenny. A jeśli ktoś dysponuje dużą ilością dóbr materialnych,
to większą korzyść daje mu posiadanie syna, bo w przypadku gatunków niedoskonale
monogamicznych (jakim jest człowiek, ale to też zależy od człowieka) może on
zapłodnić więcej niż jedną kobietę. Córki dadzą mniej wnuków, bo limituje je ciąża i
karmienie.
W artykule „Modyfikacja hormonalna” omawialiśmy już konkretne przypadki
odstępstwa od modelu stabilnego stosunku płci Fishera. Pamiętajmy, że dotyczyły one
rodzajów osobników w populacji i dla całej populacji odchylenia te „kasują się”.
Nadszedł czas wyjaśnić: dlaczego one istnieją ?
Samice dominujące i dobrze odżywione (ochrzcijmy je imieniem Helga) mają większy
procent synów, bo z większym prawdopodobieństwem będą oni dominujący i silni, co
sprawi, że będą mieli więcej dzieci, a one - więcej wnuków. Samice w populacji będą
preferowały tę cechę ich synów, bo też chodzić im będzie o tę cechę u swych synów.
Taka preferencja samców dominujących, postawionych wysoko w hierarchii
społecznej nazywa się hipergamią. Samice uległe, czy żyjące w trudnych warunkach
(nazwijmy je roboczo Submisjami) „postawią” na córki, bo większe
prawdopodobieństwo wystąpienia cech swych matek u synów mogłoby obniżyć liczbę
ich wnuków. Ta skonkretyzowana teoria, pokazująca zależność między cechami
poszczególnych samców i samic, a odchyleniami od proporcji płci 1:1 w ich
potomstwie, nosi nazwę teorii Triversa-Willarda.
POŁOWA OD MAMY, POŁOWA OD TATY I NIE INACZEJ
W genomach ssaków i roślin kwiatowych zaobserwowano ciekawe zjawisko zwane
imprintingiem. Polega ono na tym, że w przypadku pewnych genów ich allele
dziedziczone po matce i po ojcu różnią się ekspresją w komórkach potomstwa.
Zjawisko to nie dotyczy wszystkich genów w obrębie genomu. A których ? Tego
dowiemy się później.
Przytoczmy najpierw historię odkrycia imprintingu. Zauważono, że jeśli u ssaczej
komórki jajowej umieści się sztucznie połowę materiału genetycznego innej samicy,
to powstały embrion gynogenetyczny nie rozwija się normalnie i przedwcześnie
obumiera. Wytworzone sztucznie embriony androgenetyczne, powstałe z
umieszczenia w ssaczej komórce jajowej dwóch połówek materiału genetycznego
pochodzących od samców, zamierały jeszcze wcześniej wytwarzając tylko struktury
odpowiedzialne za kontakt embrionu z matką. Stało się więc jasne, że do
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prawidłowego rozwoju embrionu ssaczego potrzebne sa geny od matki i od ojca i że
ma to ogromne znaczenie. Co mogło być przyczyną przedwczesnej śmierci
embrionów gynogenetycznych ? Szczególnie to jest zagadkowym zjawiskiem, gdyż
embriony androgenetyczne mogły zamierać także dlatego, że nie miały ani jednego
chromosomu X.
Embriony miały po 2 allele każdego genu. Przyczyną może być tutaj czasami
śmiertelna, recesywna mutacja, ale załóżmy, że tak nie było i my chcemy wiedzieć
dlaczego zawsze tak jest. Co zatem ?
Być może niektóre allele, dziedziczone po matce albo po ojcu, zostają
zdezaktywowane i nie ulegają ekspresji. Brak ten kompensuje obecność allelu
pochodzącego od przeciwnej płci. I tak rzeczywiście jest. Jakich konkretnie genów są
to allele ?
U matki zostają zdezaktywowane (przez metylację) geny odpowiedzialne za wzrost
łożyska, wzrost płodu (→ czynniki wzrostu), geny biorące udział w powstawaniu
odruchu ssania i połykania. U ojca, ogólnie rzecz ujmując, zostają zmetylowane geny
hamujące działanie genów wymienionych powyżej.
Na podstawie powyższych faktów można już wysunąć hipotezę. W interesie ojca jest
zapłodnienie i uzyskanie jak największej ilości środków dla swego rozwijającego się
dziecka. Dlatego ojciec genów „wzrostu” nie metyluje. W interesie matki jest
dozowanie składników pokarmowych adekwatnie do potrzeb i nic więcej, bo musi
ona „brać wzgląd” na swe przyszłe potomstwo.
A kiedy ojciec powinien próbować maksymalnie eksploatować geny matki ? A kiedy
geny matki powinny z kolei najbardziej „uważać” ?
Wtedy, gdy gatunek nie jest monogamiczny i samiec nie ma pewności, że następny
potomek będzie jego. Fakty potwierdzają powyższe rozważania. Skrzyżowano samicę
monogamicznego gatunku myszy Peromyscus polionotus z samcem blisko
spokrewnionego gatunku poligamicznego i stwierdzono, że potomstwo z tej
krzyżówki jest bardzo duże, dobrze odżywione i wyraźnie większe od potomstwa
normalnej krzyżówki w obrębie gatunku monogamicznego. To tak, jakby samiec
poligamiczny postawił na swoim i uzyskał dużo pokarmu dla potomstwa, bo samica
monogamiczna nie była ewolucyjnie przygotowana na takie wykorzystanie, bo nie
musiała szczególnie „uważać”. U ssaków stwierdza się jednak imprinting nawet u
gatunków monogamicznych.
Kolejnym potwierdzeniem hipotezy wyjaśniającej istnienie imprintingu jest jego
obecność u ssaków i roślin kwiatowych, czyli u organizmów u których zarodek,
podczas rozwoju, pozostaje w bezpośrednim kontakcie z matką. Można więc śmiało
uważać imprinting za wynik rodzicielskiego „przeciągania liny”. Ojciec chce więcej
dla swego potomstwa, niż matka uznaje za stosowne dać.
ZAKOŃCZENIE
Myślę, że artykuł ten w sposób zadowalający odpowiedział na pytanie: dlaczego
istnieją płcie ? Omówiliśmy też najważniejsze zjawiska, które powstały dzięki
istnieniu płci. Zatrzymajmy się na chwilę przy pytaniach zaczynających się od słowa
„dlaczego” i pofilozofujmy trochę.
Wyjaśniając „dlaczego” musimy sprowadzić dany problem do czegoś, co już
rozumiemy, do pewników, „aksjomatów” danej dziedziny wiedzy.
A więc dlaczego istnieją płcie ?
Bo organizmy płciowe wydają większą liczbę przeżywającego potomstwa niż
bezpłciowe.
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A dlaczego istotne jest posiadanie większej liczby takiego potomstwa ?
Bo to pozwala zwyciężyć cesze rodziców.
A dlaczego tak ważne jest zwyciężyć ?
Bo dzięki temu cecha będzie trwać w czasie.
A dlaczego ważne jest trwanie ?
I tak można schodzić coraz niżej. Kaskada pytań. Trwanie ważne jest nie dla cech
samych w sobie, które przecież nic nie widzą, ale dla nas. Po prostu cechy nie
potrafiące trwać, z niskim prawdopodobieństwem zostaną przez nas zaobserwowane.
Ewolucyjne pytania: „dlaczego istnieje dana cecha ?” zazwyczaj wystarczy
sprowadzić do „aksjomatu” przeżycia większej liczby potomków.
Potomstwo osobników rozmnażających się płciowo ma większą przeżywalność
dlatego, że jest bardziej odporne na infekcje pasożytów i cechuje je mniejsza liczba
mutacji niekorzystnych niż osobniki aseksualne.
W przyrodzie stwierdzono istnienie około 1000 gatunków rozmnażających się
bezpłciowo. Szczególnie osobliwe są gatunki wrotków z gromady Bdelloidea. Tych
gatunków jest około 350 i ewoluują one stabilnie już od 40 milionów lat nie
rezygnując z aseksualności. Znany brytyjski biolog – John Maynard Smith nazwał to
ewolucyjnym skandalem. Muszą przecież jakoś sobie radzić przynajmniej z
pasożytami, a mają je. Okazało się, że ich strategią wyzbycia się pasożytów,
alternatywną do rozmnażania płciowego, jest utrata wody, czyli wysychanie.
Pasożyty najwyraźniej potrzebują wody do pomyślnej infekcji. Stwierdzono również,
że gatunki nicieni i niesporczaków, które nie potrafią wysychać rozmnażają się
płciowo, a te wysychające - są aseksualne.
U większości zwierząt i u ludzi istnieją płcie i cechy płciowe. U kobiet tymi cechami są
np.: ogólna delikatność, cierpliwość, precyzja, zdolności werbalne, obecność
gruczołów mlecznych, a u mężczyzn – np. : dominacja, odwaga, agresja, zdolności
przestrzenne i matematyczne, gruby głos.
Różnic tych nie da się zatrzeć i nie ma takiej potrzeby. Natężenie niektórych z tych
cech reguluje kultura. Ludzie nie są ich niewolnikami.
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8. Ewolucja współpracy
czyli korzyści kontra konflikty
Kropla drąży kamień nie siłą, lecz częstym spadaniem.
Owidiusz
WSTĘP
Karol Darwin w swoim wiekopomnym dziele „O powstawaniu gatunków”, wydanym
w 1859 roku pisze, że pewne zachowania obserwowane u owadów społecznych to
szczególna trudność, która wydaje mu się nieprzezwyciężona i zadająca cios całej
jego teorii. Weźmy na przykład robotnice, które nie rozmnażają się, a pomagają
królowej w produkcji jaj i przypatrzymy się bliżej temu zagadnieniu. Skoro osobniki
walczą o byt przez dążność do utrzymania się przy życiu i wydawanie możliwie
największej ilości możliwie najlepiej przystosowanego potomstwa, to czy
inwestowanie w inne osobniki jest czymś korzystnym ? Jak mógł na takie zjawiska
spoglądać dysponujący dziewiętnastowieczną wiedzą Darwin ? Osobnik inwestujący
w inny organizm traci zasoby, które mógłby przeznaczyć dla swojego potomstwa.
Organizm otrzymujący te zasoby może je natomiast wykorzystać do zwiększenia
liczby swojego potomstwa, tym samym zwiększając liczbę konkurentów dla
potomstwa dawcy. A ilość zasobów, o które konkurują organizmy w danym
środowisku, jest przecież zawsze ograniczona. Przypadek robotnic jest skrajny, gdyż
inwestują one w potomstwo królowej, same nie produkując ani jednego jaja.
Dlaczego tak się dzieje ? Darwin nie był w stanie tego wyjaśnić na podstawie swej
teorii i był tym dość zaniepokojony.
Przełom nastąpił dopiero około 100 lat później. W latach 60-tych XX wieku wybitny
biolog - William Hamilton sformułował teorię doboru krewniaczego (ang. kin
selection). Rozwiązywała ona problem Darwina umacniając jego znakomitą skądinąd
teorię. Zachowania robotnic jawiły się twórcy ewolucjonizmu jako niezrozumiały
altruizm. Hamilton stwierdził, że kluczem do zrozumienia tego typu zjawisk jest
pokrewieństwo między dawcą a biorcą. Teoria Hamiltona zamieniła altruizm we
współpracę. Królowa dostaje od robotnicy zasoby, bo królowa w zamian za to
produkuje kopie wielu jej genów.
Pozostawała jeszcze kwestia współpracy między organizmami niespokrewnionymi.
Była ona zagadką do lat 70-tych XX wieku. W 1975 roku amerykański biolog E.O.
Wilson nazwał wyjaśnienie tej kwestii centralnym problemem socjobiologii. Od tego
czasu bardzo rozwinięto teorie dotyczące współpracy, a liczba prac na ten temat,
ukazujących się na świecie liczona jest w tysiącach i są one już bardzo szczegółowe.
CO TO JEST WSPÓŁPRACA ?
W przyrodzie istnieje niewiele przypadków organizmów, które potrafią radzić sobie
ze wszystkim zupełnie same i nigdy nie są to organizmy zaawansowane ewolucyjnie.
Przykładów współpracy międzygatunkowej lub wewnątrzgatunkowej, wziętych z
przyrody można natomiast mnożyć. Glon współpracuje z grzybem tworząc porost,
mrówka broni akację przed wyżeraniem, a ta daje jej pokarm i schronienie,
nietoperze wampiry dzielą się krwią, ryba czyściciel usuwa z ciała rekina pasożyty
żywiąc się nimi. Początkowo współpraca wydawała się biologom tajemnicza i
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niezrozumiała. W świecie bezwzględnej walki o byt organizmy powinny dbać o siebie,
o swoje potomstwo i ewentualnie wykorzystywać inne. Najwyraźniej więc
współpraca, skoro istnieje i jest powszechna, musiała przynosić większą korzyść niż
jej brak.
Czym ona jest ? Wymianą dóbr, umiejętności czy informacji przynoszącą obiektom
współpracującym obopólną korzyść.
Zazwyczaj pojęcie współpracy kojarzy się z dwoma organizmami, wykonującymi
różne czynności. Należy pamiętać, że współpracować może dowolna liczba
organizmów, a czynności wykonywane przez nie zawsze muszą być różne. Weźmy
przykład kilku ludzi, którzy mają za zadanie podnieść ciężką szynę. Każda osoba
wykonuje tę samą czynność, a zadanie zostanie wykonane tylko wtedy, gdy wszystkie
przystąpią do współpracy. Jedna osoba sobie tutaj nie poradzi.
Możnaby więc założyć, że organizm poradziłby sobie z danym problemem, gdyby
miał cechy, których nie ma, a otrzymuje je dopiero we współpracy. Powstaje zatem
pytanie: czy musi współpracować ? Dlaczego organizmy zwracają się w kierunku
innych zamiast, mówiąc teleologicznie, wytworzyć sobie brakujące cechy na drodze
ewolucji ?
Spójrzmy na poniższy przykład. Załóżmy, że organizmy A i B do przetrwania
potrzebują, przynajmniej w określonych chwilach, posiadać cechy 2a, b, c.
Obiekt A (a,b) Obiekt B (a,c)
Istnieją dwa sposoby na poradzenie sobie z wymogiem środowiska - 2a,b,c:
1. U osobnika A powstają na drodze ewolucji cechy: a,c ; u osobnika B - cechy a,b.
2. Osobniki A i B przystępują do współpracy, udostępniając sobie nawzajem
brakujące cechy. Cechy już istnieją, choć nie w jednym osobniku. Musi wyewoluować
otwarcie na ich wymianę.
Dlaczego ewolucja tak często wybiera drugi sposób na przetrwanie organizmów ? Są
tego 2 podstawowe przyczyny:
1. Ewolucja wymiany cech jest bardziej prawdopodobna, więc takie rozwiązania
szybciej, częściej powstają.
2. Obecność niektórych cech w jednym organizmie pozostaje w konflikcie, np. samica
wydająca potomstwo i opiekująca się nim, nie będzie brała udziału w walkach o
terytorium.
Klasyczną grą, używaną przez naukowców zajmujących się wyjaśnieniem fenomenu
współpracy, jest tzw. dylemat więźnia (ang. prisoner's dilemma). Jest to metafora,
oddająca pewien paradoks pojawiający się w tej grze. Załóżmy, że dwójka osób
została wzięta na przesłuchanie i jest podejrzana o złamanie prawa. Przesłuchania
mają miejsce w dwóch osobnych pomieszczeniach. Przesłuchiwani mają dylemat:
„sypać” czy nie. Załóżmy, że milczenie to zachowanie współpracujące – oznaczone
jako C, a „sypanie” drugiej osoby to odmowa współpracy (zdrada) – oznaczana jako
D. Są cztery możliwe kombinacje ruchów w tej grze: CC, CD, DC, DD. Spójrzmy na
tabelę poniżej:
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Gracz 2: C Gracz 2: D
S=0
Gracz 1: C R = 3
P=1
Gracz 1: D T = 5
Tabela 1. Macierz wypłat w dylemacie więźnia – PD.
Zauważmy, że T>R>P>S. Zależności między tymi wielkościami są bardzo istotne, a
ich konkretne wartości arbitralne, przy zachowaniu tych zależności. Jeśli obydwie
osoby wybiorą współpracę (CC), to nie pójdą do więzienia, ale będą nadal
podejrzewani. Wypłata R=3. Jeśli gracz 1 zdradzi, gdy gracz 2 współpracuje (DC), to
zdrajca otrzymuje najwyższą nagrodę: nie idzie on do więzienia, a policja zamyka
gracza 2 i nie czepia się już więcej zdrajcy. Ta najwyższa nagroda – T nazywana jest
pokusą zdrady i jest czynnikiem wysoko destabilizującym dla współpracy. Gdy gracz
1 milczy, a gracz 2 „sypie” (CD) to kooperator staje się frajerem, idzie do więzienia i
przypisana mu jest cała wina. Pozostaje jeszcze czwarta kombinacja: DD. Wypłata P
=1 jest niewielka i stanowi karę za brak współpracy. Obaj gracze idą do więzienia,
choć dzielą się winą.
Czy w przypadku pojedynczej gry opłaca się współpracować ? Wypłata R nie jest
największą z możliwych. Istnieje niestety kusząca wypłata T>R. Jeśli zagramy D, a
gracz 2 – C, to otrzymamy wypłatę T>R (R gdybyśmy zagrali C). Jeśli zagramy D a
gracz 2 – D, to otrzymamy wypłatę P>S (S gdybyśmy zagrali C). Bez względu więc na
ruch gracza 2, opłaca się zagrywać D, czyli zdradzać. Nie można być przecież
pewnym co zagrywa przeciwnik. Gdyby była pewność, że zagra C opłacałoby się też
zagrać C i otrzymać R, które jest większe od P – rezultatu gry ostrożnej, nieufnej, bez
współpracy. Tu tkwi dylemat. Współpracować czy nie ?
W pojedynczej grze opłaca się zdradzić, gdyż nieznajomość przeciwnika, nieufność i
lęk przed wypłatą frajera skutecznie uniemożliwia powstanie współpracy w
pojedynczym spotkaniu, faworyzując gorszy, choć nie najgorszy stan
niekooperacyjny – DD z pewną nadzieją na otrzymanie najwyższej wypłaty, gdy
przeciwnik okaże się nieostrożnym frajerem.
A jednak w przyrodzie obserwujemy stany CC. Jakie warunki muszą być spełnione,
aby faworyzować takie stany ? W jakich sytuacjach osobnikom nie opłaca się
zdradzać ? Odpowiedzi na te pytania znajdują się w następnej części tego artykułu.
PODSTAWOWE TYPY WSPÓŁPRACY
LP TYP WSPÓŁPRACY
Współpraca między bliskimi
krewnymi
2. Mutualizm uboczny
1.

3. Altruizm odwzajemniony

CZYNNIK UMOŻLIWIAJĄCY
POWSTANIE
Wspólne geny
Wspólny problem usuwalny tylko razem
Częsta liczba spotkań, zapamiętywanie
kooperatora

1. Współpraca między bliskimi krewnymi
Przyczyną ewolucji tego typu współpracy jest wysoki procent wspólnych genów u
kooperatorów (właściwie alleli). Spójrzmy na tabelę 1. Jaka jest w tym przypadku
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relacja między wartościami T,R,P i S ? Jeśli gracz 2 jest ze mną blisko spokrewniony,
to nie jest w moim interesie zdradzić go, gdyż działałbym na niekorzyść wielu kopii
swoich genów. W obopólnym ineresie alleli u krewnych jest współpraca i wspieranie
się nawzajem. Zdradzanie gracza 2 daje korzyść tylko moim genom, a gdy zdradza
gracz 2 to nie jest to w tym układzie najgorszy scenariusz, gdyż z dużym
prawdopodobieństwem korzystają kopie moich genów. Najgorszą sytuacją jest stan
niekooperacyjny. Wtedy żadna z kopii nie otrzymuje dodatkowej korzyści za
wsparcie ze strony krewnego. Oczywiście musimy tu założyć, że 2R >T+S aby
naprzemienne zdrady nie były bardziej korzystne niż współpraca. Zależność między
wypłatami wygląda wtedy następująco: R>T>S>P.
Współpraca jawi się jako układ najkorzystniejszy, jeśli ktoś jest ze mną blisko
spokrewniony. Tutaj nie ma najwyższej pokusy zdrady (T mniejsze od R), więc nie
ma czynnika destabilizującego współpracę nawet przy pojedynczym spotkaniu.
W przypadku organizmów daleko spokrewnionych prawdopodobieństwo, że dana
kopia mojego genu znajduje się w organizmie gracza 2 jest niewielkie. Jest to
równoznaczne z sytuacją, w której gracz 2 jest z wysokim prawdopodobieństwem
osobnikiem obcym. Wtedy T>R a P>S i mamy do czynienia z klasycznym,
omawianym już dylematem więźnia, gdy gra rozgrywana jest tylko raz. Zjawiska
występujące przy wysokim prawdopodobieństwie następnych spotkań zostały opisane
w punkcie 3.
2. Mutualizm uboczny (ang. by-product mutualism)
Wyobraźmy sobie, że na dwoje ludzi spada płyta, która będzie na nich działać siłą
800 N. Jedna osoba jest w stanie zadziałać w górę siłą 600 N, a druga - 200 N. Czy w
takiej sytuacji to, czy te osoby są spokrewnione czy nie ma jakieś znaczenie ? Zdrada
którejkolwiek z osób spowodowałoby, że płyta w nie uderzy. Żaden osobnik nie
będzie więc myślał o zdradzie, gdyż mogłaby ona mu zaszkodzić. Taki osobnik stałby
się ofiarą własnego oszustwa. Takie zjawisko obrócenia się przeciwko zdrajcy jego
własnej zdrady nazywane jest efektem bumerangu. Metafora ta pochodzi od
narzędzia używanego przez Aborygenów, które ma zwyczaj wracania do właściciela.
Relacje między wypłatami przedstawiają się tu następująco: R >T = S = P = 0.
Bywają więc sytuacje, w których trzeba współpracować bezwarunkowo, nie myśląc o
zdradzie, a kooperatorzy są dla siebie niezbędni. Sytuacja komplikuje się, gdy
osobnik dla osiągnięcia korzyści może, ale nie musi współpracować i wystarczy, że
wykorzystuje frajera. Zostanie ona omówiona w punkcie 3.
Mutualizm uboczny dobrze widać w reakcjach narodu na ingerencję innej nacji w
jego sprawy lub nawet agresję. Wtedy nie liczy się pokrewieństwo, to czy się kogoś
lubi czy nie, lecz wszyscy stawiają czoło agresorowi, bo tylko razem mogą tego
dokonać.
Dobrym przykładem mutualizmu ubocznego, wziętym z przyrody, jest zjawisko
kooperacyjnego wyżerania. Stwierdzono je u papugoryb i u ryby z rodziny
wargaczowatych: Thalassoma lucanum, u której zostało ono opisane najlepiej. Ryba
ta żywi się embrionami pewnego gatunku z rodziny garbikowatych - Abudefduf
toscelli. Grupa osobników Thallasoma musi najpierw odegnać od embrionów dorosłe
osobniki A. toscelli. Zaobserwowano, że grupa 30 osobników Thallasoma nie jest w
stanie odegnać pilnujących swego potomstwa rodziców, ale grupa ponad 100
osobników dokonuje tego z łatwością.
3. Altruizm odwzajemniony (ang. reciprocated altruism)
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Istnieją takie sytuacje, w których obydwie strony nie muszą współpracować, aby
poradzić sobie z jakimś problemem. Wtedy to:
1. Można zyskać bardzo dużo zdradzając kooperatora i otrzymując pokusę zdrady T,
dostając nic nie dając, lub
2. Zyskać niewiele zdradzając i będąc zdradzonym i choć jest to układ gorszy niż
współpraca, wybrana zostaje zdrada ze względu na ostrożność i nieufność wobec
przeciwnika. Obawa przed wypłatą S skutecznie destabilizuje zachowania
kooperacyjne.
Takie zdarzenia mają miejsce w pojedynczym dylemacie więźnia – PD i już je
omawialiśmy. Pojedyncze spotkanie nie faworyzuje więc współpracy. W
rzeczywistych populacjach osobniki mają jednak szanse na ponowne spotkania albo
nawet pozostają ze sobą w bezpośrednim kontakcie fizycznym (jak np. ukwiał i krab
pustelnik).
Rozegrajmy teraz tzw. iterowany dylemat więźnia – IPD czyli PD powtarzany wiele
razy (w - prawdopodobieństwo następnego spotkania). Rozpatrzmy następujące IPD:
grają dwa osobniki reprezentujące dwie strategie, czyli sposoby postępowania z
przeciwnikiem – ALLC (zawsze współpracuj) i ALLD (zawsze zdradzaj).
ALLC
CCCCCC...
DDDDDD...
ALLD
Osobnik ALLC dostaje wypłatę: S+Sw+Sw2+.... Zróbmy wyidealizowane, ale nie
mające zasadniczego wpływu na wynik, założenie, że liczba spotkań jest
nieskończona. Wypłata ma wtedy postać sumy ciągu: S /(1-w). Dla ALLD ta wypłata
wynosi:
T/(1-w) >> S /(1-w)
Strategia bezwarunkowo kooperacyjna radzi sobie bardzo źle i będzie miała się
gorzej od jakiejkolwiek strategii, która nie zawsze współpracuje (nawet od tej, która
zdradza tylko raz). Właściwie ta strategia ma równe szanse tylko rozgrywając ze
strategiami warunkowo kooperacyjnymi, które nie zdradzają, a współpracują tylko
wtedy, gdy współpracuje przeciwnik. Jako, że ALLC współpracuje zawsze, te
strategie odpłacają ciągłą współpracą.
Trzeba też zauważyć, że populacja wyjściowa, składająca się tylko z osobników
ALLC, świetnie prosperowałaby, gdyż wszyscy współpracują z wszystkimi
otrzymując wypłatę R /(1-w). Problem polega na tym, że taka populacja jest
niestabilna i podatna na inwazje jakichkolwiek strategii mających tendencje do
zdrad. Po całkowitym wyparciu ALLC osobniki zdradliwe dostają wypłatę mniejszą
niż R /(1-w), lecz ich populacja nie jest już tak podatna na inwazję. Stabilność
kosztem mniejszej wypłaty.
Sądząc po trudnościach strategii bezwarunkowo kooperacyjnej, możemy
wywnioskować, że lepiej radzić muszą sobie strategie sprytniejsze, karzące zdradę i
współpracujące warunkowo. I tak rzeczywiście jest. Symulacje komputerowe, w
których przeprowadzano pojedynki różnorakich, wymyślonych przez naukowców
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strategii, sumując ich wypłaty, pokazują, że jedną z najlepiej sobie radzących jest
Wet za Wet – TFT (ang. tit for tat).
Swój ogromny sukces strategia ta zawdzięcza następującym cechom :




Nigdy pierwsza nie zdradza (miła)
Odpłaca zdradą po zdradzie (odwetowa)
Współpracuje, gdy przeciwnik powraca do współpracy (wybaczająca)

Przeciwnicy w grze IPD mogą zachowywać się bardzo różnie i trzeba liczyć się z
próbami wykorzystywania. TFT wymierza kary za zdradę powodując, że zdrajca
bardzo szybko dostaje niską wypłatę P. Można natomiast zawsze powrócić do
współpracy z TFT i ponownie otrzymać R>P. W świecie różnych mutantów, które nie
muszą być miłe, faworyzowane ewolucyjnie będą strategie redukujące współpracę ze
zdrajcami (P>S) i odwzajemniające zachowania kooperacyjne (R>P). Do takich
strategii należy TFT i dlatego zajmuje czołowe miejsca w rankingach sum wypłat z
IPD, rozgrywanych z wieloma strategiami.
GALERIA STRATEGII
Rozpatrzmy bardziej szczegółowo strategię TFT. Jeśli otrzymuje ona wypłatę R (CC)
to następnym posunięciem TFT jest współpraca. Podobnie po otrzymaniu T (DC).
Jeśli natomiast TFT zostaje oszukana – S (CD) lub bierze udział w rozgrywce
niekooperacyjnej z wypłatą P (DD), to następnym ruchem jest zdrada. Spróbujmy
skonstruować teraz prostą macierz składającą się z zer i jedynek. Będzie ona
reprezentować w pełni sposób reakcji w następnym ruchu na wypłatę: R, S, T, P.
Współpracę oznaczymy jako 1, zdradę – jako 0.
Macierz dla TFT: [1,0,1,0] wyjściowo C
Jak mówią prawa kombinatoryki, liczba możliwych strategii jednoznacznego
reagowania na każdą z 4 wypłat, jest równa 24 = 16. Oto niektóre z nich:
ALLD wyjściowo D [0,0,0,0] – zawsze zdradzaj – bez względu na wypłatę następny
ruch to zdrada.
ALLC wyjściowo C [1,1,1,1] – zawsze współpracuj - bez względu na wypłatę
następny ruch to współpraca.
PAVLOV wyjściowo C [1,0,0,1] – simpleton – jeśli była współpraca lub jej nie było,
to w następnym ruchu współpracuj, jeśli zdradziłeś lub zostałeś zdradzony, zdradź.
GRIM wyjściowo C [1,0,0,0] – współpracuj tylko wtedy, gdy poprzednio była
współpraca.
Naukowcy wyróżniają również inne, bardziej złożone typy strategii:
STFT (suspicious TFT) – podobna do TFT, ale na początku IPD podejrzliwie
zagrywa D, ale gdy otrzyma wypłatę T, przechodzi do współpracy. Równoznaczna z
TFT wyjściowo D.
GTFT (generous TFT) - strategia podobna do TFT z tym, że z pewnym
prawdopodobieństwem p różnym od 0, współpracuje po otrzymaniu S (wybacza).
Najlepiej radzą sobie w komputerowych turniejach GTFT o wartości p=1/3.
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TF2T (tit for two tats) - podobna do TFT, z tą tylko różnicą, że wybacza jedną zdradę
zagrywając C, a zdradza dopiero po dwóch zdradach.
FRIEDMAN - współpracuj jeśli była współpraca, ale jeśli pojawia się choć jedna
zdrada (CD), to zdradzaj już do końca.
Są to tylko przykłady najbardziej znanych strategii. Jest rzeczą oczywistą, że przy
nieskończonej liczbie spotkań ich liczba jest również nieskończona.
PORZĄDKUJEMY POJĘCIA
W tej części artykułu wprowadzone zostanie kilka pojęć, które będą później używane
już bez wyjaśnienia ich znaczeń.










Strategia czysta (pure strategy) – jest to strategia, która w każdym posunięciu
gry IPD podejmuje jednoznaczną decyzję czy zagra C czy D. Przykład:
PAVLOV, TFT, ALLD.
Strategia mieszana (mixed strategy) – taka strategia jest mieszanką dowolnej
liczby strategii czystych o pewnym ich składzie procentowym, np. p% i (1p)%. Wobec p% graczy zagrywa jedną strategię czystą, a wobec (1-p)%
graczy – drugą.
Strategia probablistyczna (probablistic strategy) – taka strategia
przynajmniej w jednym posunięciu gry IPD zagrywa C z
prawdopodobieństwem q różnym od zera i D – z prawdopodobieństwem (1-q).
Przykład: GTFT.
Strategia miła (nice strategy) – to strategia, która nigdy pierwsza nie zdradzi.
Strategia podła (mean strategy) – strategia, która nigdy pierwsza nie podejmie
współpracy.
Strategia bliźniacza (twin strategy) – strategia, która w rozgrywce z jakąś
strategią A zachowuje się tak jak A rozgrywając sama z sobą. Przykład :

TFT
CCCCCC...
CCCCCC...
TF2T
Strategie bliźniacze można jednak odróżnić, gdyż nie zachowują się one identycznie
rozgrywając z odpowiednio dobraną trzecią strategią. Porównajmy na przykład
rozgrywki TFT i TF2T z ALLD:
TFT
CDDDDD...
DDDDDD...
ALLD
TF2T
CCDDDD...
DDDDDD...
ALLD
Teraz pojawia się różnica.
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A JAK TO JEST W RZECZYWISTOŚCI ?
Do tej pory omawialiśmy zagadnienie altruizmu odwzajemnionego za pomocą
abstrakcyjnych idei. Teraz odpowiemy sobie na pytanie: czy są one realizowane w
przyrodzie i jak konkretnie wyglądają ? Odpowiedź na pierwszą część pytania jest
twierdząca, a najwięcej prac biologów, zajmujących się tym zagadnieniem, dotyczy
strategii TFT. Oto przykłady konkretnych realizacji TFT w przyrodzie:
a) TFT u ciernika (Gasterosteus aculeatus)
Ciekawym zachowaniem, obserwowanym u ryb, jest tzw. inspekcja drapieżnika.
Polega ona na podpływaniu dość blisko niego w celu zasięgnięcia informacji o jego
wielkości i zamiarach. U ciernika inspekcji dokonują zazwyczaj dwie ryby,
współpracując w ten sposób ze sobą. Zrobiono doświadczenia, umieszczając w
akwarium jednego osobnika tego gatunku, a w drugim – drapieżnika. Akwarium z
ciernikiem miało lustro, w którym ryba mogła widzieć swe odbicie. W jednym
doświadczeniu lustro to było równoległe do ściany akwarium i odbicie ryby było
„kooperacyjne” gdyż poruszało się wraz z nią. W drugim doświadczeniu lustro było
ustawione pod takim kątem, że odbicie uciekało w tył – było „zdradliwe”. W
eksperymencie z lustrem „kooperacyjnym”, ciernik znajdował się 2x częściej w
połowie akwarium bliższej drapieżnikowi niż w eksperymencie z lustrem
„zdradliwym”. Dlaczego tak jest ?
Lustro „kooperacyjne” pokazuje, że druga ryba współpracuje podczas inspekcji
(CC) więc następnym ruchem ciernika było dalsze poruszanie się naprzód. Lustro
zdradliwe pokazuje rybę zagrywającą D, więc jak nakazuje strategia TFT, ryba
redukuje współpracę pozostając też w tyle. Jeśli do drapieżnika podpływają 2 ryby
ryzyko zjedzenia jest dla każdej z nich 2x mniejsze, niż w przypadku 1 ryby – frajera
z wypłatą S.
b) TFT u Tachycineta bicolor
U tego gatunku jaskółki, w każdym sezonie lęgowym można zaobserwować ptaki,
które nie wychowują potomstwa. Mają one natomiast zwyczaj wizytowania gniazd
par wychowujących pisklęta. Jak w tym przypadku wyglądają konkretne realizacji
kombinacji CC, CD, DC, DD ?
CC - rodzice nie odganiają wizytatora, wizytator uczy się o miejscu lęgowym nie
uszkadzając potomstwa i pomagając odegnać drapieżnika.
CD - rodzice nie odganiają wizytatora, wizytator uczy się o miejscu lęgowym
zabijając potomstwo i w niczym nie pomagając.
DC - rodzice odganiają wizytatora, on pomaga odganiać drapieżnika niczego nie
ucząc się o miejscu lęgowym.
DD - rodzice odganiają wizytatora, on w niczym im nie pomaga.
Stwierdzono doświadczalnie, że wyjściowa postawa rodziców to C. Pozwalają oni na
wizytację gniazda. Gdy sztucznie usunięto pisklęta z gniazda, wizytator bardzo często
był przez rodziców odganiany. Ich strategia nosi więc wiele znamion TFT.
c) TFT a jednoczesne obojnactwo
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U kręgowców jednoczesne obojnactwo występuje tylko u ryb i to zazwyczaj u
gatunków żyjących głęboko pod wodą i mających populacje o małych gęstościach.
Ryby te potrafią jednocześnie produkować zarówno jaja jak i plemniki. Plemnik i
jajo są w stanie przekazać równą ilość genów, ale inwestycja w jajo jest znacznie
większa. To jest istota potencjalnego konfliktu, jaki może wystąpić między takimi
rybami.
Obecność strategii TFT stwierdzono u pewnego gatunku strzępiela (Hypoplectrus
nigricans) i u innego gatunku - Serrnanus tortuganum. Stan CC w iterowanym
dylemacie więźnia wygląda tu tak: dwie ryby wypuszczają na przemian jaja i
plemniki. Stwierdzono, że gdy jedna z ryb zdradza (wypuszcza plemniki zamiast jaj,
czyli chce przekazać taką samą ilość genów inwestując mniej), wtedy druga ryba
czeka, aż zostaną wypuszczone jaja. Właściwie ta strategia przypomina bardziej
GTFT, gdyż ryby karzą zdradę w około 80% przypadków.
d) Figa - mściciel
Okazuje się, że nawet rośliny potrafią się mścić. Pewien owad, o nazwie osa figowa,
składa w figach jaja i zapyla kwiaty. Jeśli osa zapyli zbyt mało kwiatów, drzewo
odcina taką figę i potomstwo osy – zdrajczyni traci środowisko do rozwoju.
PROBLEM POWSTANIA I STABILNOŚCI
1. Powstanie
Do tej pory zajmowaliśmy się osiągnięciami naukowców, mającymi na celu
wyjaśnienie współpracy. To znaczy zakładają oni, że współpraca już jest i szukają
odpowiedzi na pytanie dlaczego?, przez wskazanie jakie korzyści ewolucyjne
przynosi. Równie ważne pozostają także pytania: jak utrwala się współpraca w
populacji egoistów i jakie warunki muszą być spełnione, by ten stan był stabilny. W
tej części zajmiemy się pierwszym pytaniem.
Stan wyjściowy – niekooperacyjny to populacja składająca się tylko z osobników
ALLD. Wszystkie one dostają wypłatę: P+Pw+Pw2+.... = P/(1-w). Symbol w,
wprowadzony już wcześniej, oznacza prawdopodobieństwo następnego spotkania,
nazywane poetycko cieniem przyszłości. Jakakolwiek strategia różna od ALLD, jeśli
powstanie jako jeden mutant w populacji egoistów, będzie miała się gorzej, bo nawet
jeśli w (n-1) ruchach też będzie zdradzać to w 1 ruchu dostanie S, a egoista T. Jedyną
szansą jest inwazja populacji ALLD za pomocą grupy (klasteru) kooperatorów,
którzy będą dużo zyskiwać na współpracy między sobą. Rozpatrzmy przykładową
sytuację inwazji klasteru TFT do populacji ALLD:
W takiej sytuacji możliwe są 3 rodzaje spotkań i odpowiednie wypłaty
(uproszczenie):
w - prawdopodobieństwo spotkania ALLD
(1-w) - prawdopodobieństwo spotkania TFT
ALLD - ALLD: wP
TFT - ALLD: dla TFT: wS, dla ALLD: (1-w)T
TFT - TFT: (1-w)R
Aby strategia TFT miała się lepiej w otoczeniu ALLD musi być spełniony warunek:
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(1-w)R + wS > wP + (1-w)T
Po rozwiązaniu nierówności mamy : w > (T-R) / [(T-P)-(R-S)]
Istotne jest zatem prawdopodobieństwo następnego spotkania rozgrywających. Jeśli
jest ono wystarczająco duże, czyli większe od powyższej wartości, wtedy strategia
TFT jest w stanie utrwalić się w populacji egoistów pod warunkiem, że zacznie jako
klaster, a nie pojedynczy mutant.
Ogólnie, inwazji jest w stanie dokonać tylko strategia współpracująca warunkowo,
gdyż będzie ona szybko karać ALLD i zyskiwać na współpracy wewnątrz klasteru.
ALLC nie jest w stanie tego dokonać, bo nie karze ALLD, więc ta dostaje T>R.
W powyższych rozważaniach zakładaliśmy, że dla wszystkich osobników, bez
względu na to jakie reprezentują strategie, prawdopodobieństwo spotkania jest
jednakowe i wynosi w. Z czasem konstruowano bardziej skomplikowane modele
zakładające, że zdrajcy będą uciekać z populacji, a kooperatorzy przyjaźnić się,
zwiększając prawdopodobieństwo następnych spotkań. Takie budowanie modeli
coraz bliższych rzeczywistości, coraz lepiej ją oddających nazywamy konkretyzacją.
Te modele przewidują, że w zależności od nasilenia tendencji do ucieczki i „siły”
przyjaźni, możemy otrzymać 3 rodzaje rozwiązań:
I. Stabilna koegzystencja TFT (q%) i ALLD (1-q)%
II. Dwa punkty stabilności TFT ( p% lub q%) i ALLD (1-p)% lub (1-q)%
III. Wygrana ALLD i wyparcie TFT
2. Stabilność
W poprzednich rozdziałach sporo mówiliśmy o strategii TFT jako o jednej z
lepszych. Czy jest ona jednak najlepsza ? Czy populacja składająca się tylko z
osobników TFT jest stabilna i czy nikt nie jest w stanie dokonać jej inwazji ? Są to
pytania ważne i ciekawe i nimi się teraz zajmiemy.
Rozpatrzmy strategię PAVLOV. Współpracuje ona wtedy, gdy była współpraca lub
jej w ogóle nie było, karze zdrajców i wykorzystuje frajerów. Jest więc: miła,
odwetowa, sprytna i konstruktywna. W turniejach komputerowych również radzi
sobie wyśmienicie.
Spójrzmy teraz jak radzą sobie strategie TFT i PAVLOV, rozgrywające IPD same z
sobą przy założeniu, że 2R>T+S i możliwości zdarzenia się pomyłki.
TFT pomyłka na 2 spotkaniu
CDCDCD...
CCDCDC...
TFT
PAVLOV pomyłka na 2 spotkaniu
CDDCCC...
CCDCCC...
PAVLOV
W populacji osobników PAVLOV i TFT różnicujące są wypłaty z rozgrywek
PAVLOV – PAVLOV i TFT – TFT. Jak widać, lepiej radzi sobie tutaj PAVLOV,
gdyż niweluje konsekwencje pomyłki, konstruktywnie powracając do współpracy,
podczas gdy TFT zostaje uwikłany w niekończącą się serię wzajemnych odwetów.
Następny przykład: wyobraźmy sobie populację składającą się z osobników TFT i
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TF2T. Jako, że są to strategie bliźniacze, nie różnią się one wartością wypłat z
rozgrywek ze sobą. Załóżmy teraz, że w tej populacji pojawi się mutant STFT. Oto
możliwe 2 rozdzaje rozgrywek z STFT:
TFT
CDDDDD...
DDDDDD...
STFT
TF2T
CCCCCC...
DCCCCC...
STFT
Strategia STFT spowoduje, że TF2T będzie otrzymywał znacznie większą wypłatę niż
TFT i wyprze ją z populacji. Pod obecność trzeciej strategii pojawi się różnica między
strategiami bliźniaczymi i doprowadzi do zwycięstwa jednej z nich. Widać więc, że
TFT może zostać pokonana.
Wobec tego która strategia jest najlepsza ? Która wygrywa zawsze ? Czy taka
strategia istnieje ?
Jeffrey Lorberbaum z Uniwersytetu Stanford za pomocą abstrakcyjnego, ogólnego
wywodu udowodnił, że taka strategia nie istnieje. Oto krótkie przedstawienie sposobu
rozumowania Lorberbauma dla strategii czystych.
Wyobraźmy sobie populację, składającą się tylko z osobników stosujących strategię
A. Jakie warunki musiałyby być spełnione, aby była ona zawsze najlepsza czyli aby
była strategią ewolucyjnie stabilną (ESS – evolutionarily stable strategy) ?
Oznaczmy jako X każdą, dowolną strategię. Aby A była ESS to poniższa nierówność
musi być spełniona:
[V(A,A) - V(X,A)] + [V(A,X) – V(X,X)] > 0
Znaczy to, że albo osobniki A w spotkaniach ze sobą zyskują więcej, niż jakakolwiek
strategia X w spotkaniach z A (pierwszy człon), albo w spotkaniach z X osobniki A
zyskują więcej, niż osobniki X rozgrywając same z sobą (drugi człon).
Lorberbaum udowodnił, że nie ma takiej strategii czystej A, dla której powyższa
nierówność byłaby spełniona dla każdej, dowolnej strategii X.
DOWÓD: Załóżmy że (X/A,A) oznacza prawdopodobieństwo, że strategia A
rozgrywając sama z sobą otrzyma pewien skończony ciąg wypłat, np. CCDCC. Jako,
że A jest czysta, tylko dla jednego, konkretnego ciągu prawdopodobieństwo to wynosi
1, dla pozostałych – 0. Oznaczmy jako B strategię bliźniaczą A, a jako Co-op(X,A)
prawdopodobieństwo, że zagra C po otrzymaniu ciągu X. Strategie A i B są
bliźniacze, jest więc jasne, że Co-op(X,A) = Co-op(X,B) dla X dla którego (X/A,A) =
1. Wyobraźmy sobie pewien ciąg Y, dla którego (Y/A,A) = 0. Jest on osiągalny tylko
wtedy, gdy A lub B zagrywa z jakąś inną, niebliźniaczą strategią. Dla takiego Y Coop(Y,A) może być większe lub mniejsze od Co-op(Y,B). Sumy wypłat dla A i B nie
różnią się tylko wtedy, gdy strategie te rozgrywają IPD między sobą. Można
natomiast dla każdego A i B zawsze skonstruować takie mutanty, które wymuszą
różnice między A i B na dowolną korzyść. Pod obecność jednego mutanta
faworyzowana będzie A, a dla drugiego – B. A nie będzie więc nigdy absolutnie lepsze
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od B i odwrotnie. Dotyczy to każdej strategii czystej. C.N.W.
Istotą tego ogólnego dowodu jest pokazanie, że każda czysta strategia może zostać
pokonana przez kombinację swej strategii bliźniaczej i odpowiednio dobranej
trzeciej strategii. Oczywiście, czasem wystarczy tylko jedna strategia, aby pokonać
daną strategię, np. ALLD pokonuje ALLC, ale na podstawie takich przypadków nie
da się skonstruować prostego, ogólnego dowodu.
Lorberbaum udowodnił również, że również żadna strategia mieszana i
probablistyczna nie jest ESS. Dowody te są prawdziwe, gdy w jest wystarczająco
wysokie. Jeśli tak nie jest, to istnieje jedna strategia ewolucyjnie stabilna – ALLD.
Dlaczego więc w przyrodzie obserwujemy stabilne strategie kooperacyjne, np. TFT i
GTFT skoro nie są one ESS ? Są tego przynajmniej dwa wyjaśnienia:
1. Symbol X oznaczał każdą, dowolną strategię. Były to rozważania abstrakcyjne. W
przyrodzie strategia zwycięska nad TFT czy GTFT może się nie pojawić, bo nie
pojawiła się stosowna mutacja. Obserwowane strategie pozostają więc niestabilne
tylko potancjalnie.
2. W populacjach gatunków rozmnażających się płciowo, osobniki zazwyczaj nie
kojarzą się losowo. Jeśli współpraca już utrwaliła się w populacji, u samic
kooperujących może istnieć preferencja samca kooperującego. Jak pokazały
symulacje komputerowe, taka preferencja jest silnym czynnikiem stabilizującym
daną strategię. Preferencja przez samice samców, o cechach często występujących w
populacji nazywa się koinofilią. Koinofilia jest cechą neutralną, bo gdy w populacji
przeważają zdrajcy, powoduje ona stagnację.
STRATEGIE PRZYWIĄZANE DO MIEJSCA
Przeprowadzano też symulacje komputerowe, mające na celu obrazować zjawiska w
populacjach gatunków osiadłych. Te modele zakładają, że populacje mają stałą
strukturę i interakcje między osobnikami mają charakter lokalny, czyli osobniki
rozgrywają PD tylko ze swymi najbliższymi sąsiadami, a nie z jakimkolwiek,
przypadkowo napotkanym osobnikiem z populacji.
Komputerowym modelem stałej struktury populacji była siatka n x n komórek.
Każda komórka reprezentowała strategię, która rozgrywa 8 gier PD z ośmioma
sąsiadami. Po rozgrywce, komórka wypełniana jest potomkiem jednej z ośmiu
sąsiadujących – tej zwycięskiej lub pozostaje bez zmian, gdy największą wypłatę
dostaje ona sama.
Symulacje komputerowe pokazały, że ustrukturalizowanie strategii powoduje, że te
kooperacyjne rozpowszechniają się bardzo szybko, osiągając w dużych populacjach
nawet 90% całkowitej liczby strategii. W populacjach nieustrukturalizowanych ich
procent wynosi średnio 20%.
Zauważono też, że w modelach stałej struktury bardzo często wygrywają takie
strategie jak PAVLOV, a szczególnie GENEROUS PAVLOV, która z pewnym
prawdopodobieństwem, mniejszym od 1, wybacza zdrady. Gdy współpraca już w
takich populacjach ustala się, mutanty ALLD mają bardzo nikłe szanse na inwazję.
Skupiska strategii warunkowo kooperacyjnych są wtedy niezwyciężone, bo dużo
zyskują na współpracy ze sobą. Zaobserwowano również inne ciekawe zjawisko w
populacjach ustrukturalizowanych. Procent strategii kooperacyjnych typu
GENEROUS, czyli czasami wybaczających zdrady, był w dużych populacjach tego
typu nawet 5 razy wyższy, niż w nieustrukturalizowanych.

Strona 79 z 184

PROBLEM TRZECH CIAŁ
A co dzieje się jeśli IPD rozgrywany jest przez 3 osoby w tym samym czasie ?
Sytuacja tutaj komplikuje się, gdyż trzeba liczyć się z zagrywkami dwóch
przeciwników, które mogą być różne i reagować na nie tak, aby być lepszym od
obydwóch.
Liczba możliwych rodzajów wyników wynosi 23 = 8. Spójrzmy jak przedstawiają się
wypłaty dla graczy 1,2,3 np. przy zagraniu przez nich odpowiednio: C,C,D.
Gracz 1: (R+S)/2
Gracz 2: (R+S)/2
Gracz 3: T
Przeprowadzono symulacje komputerowe 3-osobowego IPD dla populacji
ustrukturalizowanych. Na początku szybki, choć krótki sukces odnosili zdrajcy, czyli
strategie ALLD. Potem ALLD została wyparta przez strategię TFT-2 (wyjściowo C,
jeśli dostałeś CC grając C graj C, jeśli CD lub DD graj D, jeśli dostałeś CD lub CC
grając D graj C, jeśli DD graj D).
Po pewnym czasie, w populacji TFT-2 ogromny sukces zaczęły odnosić 2 strategie: X,
Y, na dłuższą metę stabilnie koegzystując. Oto ich opis:
X - wyjściowo C, jeśli dostałeś CC lub DD grając C graj C, jeśli dostałeś CD grając C
graj D, jeśli dostałeś CD lub DD grając D graj D, jeśli CC graj C.
Y - wyjściowo C, jeśli dostałeś CC grając C graj C, jeśli CD lub DD graj D i zdradzaj
już do końca.
ZAKOŃCZENIE
W tytule tej pracy przeglądowej mowa o starciu korzyści z konfliktami. W
przypadku współpracy między bliskimi krewnymi i mutualizmu, czyli wtedy, gdy
organizmy są dla siebie niezbędne, tego konfliktu nie ma. Wypłata za współpracę – R
jest największa i każdy organizm chce ją dostać, a ściślej mówiąc, dążność do
współpracy jest faworyzowana ewolucyjnie. Dlaczego ? We wszystkich rozważaniach
zawartych w tym artykule obowiązuje realne założenie, że liczba wydanego
potomstwa jest proporcjonalna do wysokości wypłaty. A przecież w ewolucji liczba
wydanego potomstwa jest niezwykle ważna. Ciekawe zjawiska pojawiają się
natomiast w przypadku altruizmu odwzajemnionego organizmów
niespokrewnionych. Tutaj współpraca ma wroga: zdradę połączoną z dużymi,
doraźnymi korzyściami. W przypadku tego typu współpracy, opartej na
odwzajemnionych zachowaniach kooperacyjnych, istotnymi czynnikami są:
prawdopodobieństwo następnego spotkania i strategia jaką stosuje przeciwnik.
Pokusa zdrady może, ale nie musi zostać ukarana, współpraca może, ale nie musi
zostać podjęta. Rozgrywki mogą wyglądać tutaj przeróżnie, a współpraca nie zawsze
jawić się jako stała i harmonijna.
Co faworyzuje wysokie prawdopodobieństwo spotkania ? Z pewnością osiadły tryb
życia i małe populacje. Z pewnością wyjaśnia to fakt posiadania przez kolonie
mrówek wielu symbiontów, gdyż rzadko zmieniają one miejsce i posiadania wielu
pasożytów przez „koczownicze” kolonie pszczół. Z pewnością wyjaśnia to też, choć
nie usprawiedliwia, znieczulicę ludzi żyjących w wielkich miastach. Jakie jest bowiem
prawdopodobieństwo ponownego natknięcia się na osobę leżącą na chodniku, gdy ja
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będę kiedyś w potrzebie ? Nawet wiele poczynań kooperacyjnych, obserwowanych u
ludzi, tylko pozornie sprawia wrażenie ludzkich. Weźmy przykład kilkuosobowej
grupy przemierzającej pustynię, na które rzadko i bez żadnej regularności rozsiane
są butle z wodą. Jak powinna zachować się osoba, która znalazła butlę ? Tak jak
nakazuje jej rozum, czyli podzielić się z wszystkimi wodą. Dlaczego ? Gdyby znalazca
przeznaczył wodę tylko dla siebie, reszta grupy zginęłaby z pragnienia.
Prawdopodobieństwo, że ta sama osoba znajdzie następną butlę, jest niewielkie.
Raczej natknęłaby się na nią inna osoba z grupy. Ale ona zginęła z pragnienia. W
interesie pierwszego znalazcy jest więc utrzymywać całą grupę – wszystkich
potencjalnych znalazców, przy życiu i w interesie wszystkich - strategia dzielenia się
wodą. Zachowanie nieegoistyczne, udostępniające, jest tu w szeroko pojętym,
egoistycznym interesie jednostki.

Strona 81 z 184

9. Ewolucja pasożytnictwa
czyli niedawanie i branie
To tkwi w naturze samolubów, że gotowi są podpalić dom jedynie po to, ażeby usmażyć
sobie jajecznicę.
Francis Bacon
WSTĘP
Dlaczego nie wszystkie żyjące obecnie organizmy są tak złożone jak człowiek? To
dość ciekawe ale i trudne pytanie. Współistnieją z nami organizmy tak proste, jak:
bakterie, pierwotniaki, robaki i glony. Tę różnicę w poziomach złożoności ludzie
widzieli już setki lat temu i mieli tendencje przedstawiać ją w postaci drabiny. Na
najniższych szczeblach były minerały (!), potem - rośliny, robaki, psy, małpy.
Drabinę wieńczył człowiek. A bywało, że anioły i Bóg.
Jeśli jednak przetniemy drogi ewolucyjne gatunków w dowolnym czasie T, to
otrzymamy raczej „pejzaż horyzontalny”. Organizmy wymienione powyżej i
wszystkie pozostałe znajdują się wtedy na jednej płaszczyźnie.

Z drugiej strony, nie możemy oprzeć się wrażeniu, mówiącemu nam, że typ budowy
komórki bakteryjnej jest najprostszy, co intuicyjnie implikuje najwcześniejsze jego
powstanie. Potem zapewne pojawiły się jednokomórkowe eukarionty, a za nimi ich
wielokomórkowi kuzyni. To zrozumiałe. Na początku powstają szałasy i lepianki, a
znacznie później – drapacze chmur. Skoro więc na początku istniały tylko komórki
typu bakteryjnego, a teraz istnieją nie tylko one, to należy przypuszczać, że tylko
pewne linie prowadzące od nich przez 3,5 miliardową otchłań czasu były na tyle
konserwatywne, by zachować ten typ budowy. Na innych liniach pojawiały się
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rewolucje, innowacje, wzrastała złożoność. Musiały się pojawiać, skoro je
obserwujemy. Tam powstawały eukarionty.
Możemy zatem wnioskować, że możliwe jest obserwowanie w jednym czasie cech
młodszych i starszych ewolucyjnie. Ewolucja nie przebiegała w taki sposób, że
bakterie były całkowicie zastępowane roślinami, te – robakami, a rośliny – ssakami.
O strzałkę czasu nie można więc oprzeć żadnej drabiny organizmów. To byłoby
niezgodne z faktami. Cechy młodsze ewolucyjnie powstawały po prostu później w
ewolucji. Cechy starsze, czyli pierwotne ewolucyjnie nie dały się całkowicie wyprzeć.
Widać nie we wszystkich przypadkach było to możliwe. Weźmy przykład pospolicie
występującego w domach owada – rybika cukrowego. Ma on cechę ewolucyjnie
prymitywną, pierwotną. Nie ma skrzydeł. Nie ma ich, podobnie jak przodek
wszystkich współczesnych owadów. W jego środowisku skrzydła nie były mu jednak
potrzebne. Na linii ewolucyjnej prowadzącej do rybika cukrowego przetrwała
niezmiennie cecha starsza ewolucyjnie – brak skrzydeł. Cechy takie nie są więc
gorsze czy lepsze od młodszych. Trudno byłoby tu o takie ogólne, wartościujące sądy.
Istnieć potrafią obydwa ich typy. Wygrana którejś z nich zależy od kontekstu, w
jakim jest osadzony organizm, czyli od konkretnego środowiska.
Po tym wstępie podzielę się pewną refleksją dotyczącą blasków i cieni specjalizacji,
do której zainspirowały mnie studia nad układami nerwowymi. Zauważmy, że u
jamochłonów istnieją prymitywne ewolucyjnie sieci nerwowe. Neurony są oczywiście
ze sobą połączone, ale nie sposób wyodrębnić wyraźnego centrum integracji
informacji. Takim centrum jest mózg i pojawia się on u bardziej zaawansowanych
ewolucyjnie zwierząt niż jamochłony. Te neurony sieci neuronalnych przypominają
mi specjalistów, którzy siedzą zamknięci w swych gabinetach, mając kontakt głównie
z naukowcami z własnej wąskiej profesji i bardzo ograniczony ze społecznością, w
której żyją.
Wyobraźmy sobie teraz, że wielu specjalistów z różnych dziedzin zbiera się w jednym
miejscu, aby opracować wspólne dzieło i zostaje ono później opublikowane. Dzieło to
mózg. Napłynęła doń informacja od wielu specjalistów, która następnie rozdzielana
jest wśród czytelników. Taki system przepływu informacji przynosi niewątpliwe
korzyści.
Taką próbą „cefalizacji” jest również moja strona nauk przyrodniczych. Została
zrobiona na podstawie danych z bardzo wielu źródeł. Mam nadzieję, że jest to próba
udana.
POJĘCIA, DEFINICJE NA WSTĘPIE
Artykuł ten nie jest pisany przez parazytologa. Nie będziemy więc omawiać tutaj
szczegółowo cykli rozwojowych poszczególnych pasożytów. Kilka z nich trzeba zakuć
na pamięć w szkole, ale to co w tej chwili czytasz nie jest i nie będzie fragmentem
szkolnego podręcznika.
To, że nie jestem specjalistą w dziedzinie parazytologii nie oznacza jednak, że nie
mam na tym polu nic do powiedzenia.
Spojrzymy tutaj okiem ewolucjonisty na pasożyty, które trwają w czasie, bo
„stosują” odpowiednie strategie. Jakie to strategie i dlaczego takie są cechy
obserwowanych obecnie pasożytów ? O tym za chwilę. Najpierw zapoznajmy się z
kilkoma podstawowymi pojęciami parazytologicznymi.
Patogen – pasożyt lub cząsteczka wywołująca odpowiedź obronną organizmu.
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Pasożyt – organizm, który czerpie długotrwałe korzyści (w postaci źródła energii,
schronienia lub transportu) kosztem innego niespokrewnionego blisko organizmu,
tzw. żywiciela.
Parazytoid – pasożyt, który zawsze doprowadza do śmierci żywiciela. Do tego czasu
parazytoid albo zdąży wytworzyć potomstwo albo parazytoidem jest rozwijające się z
wstrzykniętych do żywiciela jaj potomstwo.
Hiperpasożyt – pasożyt, który pasożytuje na pasożycie. Jest to więc taki pasożyt II
rzędu.
Wektor – organizm lub ośrodek, który przenosi pasożyty z żywiciela na żywiciela.
Wektorem jest zazwyczaj stawonóg, np. kleszcz, mucha tse-tse, komar. Bywa też
woda. Pasożyt często przechodzi w wektorze określoną fazę rozwojową.
Żywiciel pośredni – żywiciel, w którym występują stadia pasożyta nierozmnażające
się lub rozmnażające się bezpłciowo.
Żywiciel ostateczny – żywiciel, w którym powstaje dorosła, rozmnażająca się płciowo
forma pasożyta.
Pasożyt holokseniczny – pasożyt mający tylko 1 żywiciela. Na przykład glista ludzka
żyje w jelicie cienkim człowieka. Tam składa jaja. Jaja mogą znowu zostać
przypadkowo połknięte przez człowieka, u którego powstaje postać dorosła i cykl się
zamyka.
Pasożyt heterokseniczny – pasożyt mający więcej niż 1 żywiciela. Czyli ma żywiciela
ostatecznego i przynajmniej jednego pośredniego. Na przykład motylica wątrobowa.
Postać dorosła żyje w wątrobie np. owcy. Z jaj wykluwa się wolno pływająca larwa –
miracidium, która wnika do ślimaka. Ze ślimaka wydostają się wolno pływające
larwy - cerkarie, które zostają w postaci cyst połknięte przez owce. W ich
organizmach rozwijają się w dorosłą motylicę wątrobową. Cykl się zamyka.
Wirulencja (zjadliwość) – procent zabitych gospodarzy zainfekowanych przez
pasożyta w jednostce czasu.
Wskaźnik transmisji – liczba potomków danego pasożyta „wyrzucana” z gospodarza
w jednostce czasu (taka powinna być definicja).
KRÓTKO O TEORII INFORMACJI
a) Uogólnienie niebanalne (część twórcza)
Załóżmy, że otrzymuję informację od dziewczyny: „spotkajmy się w konkretnym
dniu X, o konkretnej godzinie Y, w konkretnym miejscu Z”. Zanim dostałem tą
informację, mój mózg wypełniony był mnóstwem możliwości kombinacji
konkretnych wartości zmiennych:
X - data
Y - godzina
Z - adres
Przykłady elementów zbioru:
(8.05.2004, 17.00, Białobrzeska 3)
(9.05.2005, 16.00, Marszałkowska 1)
(5.06.2001, 14.00, Sękocińska 7)
Ten zbiór różnych ciągów wartości 3 zmiennych symbolizuje po prostu stan: NIE
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WIEM. Gdy dostaję informację, ogromny zbiór możliwości w mojej głowie, zamienia
się w jeden element. Niekoniecznie musi to być jeden element. Jeśli dziewczyna powie
mi tylko spotkajmy się 5.06.2001, to jest to już coś. Ze zbioru NIE WIEM wybrane
zostają wszystkie ciągi, które w miejscu X mają 5.06.2001, a Y i Z są dowolne. Jest to
podzbiór, bo „odpadają” wszystkie elementy które w miejscu X mają wartość różną
od 5.06.2001.

Informacja zamienia zbiór możliwości w jakikolwiek jego podzbiór różny od niego
samego.
A jeśli tym podzbiorem jest jeden element to znaczy, że informacja była konkretna.
Weźmy jeszcze przykład zbioru dwuelementowego: (jutro rano będzie Słońce, jutro
rano Słońce nie będzie widoczne). Dostajemy informację: być może jutro rano będzie
Słońce. Znaczy to też tyle, że być może nie będzie. Nasz zbiór w żaden więc sposób
nam się nie zawęził. Zdanie „być może jutro rano będzie Słońce” nie niesie żadnej
informacji.
b) Parę informacji o informacji
Z kombinatoryki wiemy, że liczba ciągów o długości n, możliwych do ułożenia z m
rodzajów znaków, wynosi mn. Weźmy więc na przykład ciąg złożony tylko z zer i
jedynek: 1010. Będzie on jednym z 24 możliwych zestawień.
Jego zawartość informacyjną (I) obliczymy według wzoru : I = log 2N, gdzie N jest
liczbą możliwych zestawień. W przypadku naszego ciągu I = log 224 = 4 bity.
Jego zawartość informacyjną możemy również wyznaczyć w bardziej obrazowy
sposób. Spójrzmy na poniższy rysunek:
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Aby otrzymać ciąg 1010 trzeba za każdym krokiem, dokonywanym na
dychotomicznie rozgałęziającym się drzewie, podjąć decyzję czy wybieramy jeden czy
zero. Tych decyzji będzie 4.
Zawartość informacyjna, zawarta w komunikacie, równa jest właśnie liczbie decyzji
binarnych (0 czy 1) potrzebnych do jego całkowitego wyszczególnienia spośród
innych pozostałych i tutaj wynosi właśnie 4 bity.
Możemy więc mówić o zbiorze szesnastoelementowym ciągów binarnych, a
otrzymanie lub odczytanie jednego konkretnego ciągu, to informacja zawierająca 4
bity.
c) Aspekt syntaktyczny i semantyczny informacji
Z przykładu powyższego wynika, że każde konkretne z 2 4 zestawień będzie niosło
taką samą ilość informacji równą 4 bity. Jeśli wyznaczamy zawartość informacji w
sposób abstrakcyjny, badając np. ciągi liczbowe, z których żaden nie jest mniej
ważny od pozostałych, to stwierdzamy, że ilość informacji w nich zawarta jest równa
w sensie syntaktycznym (jeśli są równie długie).
A teraz wyobraźmy sobie 2 ciągi 6-literowe:
abcdef
drzewo
Obydwa ciągi to sześcioliterowe zestawienia, niosące tyle samo informacji w sensie
syntaktycznym. Ale „mówi” nam coś tylko ciąg: drzewo. Tylko on stanowi więc
informację w sensie semantycznym, bo go rozumiemy.
Aspekt ten najlepiej i najkrócej wyjaśniają słowa Weizsaeckera: „Informacją jest to
co jest zrozumiałe”.
Artykuł ten jest na przykład ciągiem liter, stanowiącym informację zrozumiałą dla
Czytelnika. Jednak w aspekcie syntaktycznym, każdy dowolny ciąg liter tej samej
długości, niósłby informację i taką samą jej ilość.
WLICZANY ŻYWY LUB MARTWY (Część twórcza)
Czy wirusy są żywe czy nie ? Ten problem naukowy, filozoficzny, teoretyczny
wywołuje burzliwe dyskusje. Podzielił on naukowców na dwie odrębne grupy, z
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których każda obstaje przy swoim.
Problem ten podejmę teraz, aby opowiedzieć się za jedną z grup i w sposób tak ścisły,
jak to tylko możliwe, uzasadnić swój wybór. W moim mniemaniu argumentacja ta
spór rozstrzyga.
Rozpatrzmy przykład wirusa X składającego się z cząsteczki kwasu nukleinowego i
kilku cząsteczek białek przezeń kodowanych. Mają one ściśle określoną sekwencję i
długość.
Teraz wyobraźmy sobie sztucznie zsyntetyzowany kwas nukleinowy, o takiej samej
długości, ale zupełnie przypadkowej sekwencji. Zostaje ona sztucznie odczytana i na
podstawie odczytanej informacji zsyntetyzowane zostają białka, o takiej samej
długości, jak te u wirusa X, ale zupełnie innej sekwencji, odpowiadającej
przypadkowej sekwencji na sztucznym kwasie nukleinowym.
W obydwu przypadkach zespoły makrocząstek niosą tyle samo informacji
syntaktycznej. Sztuczny kwas nukleinowy i białka kodowane przez niego będą prawie
na pewno dla komórki zupełnie obojętne i zostaną szybko strawione. Kompleks
białek i kwasów nukleinowych traktowany jest w biochemii jak złożona cząsteczka,
która może stanowić część komórki, ale sama żywa nie jest. Rybosomy, spliceosomy
składają się z białek i kwasów nukleinowych, a nigdy jako żywe traktowane nie są.
Co więc jest takiego charakterystycznego w wirusach ? Wirusy w swej istocie nie
różnią się od rybosomów. Tak ?
Komórki rozumieją je gdy „chodzi” im o swą replikację. Sekwencje ich białek i
kwasów nukleinowych są sprytnie dostosowane do maszynerii enzymatycznych
komórek gospodarzy. Wirusy nie muszą więc żyć, aby trwać. Do tego wystarczy im
replikacja. Do biologii wliczane są ze względów historycznych, bo są pasożytami
komórek, które swą replikację uzależniają w pełni od organizmów żywych.
Wirusy nie są żywe, ale niosą informację semantyczną dla komórek żywych.
FILOZOFIA PRZETRWANIA
a) Straszne maleństwo
Przypomnijmy sobie podstawowe wiadomości ze szkoły:
1. Rośliny produkują materię organiczną dzięki możliwości związania energii
słonecznej, którą daje im obecny w nich chlorofil i odpowiednie reakcje chemiczne.
2. Organizmy roślinożerne mogą istnieć dzięki roślinom, które stanowią ich pokarm i
dostarczają im składników i energii do budowy ich organizmów.
3. Organizmy mięsożerne pobierają składniki i energię z organizmów roślinożernych
lub innych mięsożernych, zabijając je.
Jakie miejsce wśród nich mają pasożyty ?
Organizmy powyższe stanowią dla pasożytów ogromne i obfitujące w pokarm nisze.
Czemu więc ich nie zapełnić ? Na wysokim stopniu uogólnienia możemy powiedzieć,
że pasożyty mogą być albo zwierzętami (np. motyliczka) albo grzybami (np. fitoftora)
albo nawet roślinami.
Aż trudno w to uwierzyć, ale istnieją nawet w polskiej florze rośliny pozbawione
chlorofilu, będące pełnymi pasożytami. Są to np. łuskiewnik różowy, pasożytujący na
świerku i drzewach liściastych i zaraza żółta, pasożytująca na lepiężnikach. W Polsce
występują także rośliny pobierające, z drzew tylko wodę i sole mineralne, np. jemioła.
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Są one przykładami tzw. półpasożytów, bo pokarm produkują sobie same.
Pasożyty zazwyczaj należą do takich grup organizmów jak: bakterie, pierwotniaki,
grzyby, robaki płaskie, obłe, pierścienice, drobne stawonogi. Jest silną regułą, że są
one znacznie mniejsze od swych żywicieli.
Dlaczego tak jest ?
Wielu ludzi mogłoby pomyśleć, że pasożyt powinien jak najszybciej wykorzystać
żywiciela, uśmiercając go w wyniku nadmiernej eksploatacji. Jest to swego rodzaju
„predatoryzacja” pasożytnictwa czyli przeniesienie na świat parazytologii strategii
drapieżników. To drapieżniki są zazwyczaj większe lub silniejsze od swych ofiar.
Szybko zabijają je i jednorazowo wykorzystują jako źródło energii. Drapieżnik jest
za duży, aby po trochę oskubywać ofiarę. To byłoby po prostu za mało. Musiałby się
ofiarami oblepić i sobie ich nazbierać. To się właściwie nie zdarza. Ale zaraz, zaraz.
Przecież parazytoidy też szybko zabijają żywiciela, a są od niego mniejsze jak na
szczególny przypadek, ale jednak pasożyta, przystało. Rzeczywiście, tak jest, ale w
szczególnych kontekstach, gdy nie trzeba liczyć się z kondycją gospodarza. Ale
zazwyczaj trzeba i to, co zazwyczaj pozostaje pasożytniczemu maleństwu, to na
dłuższą metę „się naprzykrzać”, zamiast kłapać „zbyt małymi szczękami”.
Poza tym zauważmy, że większy rozmiar pasożyta doprowadziłby do
unieruchomienia żywiciela i wykluczyłby też inną zaletę – schronienie. Pasożyty
wewnętrzne mogą korzystać z wszystkich udogodnień – pokarm, transport,
schronienie. Pasożyty zewnętrzne (np. pijawki) – z pokarmu i transportu. Transport
w inne miejsca nie zawsze jest konieczny, a przeniesienie się żywiciela w obszary poza
zasięgiem występowania wektorów może być nawet zgubne. Być może dlatego
człowiek wyprostowany i człowiek myślący opuszczali równikowe tereny Afryki,
kierując się w stronę klimatów nieodpowiadających wektorom chorób tropikalnych.
Te teoretyczne, jakościowe rozważania pozwalają nam przypuścić, że podstawową
korzyścią dla pasożytów jest źródło energii. Dwie pozostałe nie są dla wszystkich
pasożytów wspólne.
b) Zaawansowana prostota, zaawansowane uwstecznienia
Proste typy budowy i uwstecznienia związane z pasożytniczym trybem np. u
tasiemców, przywr, kleszczy są przykładem znakomitych cech dostosowawczych,
obserwowanych u organizmów niższych, pierwotnych ewolucyjnie. Koegzystują one
wraz z nami, a więc linie ewolucyjne prowadzące do nich przez czas, są z pewnością
równie długie. Są one uważane za pierwotne ewolucyjnie, bo cechują je mało
wyszukane rozwiązania ewolucyjne, ale szczegółowe wariacje na prymitywne tematy
mogą cechować się zdumiewającym dopasowaniem i skutecznością. Tasiemce nie
mają układu pokarmowego, krwionośnego i oddechowego. Są wydajną maszyną do
produkcji swoich jaj. Potrafią leżeć i przeżyć w nienatlenionym, nieoświetlonym, ale
obmywanym treścią pokarmową układzie pokarmowym i produkować jaja. Nisza
tasiemca wymaga prostych, niespecjalnie wyszukanych rozwiązań. Jest to zwierze
płaskie, względnie małe. Nie potrzebuje tlenu (wystarczy fermentacja), może
wchłaniać pokarm całą powierzchnią ciała. Ma leżeć w jelitach, wchłaniać składniki
pokarmowe i produkować jaja. To jest cała filozofia. Wiele małych, pasożytniczych
roztoczy utraciło, ze względu na swe rozmiary, układy oddechowe. Jak widzimy, nie
zawsze świetne dostosowanie wiąże się z wyrafinowanymi rozwiązaniami. Pasożyty
nie muszą być szczególnie czujne, szczególnie ruchliwe. Nie muszą też spalać
pokarmu całkowicie, tlenowo, bo mają go w bród. Podstawowym zadaniem jest
pobieranie go i zamienianie na kopie swych genów.
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Co ciekawe, bardzo często u tasiemców i przywr występuje hermafrodytyzm. Cecha
ta daje możliwość samozapłodnienia osobnikowi, który jako jedyny dostał się do
organizmu gospodarza. Dzięki tej strategii jest w stanie eksploatować je i
produkować potomstwo, nie potrzebując do tego osobnika przeciwnej płci. Jest jasne,
że prawdopodobieństwo infekcji przez 2 jaja i to „przeciwnopłciowe” jest mniejsze. I
to dlatego.
c) Paradoksalny umiar
Jak już wspomnieliśmy, organizmy żywe mogą stanowić dla innych pewne
środowisko, puste nisze, których nie pożera się jednorazowo, lecz w sposób
długotrwały wykorzystuje. Na taki ewolucyjny pomysł „wpadły” pasożyty.
Jakie są wady i zalety pasożytnictwa ? Oto tabelka:
ZALETY
WADY
1. Środowisko obfitujące w pokarm
1. Gospodarz broni się
(czasem transportujące, stanowiące schronienie)
2. Środowisko stabilne
2. Gospodarz jest śmiertelny
Pasożytniczy tryb życia ma zalety, ale najwyraźniej nie jest sielanką. Zarażony
żywiciel traci szeroko pojętą energię, którą mógłby przeznaczyć na poszukiwanie
pokarmu, produkcję większej liczby potomstwa. Pasożyty trwają, więc z tego należy
wnioskować, że ani unikanie ich przez gospodarzy, ani obrona przed nimi, nie są w
pełni skuteczne. I należy również przypuszczać, że pasożyty, w celu przetrwania, też
nie mogą pozostawać bierne. I to zapewne jest przyczyną, dla której nie zostają przez
swoich żywicieli „znokautowane”.
Co mogą robić gospodarze ?
Odpychać pasożyty skupiając się w stada, jak np. krowy, przybierać odpowiedni
odpychający wzór, jak np. zebry przed muchą tse-tse, opuszczać zarażone kleszczami
gniazda, jak to robią pisklęta jaskółek klifowych. A ogólnie: gospodarze muszą mieć
układ immunologiczny.
Co mogą robić pasożyty ?
Oszukiwać zdolności detekcji, jak to robią kukułki składając do gniazd swoich
częstych gospodarzy jaja podobne do ich jaj. A ogólnie - bronić się przed układami
immunologicznymi, osłabiając lub oszukując je i zwiększać prawdopodobieństwo
infekcji.
Pasożyty dbają o swoje geny. Nie troszczą się o swoich gospodarzy, ale od nich zależą.
A więc liczą się z nimi. Szybkie zabicie żywiciela i śmierć wraz z nim jest uzasadniona
tylko wtedy gdy:



Jest wysokie prawdopodobieństwo infekcji i przed szybką śmiercią
gospodarza pasożyt rozniósł się
Pasożyt jest w stanie przeżyć poza organizmem gospodarza
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Pasożyt jest w stanie szybko przenosić się przez obficie występujące wektory

W przyrodzie obserwujemy jednak na ogół przypadki pasożytów umiarkowanych,
koegzystujących stabilnie i na długą metę, a przypadki ostrej i zabójczej wyżerki są
rzadkie. Intruz ma więc na uwadze stan swojego żywiciela i musi mieć w tym ukryty
interes.
Swego czasu często słychać było w telewizji o wirusie HIV, który uaktywnia się po 2
do 10 latach. Przechodzi tzw. fazę latencji. Czeka aż gospodarz naprodukuje jego
kopie i je rozniesie. Przecież sam nie będzie trwał wiecznie.
A zatem należy przewidywać jakościowo, że wirulencja jest funkcją wzrastającą
prawdopodobieństwa przeniesienia na następnego żywiciela. Im to
prawdopodobieństwo jest większe, tym bardziej zjadliwy może być pasożyt. Sprawa
w szczegółach jest dość złożona. Trzeba analizować każdy konkretny przypadek
układu pasożyt - żywiciel (UPŻ). Ale jeszcze trochę poezji.
d) Kilka rozważań jakościowych
W fabryce, która produkuje dużo, maszyny szybko zużywają się lub psują i trzeba
część zysków inwestować w naprawę, wymianę. Jeśli nadmiernie obarcza się kogoś
obowiązkami, osoba ta buntuje się i trzeba inwestować w udobruchanie. Tak więc
jednym słowem coś powstaje kosztem czegoś.
Podobnie jest w przypadku układów PŻ. W każdym konkretnym przypadku pasożyt
musi wypośrodkowywać pomiędzy egoistyczną dbałością (!) o żywiciela, a
wykorzystywaniem go w celu wyprodukowania dużej liczby kopii swych genów.
Wyniki zmagań pasożyt – gospodarz można zgrubnie podzielić na 3 grupy:


Żywiciel likwiduje pasożyta
(np. rhinowirusa powodującego katar)



Żywiciel i pasożyt stabilnie koegzystują
(większość przypadków)



Pasożyt zabija żywiciela

(parazytoid, pasożyt powodujący wysoką śmiertelność)
Gospodarz mocno nadwerężony, z wysokim prawdopodobieństwem zejdzie z
ewolucyjnej sceny. A jeśli kopie pasożyta trafią na nieodpowiedni grunt, a gospodarz
zgaśnie ? To co wtedy ? Ewolucyjna tragedia. Ich trwanie w czasie byłoby przecięte.
Potrzebny jest więc ewolucyjny kompromis (ang. trade-off) pomiędzy konkretnymi
cechami pasożyta (nazwijmy je sobie poetycko częścią zachodnią), a kontekstem w
jakim się znajduje (częścią wschodnią). Ten kontekst to obrona gospodarza, gęstość
żywicieli w środowisku, obecność wektorów. Pasożyt musi perfekcyjnie zgrać:
wirulencję i wskaźnik transmisji do kontekstu. Po co produkować sporo kopii, skoro
nie trafią one na podatny grunt. A tłumacząc to, co powiedziałem popularnie:
odmiana pasożyta, którego cechuje w danym środowisku optymalna wirulencja i
wskaźnik transmisji będzie najbardziej konkurencyjna i ma największe szanse trwać
dalej.
Należy więc przypuszczać jakościowo, że pasożyty gatunków o mało licznych
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populacjach będą mniej wirulentne. Jest wtedy mniejsze prawdopodobieństwo
przeniesienia. Również w populacjach organizmów osiadłych powinno zostać
zaobserwowane zjawisko obniżenia wirulencji patogenów. Tutaj wydajne
infekowanie sąsiadów mogłoby powodować powstawanie dużych łat żywicieli
wymarłych wraz z pasożytami, zanim zdążą one zainfekować dalsze. Jeśli żaden z
osobników gatunków nie potrafi aktywnie poruszać się, pasożyt „wie”, że
prawdopodobieństwo spotkania żywicieli poza klasterem osiadłych organizmów, jest
niewielkie. Musi więc je oszczędzać. Jeśli mechanizm rozprzestrzeniania potomków
pasożyta to transmisja pionowa (wertykalna), czyli z rodziców gospodarza tylko na
dzieci, pasożyt musi liczyć się z ich kondycją jeśli, chce aby liczba tych dzieci była
wysoka. A im jest wyższa, tym więcej możliwości przyczepienia do nich swojego
potomstwa. Takie patogeny cechowałaby więc łagodność. Przykładem pasożyta z
transmisją pionową (nie tylko) jest nicień jelitowy kota (Toxocara canis), który w
stadium larwy przenika przez łożysko i zaraża kocięta w macicy.
Żywiciele są śmiertelni, a między szczepami istnieje silna konkurencja. Stawiam więc
hipotezę mówiącą, że nie ma pasożytów z transmisją wyłącznie pionową. W świecie
parazytologii będziemy obserwowali albo gatunki z transmisją poziomą
(horyzontalną) pomiędzy osobnikami w danej populacji, albo z pionową i poziomą.
Dlaczego ? Pasożyty nierozprzestrzeniające się w populacji mogłyby zostać pokonane
przez szczepy, które to robią i nie liczą się tak bardzo z kondycją rodziców. Taka
konkurencja zmniejszałaby istotnie prawdopodobieństwo transmisji pionowej jako
jedynej drogi rozprzestrzeniania.
Przeciwnie niż w przypadku organizmów osiadłych, w populacjach, w których
osobniki są liczne, ruchliwe, następuje przepływ osobników przez populację,
patogeny nie muszą liczyć się tak bardzo z żywicielem, bo z dużym prawdopodobieństwem spotkają nowego. Zjadliwe „powinny być” też pasożyty potrafiące
przeżyć poza organizmem gospodarza (i rzeczywiście – wścieklizna, ospa), wektorowe
(i rzeczywiście – śpiączka, cholera, malaria). Tendencje statystyczne, obserwowane w
populacjach istniejących realnie, potwierdzają powyższe jakościowe rozważaniaprzewidywania.
Musimy jednak pamiętać, że jeśli porównujemy gatunki pod względem jakiegoś
parametru (np. liczebność populacji) i stosujemy to do rozważań ewolucyjnych,
dotyczących zjadliwości patogenów, musimy zauważyć, że populacji tych ani ich
pasożytów nie cechuje tylko jeden parametr. Co bowiem jeśli populacja mało liczna
ma pasożyta wektorowego i jest ruchliwa, a populacja bardziej liczna składa się z
osobników osiadłych i jej pasożyt jest bezwektorowy? Zjadliwości mogą okazać się tu
przewrotne. A więc jeśli chcemy być konkretni i porównywać konkretne populacje i
ich konkretne pasożyty to musimy brać pod uwagę wszystkie parametry. A jeśli
chcemy popatrzeć jaką różnicę powodują zmiany wartości jednego parametru, to
musimy założyć, że wszystkie pozostałe są równe. Jak to mówią nietuzinkowi
naukowcy zachodni: „If all else were equal”.
MODEL ROZPRACOWANY
Ścisłe podejście do zjawisk biologicznych, za pomocą modelowania matematycznego
staje się coraz popularniejsze. Cechą charakterystyczną modeli matematycznych jest
ich nadwyżkowość. Budujemy model za pomocą założeń mających swe odbicie w
rzeczywistości lub hipotetycznych, dokonujemy następnie czarodziejskich
przekształceń matematycznych i wychodzi nam coś niejako nowego. Coś, co daje
przewidywania lub wyjaśnia zjawiska, które już znamy. To coś nowego wydaje się
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być bez związku z założeniem. To niesamowite i zawsze mnie to zdumiewało.
Równań matematycznych nie należy się bać. Są one tylko krótkim i ścisłym zapisem
zjawisk za pomocą symboli, oznaczających parametry charakteryzujące zjawisko.
Trzeba odszyfrować symbolikę i zinterpretować biologicznie równanie. Ono jest dla
ludzi i coś przedstawia. Trzeba tylko umieć to odczytać.
Selekcja naturalna będzie faworyzować taki patogen, który maksymalizuje liczbę
wyprodukowanego potomstwa. Im więcej kopii genów, tym lepiej. Ale do pewnego
stopnia, gdyż im więcej kopii genów tym gorszy stan gospodarza. A więc ścierają się
tu dwie przeciwstawne siły. Z rozważań jakościowych wiemy już, że patogeny muszą
umieć znaleźć złoty środek między produkcją swoich kopii, a kondycją gospodarza. A
teraz pokażemy to ściślej.
Rozważania swe oprę na modelu zawartym w bardzo dobrej pracy:
LENSKI R, MAY R. The evolution of virulence in parasites and pathogens:
reconciliation between two competing hypotheses. Journal of Theoretical Biology
(1994) 169, 253-265.
Wprowadźmy najpierw symbolikę:
H – gęstość żywicieli niezainfekowanych
I – gęstość żywicieli zainfekowanych
d – procent zgonów w jednostce czasu z powodów innych niż pasożyt
e – procent zgonów w jednostce czasu z powodu pasożyta
b – wskaźnik transmisji
a – szybkość produkcji potomstwa w jednostce czasu przez osobnika
niezainfekowanego
ap – szybkość produkcji potomstwa w jednostce czasu przez osobnika
zainfekowanego, p<1, więc ap jest mniejsze od a, bo osobniki zainfekowane gorzej się
rozmnażają
I założenie:
Transfer patogenu jest tylko poziomy, osobniki zainfekowane rodzą osobniki
niezainfekowane.
II założenie:
bH początkowe > d + e Znaczy to, że pasożyt jest w stanie rozprzestrzeniać się
trafiając na początkowo niezainfekowaną populację. Aby na początku śmiertelność
nie przekroczyła rozprzestrzeniania się.
Zmiany H i I w czasie w tej populacji można zapisać:
(1) Przyrost H w czasie = aH + apI – dH – bHI
(2) Przyrost I w czasie = bHI – dI – eI
Zanim przejdziemy do przekształceń, krótki wykład o pochodnej:
Pochodna mierzy szybkość zmian wartości wokół danego argumentu dla swojej
funkcji pierwotnej. Na przykład:
d(2x)/dx = 2 , d(x2)/dx = 2x
Spójrzmy na poniższy rysunek. Zielonym kolorem zaznaczono funkcję pierwotną,
niebieskim – jej pochodną.
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1. Pochodną funkcji liniowej jest funkcja stała. Nic dziwnego. Dla każdego
argumentu x, wartość funkcji w pobliżu niej, zmienia się tak samo. Dlatego funkcje
liniowe są prostymi. Dla zmian od 1 do 2 wartość funkcji pierwotnej zmienia się od 2
do 4 (o 2), dla zmian od 2 do 3 – wartość zmienia się od 4 do 6 (też o 2).
2. Pochodną funkcji kwadratowej jest funkcja liniowa. Czyli w naszym przypadku,
wraz ze wzrostem x, będzie rosnąć szybkość zmian wartości. Nasza funkcja
kwadratowa ma postać krzywej coraz szybciej pnącej się do góry.
Dla zmian od 1 do 2 wartość funkcji pierwotnej zmienia się od 1 do 4 (o 3), dla zmian
od 2 do 3 – wartość zmienia się od 4 do 9 (o 5, czyli bardziej).
Funkcja pierwotna ma maksimum w punkcie, w którym jest przejście z przyrostów
dodatnich na ujemne, czyli w punkcie gdzie przyrostu nie ma i pochodna musi mieć
tam wartość 0.

Teraz więc możemy pójść dalej:
III założenie:
Jak wiemy, e zależy od współczynnika transmisji, bo produkcja dużej liczby
potomstwa pasożyta istotnie osłabia gospodarza. Nie wiemy dokładnie jaka jest ta
zależność. Załóżmy, że ma postać funkcji liniowej typu ax + b
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e(b) = cb + q
Dzieląc równanie (2) przez I otrzymujemy:
(dI/dt) / I = bH – d – e
Podstawiając do tego równania wzór na e otrzymujemy:
(dI/dt) / I = b(H – c) – d – q
Na podstawie obserwacji w świecie rzeczywistym, musimy założyć, że musi istnieć
takie optymalne maksymalne b (wsp. transmisji), przy którym pasożyt wygrywa, ale
nie może być ono nieskończone, bo musi on liczyć się z kondycją gospodarza. Musi
też zależeć od kontekstu, np. gęstości niezainfekowanych gospodarzy H.
Trzeba więc wziąć pochodną [(dI/dt) / I ] po b, a następnie przyrównać ją do zera i
popatrzeć czy zmienia znak z plusa na minus. Jeśli jest taki punkt to jest to b
optymalne.
[(dI/dt) / I ] / db = H – c
Jest to stała, co oznacza że funkcja pierwotna jest liniowa i nie może mieć maksimum,
bo nie ma przegięcia. A maksimum być musi. Nasze założenie o liniowej zależności e i
b nie daje przewidywań zgodnych z rzeczywistością.
III' założenie:
Zależność e od b jest nieliniowa. Załóżmy, że ma postać funkcji kwadratowej typu
ax2 + bx + c:
E(b) = pb2 + cb + q
Dzieląc równanie (2) przez I i podstawiając do tego równania nowy wzór na e
otrzymujemy:
(dI/dt) / I = b(H – c) – pb2 – d – q
Pochodna tego wyrażenia po b wynosi: (H-c) - 2pb
Wyrażenie to równa się 0 dla b = (H-c)/2p
A więc jest takie b optymalne, dla którego przyrosty osobników zainfekowanych na
„łebka zainfekowanego”, są maksymalne. Przyrost na łebka jest istotny, bo mówi nie
tyle o przyroście osobników zainfekowanych tylko jest miarą maksymalnej transmisji
przez jednego żywiciela, a tylko pasożyty w takich żywicielach nie mogą zostać w
ewolucji pokonane przez konkurencyjne szczepy.
Zauważmy teraz ciekawą rzecz. Gdy maleje H, maleje też optymalny wskaźnik
transmisji. To tak jak podczas epidemii. Na początku gęstość H jest duża, a patogen
bardzo zjadliwy (duże b, duże e). Epidemia się rozwija i zmniejsza się gęstość H.
Więc optymalnym rozwiązaniem staje się mniejsza zjadliwość. Epidemia po wybuchu
przygasa. W rzeczywistości b nigdy nie zmaleje do 0, bo gospodarze są śmiertelni i
zawsze choć trochę konkurencyjnym trzeba być. Ale patogen po epidemii łagodnieje
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(selekcja łagodniejszego szczepu). A poza tym populacja, która później odtwarza się z
niedobitków, może zawierać wysoką częstość mutantów bardziej odpornych.
Ciekawa jest historia dynamiki zjadliwości wirusa myxoma wśród królików Australii
w latach 1951 – 1981. Na początku dziesiątkował on ich populacje. Z czasem zostały
wyselekcjonowane szczepy znacznie mniej zjadliwe i te istnieją obecnie.
To niesamowite, że na początku budujemy model matematyczny, potem robimy
tajemnicze matematyczne przekształcenia i na każdym etapie nie musimy
interpretować naszych wyników. Otrzymujemy wynik, który daje nam osobliwe
przewidywania i/lub potwierdza zjawiska obserwowane w rzeczywistym świecie.
KONKRETNE PRZYPADKI
Pasożyty napotykają na zrozumiały opór ze strony żywicieli. Poza tym, problemem
dla nich jest również dystans dzielący gospodarzy. Tylko patogeny, które poradziły
sobie z tymi przeszkodami potrafiły przetrwać i teraz możemy obserwować je wraz z
ich nieprzypadkowymi, dostosowawczymi cechami. Patogen może wykorzystywać
wektor, przeskakiwać między gospodarzami, przelatywać, przenosić się drogą
płciową, pokarmową lub przy ukąszeniu.
Takie wpływanie na żywiciela, które powoduje, że zwiększa on prawdopodobieństwo
przeniesienia patogenu z jednego żywiciela na innego (tego samego rzędu lub innego
rzędu) nazywamy faworyzacją.
a) Przykłady faworyzacji
Maszyna do infekcji. Wirus wścieklizny potrafi tak wpłynąć na układ nerwowy
zainfekowanego zwierzęcia (np. wiewiórki, lisa, psa, człowieka), że zaczyna ono
dotkliwie kąsać inne. Zwierzę staje się maszyną do rozpowszechniania kopii wirusa
wścieklizny.
Bierna ofiara. Larwa tasiemca Taenia multiceps osiedla się w mózgach owiec i
zaczyna rosnąć. Powoduje to u owiec zaburzenia ruchowe, co czyni je łatwą zdobyczą
dla żywicieli ostatecznych – drapieżników z rodziny psowatych.
Widoczna ofiara. Kiełże zainfekowane larwami kolcogłowa Polymorphus paradoxus
wykazują ruch w kierunku światła. W obszarach bardziej oświetlonych stają się
bardziej widoczne dla kaczek – żywicieli ostatecznych tego kolcogłowa. Mają one też
wtedy tendencję skupiania się na piórach, które kaczki sobie czyszczą.
b) Przykłady osłabiania i oszukiwania układów immunologicznych
Mała immunogenność. Nicienie pasożytnicze pokryte są specyficzną warstwą
mieszaniny białek i lipidów, która słabo immunizuje. Znaczy to, że przeciwko tej
gładkiej warstwie o specyficznym składzie, trudno gospodarzowi wytworzyć
przeciwciała.
Mimetyzm molekularny. Komórki NK (natural killers) niszczą wszystkie komórki,
które nie mają MHC I (bo komórki organizmu wszystkie je mają, więc te, co nie
mają, są obce). MHC I służy do prezentowania limfocytom T obcego antygenu.
Wirusy więc mogą mieć białka podobne do MHCI. Na przykład białko m144 wirusa
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MCMV jest bardzo podobne do MHC I i okazuje się że MCMV bez m144 jest
znacznie wydajniej niszczony przez NK.
Strojenie się w cudze piórka. Antygen może być też prezentowany przez MHC II, ale
nie są one obecne na wszystkich komórkach, lecz tylko na limfocytach B,
makrofagach i komórkach Langerhansa trzustki. Pasożyty z rodzaju Schistosoma
mają zwyczaj porywać białka MHC z komórek i przybierać je. To taki molekularny
kamuflaż.
Ucieczka do wnętrza. Zarodziec malarii ucieka do wnętrza komórek wątroby lub
czerwonych krwinek i tam się usadawia i namnaża. Podobnie robią wirusy.
Immunosupresja. Wirus odry wiąże się z CD46 na monocytach, co powoduje szeroką
immunosupresję, bo przestają one produkować IL12, będącą bardzo silnym
stymulantem odpowiedzi immunologicznej.
Zachowanie środowiska. Komórki zainfekowane dostają sygnał do apoptozy – swej
zaprogramowanej śmierci. W interesie patogenu leży zachowanie środowiska, w
którym on się namnaża. Jak one się bronią ? Wirus ospy koduje białko crmA
inhibujące pewną kaspazę, przekazującą sygnał do apoptozy.
Zapobiegnięcie prezentacji antygenu. W przypadku MHC II antygen trawiony jest w
lizosomach przy niskim pH. U wirusa BPV produkt E5 może zastąpić jedną z
podjednostek pompy zakwaszającej środowisko lizosomu, co czyni ją mało wydajną.
PH wzrasta i antygen nie jest trawiony i nie nadaje się zatem do prezentacji.
Podobnie działa toksyna słynnej ostatnio bakterii wywołującej wrzody Helicobacter
pylori: VacA. Białko adenowirusa E3-19K powoduje zatrzymanie MHC I wraz z
antygenem w retikulum endoplazmatycznym. Białko gp40 wirusa MCMV powoduje
zatrzymanie MHC I w aparacie Golgiego.
Molekularny wyścig zbrojeń. Trypanosoma zmienia na swojej powierzchni średnio co
10 dni białka, więc układ immunologiczny musi cały czas za tymi zmianami nadążać.
Genów na te białka ma około 1000. Geny nazywają się VSG.
Konkretnym i swoistym przypadkiem wirusa jest plotka. Żeruje ona na ludzkich
emocjach i działa tak, że ludzie rozpowszechniają ją jako sensację lub rewelację. Ona
tak naprawdę nie niesie korzyści albo jest destrukcyjna, bo jest kłamstwem. Ma
jednak sposób na ludzkie mózgi. Z drugiej strony, sposobem na nią jest
nierozpowszechnianie jej i dawanie ludziom rzetelnej wiedzy. Gdy działa intelekt, złe
emocje śpią.
IMPLIKACJE PRAKTYCZNE
a) Profilaktyka a biologia teoretyczna
Patogeny potrzebują żywicieli i muszą się rozprzestrzeniać. Skoro wiemy czego
potrzebują, to wiemy też czego im nie dać. W końcu to patogeny. Są złe i są be. To, co
możemy robić to:
I. Wzmacniać układy immunologiczne żywicieli za pomocą immunostymulatorów.
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II. Odcinać patogenom wszelkie drogi transmisji przez:











stosowanie prezerwatyw
wierność partnerską
testy na transfuzję krwi
oczyszczanie wody
zabezpieczanie mieszkań przed wektorami chorób (takimi jak szczury,
kleszcze, pchły, meszki, komary)
pozostawanie w domu podczas choroby zakaźnej, aby nie roznosić zarazków
w obrębie populacji
znajomość czasu nasilonej emisji patogenów
oddawanie dziecka po porodzie matce
korzystanie z własnych kubków, naczyń
szczególną ostrożność przeciwzakażeniową wobec przybyszy z odległych
obszarów (przykład : spośród 56 milionów Indian, którzy zginęli po odkryciu
obu Ameryk przez Europejczyków, większość nie zmarła w walce, lecz na
choroby przywleczone przez Europejczyków. Dlaczego ? Okazuje się że
Indianie mają mało zmienne MHC, co wskazuje na to, że powstali ono z małej
populacji zasiedlającej Amerykę z Azji 11 000 lat temu (→ efekt założyciela).
Prawdopodobieństwo, że patogen, przenosząc się z Indianina na Indianina, nie
napotka „oporu” czyli nowych MHC wynosi aż 32%, a na przykład dla
Murzynów, mieszkających na południe od Sahary – najbardziej
polimorficznej pod względem MHC populacji ludzkiej – tylko 0,5%).

Te przewidywania i „recepty teoretyczne” potwierdzają dane empiryczne. Cholera
wykorzystuje wektor – wodę. Wraz z oczyszczeniem wody w rejonach Indii (lata 50,
60) powstał nowy szczep cholery - El Tor, który jest łagodniejszy. W Bangladeszu,
gdzie wody nie czyszczono nadal istnieje zjadliwy szczep.
HIV-1 występuje w Afryce środkowowschodniej. Jest zjadliwy. Kryzys w latach 70tych spowodował migrację samotnych mężczyzn ze wsi do miast i zadawanie się ich z
prostytutkami. HIV-2 występuje w Senegalu. Jest łagodniejszy. Ograniczone
kontakty seksualne. Tradycja rodziny, zabroniony seks poza i przed-małżeński. W
Japoni łagodniejszy szczep HTLV-1 jest taki dlatego, że Japończycy przedkładają
prezerwatywy nad środki antykoncepcyjne, a tempo zmian partnerów jest niewielkie.
Wszystkie powyższe metody mają dwie zalety. Nie tylko pozwalają jednostce na
zmniejszenie prawdopodobieństwa zarażenia (siebie albo innych).
Pozwala to także na selekcjonowanie w populacji szczepów mniej zjadliwych.
Dlaczego? Odcięte drogi powodują, że patogeny zjadliwe, stawiające na szybkie
rozprzestrzenienie, zostaną stłumione w zarodkach (pojedynczych gospodarzach) i
zginą pokonane przez ich układy immunologiczne lub wraz z nimi.
b) Coś z niekonkretnego (część twórcza)
Myślę, że to co tu napiszę to ostateczny nokaut tylko dla skrajnych idiografów, czyli
tych, którzy skupiają się na wąskich wycinkach rzeczywistości, w pozostałych
obszarach będąc kompletnymi ignorantami. Z apoteozą wąskich specjalistów
spotykałem się w życiu nader często i pragnę ją tutaj nieco wyregulować.
Rzeczywistość w jakiej żyjemy, to cały ogrom konkretów, których nie sposób
opanować. Znakomite opanowanie drobnej części z nich niczego nie zmienia i nie
implikuje lepszego radzenia sobie w życiu. Bo życie to pewna całość. Ludzie radzą
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sobie za pomocą ogólnych recept, metod prób i błędów, idei selekcji. Każdy człowiek,
każda sytuacja jest niepowtarzalna. Nie sposób tego ogarnąć, ale ogólne metody
pozwalają sobie nieźle radzić. Konkretna znajomość świata na szczęście do
przetrwania potrzebna nie jest.
Jeśli chcemy np. otrzymać bakterie produkujące czynnik VIII, to wprowadzamy w
nie gen i nabywają one nowej cechy. Otrzymujemy obiekt nie wiedząc w szczegółach
jak on działa. Ważne, że ma pożądaną cechę. Jeśli chcemy zwiększyć ilość czynnika
produkowanego przez bakterię najlepiej wzmocnić promotor. Robi się to przez ślepą
mutagenezę i selekcję pożądanego wariantu, a nie przez projektowanie promotora w
szczegółach. Na obecnym etapie wymogi praktyczne powodują, że łatwiej jest oddać
wiele strzałów w ślepo (któryś trafi) niż precyzyjnie celować. Popularne jest badanie
związków czynnych z roślin metodą prób i błędów niż projektowanie pasujących do
dobrze poznanych struktur. Nawet niewiele wiedząc jesteśmy sobie w stanie uzyskać
sporo przydatnych rzeczy.
A ogólne recepty ? Zapewniam, zastosowanie powyższych ogólnych recept odcinania
dróg patogenom przyniesie korzyści nawet społeczności, która konkretnie o
patogenach nie wie nic.
c) Podejście obiektowe (część twórcza)
Ogólność i ścisłość teorii jakie prezentuje fizyka jest do pozazdroszczenia. Biologowie
natomiast badają układy wysoce złożone, dlatego trudno im osiągnąć fizyczny ideał.
Oddajmy teraz hołd największemu z fizyków – Albertowi Einsteinowi i jego teorii
względności operując na prostym eksperymencie myślowym. Eksperyment ten jest
myślowy dlatego, że jest również brutalny. Będziemy mianowicie rzucać żabą na
odległość. Wydawałoby się, że jej masa będzie prostą sumą mas wszystkich atomów
budujących jej organizm. Tak jednak nie jest. Musimy wziąć pod uwagę energię
wiązań między atomami w cząsteczkach, z którą wiąże się ubytek masy. Ta energia
wydziela się podczas powstawania wiązania chemicznego. Ubytek wyrażamy więc
wzorem:
Przyrost masy = E wydzielona / c2
Jedynym parametrem związanym z żabą, który potrzebny nam będzie do
wyznaczenia toru jej lotu jest właśnie jej masa jako całości. Masa żaby jest więc
cechą systemową. Masa całości jest inna niż suma mas atomów budujących żabę.
W eksperymencie możemy abstrahować od wszelkich procesów dziejących się w jej
organizmie. Nas interesuje tylko jeden parametr całego organizmu - systemu. Tak
więc, jeśli badamy całe organizmy czy ich części i relacje między nimi, możemy
pomijać wszelkie ich molekularne podłoże i operować tylko na parametrach
charakteryzujących całości. Na przykład, jeśli potrzebujemy limfocytów
wytwarzających przeciwciało przeciwko antygenowi patogenu, to interesuje nas
produkcja tych przeciwciał/na limfocyt/jedn. czasu, a nie wszystkie zawiłości
molekularne tej komórki. Te limfocyty B to pewna całość, mająca określoną cechę,
która nas interesuje. Nie musimy znać ich idealnie, aby je pomyślnie zastosować. Tak
też możemy sobie radzić.
DLACZEGO NIE WSPÓŁPRACA ?
Ze współpracą wiążą się obopólne korzyści. Współpracujące obiekty uzupełniają się
jakościowo lub ilościowo, wzajemnie dając sobie korzyści i biorąc. Pasożytnictwo to
uzyskiwanie korzyści kosztem innego organizmu bez dawania mu niczego w zamian.
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Jak wiemy, organizmy współpracują bezwarunkowo, jeśli są ze sobą blisko
spokrewnione, albo muszą (symbioza). Klasycznym przykładem symbiozy jest
mykoryza około 90 % roślin lądowych i grzybów. Grzyb daje wodę i sole mineralne,
a roślina – składniki odżywcze. Niektóre grzyby weszły też w symbiozę z glonami i
wynik tych związków to porosty.
A co by było, gdyby pasożyt przeszedł do współpracy ?
a) W sumie też coś za coś

Pasożyt dostaje środki na swoje przetrwanie, ale powyższa scenka rodzajowa nie ma
charakteru idyllicznego. Co prawda, gospodarz nic nie dostaje, ale trzeba inwestować
w środki łagodzące kary wymierzane przez żywiciela. Pasożyt inwestuje więc, ale nie
dla gospodarza, lecz przeciwko niemu.
Istnieją więc w świecie biologii obydwa zjawiska: pasożytnictwo i współpraca. W
obydwu przypadkach tak naprawdę trzeba stracić, aby dostać.
Zauważmy, że w przypadku wirusów nie można mówić o nakładach energetycznych
w pasożytnictwo z ich strony, bo nie mają one własnego metabolizmu. Obrona
gospodarza wymusza tylko na nich odpowiednie sekwencje białek i kwasów
nukleinowych.
b) Pasożytnictwo stabilne ?
Jest to zagadnienie niesłychanie frapujące. Skoro pasożyt zabiera gospodarzowi
środki, to jak możliwe są przypadki zabicia żywiciela lub jego długotrwałego
wykorzystywania ? Przecież żywiciel powinien bronić się kłami i pazurami.
Parazytolodzy wyjaśniają to zjawisko w ten sposób, że nakłady energetyczne na
znokautowanie intruza byłyby zbyt duże w porównaniu ze stratami spowodowanymi
jego działalnością, a poza tym prawdopodobieństwo infekcji nie wynosi 1.
Ujmując rzecz ściśle:
Jeśli,
Prawdopodobieństwo zarażenia x koszt bycia zarażonym < koszt eliminacji
Wtedy pasożyt nie zostaje wyeliminowany, a żywiciel ponosi tylko koszty łagodzenia
jego działalności.
Problem moim zdaniem wydaje się jednak bardziej skomplikowany. Musimy też
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brać pod uwagę inne osobniki w populacji. Co jeśli znajdują się tam odmiany
żywicieli odpornych ? Albo takie, których eliminacja kosztuje znacznie mniej ?
Wtedy z czasem takie odmiany będą dokonywać inwazji populacji. Problem
stabilności pasożytnictwa może mieć więc związek nie tylko z energią, ale z
odpowiednimi, wydajnymi, defensywnymi rozwiązaniami konstrukcyjnymi, które
mogły się jeszcze nie pojawić, bo nie pojawiły się stosowne mutacje. Potrzebna jest tu
obserwacja dynamiki stabilności. Jeśli UPŻ jest stabilny teraz, nie oznacza, że
stabilny będzie zawsze.
c) Dużo cech od zaraz
Każdy biolog zna teorię sformułowaną przez kobietę-biologa Lynn Margulis,
powszechnie obecnie akceptowaną i popartą faktami. Jest to tzw. teoria
endosymbiozy. Mówi ona, że przynajmniej dwa typy obiektów, obecne w istniejących
dzisiaj komórkach eukariotycznych: mitochondria – centra oddechowe komórki i
chloroplasty – centra fotosyntetyczne pochodzą od bakterii symbiotycznych i nie
wyewoluowały u obecnych eukariontów de novo.
Na początku duża chemosyntetyzująca i oddychająca beztlenowo bakteria wchłonęła
przodka bakterii purpurowej. Zamiast jednorazowo strawić go, przytrzymywała go
na dłużej. Bakteria purpurowa zyskała schronienie we wnętrzu większej komórki, a
ta otrzymywała znacznie większe ilości ATP pochodzące z oddychania tlenowego.
Tak powstało mitochondrium. Prawie wszystkie, obecnie występujące eukarionty,
mają mitochondria. Potem powstały symbiont wchłonął przodka dzisiejszych sinic i
to on dał początek wszystkim obecnym organizmom zawierającym chlorofil:
jednokomórkowym glonom i roślinom. Powstałe organizmy potrafiły
fotosyntetyzować i mogły uniezależnić się od nieorganicznych źródeł energii.
Mitochondria i chloroplasty to obiekty tak skomplikowane, że ich ewolucja „od zera”
byłaby niezmiernie długa i mało prawdopodobna.
Te ewoluujące, niezależnie obiekty, zostały pozyskane jako całości, a przejście od
drapieżnictwa do symbiozy dawało długotrwałe, wzajemne korzyści.
ZAKOŃCZENIE
Pasożyty istnieją przynajmniej od 300 milionów lat. Tyle liczy sobie najstarsze ich
znalezisko kopalne. Organizmy żywe, to dla nich zbiór ogromnych nisz, które
najwyraźniej można było wykorzystywać, o czym świadczy trwanie tej możliwości.
Pasożyty są tak ukształtowane przez ewolucję, aby w grze współpracy – iterowanym
dylemacie więźnia zagrywać D. Nie podejmować współpracy, nic nie dawać. Bo istotą
pasożytnictwa jest branie i niedawanie.
Gospodarze karzą lub unikają nieproszonych gości. Czy pasożyt mógłby przejść do
współpracy ? Czy mniejszy organizm mógłby dać coś dużemu? Na pewno nie coś
dużego. Ale czy w ogóle ? Nie musimy przecież do zagadnienia podchodzić ilościowo.
Może dać nową jakość. Na przykład bakterie jelitowe produkują witaminę K,
pierwotniaki symbiotyczne w żołądkach przeżuwaczy produkują celulazę – enzym
trawiący dla obopólnej korzyści celulozę, zawartą w pokarmie roślinnym.
Przejście do współpracy w świecie roślin, grzybów, zwierząt to kwestia powstania
odpowiednich rozwiązań konstrukcyjnych, odpowiednich mutacji. Pasożyt musi coś
zaoferować, żywiciel musi wycofać mechanizmy obronne.
Myślę, że znajdziesz przykłady takich przejść w przyrodzie.
Ludzie wiedzą, że współpraca na dłuższą metę jest najbardziej korzystna, a próby
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wykorzystywania mogą skończyć się nieprzyjemną karą i zerwaniem więzi.
Wystarczy otwartość, zmiana decyzji. Nie potrzeba na to pokoleń i milionów lat. W
przypadku ludzi taki swoisty pasożytokanibal może szybko odpaść. Dosłownie i w
przenośni. W krótkim czasie. Krótkim jak czas podejmowania decyzji.
Chyba, że żywiciel nie ma wyboru, ale są to przecież przypadki drastyczne.
Należy wierzyć, że futurystyczne wizje ludzi podporządkowanych wykorzystującej
mniejszości, pozostaną na zawsze w sferze mrzonek fantastów. I nie mamy tu na
myśli marzycieli.
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10. Jak powstało życie ?
Nagromadzenie danych to nie jest jeszcze nauka.
Galileusz
WSTĘP
Prawdziwy naukowiec cechuje się tym, że zawsze szuka związków przyczynowo skutkowych w zjawiskach, które postrzega. Widząc na przykład afrykańskiego
lamparta i południowoamerykańskiego jaguara, zauważy ogromne podobieństwo
między nimi. Postawi więc hipotezę o przyczynie tego podobieństwa, którą jest
domniemany wspólny przodek obydwu gatunków. Żył on później, niż wspólny
przodek tych kotów i na przykład wilka, i dlatego są one bardziej podobne do siebie
niż do swojego kolegi z rodziny psowatych.
Mimo faktu, że obydwa wspomniane koty są znakomitymi pływakami, trudno byłoby
przypuszczać, że któryś z nich pokonał dystans dzielący obydwa kontynenty wpław.
Naukowiec wysunie więc hipotezę, według której dystans ten został pokonany drogą
lądową przez Azję i Cieśninę Beringa. Hipotezy mogą później znaleźć potwierdzenie
w badaniach paleontologicznych.
Istnieją także inne hipotezy: podobieństwo przypadkowe lub konwergencja, ale są
one słabe, bo podobieństwa między wymienionymi kotami są zbyt szczegółowe, w
zbyt wielu elementach budowy, a także niepowierzchowne.
Jeśli założymy, że przodkiem wszystkich żyjących obecnie organizmów była jedna
prakomórka, istniejąca około 3,8 mld lat temu, to pojawia się poważny problem. Ona
się przecież nie zachowała. Więc jeśli się nie zachowała, to problem wydaje się być
nierowiązywalny. To tak jakby na podstawie wyglądu i położenia śniegu leżącego u
stóp góry, po której stoku zeszła lawina, „odtworzyć” miejsce, z którego zsunął się
kamień - sprawca lawiny oraz jego kształt, rozmiar i masę.
Pierwsza żywa prakomórka z pewnością istniała. To był taki mały kamyk, który
uruchomił lawinę doprowadzającą po 3,8 mld lat do takiej różnorodności form
organizmów żywych na Ziemi. Ale co możemy o niej powiedzieć ?
Zagadka powstania życia nie jest na szczęście tak trudna, jak zagadka lawiny
zsuwającej się z góry – przykład analogii pozornej. Prakomórka przecież dzieliła się,
więc ta lawina różnorodności biologicznej, którą uruchomiła miała „coś z niej”.
Różnica nie jest więc tu tak drastyczna, jak między kamieniem a śniegiem.
Problem początków życia rzuciłyby z pewnością na kolana nawet samego Sherlocka
Holmesa, ale nie jest skrajnie beznadziejny.
Prakomórka - „przestępca”, dzieląc się zostawiał ślady. Nawet ten, który żył 3,8 mld
lat temu... Potomkowie są przecież podobni do przodków.
STRATEGIA POBIERANIA ŚLADÓW
Pozostaje więc pytanie, pod jakim względem i na ile są podobni. Prawie 4 mld lat to
szmat czasu, miliony pokoleń i wiele „okazji” do zmian, różnicowania się, z czym
kojarzy nam się zacieranie śladów. Zacieranie przez czas. A poza tym skąd będziemy
wiedzieć które cechy, „ślady” mogły być charakterystyczne dla prakomórki, a
którymi nie warto się zajmować, bo przyszły później ? Spójrzmy na poniższy
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rysunek:

Cecha A obserwowana jest u wszystkich organizmów, widocznych na rysunku
drzewa ewolucyjnego. Cecha B obecna jest tylko na zakończeniach jednego z
odgałęzień. Pozwala to przypuszczać, że cecha A powstała wcześniej niż cecha B; w
interwale czasowym T1.
Cechy prakomórki powstały najwcześniej, bo przed nią nic nie było. A więc musimy
szukać jej śladów w cechach wspólnych dla całego świata ożywionego.
Czy takie są ? Są szanse, że odpowiedź na to pytanie jest pozytywna. Teoretycznie
możliwy jest zanik tych najbardziej prymitywnych cech na każdej z linii
ewolucyjnych, prowadzących od prakomórki do współczesnych organizmów. Co
może jednak stanąć na przeszkodzie ?
Wyobraźmy sobie budowlę postawioną 100 lat temu. Możliwe jest dobudowanie do
niej wież, wymiana okien, remont wnętrz. Ale najtrudniej byłoby zmienić
fundamenty, czyli to co powstało najwcześniej i od czego uzależniona w sposób
podstawowy jest cała budowla. Jest rzeczą niemal pewną, że „ruszenie”
fundamentów (ich zmiana) spowoduje poważne uszkodzenia budowli.
A więc może w obecnych komórkach istnieją takie kopiowane i nienaruszane
fundamenty prakomórki ?
JEDNOŚĆ ŚWIATA OŻYWIONEGO
Strukturalna: to, co rzuca się w oczy przy ogólnym oglądzie budowy organizmów, to
ich budowa komórkowa. A każda komórka ma cytoplazmę, materiał genetyczny i
okalającą je błonę komórkową.
Biochemiczna:



Podstawowym składnikiem błon komórkowych są fosfolipidy.
Wszystkie organizmy są w stanie produkować glukozę (z udziałem obcego lub
własnego źródła energii), metabolizować glukozę w procesie glikolizy. Mają
też cykl pentozofosforanów metabolizujący glukozę i wytwarzający rybozę
(istotny składnik DNA).

Strona 103 z 184




Wszystkie białka organizmów żywych, to różne kombinacje tego samego
zestawu 20 aminokwasów.
Prawie wszystkie reakcje zachodzą w organizmach żywych szybko, dzięki
udziałowi białkowych enzymów.
Materiał genetyczny wszystkich organizmów żywych, to DNA, złożony zawsze
z fosforanów deoksyrybonukleozydów A,T,G,C, przepisywany na mniej
trwały RNA, złożony zawsze z fosforanów rybonukleozydów A,U,G,C.

Genetyczna:





Wszystkie organizmy żywe mają transkrypcję (przepisywanie informacji
genetycznej z DNA na mniej trwały nośnik – RNA).
Wszystkie organizmy żywe mają translację - tłumaczenie informacji
genetycznej na język białek w rybosomach, których kluczowym składnikiem
jest zawsze rRNA. Do procesu tego wymagane są uniwersalne cząstki
tłumaczące – tRNA.
Wszystkie organizmy żywe mają taki sam kod genetyczny, przypisujący
jednej z (64 - 3 = 61) trójkowych kombinacji zasad azotowych, dany
aminokwas.

ŚCIANA PROBLEMÓW
Musimy wziąć pod uwagę istotny fakt mówiący, że około 3,8 mld lat temu na Ziemi
nie było nikogo, kto mógłby stworzyć pierwszą prakomórkę. Jednym z filarów
nowożytnej nauki jest materializm będący przekonaniem, że wszystko da się w nauce
wyjaśnić i wyprowadzić bez ingerencji żadnych tajemniczych, nieuchwytnych,
duchowych czynników. Krótko mówiąc, dla naukowca, materia, będąca budulcem
pierwszej prakomórki, musiała zorganizować się sama, bez niczyjej, tajemniczej
pomocy.
Samoorganizacja materii w żywą komórkę nie jest sprzeczna z prawami fizyki i
chemii. Nikt takiego dowodu nie przedstawił. Naukowcy mają więc „przepustkę” do
poszukiwania etapów tego procesu. Do tego muszą oni jednak wiedzieć czym jest
życie, bo aby wiedzieć jak coś może powstać, trzeba też wiedzieć co ma powstać. Na
pytanie to odpowiada rozdział Czym jest życie ?
Z tego, co do tej pory wiemy, wynika, że prakomórka musiała mieć błonę
komórkową, cykl metaboliczny dostarczający składników budulcowych, enzymy
przyspieszające przebiegi reakcji metabolicznych i materiał genetyczny.
Niezwykle problematyczna pozostaje niestety synteza niektórych istotnych
składników budulcowych, sposób i kolejność ich organizacji.
Oto zestaw problemów biogenetycznych, z którymi przyjdzie nam się teraz zmierzyć:
Problem 1 Jak przebiegła synteza podstawowych cegieł budulcowych żywych
komórek: aminokwasów, glukozy, rybozy, zasad azotowych będących składnikami
RNA i DNA?
Problem 2 Co stanowiło składnik otoczki prakomórek, skoro synteza fosfolipidów
jest skomplikowana i wymaga zaawansowanego aparatu enzymatycznego ?
Problem 3 Skąd prakomórka czerpała energię i jaki był jej metabolizm ?
Problem 4 DNA koduje informację genetyczną, ale do swej syntezy i replikacji
wymaga białek. Białka katalizują też reakcje metaboliczne, a niektóre są budulcem
komórki. Ale informacja o sekwencji białka jest zapisana w DNA. Co było pierwszym
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materiałem genetycznym i czym były pierwsze enzymy, skoro białka potrzebują DNA
do powstania i odwrotnie ?
Problem 5 Jak przebiegała replikacja pierwszych kwasów nukleinowych ?
Problem 6 Jakie były pierwsze nici informacji genetycznej. W wyniku braku
wspomagania przez białka, słabej stabilizacji wiązań między zasadami azotowymi,
nieumiejętności rozpoznania początku odczytu, jakie musiały być pierwsze kodony ?
Problem 7 Dlaczego w komórkach obserwuje się swoiste złamanie symetrii i w ich
skład wchodzą właściwie zawsze D-cukry i L-aminokwasy (a nie na przykład L-cukry
i D-aminokwasy) ?
Problem 8 Jak powstał tRNA i pierwsze, prymitywne rybosomy do syntezy białek ?
Problem 9 Jak powstał uniwersalny kod genetyczny ?
Problem 10 Jak powstały chromosomy, zawierające ułożone na niciach DNA geny
(zamiast istnienia każdego z osobna na oddzielnym kawałku DNA) ?
Problem 11 Gdzie mogła powstać pierwsza prakomórka, aby przy jej stopniowym
tworzeniu się składniki nie rozdyfundowywały ?
LABORANTKA ZIEMIA
W zamierzchłych czasach – około 3,8 mld lat temu, atmosfera ziemska miała
charakter redukujący. Geolodzy wiedzą to stąd, że skały pochodzące z tamtego
okresu są słabo utlenione. W atmosferze tej znajdowały się prawie na pewno w
dużych ilościach takie gazy jak: metan, amoniak, wodór, para wodna, formaldehyd.
W swoim słynnym doświadczeniu z 1953 r. S. Miller z Uniwersytetu w Chicago
odtworzył przypuszczalne warunki panujące w ziemskiej atmosferze 3,8 mld lat
temu. Do kolby wpuścił mieszaninę gazów: metanu, wodoru, amoniaku i pary wodnej
i działał na nią wyładowaniami elektrycznymi, mającymi symulować wyładowania
atmosferyczne.
W produktach reakcji odkrył duże ilości aminokwasów: glicyny, alaniny, kwasu
asparaginowego, waliny. W zauważalnych ilościach produkowane były też: kwas
glutaminowy, leucyna, izoleucyna, seryna i treonina. W mieszaninie poreakcyjnej
stwierdzono też znikome ilości zasad azotowych: pirymidynowych i purynowych. Nie
było w niej natomiast żadnych lipidów.
W reakcji chemicznej, tzw. reakcji formozowej, której substratem jest tylko
formaldehyd, powstają monocukry w postaci racematów (czyli zarówno D jak i L).
n HCHO → CH2OH(CHOH)n+2CHO n = 0,1,2,3,4
Reakcja przebiega szybciej w obecności monocukrów, więc produkty reakcji
powodują, że z czasem staje się ona coraz wydajniejsza. Wydajność produkcji rybozy
w tej reakcji wynosi około 1%. Oto w miarę zadowalająca odpowiedź na postawiony
problem 1.
Na skałach w tych odległych czasach istniały z pewnością wgłębienia, dołki, małe
kałuże, okresowo zalewane opadami, bogatymi w produkty reakcji gazów w
ziemskiej atmosferze.
Roztwory tych związków dzięki temu nie musiały być bardzo rozcieńczone, a nawet z
czasem mogły zatężać się. Jaki byłby tego mechanizm ? Jeśli do szklanki z roztworem
soli będziemy dodawać dalej ten roztwór uzupełniając nim wodę, która wyparowała,
to będziemy z czasem otrzymywać roztwór o coraz to większym stężeniu. To raczej w
takich izolowanych zagłębieniach, kałużach, a nie na otwartych morzach przebiegł
proces biogenezy (problem 11).

Strona 105 z 184

DETEKTYWI BIOGENEZY
A co z pozostałymi problemami ? Są one bardzo zawiłe i ich rozwiązanie, czy
przynajmniej próby, wymagały pracy i współpracy wielu znakomitych naukowców.
Oto najważniejsze wyniki ich zmagań:
a) Detektyw Oparin
Każda z istniejących obecnie komórek otoczona jest podwójną błoną lipidową plazmalemmą. Stanowi ona granicę pomiędzy zawartością komórki a środowiskiem i
zapobiega dyfuzji jej składników.
Oparin zauważył, że różne polipeptydy i polisacharydy, rozpuszczone w wodzie
samorzutnie formują pęcherzyki. Nazwał je koacerwatami. Pierwotna plazmalemma
mogła stworzyć się więc spontanicznie, ze związków których jednak dokładnej
budowy chemicznej nie poznamy nigdy. Obecne błony lipidowe są więc pozostałością
po niej, choć raczej niewiele przypominają ją z chemicznego punktu widzenia.
Wnioskując z doświadczenia S. Millera lipidy musiały pojawić się później, więc
początkowo musiały być zastępowane przez inne związki chemiczne.
Koacerwaty Oparina potrafią gromadzić w swoim wnętrzu enzymy, które są w stanie
dokonywać złożonych przemian chemicznych. Problem z koacerwatami wynika
jednak stąd, że nie posiadają one same właściwości katalitycznych. Są tylko w stanie
pobierać enzymy, zgodnie z zasadą rozdziału substancji pomiędzy dwie fazy
(koacerwat i środowisko) tzn. enzym zgromadzi się w większym stężeniu w tej fazie w
jakiej jest lepiej rozpuszczalny.
Trudno jednak zakładać spontaniczne formowanie enzymów - skomplikowanych
białek w środowisku, w którym zanurzone były koacerwaty. Są to związki, które w
wodzie szybko hydrolizują. Nie potrafią się również same kopiować, a szansa
powstania przypadkowo m peptydów o takiej samej sekwencji n - aminokwasowej
wynosi: 1 / (20 n x m) i bardzo szybko maleje ze wzrostem m i n.
Koacerwaty Oparina stanowiły pewien krok naprzód, gdyż pokazał on, że
polisacharydy potrafią spontanicznie formować pęcherzyki komórkopodobne i wejść
w skład ich otoczki zamiast lipidów (problem 2).
b) Detektyw Cairns-Smith
Kryształy glinokrzemianów, z rozmieszczonymi wewnątrz ich sieci krystalicznej
jonami metali, mogły pełnić funkcje katalizatorów przemian chemicznych. Miały one
z pewnością niską wydajność. Pozostaje to na razie w sferze hipotez, gdyż nikt jeszcze
doświadczalnie nie udowodnił katalitycznych zdolności kryształów gliny, a żadnych
pozostałości glinokrzemianowych z tamtego okresu obecnie w komórkach na razie
nie stwierdzono. Można by więc zapytać: niewinność to czy "przestępstwo"
doskonałe ?
Pierwotne polimery, których syntezę przeprowadzały glinokrzemiany mogły według
szkockiego chemika - Cairns-Smitha składać się tylko z cukrów i reszt
fosforanowych. Taki polimer fosfocukrowy stanowi dzisiaj rdzeń kwasów
nukleinowych (zob. rys.3). Prakałuża obfitowała w formaldehyd, ten zaś bardzo
łatwo kondensuje z wytworzeniem monocukrów, zgodnie ze wspomnianą już reakcją
formozową. Jony fosforanowe w wodzie morskiej pochodziły najprawdopodobniej z
rozpuszczanych przez nią stopniowo skał.
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Gunter Wachtershauser wysunął hipotezę mówiącą, że wiele reakcji chemicznych,
istotnych do procesu biogenezy mogło zachodzić na powierzchni kryształów pirytu
(dwusiarczku żelaza II). Powierzchnia ta naładowana jest dodatnio, więc mogła
przyciągać jony fosforanowe i wspomagać też katalizę polimerów fosfocukrowych.
Reakcje przeprowadzane na powierzchni były bardziej wydajne, bo łatwiej
monomerom spotkać się w powierzchni niż w przestrzeni. Niewykluczone, że
struktura powierzchni pirytu mogła wymuszać reakcje reszt fosforanowych z
grupami 5’ i 3’ rybozy.

Rys.2. Wzór strukturalny kwasu polifosforybozowego, który mógł istnieć przed
powstaniem RNA.
Z czasem powstawały bardziej skomplikowane cząsteczki, np. RNA. Niektóre z nich
zaczynały przeprowadzać reakcje metaboliczne z dużo większą szybkością. Zjawisko
przejęcia władzy od kryształów przez RNA, zostało nazwane przez Cairns Smitha:
genetic takeover (genetyczne przejęcie władzy).
A skąd przekonanie, że pierwszym kwasem nukleinowym był RNA ? Po pierwsze
dlatego, że w reakcji formozowej powstaje spontanicznie ryboza, a nie deoksyryboza.
A po drugie... I tu zatrzymamy się na dłużej.
Wiemy, że we współczesnych komórkach DNA pełni funkcję przechowywania
informacji genetycznej. Funkcję katalityczną pełnią białkowe enzymy. Można się
jednak doszukać w komórkach śladów pierwotnego, katalitycznego RNA. Oto
niektóre z nich:
Selfsplicing
Jest to proces występujący m.in. w cząsteczkach rRNA pierwotniaka Tetrahymena
oraz w wielu mRNA genów mitochondrialnych u drożdży. Polega na wycięciu intronu
z RNA, katalizowanym przez niego samego, bez udziału białek.
RNaza P
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Jest to enzym służący u Procaryota do obróbki powstałego po transkrypcji tRNA.
Enzym zawiera białko i RNA. Właściwości katalityczne ma jednak tylko ten drugi
składnik, co pozwala sądzić, że był ważniejszy i wcześniejszy w ewolucji. Białko
stabilizuje tylko strukturę przestrzenną RNA.
Rybosomy
Procaryota - 3 rodzaje rRNA, 52 białka
Eucaryota - 4 rodzaje rRNA, 82 białka
Tylko rRNA w rybosomach pełni funkcje katalityczne, natomiast ani jedno białko
lub jakakolwiek ich grupa nie ma takich właściwości. Służą one do stabilizowania
struktury trzeciorzędowej rRNA i zwiększenia przez to jego wydajności
katalitycznej.
Widzimy więc, że RNA o właściwościach katalitycznych - rybozymy przetrwały w
szczątkowej formie do dziś. Istnieją one jednak najczęściej pod zwałami białek,
których lawina stoczyła się na nie w trakcie ewolucji.
Naukowcom udało się też sztucznie wytworzyć kilka rybozymów katalizujących
reakcje metaboliczne, takie jak: biotynylacja, aminoacylacja, dodanie reszty
fosforanowej, ligacja cząstek RNA.
RNA to bardzo ciekawy związek chemiczny. Jego cechy stanowią syntezę
najważniejszych cech białka i DNA. Białka są świetnymi katalizatorami, ale nie
potrafią replikować się, a do zwiększenia liczby swych kopii potrzebują zapisu
genetycznego w DNA i procesu translacji. DNA nie przeprowadzi żadnej reakcji
chemicznej, gdyż ma formę podwójnej helisy i wszystkie zasady azotowe, które
mogłyby być katalitycznie aktywne są schowane wewnątrz niej. DNA potrzebuje więc
białek, a więc nie mógł być pierwszy.
RNA jest już natomiast takim małym „kwaziorganizmem” bez metabolizmu. Jego
sekwencja stanowi genotyp - całkowity zapis genetyczny, struktura przestrzenną zaś
– fenotyp, czyli zestaw cech struktury przestrzennej, determinowany przez zapis
genetyczny, dzięki któremu może on stać się enzymem.
Oto rozwiązanie problemu 4. Na początku funkcje enzymów i DNA pełniły dwoiste
kwasy rybonukleinowe - RNA.
Jak jednak powstały cząsteczki RNA z łańcucha polifosforybozowego ?
Stawiam tutaj hipotezę o powstaniu zasad azotowych RNA, wykorzystując wiedzę
biochemiczną o współcześnie istniejącym metabolizmie.
Biosynteza puryn odbywa się w komórkach z udziałem glicyny, formaldehydu i
amoniaku (specyficznie związanych). Biosynteza pirymidyn wymaga natomiast
kwasu asparaginowego, amoniaku i dwutlenku węgla. Wszystkie te substancje
występowały już w prakałuży i praatmosferze. Zdumiewająca zgodność !
Związek z rys.2 mógł więc mieć najpierw doczepiany w miejsce grup 1’OH amoniak,
potem aminokwasy, co zwiększało jego zdolności katalityczne. Teraz mógł
katalizować dalsze dobudowywanie reszt HCHO i NH3 na innych łańcuchach, aż do
całkowitego zsyntetyzowania zasad azotowych (zob. rys.3)
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Rys.3. Wzór strukturalny domniemanego związku po dołączeniu do kwasu
polifosforybozowego reszt amoniaku, glicyny i kw.asparaginowego.
c) Detektyw Eigen
Manfred Eigen skupił swą uwagę na cząsteczkach zdolnych do replikacji. Jego
eksperyment z replikazą RNA, pochodzącą z wirusa o nazwie Qbeta pokazał, że
replikowane przez nią cząsteczki RNA „walczą” o byt, a zmagania te zawsze
doprowadzają do wyselekcjonowania cząsteczki, która replikuje się najwydajniej w
środowisku, które stanowi określone stężenie soli i temperatura.
Eksperyment jest powtarzalny. Problemem jest fakt, że replikaza jest białkiem, które
miało przecież w ewolucji powstać później. Orgel wykazał jednak, że cząsteczki RNA
są zdolne do autoreplikacji. Trzeba im tylko dostarczyć rybonukleotydów i kationów
cynku.
J. Maynard Smith i E. Szathmary udowadniają, że przy założeniu, że szybkość
replikacji cząsteczek RNA na dwie wolne nici jest znacznie większa niż szybkość
dysocjacji podwójnej helisy RNA, powstałej w replikacji, możliwa jest stabilna
koegzystencja różnych cząstek RNA. Charakteryzuje je wtedy wzrost paraboliczny.
Liczy się nie tylko szybkość produkcji kopii, ale także szybkość oddysocjowywania
wolnych, pojedynczych nici do dalszej syntezy.
Wzrost opisuje równanie: dA/dt = kAp , gdzie p<1. W takim przypadku cząsteczki
RNA nie „wygryzają się” wzajemnie w taki sposób, że zostanie tylko jedna.
Wzrost, który zależy tylko od szybkości produkcji kopii opisywany wzorem:
dA/dt = kAp, (p=1) to wzrost ekspotencjalny charakterystyczny dla teoretycznego,
nieograniczonego wzrostu kolonii komórek. Tam czynnika dysocjacji nie ma, bo one
nie są ze sobą „sklejone” wiązaniami chemicznymi.
Cząsteczki RNA potrafią mieć własności katalityczne. Może więc potrafią wzajemnie
wspomagać się w replikacji ? Myśl ta naprowadziła Manfreda Eigena na ideę
hipercykli (zob. rys.4).
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Rys.4. Schemat hipercyklu.
System RNA wspierających się w kopiowaniu, jest stabilny i samopodtrzymujący się.
Żadna pojedyncza cząsteczka nie jest w stanie zdominować reszty. W interesie każdej
leży kooperacja.
Tutaj przyrost stężenia danej cząstki RNA będzie zależał „silniej” niż tylko od jej
stężenia, bo będzie ona w swym kopiowaniu wspomagana.
Czyli dA/dt = kAp, p>1. Jest to tzw. wzrost hiperboliczny.
Wygrana hipercyklu zależy nie tylko od szybkości replikacji, ale także od
początkowego stężenia jego składowych.
Dwóch naukowców z USA N. Hud i F. Anet wysunęło ostatnio hipotezę mówiącą, że
replikacja RNA musiała być wpierana przez związki porfirynopodobne, które
interkalowały między zasady RNA, usztywniały je i przyciągały i stabilizowały
zasady komplementarne. Hipoteza wyciągnięta była na podstawie danych
empirycznych, które nie potwierdzały satysfakcjonująco zdolności replikacji RNA
pod nieobecność enzymów białkowych. Być może tutaj biorą swój początek
porfiryny, występujące we współczesnych organizmach.
Jak długie mogły być pierwotne łańcuchy RNA? Autokataliza przeprowadzana jest z
błędem około 1 nukleotyd/20. To znacznie za dużo. Z udziałem enzymów białkowych
margines błędu wynosi tylko 1/1000. A więc należy przypuszczać, że replikacja
wspomagana przez mniej specyficzne rybozymy miała margines błędu 1/100-200 i
cząsteczki replikowane mogły mieć długości tego rzędu co dzisiejsze tRNA: 100 do
200 nukleotydów.
Po replikacji powstaje podwójna helisa RNA. Bardzo prawdopodobne, że procesy
syntezy i dysocjacji były ponad 3,5 mld lat temu związane z cyklami dnia i nocy. W
dzień temperatura wzrastała, dostarczając energii do rozerwania wiązań w zasadach
komplementarnych (→dysocjacja). W nocy, gdy było zimniej, następowała
autoreplikacja lub replikacja cząstek RNA. Oto odpowiedź na problem 5.
d) Detektyw Maynard Smith
John Maynard Smith utrzymuje, że kwasy nukleinowe, niosące już ze sobą
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informację genetyczną, pierwotnie składały się tylko z nukleotydów guaninowych - G
i cytydynowych - C. Działo się tak dlatego, że replikacja cząsteczek RNA,
składającego się tylko z tych nukleotydów cechuje się największą dokładnością, czyli
najmniejszą liczbą błędów. Nieprzypadkowo więc w kodzie genetycznym dwa
aminokwasy powstające w największych ilościach w doświadczeniu Millera
reprezentowane są przez kodony: GGC, GGG (glicyna) i GCG, GCC (alanina).
Smith założył że pierwotny aparat translacji nie był na tyle dokładny, by rozpoznać
start właściwej ramki odczytu. Tak więc, aby zapobiec wytwarzaniu, w dwóch
przypadkach na trzy, peptydów nonsensownych kod mógł opierać się najpierw tylko
na dwóch kodonach: GGC i GCC.
Ułóżmy z nich dowolną sekwencję:

Antykodony na odpowiednich tRNA pasujące do kodonów powyżej to: 5’ GCC 3’ i 5’
GGC 3’. Przypatrując się ich sekwencji, można zauważyć ciekawą rzecz. Sekwencje
antkodonowe są takie, jak sekwencje kodonów! Pierwotne mRNA i tRNA mogły więc
ewoluować wspólnie od jakichś cząsteczek RNA, mających tylko 2 kodony, z których
część wyspecjalizowała się w niesieniu informacji, a część w jej tłumaczeniu na język
aminokwasów! Antykodony te będą parować do kodonów tylko w jednej ramce
odczytu. Odczyt w ramce pierwszej na dole w rysunku powyżej zaczyna się zawsze od
środkowego nukleotydu (C lub G) i kończy na G. Daje więc kodony GCG i CCG.
Odczyt w ramce drugiej na dole zaczyna się zawsze od C i kończy na C lub G. Daje
kodony CGG i CGC. Z wszystkimi czterema kodonami antykodony nie będą więc
parować.
Ponadto, podczas replikacji powyższej sekwencji, na nici komplementarnej też
powstaną kodony o rozpoznawalnym motywie 5’ G*C 3’:

Druga nić mogła więc również służyć do kodowania jakiegoś polipeptydu, czego w
przypadku DNA zazwyczaj nie obserwujemy.
Jeśli jeszcze założymy, że pierwotne nici miały symetrie środkową, czyli były tzw.
palindromami i ich zakodowana sekwencja nukleotydowa była taka sama czytając od
strony 5’ i 3’, np.:
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5’ GGC GCC GGC GCC 3’
3’ CCG CGG CCG CGG 5’
to zauważmy, że nić po replikacji jest identyczna z nicią matrycową, a nie
komplementarna. Zauważmy różnicę: nić komplementarna do sekwencji
przykładowej i przypadkowo napisanej: 5’GCC TTG CCC ATG 3’ to 5’CAT GGC
CAA GGC 3’ i nie jest nawet do matrycowej podobna.
Podczas replikacji palindromu otrzymujemy więc 2 nici niosące taką samą
informację, a w czasach gdy same nici były „kwaziorganizmami” miało to ogromne
znaczenie ewolucyjne. Najpierwotniejsze nici RNA mogły być więc palindromowymi
sekwencjami złożonymi tylko z trójek GGC i GCC.
Najczęściej występujące mutacje to tranzycje G → A oraz C → U. Jeśli cząsteczki
RNA mutowały z założeniem silnej presji selekcyjnej na zachowanie korzystnych
przy replikacji flanek G*C to powstawały dwa następne kodony: GUC i GAC.
Również nieprzypadkowo kodują one dziś odpowiednio: walinę i kwas asparaginowy
- następne po glicynie i alaninie, powstające w największych ilościach aminokwasy z
doświadczenia Millera. To wszystko układa się w pewną całość ! I stanowi w miarę
satysfakcjonującą odpowiedź na problem 6.
e) Detektyw Di Giulio
Cząsteczki transferowego RNA (tRNA) biorą udział w biosyntezie białek na matrycy
mRNA. Cały proces wspomagają, stabilizują i czynią precyzyjnym rybosomy –
składniki komórek zbudowane z białek i rRNA. Tak jest teraz.
A jak było kiedyś ? Cząstki tRNA liczą od 75-85 zasad. Jest to niewątpliwie cecha
dość pierwotna, gdyż RNA nie mogły być zbyt długie, bo zbierałyby zbyt dużo
mutacji. Przyjrzyjmy się więc tym cząsteczkom bliżej. Oto uproszczony schemat
typowego tRNA:

Włoski biolog teoretyk – Massimo di Giulio w swoich kilku znakomitych pracach
ogłaszanych na łamach „Journal of Theoretical Biology”: 159 (1992), 171 (1994), 177
(1995), 187 (1997), 191 (1998) przyjrzał się bliżej cząsteczkom tRNA.
Przetestowana została przez niego hipoteza bezpośredniego podwojenia, jako drogi
powstania cząstek tRNA. Spójrzmy na rysunek:
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Hipoteza zaproponowana przez Hopfielda zakładała, że współczesne cząstki tRNA
powstały w wyniku złożenia się 2 krótkich czątek typu hairpin (spinka do włosów).
Były one stabilne, bo potrafiły zginać się w pół i parować same siebie.
Di Giulio postanowił przetestować tę hipotezę. Skoro dzisiaj tRNA powstały z 2
identycznych cząstek hairpin, to ta identyczność musi mieć jakieś ślady w
dzisiejszych tRNA, bo one wolno ewoluują. Przykłady sekwencji, które powinny
wykazywać podobieństwa zaznaczyłem kolorem na rysunku powyżej.
Hipoteza została przetestowana na bogatym zestawie danych i za pomocą metod
statystycznych. Okazało się, że z bardzo wysokim prawdopodobieństwem
podobieństwo to nie jest przypadkowe i wskazuje na bezpośrednie podwojenie.
M. Di Giulio wysunął również hipotezę mówiącą, że początkowo cząsteczki typu
hairpin reagowały z aminokwasami, które stanowiły pierwsze koenzymy dla nich
jako dla rybozymów w świecie bezbiałkowym. Dwie cząstki hairpin, „naładowane”
różnymi aminokwasami mogły parować ze sobą jak przy utworzeniu tRNA.

Z czasem powstawały coraz dłuższe łańcuchy polipeptydowe, podłączone do RNA
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(pierwsze rybonukleoproteiny). Niewykluczone, że już cząsteczki typu hairpin
rozpoznawały kodony na prymitywnych mRNA za pomocą „preantykodonów” na
swych zagięciach. Z czasem powstawały pełne tRNA. Zauważmy że pętli antykodonu
odpowiada 3’koniec. Możliwe więc, że prymitywne enzymy, przypisujące aminokwas
do RNA, nie rozpoznawały odległego antykodonu, lecz identyczną sekwencję na 3’
końcu – czyli tam gdzie aminokwas podczepiany jest do dziś, choć dzisiaj
rozpoznawany antykodon jest odległy, a identyczność z 3’ końcem zatarł czas. Proces
prymitywnej translacji musiał być stabilizowany, ale początkowo nie przez białka, ale
przez zlepek wielu RNA, stanowiących centrum organizujące, które katalizowało
powstanie wiązań peptydowych i stabilizowało wiązanie tRNA do mRNA. Francis
Crick – współodkrywca struktury DNA powiedział kiedyś, że prymitywny aparat
translacyjny (prarybosom) musiał opierać się tylko na RNA (rRNA). I trudno się z
tym nie zgodzić, nie tylko wskutek wywodów logicznych (białek na początku być nie
mogło, bo najpierw trzeba było je wytworzyć), ale także empirycznie - badając
współczesne rybosomy. Tylko RNA pełni w nich funkcje katalityczne, a białka całość
stabilizują i zwiększają wydajność translacji.
Oto w miarę satysfakcjonujące rozwiązanie problemu 8.
f) Detektyw Wong
J. Tzei-Fei Wong ogłosił swoją teorię ewolucji kodu genetycznego, tzw. teorię
koewolucyjną w 1975 roku w swojej znakomitej pracy, którą warto tu zacytować.
WONG TZEI-FEI J. A coevolution theory of the genetic code. Proceedings of the
National Academy of Sciences of the USA (1975) 72(5), 1909-1912.
Artykuł jest krótki, ale esencjonalny i treściwy, więc z pewnością warto doń dotrzeć.
Wong roztacza tam swoją hipotezę odnośnie przypisywania trójek kodonów danym
aminokwasom. Przed nim postulowano również teorię stereochemiczną (jest związek
między kodonem, a aminokwasem w rodzaju ich dopasowania przestrzennego).
Teoria ta nie zdobyła jednak silnego poparcia w faktach.
W latach sześćdziesiątych XX wieku Francis Crick wysunął hipotezę mówiącą, że
każdy kodon przypisany jest każdemu z 20 aminokwasów (+ kodony STOP) tak jak
przypadek zdarzył i nie ma tu żadnej regularności. Taki przypadkowy kod utrwalił
się i dlatego idea Cricka została nazwana Hipotezą Zamrożonego Przypadku.
Zamrożony przypadek (ang. frozen accident) to idea warta wyjaśnienia. Wyobraźmy
sobie osiedle budowane 30 lat temu. Przed zbudowaniem bloku były do wyboru cegły
i płyty betonowe. Zostały wybrane płyty betonowe i teraz po 30 latach nikt już tych
płyt cegłami nie zastąpi. Trzebaby wyburzać całe osiedle, a to nie jest realne.
Podobnie z kodem genetycznym w komórkach. Wybrane zostało przypadkowe
przypisanie aminokwasów kodonom i teraz jest to wybór nie do odwrócenia (choć
tylko przypadkowy).
Z hipotezą tą nie zgodził się J. Tzei-Fei Wong, zauważając ciekawe prawidłowości w
kodonach aminokwasów i ich ścieżkach metabolicznych (rys.5).
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Rys.5 Schemat zależności pomiędzy ścieżkami metabolicznymi aminokwasów, a
płynnymi, ciągłymi przejściami pomiędzy ich kodonami.
Na początku były kodony GGC (glicyny) i GCC (alaniny). Potem doszły kodony
kwasu asparaginowego (GAC) i waliny (GUC). Należy pamiętać, że pary AU tworzą
tylko dwa wiązania, a pary GC – trzy. Powstanie RNA niosących uracyl (U) i adeninę
(A) mogło ułatwiać dysocjację podwójnej helisy RNA po replikacji w celu przejścia
następnego cyklu replikacji. Takich cząstek było z czasem zapewne więcej.
Z czasem powstawały kodony dla treoniny, seryny, izoleucyny, leucyny i kwasu
glutaminowego. Kodony stop były najprawdopodobniej 4: UAA, UAG, UGA, UGG.
Tylko jeden kodon - UGG z czasem został „przypisany” tryptofanowi i jest to teraz
najrzadziej występujący aminokwas w białkach.
Strzałki na powyższym rysunku wskazują na kierunki i kolejności przemian
biochemicznych aminokwasów. Niesłychanie wyraźna i zdumiewająca jest
regularność typu: im bliżej inny aminokwas znajduje się danego aminokwasu, tym
jego kodon wymaga mniej zmian, aby przejść w kodon danego sąsiada szlaku
metabolicznego. To tak jakby za każdym razem, gdy powstawała nowa ścieżka
metaboliczna (dzięki istnieniu rybozymów wspomaganych kofaktorami
aminokwasowymi), prowadząca do powstania aminokwasu, przypisany zostaje mu
kodon różniący się tylko jedną mutacją względem kodonu prekursora.
I tak prawie na pewno było. I tak prawie na pewno powstawał kod genetyczny.
Zauważmy również, że tak powstający kod genetyczny jest „bezpieczniejszy”.
Aminokwas sąsiadujący w ścieżce metabolicznej jest z dużym prawdopodobieństwem
podobny do prekursora właściwościami chemicznymi. A więc wiele mutacji
punktowych ma szansę wprowadzić do zmutowanego białka aminokwas podobny, a
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nie skrajnie odmienny, co zmniejsza ryzyko konsekwencji takich mutacji. Oto
rozwiązanie problemu 9.
SAMOORGANIZACJA MATERII
Praca detektywów była ciężka, a wyniki które uzyskali - ważne. Była to jednak
głównie próba odpowiedzenia na pytanie: jak powstały najważniejsze składniki
obecnych żywych komórek i jaka była ich kolejność pojawiania się na ewolucyjnej
scenie ? Istnieją jednak jeszcze inne, bardzo ważne kwestie: jak organizowały się te
składniki by utworzyć prakomórkę ? Jaka była kolejność integracji metabolizmu,
błony komórkowej i informacji genetycznej ?
Tibor Ganti w swej książce: „Podstawy życia” przedstawił abstrakcyjny model
minimalnego systemu żywego. Nazwa: minimalny pochodzi stąd, że do tego, aby
system wykazywał nową cechę - życie potrzebne są wszystkie jego składniki. Brak
jakiegokolwiek z nich oznacza śmierć.
Ganti nazwał ów system chemotonem. Nie musiał on w rzeczywistości istnieć, ale
spełnia już wszystkie kryteria życia przyjęte przez autora. I spróbujmy teraz oprzeć
się na tym pomyśle i spróbować dopasować go do danych, z którymi zapoznaliśmy
się.
Zanim jednak do tego przystąpimy spójrzmy na konkretne dane z dziedziny
biochemii, które będą nam w tym pomocne.
U roślin i mikroorganizmów występuje specyficzny cykl przemian biochemicznych,
zwany cyklem glioksalowym. Pozwala on im na syntetyzowanie cukrów z tłuszczów.
Jest on szczególnie istotny dla roślin oleistych takich jak soja, rzepak, słonecznik. Ich
nasiona zawierają tłuszcz jako materiał zapasowy. Rozwijający się zarodek
potrzebuje również cukrów, które uzyskuje właśnie przez przemianę tłuszczów w
tym cyklu. Zwierzęta, w tym także ludzie, nie mają tej zdolności. Potrafią
przeprowadzać tylko reakcję odwrotną: cukier → tłuszcz. Wiedzą o tym doskonale
amatorzy różnych łakoci.

Rys.6. Schemat cyklu glioksalowego. Strzałka oznacza reakcję katalizowaną przez
określony enzym.
Ci z nich, którzy nie chcą pogodzić się z powiedzeniem: „ Cierp ciało jeśliś chciało”
muszą starać się spalić pewien nadmiar tkanki tłuszczowej (na pewno nie taki
wielki...). Wymaga to wysiłku fizycznego i z pewnością nie robi się wtedy nikomu

Strona 116 z 184

słodko na duszy właśnie dlatego, że tłuszcz może u człowieka zamienić się tylko w
CO2 i H2O (pocimy się), a nie na przykład - we fruktozę.
Powyższy cykl reakcji możemy traktować jako katalizator, czyli związek chemiczny
lub ich grupę, które pomagają w zajściu reakcji, lecz same w jej wyniku się nie
zmieniają. Widzimy że po przejściu substratu - acetylokoenzymu A w główny
produkt - bursztynian cykl powraca do punktu wyjścia. Koło się zamyka.
Reakcja jest zbyt złożona, aby przeprowadzić ją za pomocą jednego enzymu, stąd
cały ich zespół uzupełniony jeszcze o organiczne związki niskocząsteczkowe. Gdyby
był to ciąg, a nie cykl reakcji, mógłby również katalizować złożone przemiany, lecz
nie byłoby możliwości powrotu do stanu początkowego (zob.rys. 7).
Tak naprawdę nie byłby to więc katalizator (te nie zmieniają się wskutek reakcji,
których przebieg ułatwiają). Komórka stosująca ciąg musiałaby dostarczać nie tylko
substratu S, lecz także związku X. Otrzymywałaby również produkt uboczny K,
który musiałaby usuwać. W cyklu na rysunku 7 związek X regeneruje się ze związku
K.

Rys.7. Porównanie cyklu i ciągu przemian.
Załóżmy teraz, że jednym z produktów P w cyklu przemian jest związek X.
Mielibyśmy wtedy właśnie taką sytuację jak w cyklu glioksalowym. Schematycznie
przedstawia ją rys. 8. W tym szczególnym przypadku związkiem X jest jabłczan.

Rys.8. Schemat cyklu przemian zdolnego do powielania samego siebie.
Cykl po jednej rundzie wytwarza jedną cząsteczkę jabłczanu zużywając 2 cząsteczki
substratu - acetylokoenzymu A (AcCoA). Powstały jabłczan może zainicjować
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kolejną przemianę z zaangażowaniem dwóch AcCoA i znów wytworzyć dodatkową
cząsteczkę jabłczanu, itd.
Ogólnie więc: w n cyklach 2n cząsteczek AcCoA wytwarza n nowych cząsteczek
jabłczanu, które mogą zapoczątkować n kolejnych cykli z pochłonięciem 2n AcCoA.
Czyli, im więcej AcCoA zostaje pochłonięte, tym więcej powstanie cząsteczek do jego
dalszego pochłonięcia. Zjawisko, dzięki któremu jakiś proces ma zdolność do
nasilania własnego przebiegu nazywamy sprzężeniem zwrotnym dodatnim.
Nie może on jednak trwać w nieskończoność. Liczba dostępnych AcCoA jest przecież
ograniczona i zależy od natężenia rozpadu kwasów tłuszczowych, którego
acetylokoenzym jest końcowym produktem.
Postarajmy się teraz dopasować cykl pentozofosforanów do schematu chemotonu.

Schemat chemotonu
Oto jego zapis sumaryczny: 6 glukoz + 12 NADP → 12 NADPH 2 + 5 glukoz + 6CO2
Substrat X to glukoza, produkt Y to CO2 i NADPH2. Jednym ze związków
pośrednich tej reakcji jest rybozo-5fosforan, monomer kwasu polifosforybozowego,
czyli V.
Nie jest to co prawda produkt, lecz nie jest również powiedziane, że w komórce, w
której pracuje wiele cykli, wszystkie muszą się zamykać. W terminologii
biochemicznej mówi się, że cykle mogą pracować w różnych trybach operacyjnych.
Część z nich może dostarczać związków potrzebnych komórce nawet jeśli są one
częścią cyklu ! (zob. rys.9). Związki te nie mogą tylko zostać wyczerpane całkowicie,
gdyż wtedy wszystkie cykle załamałyby się. Zauważmy jednak, że cykl
pentozofosforanów nie ma zdolności autoreplikowania się. Liczba glukoz zmniejsza
się po przebiegu reakcji, zamiast zwiększać się.
Problemem pozostaje również istnienie związku symbolizowanego przez T.
Współcześnie błona komórkowa budowana jest głównie przez fosfolipidy, których
synteza jest skomplikowana i nie ma nic bezpośrednio wspólnego z cyklem
pentozofosforanów. Jak jednak pamiętamy, koacerwaty tworzone były m.in. z
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polisacharydów, więc być może jakieś polimery cukrów uczestniczących w tym cyklu
wchodziły w skład pierwotnej plazmalemmy.

Rys.9. Dwa tryby operacyjne cyklu chemicznego.
1. Schemat klasycznego cyklu.
2. Schemat cyklu, którego jeden ze składników pełni rolę produktu. Cykl zamienia się w
ciąg i może istnieć w zależności od dostaw związku A4 ,A3 ,A1 ,A2.
Wiemy, że cykl pentoz występuje w całym świecie ożywionym. Dane te i częściowe
dopasowanie do schematu chemotonu sugerują, że pierwotny cykl metaboliczny mógł
być podobny do cyklu pentoz. Dostawa cukrów do reakcji była łatwa, bo powstawały
one obficie w reakcji formozowej (problem 3).
Potem cykl ten opłaszczył się otoczką polisacharydową, a dalej mógł powstać polimer
informacyjny (kwas polifosforybozowy z rysunku 3 lub nawet łańcuch złożony z
samych ryboz), służący pierwotnie jako materiał zapasowy. Pierwotny metabolizm
był początkowo prawie na pewno oparty na cukrach, z czasem wytworzyła się błona
komórkowa, a dalej polimer informacyjny.
Możliwe, że po powstaniu błon lipidowych rozwinęła się chemosynteza, czyli synteza
związków potrzebnych organizmowi z udziałem energii zawartych w
wysokoenergetycznych związkach nieorganicznych, takich jak metan lub
siarkowodór. Związki te łatwo przechodzą przez błony lipidowe. Chemosynteza nie
mogła powstać od razu, bo wymaga skomplikowanego zestawu enzymów.
Przypuszczalnie najpierw prakomórki bazowały na cukrach, łatwo powstających w
środowisku zewnętrznym z formaldehydu, i mogących w izolowanych zbiornikach
osiągnąć duże stężenia.
PODZIAŁ KOMÓRKI
a) Podział genetycznie niekontrolowany (część twórcza)
Z zasad geometrii wiemy, że powierzchnia (S) jest proporcjonalna i wzrasta
proporcjonalnie do kwadratu wymiarów liniowych (a). Objętość (V) natomiast jest w
taki sposób powiązana z sześcianem wymiarów liniowych. Kiedy zwiększymy
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dwukrotnie długość boku kwadratu, jego powierzchnia wzrośnie 22 = 4 razy.
Podwojenie długości boków sześcianu sprawi, że jego objętość wzrośnie 2 3 = 8 razy.
Możemy więc napisać:
S ~ a2 , V ~ a3
W jakiej relacji pozostają jednak S i V ? Przekształćmy powyższe wzory:
a ~ V1/3 → S ~ V2/3
Interesujące będzie zbadanie jak ze wzrostem objętości zmienia się stosunek: S/V.
Podzielmy wzór:
S ~ V2/3 przez V
S/V ~ V-1/3 → S/V = m V-1/3 , m - wsp. proporcjonalności
Jedną z takich funkcji przedstawia wykres 1:

Wykres 1. Funkcja S/V = m V -1/3 dla m = 1.
Jest to funkcja malejąca. Wraz ze wzrostem argumentu V maleje wartość S/V.
Kiedy komórka (którą przedstawimy abstrakcyjnie za pomocą kuli) dzieli się, to
powstają dwie komórki potomne o objętości v = 0,5 V.
Wzory na ich objętość wyglądają następująco:
V = 4/3 π R3 komórka macierzysta
v = 4/3 π r3 komórka potomna
Można łatwo obliczyć, że promienie tych kul pozostają w relacji: R = r 2 1/3.
Jak wynika z wykresu 1, wraz ze wzrostem objętości maleje stosunek powierzchni do
objętości, z czego wynika, że powierzchnia rośnie wolniej niż objętość.
Komórka, mająca 2 razy większą objętość, nie będzie miała 2 razy większej
powierzchni. Wzory naszych komórek na powierzchnię wyglądają następująco:
P = 4 π R2 = 4 π (r 21/3 )2 = 4 π r2 22/3
p = 4 π r2 komórka potomna

komórka macierzysta
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Można zauważyć, że P < 2p, bo 22/3 < 2
Zróbmy teraz realne założenie, że prymitywny składnik błony komórkowej T
produkowany jest w cytoplazmie, całą objętością komórki. Z tego wniosek, że
powierzchnia chemotonu będzie wzrastać proporcjonalnie do jego objętości według
wzoru:
S ~ V, S = kV, k - wsp. proporcjonalności
Powierzchnia chemotonu ma konkretną postać:
Sch = k 4/3 π R3
Sch = k 4/3 π R3 = k 4/3 π r3 (21/3)3 = 2 k 4/3 π r3
Postawmy teraz warunek podziału: Sch = 2p, czyli:
2 k 4/3 π r3 = 8 π r2 → r = 3/k , R = 3/k 21/3
Gdy prakomórka osiągnie promień R równy 3/k 21/3, będzie miała 2 razy większą
objętość i 2 razy więcej materiału na powierzchnię, niż komórka potomna. Proces
podziału będzie więc wtedy możliwy. I nigdzie nie musi być zapisywany !
b) Rozdział materiału genetycznego
Załóżmy że na początku istnieją tylko 4 rodzaje cząstek RNA i są one dla komórki
niezbędne. Niekoniecznie replikują się one w tym samym tempie. Komórka dzieli się i
są one losowo rozdzielane do komórek potomnych. Jakie są tu zagrożenia? Liczba
kopii RNA, będących niezależnymi cząsteczkami nie jest zsynchronizowana. Niektóre
mogą dzielić się szybciej – inne wyraźnie wolniej. Poza tym z przyczyn czysto
losowych komórka potomna może nie otrzymać wszystkich czterech rodzajów
cząstek.
Problemy te rozwiązuje związanie ze sobą wszystkich czterech cząstek na jedną,
czterogenową nić. Wtedy to na pewno wszystkie cztery geny trafią do komórki
potomnej i będą replikowane wolniej (są na dłuższej cząstce), ale w takiej samej
liczbie kopii. Te korzyści zwyciężyły (problem 10). I dlatego powstały chromosomy –
długie nici DNA z zapisanymi w nich sekwencjami wielu genów.
EWOLUCJA EGZONÓW I INTRONÓW
Introny dzielące sekwencje genów na kawałki, występują powszechnie u Eucaryota.
W przypadku Procaryota mają je tylko archebakterie.
Istnieją dwie hipotezy, wyjaśniające istnienie przerywanych genów u Eucaryota:
1. Wspólny przodek Eucaryota i Procaryota miał już geny nieciągłe. Wszystkie
organizmy prokariotyczne utraciły introny w wyniku presji selekcyjnej na
minimalizację zbędnej informacji.
2. Wspólny przodek Eucaryota i Procaryota miał geny ciągłe. Eucaryota nabyły
sekwencji intronowych w wyniku insercji.
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Hipotezy powyższe nie wykluczają się całkowicie. Można przecież wyobrazić sobie, że
wspólny przodek eukariontów i prokariontów posiadał introny, które następnie
zostały przez wszystkie bakterie i sinice utracone, natomiast Eucaryota zyskiwały
dodatkowe kolejne introny przez insercje.
Właśnie ta synteza dwóch powyższych hipotez wydaje się najlepiej potwierdzać w
rzeczywistości, gdyż istnieją doniesienia o sporadycznej obecności u eukariontów
intronów pochodzenia insercyjnego. Jest to jednak zjawisko rzadkie i specyficzne dla
pojedynczych gatunków. Możemy zatem wnioskować, że jest ono wtórną nakładką na
introny dziedziczone po przodkach, istniejące w pierwotnych genach, podobnie jak
obecność u kilku gatunków nietypowych kodonów jest nakładką na uniwersalny kod
genetyczny.
Pozostaje nam jeszcze wyjaśnić przyczynę silnej presji selekcyjnej na redukcję
intronów w ewolucji Procaryota. Przedtem jednak zapoznajmy się z definicją 2
ogólnie wyodrębnianych strategii przetrwania organizmów:
1. Strategia r - Prawdopodobieństwo przeżycia dla pojedynczego potomka niewielkie.
Organizm wydaje dużą liczbę potomstwa, aby przeżył niewielki jego procent.
2. Strategia K - Prawdopodobieństwo przeżycia pojedynczego potomka duże ze
względu na opiekę rodzicielską. Organizm wydaje niewielką liczbę potomstwa i
przeżywa duży jego procent.
Powyższe przypadki są oczywiście skrajne. Gatunki w przyrodzie realizują z reguły
strategie pośrednie. Procaryota są jednak bardzo blisko strategii r, Eucaryota
natomiast stosują strategie różne w zależności od gatunku z podkreśleniem, że duże
wyspecjalizowane organizmy z tej grupy (np. ptaki, ssaki) stosują strategię K. Trzeba
tu też nadmienić, że od pojęć strategii r i K ze względu na ich skrajność ostatnimi
czasy odchodzi się.
Istnieje związek pomiędzy strategią r u bakterii i sinic, a brakiem w ich genach
intronów. W ewolucji wygrały bowiem te z nich, które były w stanie wydać
największą liczbę potomstwa. U prokariontów rozmnażanie odbywa się przez podział
komórki. Duża liczba podziałów w jednostce czasu znaczyła więc dużą liczbę
potomków. Zanim komórka się podzieli, musi zreplikować cały swój materiał
genetyczny, a żeby zrobić to jak najszybciej, musi on być jak najkrótszy. Dlatego
genomy prokariotycznych zawierają informacje na temat, pozbawione wszelkich
wtrętów. Organizmy z takimi oszczędnymi genomami rozprzestrzeniają się
najszybciej dominując i wypierając pozostałe. Zmienność jest ważna, aby istniała
możliwość przetrwania niektórych komórek, gdy zmienia się środowisko. Jej źródłem
u Procaryota są przede wszystkim mutacje.
Źródłem zmienności u Eukaryota są natomiast głównie rekombinacje, czyli tworzenie
nowych zestawień istniejących już alleli lub tworzących je egzonów.
Spójrzmy na proces rekombinacji, który odbywa się wewnątrz jakichś 2 alleli:
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Obecność intronów zapewnia tu:
1. Zwiększone prawdopodobieństwo rekombinacji między egzonami, bo wymiana
egzonów nastąpi zawsze przy przerwaniu jakiegokolwiek z wielu wiązań w intronie
oddzielającym je.
2. Brak wymogu precyzji przy rekombinacji. W części 1 powyższego rysunku istnieje
nie 5 lecz aż 25 możliwości zajścia rekombinacji, gdyż może nastąpić przerwanie na
intronie wiązań nieodpowiadających sobie. Gdyby intron nie istniał (co obrazuje
sytuacja w części 2 rysunku) byłaby tylko jedna możliwość rekombinacji, musiałaby
więc ona być precyzyjna, by nie zniszczyć zapisu w egzonie, a jeśli taką by nie była –
spowodowałaby mutację.
W przypadku strategii K, ilość materiału genetycznego w komórce nie jest tak
istotna, gdyż tu nie liczy się krótki czas trwania pokolenia. Wręcz przeciwnie długość życia osobnika jest bardzo długa w porównaniu z okresem
międzypodziałowym u bakterii i sinic (np. u bakterii Escherichia coli - 20 minut).
Tu liczy się przystosowanie pojedynczych osobników, ponieważ prawdopodobieństwo
ich przeżycia musi być wysokie, skoro rodzi się ich niewiele. Tak więc ważna jest
możliwość tworzenia kombinacji nowych alleli, gdyż te mogą okazać się
plastyczniejsze („zawsze jakaś dostosuje się”).
W przypadku eukariontów z wyraźną strategią r, jakimi są np. jednokomórkowe
drożdże, obserwujemy znaczną redukcję sekwencji intronowych w ich genach.
REKONSTRUKCJA WYDARZEŃ
Po zaznajomieniu się z wynikami śledztwa, przedstawionymi przez wszystkich
detektywów, możemy pokusić się o próbę hipotetycznej rekonstrukcji wydarzeń:
1. Oceany przed 3,8 mld lat obfitowały w fosforany i formaldehyd. Podobnie mogło
być z formaldehydem spadającym do takich lądowych kałuż wraz z deszczem. Z
czasem formaldehyd kondensował z utworzeniem monosacharydów. One zaś mogły
wiązać grupy fosforanowe, by zamienić się w fosfocukry (reakcje katalizowane np.
przez piryt).
2. Fosfocukry formują prymitywne cykle, powstaje pierwszy cykl autoreplikujący się.
Reakcje zachodzą bardzo powoli, gdyż nie są katalizowane.
3. Powstaje otoczka komórkowa oparta na polisacharydach (?).
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4. Tworzą się pierwsze polimery informacyjne, oparte na kwasie
polifosforybozowym.
5. Do polimeru podłączone zostają reszty aminokwasów, produkowanych w
atmosferze z gazów redukujących, wskutek wyładowań atmosferycznych. Powstają
polimery o zdolnościach katalitycznych.
6. Polimery katalizują reakcje metaboliczne i dołączanie randomiczne HCHO, NH 3,
CO2 na innych polimerach, co prowadzi do powstania zasad azotowych i w
konsekwencji RNA.
7. Powstają pierwsze 100-200 nukleotydowe rybozymy, które mogą katalizować
reakcje metaboliczne, replikować się z udziałem interkalujących związków
porfirynowych i/lub dzięki wzajemnym wspieraniu się (hipercykle). Na początku w
ich skład wchodzi przypuszczalnie tylko guanina i cytozyna.
8. Powstają pierwsze cząstki tRNA, do których podłączają się stopniowo aminokwasy
(najpierw glicyna, alanina, walina, kwas asparaginowy). Następuje prymitywna
synteza białek na matrycy prymitywnego mRNA.
Skomplikowane kompleksy rybozymów zaczynają wspomagać biosyntezę białek.
Powstają pierwsze rybosomy.
9. Aminokwasy „tylko L” i cukry tylko „D” utrwalają się w przodkach obecnych
organizmów. Przypuszczalnie odpowiada za to wspomaganie reakcji, w których brały
udział te związki, przez powierzchnie faworyzujące aminokwasy L i cukry D. Nie
należy też lekceważyć teoretycznych rozważań fizyków, którzy mówią, że rozpad beta
jest w stanie zdestabilizować bardziej aminokwasy D niż L. Jak obliczono, do prawie
pewnej wygranej aminokwasów L w wyniku tego nieco selektywnego procesu,
potrzebne byłoby 15 000 lat. Hipotezę tę trudno więc przetestować w laboratorium
(problem 7).
10. W wyniku powstania białek, RNA zostaje zamieniony na stabilny, dwuniciowy
DNA. Następuje rozdział funkcji pomiędzy białka (enzymy, składniki budulcowe) i
DNA (zapis informacji genetycznej). Białka zaczynają odczytywać informację z DNA,
syntetyzując na podstawie jego sekwencji prymitywne mRNA. Powstaje
transkrypcja.
WYNIK: Organizm żywy, jednokomórkowy, uzyskujący energię ze źródeł
zewnętrznych, mający swoją błonę komórkową, materiał genetyczny, maszynerię
enzymatyczną, zdolność zapisu genetycznego i biosyntezy białek.
ZAKOŃCZENIE
Czy zauważył Czytelnik jak często w tym rozdziale pojawiły się pochodne wyrazu
„może”? Wywody są często mgliste, a cała ta rekonstrukcja jest jednym, wielkim
domniemaniem. Są to tylko próby odpowiedzi na postawione trudne biogenetyczne
problemy i propozycje rozwiązań. Niewielu rzeczy tutaj tak naprawdę jesteśmy
pewni. Ale samo postawienie problemów jest już osiągnięciem.
Tibor Ganti zbudował abstrakcyjny model systemu żywego. Można więc powiedzieć,
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że wyznaczył pewne ramy, granice zbioru życia. Nie uzyskujemy jednak od niego
konkretnych informacji o tym, jak skonstruować sztucznie komórkę żywą w
laboratorium, najlepiej identyczną z tą pierwotną, sprzed 3 mld lat. Co dokładnie i
kolejno robić ?
Mówiąc językiem detektywów, dzięki niemu wiemy tylko do jakiej grupy mógł
należeć „przestępca”.
Badając ślady, jakie pozostawił w obecnie istniejących komórkach (cykl pentoz
oparty na fosfocukrach, rybozymy, biosynteza puryn i pirymidyn, uniwersalny kod
genetyczny, te same kwasy nukleinowe RNA i DNA, jedność aminokwasów) możemy
starać się szkicować jego coraz bardziej szczegółowe portrety pamięciowe, a
właściwie „śladowe”.
To wszystko co możemy zrobić. Na zawsze nieznane pozostanie miejsce i czas
powstania życia, nigdy nie dowiemy się konkretnie jak wyglądała prakomórka, jaki
dokładnie miała metabolizm i materiał genetyczny. A zatem samego „przestępcy” nie
złapiemy już nigdy. Czy jednak musimy go znać...?
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11. Współpraca a pasożytnictwo
Pasożytnictwo to zjawisko, o którym mówimy wtedy, gdy jedna strona zyskuje
kosztem strat strony drugiej.
Współpraca (kooperacja) może być uważana za zjawisko przeciwstawne. Obydwie
strony zyskują na współpracy i to więcej niż wtedy, gdy działają osobno.
Aby dokładniej omówić powyższe zjawiska, różnice między nimi i przyczyny ich
istnienia w przyrodzie, musimy bliżej przyjrzeć się najbardziej popularnej i najlepiej
zbadanej grze w biologii teoretycznej (i także w ekonomii i socjologii). Jest to tzw.
dylemat więźnia (PD, ang. prisoner's dilemma).
Nazwa gry pochodzi od konkretnej sytuacji z życia wziętej: policja łapie dwóch
przestępców i aresztuje ich tymczasowo. Zostają oni umieszczeni w dwóch osobnych
pomieszczeniach i tam są przesłuchiwani. Każdy podejrzany ma do wyboru: albo
będzie "sypał" drugiego podejrzanego (grał strategię D), albo będzie milczał (grał
strategię C). Spójrzmy teraz na poniższą tabelę, zwaną fachowo macierzą wypłat:

Jeśli obydwaj gracze będą milczeć (CC), to możemy mówić o współpracy między
nimi. Nagroda za to jest taka, że będzie bardzo trudno postawić któremukolwiek z
nich zarzut. Jeśli obydwaj podejrzani będą się wzajemnie oskarżać i nie będą w ogóle
współpracować (DD), to podzielą się karą. Jeśli jeden będzie milczał, a drugi - sypał
(CD lub DC), to ten który sypał wyjdzie na wolność, a cała kara spadnie na tego,
który próbował być solidarny.
Analizując powyższą tabelę widzimy, że nagroda za współpracę jest wysoka i równa
dla obydwu stron (5), ale nie jest ona najwyższa. Istnieje jeszcze nagroda za
"sypanie" solidarnego kolegi, wynosząca 7. Jest ona zwana pokusą zdrady i związana
jest z wykorzystaniem strony, która nie zdradza i przez to ponosi największą stratę (2).
Jak myśli więzień umieszczony w osobnym pomieszczeniu i kalkulujący swój interes?
Jeśli zagram C, a druga strona zagra C, to dostanę 5. Natomiast, jeśli zagram D, a
druga strona zagra C, to dostanę 7, czyli więcej. Jeśli druga strona będzie grać D, to
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mnie znowu bardziej opłaca się grać D, bo 0 > -2. A więc kalkulujący więzień
stwierdzi, że zdecydowanie lepszą strategią jest D. Problem w tym, że drugi więzień
też kalkuluje i też zagra D. W konsekwencji doprowadza ich to do rozdania DD,
które jest tzw. równowagą tej gry, ale wcale nie jest dla nich rozwiązaniem
najlepszym, bo obopólnie lepsza byłaby współpraca (5 > 0). Jest to tzw. równowaga
nieoptymalna.
Dochodzimy tutaj do pewnego paradoksu:
OBYDWIE STRONY, KALKULUJĄC SWÓJ INTERES Z OSOBNA,
DOPROWADZAJĄ DO REZULTATU NIEKORZYSTNEGO DLA KAŻDEJ Z
NICH
Tego typu zjawiska pojawiają się wtedy, gdy strony nie umawiają się, lecz konkurują
ze sobą i próbują się nawzajem wykorzystać. Na przykład, podczas zimnej wojny,
strategia D oznaczała: zbroić się, a C - dogadać się pokojowo. Zbroiły się: Rosja i
USA i doprowadziły do sytuacji, w której żadna strona nie była bardziej bezpieczna,
ale każda musiała tracić dużo pieniędzy na budowę rakiet.
Drugim przykładem są konkurujące ze sobą firmy na wolnym rynku. Strategia D
oznacza obniżanie ceny swego produktu celem pokonania produktu firmy
konkurującej. Jeśli jednak obydwie firmy to zrobią, to sprzedaż im nie wzrośnie, a
wskutek niższych cen, będą one miały mniejsze zyski. A mniejsze zyski to cięcia
kosztów, zwalnianie pracowników i rosnące bezrobocie. Zatem, walka cenowa jest
dobra dla klientów, ale szkodzi pracownikom. A klienci to w większości pracownicy...
Jest to wielki problem gospodarki wolnorynkowej.
Równowaga nieoptymalna pojawia się także wtedy, gdy każda strona zagrywa D nie
dlatego, że konkuruje i brzydzi się współpracą, ale dlatego, że boi się wykorzystania.
W relacjach damsko-męskich może się to stać przyczyną braku bliższej zażyłości
mimo, że strony uważają się nawzajem za atrakcyjne.
Wniosek z gry - dylematu więźnia jest tak pesymistyczny, że w przyrodzie nie
powinniśmy obserwować żadnych przejawów współpracy. A jednak zdarza się ona
nawet wśród organizmów niespokrewnionych. Dzieje się tak wtedy, gdy współpraca
jest niezbędna do przetrwania, lub wtedy, gdy strony zmieniają swoją strategię,
wskutek tego, że "pierwsze rozdanie" do niczego korzystnego nie doprowadziło. Jest
przecież możliwe, by osobniki spotykały się nie tylko raz (szczególnie u gatunków
społecznych).
W naturze można także zaobserwować przypadki wykorzystywania jednych
organizmów przez inne. Takie przypadki niedawania i brania to tzw. pasożytnictwo.
Istnieje ono albo dlatego, że w ewolucji organizmu-dawcy (grającego C) nie powstały
jeszcze mechanizmy radzące sobie z wykorzystywaniem przez pasożyta (grającego D)
albo dlatego, że pasożyt potrafi skutecznie roznieść swe potomstwo na inne osobniki,
zanim zostanie pokonany ("ukarany") przez żywiciela.
Współpraca jest wysoko ceniona przez ludzi ze zmysłem etycznym, dla których może
ona trwać stabilnie wskutek dotrzymywanej umowy. Natomiast, wykorzystywanie
jednych ludzi przez innych jest zwykle postrzegane jako niemoralne. Poza tym,
współpraca ma duże znaczenie praktyczne, gdyż kooperatorzy mają dzięki niej czyste
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sumienia, a konflikty między nimi są zredukowane.
Przyszłość należy do społeczeństw, w których korzyści odnoszą wszyscy ludzie, a nie
tylko drobne grupy ludzi kosztem wyzyskiwanej reszty.
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12. Cechy kobiece a teoria ewolucji
WSTĘP
W ewolucji mamy do czynienia z organizmami żywymi, które są układami
skomplikowanymi. Wskutek tego, prawidłowości, jakie dostrzegamy w świecie
biologii, nie są "jak od żyletki", ale mają charakter niestuprocentowych reguł. Gdy
mówimy o cechach kobiecych, to myślimy o cechach typowych dla większości kobiet
w populacji, ale nie dla wszystkich z nich. Nie oznacza to, że nie możemy znaleźć
kobiet nie pasujących do podanych poniżej schematów. Nie oznacza również tego, że
danej kombinacji cech kobiecych nie możemy zaobserwować u mężczyzn. Są to
jednak zdarzenia rzadsze.
Niewątpliwie, prawidłowości (statystyczne tendencje), w postaci różnic między
populacjami żeńskimi i męskimi są wyraźnie dostrzegalne i są równie oczywiste w
kwestiach budowy anatomicznej i morfologicznej, co w cechach psychicznych, czy
ogólniej: mózgowych.
KOBIETA W NATURZE
Gatunek człowieka myślącego – kromaniończyka, do którego się zaliczamy, ma około
200 000 lat. Powstał on prawdopodobnie z postępowej linii człowieka
wyprostowanego – Homo erectus jako mała, bez wątpienia afrykańska populacja.
W zakresie 150 000 – 100 000 lat temu niektóre populacje Homo sapiens
wywędrowały z Afryki, aby z czasem zająć Azję, Europę, Australię i na końcu
Amerykę Północną i Południową. Naturalne populacje kromaniończyka to
kilkudziesięcioosobowe grupy łowiecko-zbierackie z wyraźnym podziałem pracy
pomiędzy mężczyzn i kobiety. Mężczyzna to myśliwy, kobieta – zbieraczka. Zbierała
ona jagody i inne owoce, grzyby, nasiona, korzenie, bulwy oraz opiekowała się
domostwem i dziećmi.
Dopiero później w swojej ewolucji kromaniończyk zaczyna uprawiać sztukę (35 000
lat temu) i rolnictwo (10 000 lat temu). Gatunki, z których wywodzi się człowiek
myślący: Homo habilis i Homo erectus też najprawdopodobniej składały się z grup
łowiecko – zbierackich. Tak więc na ewolucję cech, które świadczyły o specjalizacji
zarówno kobiet jak i mężczyzn, było więcej czasu niż skromne 200 000 lat. Trwała
ona przynajmniej 2,5 mln lat.
EWOLUCYJNE DZIEDZICTWO
Zobaczmy teraz które z cech charakterystycznych dla kobiet są przystosowaniem do
funkcji, jakie spełniały one w naturze.
Dostosowanie do zbieractwa:
a) cierpliwość – jagody zbierane przez kobiety to owoce małe. Aby zebrać je w
większej ilości potrzeba cierpliwości, bo praca ta jest dość monotonna. Poza tym
cierpliwość kobiety przydatna była przy wychowywaniu dzieci i selekcji partnera.
b) zręczność – precyzyjne posługiwanie się ręką. Dzięki tej cesze kobiety mogły
zbierać jagody wydajnie, nie uszkadzając ich.
Dostosowanie do opieki nad dziećmi i domem:
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c) zdolności językowe – podobno przydatne przy uczeniu dzieci języka. Moim
zdaniem istnieje jeszcze tutaj inne wytłumaczenie. Uczenie się języka to pamięciowe
opanowywanie informacji konkretnych i przypadkowych. Kobieta jest w tych
zadaniach lepsza. Dzieci i domostwo to cały zestaw konkretów, z którymi musi sobie
ona w praktyce radzić. Nie da się ich wyprowadzić z jakichś abstrakcyjnych praw
przez racjonalne rozumowanie. Trzeba je pamiętać.
d) odczytywanie emocji – duże zdolności w odczytywaniu emocji z twarzy szczególnie
przydatne w monitorowaniu stanu potomstwa, by w razie potrzeby szybko reagować.
e) łagodność – cecha ta ma związek z niskim poziomem testosteronu u kobiet, a jest to
m.in. hormon agresji i dominacji. Cecha ta jest z pewnością przydatna przy
wychowywaniu dzieci, bo są one zbyt wrażliwe, by być traktowane ostro. Kobiety są
łagodne, bo nie ma potrzeby by były agresywne.
Charakterystycznymi cechami kobiet (zwłaszcza młodych) są drażliwość i
roszczeniowość. Dlaczego tak jest ? Kobieta młoda jest w wieku rozrodczym, więc w
jej interesie jest konkurencja o nią. Krytyka może zmniejszyć zainteresowanie nią
kosztem innej kobiety. Obniża to jej dostosowawczość. Działanie pod wpływem
rozzłoszczenia ma za zadanie z powrotem tą dostosowawczość podwyższyć (albo
obniżyć u innych kobiet). Kobieta w wieku rozrodczym wymaga także od mężczyzny
wystarczających środków na utrzymanie rodziny i jest w tych roszczeniach dość
bezkompromisowa.
ŻYCIE SEKSUALNE
a) Monogamia nieidealna
Mężczyźni są średnio o 7% wyżsi od kobiet i o 25% od nich ciężsi. Charakterystyczną
cechą gatunków monogamicznych jest to, że samica i samiec nie różnią się wielkością.
Większe samce występują u gatunków poligamicznych, gdyż ich rozmiary zwiększały
się w toku ewolucji, bo sprzyjały one wygranej w rywalizacji o samice. Należałoby
więc przypuszczać, że człowiek nie jest gatunkiem całkowicie monogamicznym. I tak
w istocie jest. System rozrodczy nie jest u ludzi cechą gatunkową i zależy od kultury i
od pojedynczej osoby. Dominuje monogamia seryjna, monogamia i poligynia. Płcią
bardziej poligamiczną są mężczyźni. Ma to zapewne związek z 10-20 razy wyższym
niż u kobiet stężeniem testosteronu w ich krwi, a jest to hormon libido. Poza tym
kobieta jest wybredna, bo seks w naturze nierozłącznie wiązał się z ciążą, połogiem i
odchowywaniem potomstwa, więc zwiększanie liczby partnerów przez długi czas, na
nic by się zdało. Kobieta musiała być pewna partnera, a on musiał być pewien
potomstwa. Jest ona więc ze swej natury trudna, wymagająca więzi i mniej skłonna
do zdrad.
Gibbony to najbliżej spokrewnione z człowiekiem monogamiczne małpy
człekokształtne. Pary żyją samotnie, a seks ma u nich funkcję wyłącznie
prokreacyjną. U człowieka tak nie jest. Jest on gatunkiem społecznym. Bez względu
na wielość fascynacji seksualnych człowieka, charakterystycznym zjawiskiem,
powszechnym zwłaszcza w populacjach naturalnych, jest zakładanie przez niego
rodziny.
Kobieta poprzez seks także umacnia więź ze swoim partnerem, wyróżniając go
spośród wielu mężczyzn, jakich napotyka w społeczeństwie. Przyjemność jaką sobie
dają w intymności czyni związek czymś odrębnym. Seks ma więc u człowieka dwie
funkcje.
b) Krągłe kształty
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Żadna samica naczelnych nie ma gruczołów sutkowych o takiej wielkości i kształcie
jak kobieta. Ich ewolucja miała związek z oddziaływaniem na mężczyznę. Kobiece
piersi mają więc też dwie funkcje: karmienie oseska i podniecenie mężczyzny, który
preferując ewolucyjny wzrost rozmiarów biustu zapewniał swemu potomstwu
większą ilość pokarmu.
Najprawdopodobniej, kobiece krągłości na biodrach wyewoluowały też dlatego, że
były preferowane. Stanowiły one rezerwuary tłuszczu, który po porodzie
przeznaczany był na pokarm dla dziecka.
Znacznie dalej posunięta u kobiety utrata owłosienia po prostu podobała się
mężczyznom, gdyż bardziej ją od nich odróżniała. I cecha ta u płci pięknej utrwaliła
się.
MENOPAUZA
Kobiety przestają miesiączkować około 53 roku życia. Po tym czasie stają się
bezpłodne. Gwałtownie spada w ich krwi stężenie progesteronu i estrogenów:
estriolu, estradiolu i estronu. Poziom testosteronu utrzymuje się na niezmienionym
poziomie, gdyż nie jest on produkowany przez jajniki, lecz przez nadal
funkcjonującą korę nadnerczy. Jako, że testosteron jest m.in. hormonem libido,
ochota na seks u kobiet po menopauzie nie zanika, a nawet może trochę wzrastać,
gdyż przestaje istnieć krępująca obawa przed niechcianą ciążą w tym wieku.
Zatrzymanie rozrodu u kobiet po pięćdziesiątce wydaje się być ewolucyjnym
paradoksem. Przecież im więcej potomstwa tym lepiej, więc dlaczego wyewoluowała
swoista sterylizacja ? Jakie mogła przynosić korzyści ?
Jak wiemy, w ewolucji liczy się nie tylko liczba potomstwa (kopii genów), ale także
prawdopodobieństwo jego przeżycia. Kobiety starsze mają zgromadzone
niebezpieczne mutacje, szczególnie w DNA mitochondrialnym swoich komórek
jajowych. Jak wiadomo, mitochondria przekazuje potomstwu tylko kobieta. Poza
tym gwałtownie wzrasta prawdopodobieństwo mutacji chromosomowych w ich
potomstwie (np. zespół Downa). A więc bardziej „opłaca się” zająć potomstwem córki
lub syna. Ma ono co prawda tylko średnio 1/4 kopii genów, ale prawdopodobieństwo,
że urodzi się ono zdrowe jest daleko większe. Tak więc kobieta rezygnuje w wieku
menopauzalnym z własnego potomstwa, zajmując się z doświadczeniem dalej z nią
spokrewnionymi, lecz daleko pewniejszymi w przekazaniu jej genów, wnukami.
RZECZY I LUDZIE
Jak wynika z badań, kobiety są średnio bardziej zainteresowane ludźmi, a mężczyźni
– rzeczami. Kobiety są bardziej współczujące, wrażliwe na los innych, bardziej
interesuje je plotkowanie, konkretne, a nawet przypadkowe informacje dotyczące
psychologii i rozwoju innych ludzi (zwłaszcza dzieci). Przez swoją wrażliwość są
bardziej społeczne. Bardziej dbają o innych, bardziej przejmują się opinią innych,
potrafią lepiej udawać, że kogoś lubią i że są szczęśliwe. Dzięki tym cechom ich wkład
w kondycję i integrację rodziny lub grupy ludzi był i jest zapewne większy niż w
przypadku mężczyzn.
Systemy ekonomiczne kapitalistyczne są nastawione na produkcję rzeczy. W dużych
ilościach i jak najbardziej zaawansowanych. Systemy komunistyczne zakładały
większą dbałość państwa o ludzi. Jako, że w każdym społeczeństwie żyją i kobiety i
mężczyźni, to optymalny byłby system pośredni. System trzeciej drogi. Z
demokracją, gospodarką wolnorynkową i pomyślną polityką państwa odnośnie
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obywateli (bezpłatnej opieki zdrowotnej, edukacji, podstawowych informacji i
wystarczających osłon społecznych).
WARUNKOWANIE BIOLOGICZNE I SPOŁECZNE
Bardzo ciekawie przedstawia się problem natury i kultury (ang. nature and nurture)
przy porównywaniu płci. Jest faktem, że płcie różnią się. Różnice leżą nie tylko w
anatomii i morfologii, lecz także w psychikach i predyspozycjach.
Które z tych różnic wynikają z natury płci, czyli mają podłoże genetyczne lub
wczesnomodyfikacyjne, a które wynikają z wychowania, edukacji i zwyczajów?
Stwierdzono naukowo, że kobiety osiągają lepsze wyniki w uczeniu się języków, są
mniej pewne siebie i mają mniejszą od mężczyzn skłonność do indywidualizmu.
Mężczyźni są wyraźnie lepsi od kobiet w przedmiotach ścisłych i abstrakcyjnych i w
orientacji w terenie. Są także agresywniejsi. Różnic tych nie da się zatrzeć bez
niepotrzebnych nieszczęść lub śmieszności.
Wydaje się natomiast, że kobiety prowadzą samochody równie dobrze jak mężczyźni,
ci zaś gotują równie dobrze jak kobiety. Szkoci noszą spódnice. Obserwowana w
większości przypadków przewaga danej płci ma zatem charakter czysto kulturowy.
Tak więc feminizm, w swojej ortodoksyjnej formie, mija się z prawdą gdy głosi, że
np. kobiety są równie sprawnymi matematyczkami, co mężczyźni i trzeba na siłę
uszczęśliwiać matematyką tą samą liczbę dziewcząt, co chłopców.
Istnieje także feminizm w formie łagodnej, uznający naturalne różnice, ale i
zauważający na przykład, że wśród kobiet zdarzają się znakomite matematyczki. Jest
ich mniej, ale w zdrowym społeczeństwie powinny mieć warunki i swobodę rozwoju. I
z takim feminizmem trudno się nie zgodzić.
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13. Taktyka genów
Ująć przyrodę jako różne przejawy jednego zespołu praw.
Richard Feynman
WSTĘP
Richard Feynman – wybitny amerykański fizyk i dydaktyk, któremu składam tym
artykułem hołd, był przykładem człowieka, który głęboko rozumiał przyrodę jako
całość. Jego pięciotomowe wykłady z fizyki, które warto na pewno przeczytać, są nie
tylko popisem wybitnego, jasnego i harmonijnego umysłu. To co przewija się w jego
wykładach to dziecięcy wręcz zachwyt nad prostotą, ogólnością i ścisłością
podstawowych praw przyrody. To ciekawe, że wszystkie zjawiska w makroświecie
można ująć za pomocą kilku prostych równań elektromagnetyzmu i grawitacji. I
jeszcze ciekawsze dlaczego tak jest. Czy świat koniecznie musiał taki być, że można
zapisać go tak ogólnie i tak oszczędnie ? I dzięki temu mieć poczucie rozumienia
całości w ogólnych ramach, bo jest to możliwe tylko tak.
W 1859 roku Karol Darwin sformułował teorię ewolucji, która wyjaśnia dlaczego
organizmy żywe mają cechy nieprzypadkowe, nie „jakiekolwiek”, lecz stanowiące
świetne przystosowanie do środowiska. Podstawowe tezy darwinowskie to: zmienność
przypadkowa organizmów i zazwyczaj stopniowa selekcja takich, które przetrwają z
największym prawdopodobieństwem i wydadzą największą liczbę potomków.
Przyroda dostarcza szerokie „menu” cech, a obserwujemy cechy dostosowawcze, bo
tylko takie potrafią przetrwać. Darwin nie miał pojęcia o genach i o mechanizmach
dziedziczenia. Było zdecydowanie za wcześnie. Przez wiele lat po Darwinie i
odkryciach genetyków z I połowy XX wieku, panowało powszechne przekonanie, że
materiał genetyczny to tylko sługa organizmów do przekazywania informacji o tym,
jakie ma być ich potomstwo. Priorytetowym obiektem w ewolucji, taką jednostką
ewolucji był osobnik (czy nawet gatunek).
W 1976 roku brytyjski biolog Richard Dawkins zrewolucjonizował nie tyle teorię
ewolucji, co spojrzenie na proces ewolucji przez wskazanie, co tak naprawdę
ewoluuje. W swej książce pt. „Samolubny gen” (1976), którą uważam za jedną z
najważniejszych książek przyrodniczych II poł. XX wieku, Dawkins stwierdza, że
jednostką ewolucji jest gen. Dlaczego samolubny ? Bo dba tylko o siebie. Musi
przetrwać i skopiować się w maksymalnej liczbie w potomstwie. Nie dba o inne geny
w genomie, choć często współpracuje, a zdarzają się nawet takie, co pasożytują jako
pasażerowie na gapę (tzw. junk DNA, retropozony, transpozony). Genów organizmy
mają wiele i każdy z nich ma swój sposób na przetrwanie. Rozpatrzmy konkretny
przykład na tle koncepcji samolubnego genu, który pozwoli nam lepiej ją zrozumieć.
Tygrysica opiekuje się swoim potomstwem. Załóżmy że ma ona „gen opieki”.
Warunkuje on u tygrysicy cechę, która zdecydowanie zwiększa prawdopodobieństwo
przetrwania „genu opieki”, które małe tygryski mają, bo go odziedziczyły. Gen ten w
taki sposób wspomaga w przetrwaniu swoje „młodsze” kopie.
Wyindukujmy ogólny schemat:
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Gen warunkuje cechę organizmu → Cecha zapewnia trwanie jemu lub jego kopiom
→ Gen trwa, a wraz z nim cecha warunkowana
Cecha fenotypowa jest więc umiejętnym „wysłannikiem” genu na teren organizmu,
który ma zapewnić mu trwanie. To gen ma priorytet.
W jajku są geny, a jak to powiedział Samuel Butler: „kura jest sposobem jajka na
wytworzenie następnego jajka”. Innymi słowy, w świecie stwarzającym tyle wyzwań,
jajko kurze, aby wytworzyć następne, potrzebuje czegoś tak skomplikowanego jak
kura.
Organizmy są tylko wspólnym sposobem samolubnych genów na trwanie, a Dawkins
widzi całą przyrodę ożywioną jako różne przejawy zmagań tych genów o swe
przetrwanie.
POGLĄD CZY NIE ?
Zapewne niejeden nauczyciel, mający kontakt z młodzieżą, zastanawiał się jak
postępować z nią, aby jak najwięcej nauczyć. Czy traktować uczniów łagodnie i tak
też ich oceniać, mając nadzieję, że nie poddani stresowi zainteresują się przedmiotem
czy lepiej stresować ich i „piłować”, aby musieli uczyć się tego, po co bez przymusu
by nie sięgnęli. Podobny dylemat pojawia się w relacjach międzyludzkich. Czy
traktować ludzi obcych w sposób otwarty i przychylny, czy zdawkowy i wyniosły ?
Można albo nawiązać ciekawą znajomość albo zostać zlekceważonym. Ludzie mają
różne poglądy na powyższe zagadnienia i często mówią, że wszystko zależy od tego
jaka jest to osoba czy grupa.
A teraz wyimaginowany przykład. Wyobraźmy sobie społeczeństwo w pewnym
państwie, które podzielone jest na 2 grupy. Osoby w jednej grupie uważają, że w tym
roku wystrzyżenie wszystkich trawników spowoduje większy wzrost inflacji niż, jak
to się mówi, puszczenie trawników „na żywioł”, a druga grupa uważa odwrotnie.
Zależność trawniki – inflacja nie jest bezpośrednio widoczna. Zapewne istnieje, ale
nikt nie jest w stanie przedstawić teorii czy sposobu rozumowania, który
uzasadniałby jego rację. Czy dałoby się więc sprawdzić kto ma rację empirycznie (za
pomocą doświadczenia) ? Państwo jest jedno, konkretne i niepowtarzalne są w
danym czasie warunki początkowe. W chwili początkowej t1 można albo zacząć
strzyc trawniki albo zostawić je takimi, jakie są. Ale nie można zrobić jednego i
drugiego naraz. A to byłoby potrzebne, aby po roku dokonać porównania stopnia
inflacji i zweryfikować poglądy. Spór pozostanie nierozstrzygnięty i każdy może tutaj
obstawać przy swoim, myśląc po cichu, że ma rację. A więc:
Pogląd jest stwierdzeniem dotyczącym świata, które na podstawie dostępnych teorii i
możliwości obliczeniowych, nie sposób zweryfikować ze względu na zbyt dużą
złożoność układu, do którego się odnosi.
Koncepcja samolubnego genu, jak każda nowość w nauce, nie spotkała się od razu z
harmonijnym, bezkrytycznym przyjęciem. Mówiono o niej jako o poglądzie na
ewolucję, o zbyt daleko posuniętych stwierdzeniach o priorytecie genów,
przeciwstawiając im klasyczną ewolucję osobników. Biorąc jednak pod uwagę fakt,
że organizmy rozmnażające się płciowo (a takich jest większość) są unikalne, a także
odkrycie świata RNA – „gołych genów” i katalitycznych własności rybozymów,
należy uznać koncepcję Dawkinsa za merytorycznie poprawniejszą, niż klasyczna i
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wynikającą z głębszych przemyśleń. Przedstawiony schemat rozumowania jest prosty
i nie zawiera nierozstrzygalnych dylematów. Wątpliwe są natomiast stwierdzenia
Dawkinsa o samolubnym genie jako o jednostce selekcji. Selekcja działa przecież na
osobniki jako całości i to one są tymi jednostkami. Niewątpliwie charakter poglądu
ma gradualizm w ewolucji reprezentowany przez Dawkinsa, szeroko przedstawiony
w książce pt. „Ślepy zegarmistrz”, ale skupienie się na tym temacie teraz wykracza
poza ramy tego artykułu.
Koncepcja samolubnego genu nie jest zatem poglądem, a kolejnym etapem rozwoju
teorii ewolucji. Oskarżenie o kontrowersyjność mogą więc wynikać nie tylko z
niedogłębnej znajomości koncepcji, lecz także z niedogłębnej znajomości pojęć, za
pomocą których się oskarża.
JEDNOŚĆ W RÓŻNORODNOŚCI
a) Abstrakcja - nierealna i użyteczna
Arystoteles był jednym z największych filozofów starożytności. Jego dzieła jeszcze
przez tysiąclecia inspirowały myślicieli, choć wiele jego nauk było nietrafionych.
Czas, w jakim działał w pełni go usprawiedliwia. Wielkim osiągnięciem Arystotelesa
było trafne oddanie zależności abstrakcja – konkret. Muszę przyznać, że to dzięki
niemu ją zrozumiałem i mogą ją teraz przedstawić w sposób atrakcyjny
dydaktycznie.
Arystoteles stwierdził, że realnie istnieją tylko konkretne rzeczy, a wszelkiego
rodzaju abstrakcje istnieją tylko w naszej głowie i są jej wytworem. Przykładowo, na
świecie istnieje realnie (w postaci rzeczy) wiele konkretnych dywanów np. brązowy
dywan wymiarów 2m x 3m w moim pokoju w Katowicach, czerwony dywan 3m x 5m
w domu mojej cioci w Limanowej, itd. Wszystkie dywany mają jednak coś
wspólnego, jakiś wspólny rdzeń, jakąś „dywanowość”. Wszystkie łączy abstrakcyjne
pojęcie DYWAN, które jest normalnie używane w językach mówionych jako słowo.
Dywan to coś, co wyścieła podłogę i w większości przypadków to wystarcza do
komunikowania się. Abstrahować znaczy po łacinie tyle co „odciągać”, a my możemy
to przetłumaczyć jako „pomijać”. Pomijamy więc kolor, wymiary i inne własności
dywanów, bo w codziennych rozmowach zazwyczaj wystarcza sama abstrakcja.
Innymi słowy: DYWAN to nazwa zbioru konkretnych, realnie istniejących dywanów
istniejąca tylko w naszych umysłach i wskazująca na pewną ich część wspólną.
Abstrakcyjne są również idee, czyli jakościowe schematy oddające zależności w
świecie realnym (istniejące lub oczekiwane). Na przykład, na podstawie wielu
konkretnych przypadków wyciągamy wniosek:
Kobiety, które wychowane były w trudnych warunkach są lepszymi matkami i żonami.
Idea nie musi oczywiście być spełniona we wszystkich przypadkach, ale dysponując
takim schematem możemy z dużym prawdopodobieństwem rozumieć inne konkretne
przypadki, z jakimi spotkamy się w przyszłości.
Abstrakcjami są również równania. Na przykład: a = v/t (a - przyspieszenie średnie, v
- przyrost prędkości, t - przyrost czasu). Na podstawie wielu przypadków ze świata
realnego abstrahujemy równanie będące ścisłą, ogólną i stuprocentową zależnością
między wielkościami opisującymi zjawisko. Możemy je zawsze w przyszłości
zastosować, znając v i t czy to w przypadku lecącego samolotu czy spadającego
kamienia.
Użyteczność abstrakcji jest zatem ogromna. Istnieją one dzięki ludziom, bo to oni je
budują, podobnie jak budowali statki by odkrywać nowe lądy.
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b) Klocki przyrody
Żyjący na Sycylii w V wieku p.n.e. filozof – Empedokles uważał, że istnieją 4
podstawowe byty, takie „cegiełki”, z których składają się wszystkie rzeczy. Według
niego były to 4 żywioły: ogień, woda, powietrze i ziemia. Mogą one łączyć się w
różnych kombinacjach i wytwarzać w ten sposób całą zmienność obserwowanych na
świecie rzeczy. Filozofia Empedoklesa była bardzo trafiona jak na czasy starożytne,
w których nie było w zwyczaju przeprowadzanie doświadczeń i formowanie teorii na
ich podstawie. Empedokles to pierwszy filozof, który niezwykle błyskotliwie pokazał
jak w różnorodności może istnieć jedność. Słynna jedność w różnorodności (łac.
unitas in diversitate) bierze swój początek w greckiej filozofii przyrody. Jest dość
szczęśliwym zbiegiem okoliczności fakt, że przyroda (jak wiemy już dzisiaj – 2500 lat
później) rzeczywiście składa się z 4 podstawowych bytów: kwarka u, kwarka d,
elektronu i antyneutrina elektronowego.
Na wyższych poziomach złożoności też możemy dostrzec unitas in diversitate przy
założeniu, że byty które w rzeczywistości są złożone, będziemy uważać za
podstawowe. Rodzaje komórek, np. u ssaków są bardzo podobne a można z nich
zbudować np. wilka, wiewiórkę czy morsa. Oczywiście, różnice te są zapisane w
genach znajdujących się w komórkach i występują one nawet pomiędzy osobnikami
tego samego gatunku. Allele genów różnią się sekwencją podstawowych „cegiełek”
DNA – nukleotydów A,T,C i G.
Załóżmy, że w puli genetycznej pewnego gatunku każdy gen ma 2 allele. Jeśli gatunek
ten ma N genów to liczba możliwych rodzajów fenotypów teoretycznie zamyka się w
zakresie 2N (zawsze dominacja jednego allelu) - 3N (zawsze kodominacja). Liczba
możliwych rodzajów osobników jest w rzeczywistości trochę mniejsza, bo różne
kombinacje genów mogą tworzyć te same fenotypy. Człowiek ma około 21 500 genów.
Liczba teoretycznie możliwych fenotypów wynosiłaby więc od 221500 do 321500. Są to
liczby kosmiczne, niewyobrażalne. Procent genów polimorficznych szacuje się u
naszego gatunku tylko na 25% (średnio 2 allele/gen). Liczby pozostają jednak nadal
ogromne: 25375 – 35375. Na świecie żyje około 7 000 000 000 ludzi, więc już liczba 233
daje nadmiar możliwości. Skromny polimorfizm 33 genów daje już taką zmienność,
aby wszyscy ludzie świata się różnili, wyłączywszy bliźniaki jednojajowe. 33 geny to
zaledwie około 6 promili wszystkich polimorficznych genów człowieka. Zatem rodzili
się, rodzą i rodzić się będą ludzie różni, niepowtarzalni, bo potencjał zmienności jest
niewyczerpywalny.
TO CO DALEJ, ZA HORYZONTEM (Część twórcza)
a) Sens na rozruchu
Izaak Newton powiedział kiedyś takie zdanie: „Widzę dalej, bo stoję na ramionach
swych poprzedników”. Ta przenośnia znakomicie oddaje znaną prawdę mówiącą, że
to co tworzy człowiek zawsze inspirowane jest przez to, co stworzyli jego
poprzednicy. Im wyżej znajduje się twórca, tym większy horyzont zakreśla wzrokiem
widząc to, co poprzednicy (dzięki nim) i jeszcze kawałek dalej (dzięki nim i sobie).
Koncepcja samolubnych genów najpełniej przedstawiona przez Dawkinsa jest
wyabstrahowana, jakościowa i uproszczona (np. mówi się tam o genie na cechę,
podczas gdy wiele cech jest poligenicznych). To powoduje, że nie dostarcza nam ona
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informacji na temat konkretnego przebiegu ewolucji danej cechy, ale jest w stanie
wyjaśnić dlaczego ją obserwujemy w sposób ciekawy i głęboki.
Dawkins, upraszczając zakłada, że w organizmie jest allel i „chodzi mu” o to, aby
przetrwać i znaleźć się w potomstwie. W tym celu musi kodować jakąś niedowolną i
zazwyczaj przystosowawczą cechę.
W populacjach organizmów allele nie są charakterystyczne dla jednego osobnika
wyłączywszy rzadkie, pojedyncze mutanty. Nawet osobniki niespokrewnione blisko
mają wiele identycznych alleli. W populacjach ludzkich takich alleli identycznych u
wszystkich ludzi jest na pewno około 75%, a może być i więcej.
Rozpatrzmy teraz dynamiczny przykład ewolucji „genu opieki” (właściwie allelu). Na
początku istnieje populacja osobników nie opiekujących się potomstwem. Powstaje
pojedynczy mutant, opiekujący się potomstwem. Allel opieki znajdzie się w jego
potomku z prawdopodobieństwem 0,5. W potomstwie obcym tego allelu nie ma.
Młode tego mutanta będzie miało więc przewagę selekcyjną nad potomstwem
pozostawionym bez opieki i z większym prawdopodobieństwem będą przeżywać.
Allel ten zostanie więc w tej populacji po pewnym czasie utrwalony, czyli wszystkie
osobniki będą mieć jego i jego cechę. W takiej sytuacji nie ma różnicy między opieką
nad swoim potomstwem, a nieswoim pod warunkiem, że allel ten jest w 100%
utrwalony.
Allel jest samolubny zawsze, ale ma to dla niego sens tylko wtedy, gdy nie jest
utrwalony.
b) Zakulisowi altruiści
Jednym z objawów genowego samolubstwa jest tzw. efekt zielonej brody, to znaczy
takie postępowanie przez osobnika niosącego allel „zielonej brody”, które wspomaga
inne osobniki też mające cechę tego allelu i/lub niszczy te, które jej nie niosą.
Oczywiście musi on również umieć tą cechę dostrzec. Nie wszystkie geny są genami
zielonej brody, bo nie wszystkie pasują do powyższej charakterystyki cechami, jakie
warunkują.
Załóżmy, że w osobnikach istnieją wspólne dla nich geny kodujące cechy
podstawowe, np. enzymy szlaków metabolicznych, białka cytoszkieletu neuronu,
warunkujące jego podstawową strukturę, itd.
Weźmy teraz przykład ALLELU 1 i nazwijmy go ogólnym genem agresji, który
stwarza podłoże dla innych genów, mówiących na kogo ma ona być skierowana. Dwa
osobniki kierujące na siebie agresję mają następujące geny:
Osobnik 1: ALLEL 1 - agresja, ALLEL 2.1 - wobec osobników futrzanych, ALLEL 3
- siła
Osobnik 2: ALLEL 1 - agresja, ALLEL 2.2 - wobec osobników krótkowłosych,
ALLEL 4 - słabość
ALLEL 1 nie jest w stanie zobaczyć się w innych osobnikach, bo różnią się one tylko
w wyniku działania genów wyszczególniających. ALLELE 1 będą więc brać udział w
niszczeniu swych kopii. ALLEL 1 jest więc na usługach ALLELI 2.1 i 2.2.
Gen dający niewyspecjalizowany efekt, niepolimorficzny, współpracuje z allelami
wyszczególniającymi w niszczeniu swych kopii. Czy jest samolubny ?

Strona 137 z 184

Jest to tylko jego doraźna tragedia. Gdy osobniki 1 wydadzą więcej potomstwa,
wypierając osobniki 2, ALLEL 1 i tak na dłuższą metę zostanie utrwalony.
c) Co osobniki mówią o genach ?
Czy na podstawie obserwacji cech osobniczych w jednym pokoleniu możemy
powiedzieć coś o genach ?
Okazuje się że jest to możliwe, ale zanim przedstawię sposób rozumowania
wprowadzę stwierdzenie, które stanowi wyjście do dalszych rozważań:
Jeśli samica preferuje cechę samca, to jest to dla jej genów korzystne.
Dlaczego tak jest ? Jeśli samice mają powszechnie „gen preferencji” danej cechy to
znaczy, że on przetrwał i odniósł sukces. A przetrwał dlatego, że był lepszy od „genu
braku preferencji”. Istnienie w potomstwie (męskim w tym przypadku) tej samicy
genów kodujących preferowaną cechę samca, musiało dawać genowi preferencji,
który też tam jest, większą przewagę niż istnienie genów jakichkolwiek cech samca.
Przykładowo: samice gatunków poligynicznych preferują samców dominujących, bo
ich synowie z większym prawdopodobieństwem będą mieli tę cechę ojca, co da samicy
średnio więcej wnuków. Innymi słowy, preferencja dominacji zostanie powielona w
większej ilości kopii, a czyż nie o to chodzi w ewolucji ? Załóżmy teraz, że samiec ma
„dobre allele” M genów czyniące go preferowanym przez samice (po jednym dla
każdego genu). Samica ma inne allele. Geny z dużym prawdopodobieństwem nie są
sprzężone i są rozrzucone po chromosomach.

Rys.1. Samica ma tak jak samiec M genów, ale samiec ma M alleli czyniących go samcem
dominującym (pogrubione). Jeśli samiec ma tych alleli 2M, to rozpatrujemy na rysunku
przykład jego syna, a w interesie samicy są również dominujące osobniki w następnych
pokoleniach.
Prawdopodobieństwo, że samica będzie mieć syna z wszystkimi „dobrymi allelami”,
potrzebnymi do wystąpienia u niego wszystkich cech zwycięskiego ojca, równa się 0,5
x 0,5 .......x 0,5 = (0,5)M. Prawdopodobieństwo to dość szybko maleje z M i dla
czterech genów wynosi już tylko 1/16. Płynie z tego taki wniosek, że:
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Aby cecha preferencji danej cechy mogła wyewoluować w populacji organizmów
wyższych, z małą liczbą potomstwa, prawdopodobieństwo, że urodzi się dziecko o
cechach preferowanych musi być w miarę wysokie, więc liczba genów
warunkujących preferowanego samca musi wynosić kilka.
Samica może mieć też jednak niektóre dobre geny od swego ojca i wtedy to
prawdopodobieństwo jest wyższe, ale genów może być też co najwyżej kilkanaście.
ZAKOŃCZENIE
Myśląc i dysponując teoriami można w nauce przewidywać wiele ciekawych zjawisk,
a przynajmniej stawiać hipotezy, które z dużym prawdopodobieństwem się
sprawdzą. Naukowcy, zajmujący się teorią ewolucji, czeka jeszcze na pewno wiele
pasjonujących odkryć i burzliwych sporów. Konkretne poznanie mechanizmów
ewolucji cech będzie możliwe dopiero dzięki danym z dziedziny zwanej biologią
molekularną. Na dzień dzisiejszy ewolucja rozumiana jest głównie w abstrakcjach i
wielu ewolucjonistom to do szczęścia wystarcza.
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14. Efekt opóźnienia
Organizmy żywe są z zasady dobrze dostosowane do środowisk, w których żyją.
Zadaniem ewolucjonistów jest wyjaśnić na czym polega dostosowawczość różnych
cech organizmów. Wyjaśniając, odpowiadają oni na pytanie dlaczego dane cechy w
większym stopniu przyczyniają się do przeżywalności i rozrodczości organizmu niż
ich brak lub obecność innych cech.
Zdarzają się jednak przypadki ewidentnego braku cechy dostosowawczej u
organizmu. Dzieje się tak wtedy, gdy wymóg środowiska pojawił się na tyle
niedawno, że mechanizmy ewolucyjne nie zdążyły zadziałać. Po prostu nie pojawiła
się jeszcze i nie rozprzestrzeniła mutacja stosownej cechy. Jest to tzw. efekt
opóźnienia (ang. time lag).
W takim przypadku wiemy, że organizm na pewno nie jest w danym środowisku
"zoptymalizowany".
Najczęściej mamy do czynienia z efektem opóźnienia przy zderzeniu przyrody z
cywilizacją tworzoną przez człowieka. Jej wiek liczony jest co najwyżej w tysiącach
lat, co jest w ewolucyjnej skali czasu okresem bardzo krótkim, szczególnie gdy mamy
na myśli ewolucję wyższych wielokomórkowców.
A oto popularne przykłady efektu opóźnienia:
Jeże, przy spotkaniu z drapieżnikiem, zastygają w miejscu i zwijają się w kłębek. Jest
to typowa reakcja obronna. Niestety, zwierzaki te, gdy przechodzą przez szosę,
traktują nadjeżdżający samochód również jak drapieżnika. Rezultat nie jest trudny
do przewidzenia. Zastygły w miejscu jeż zostaje przejechany.
W tej sytuacji, zdecydowanie dostosowawczą reakcją byłaby ucieczka. Ale szosy
budowane są przez człowieka od około 100 lat, a więc to za krótko, aby stosowna
mutacja rozprzestrzeniła się w populacjach jeży.
Ćmy mają tendencję do popełniania tajemniczych "samobójstw". Każdy wie, że lecą
one do sztucznego źródła światła i jeśli jest to płomień świecy, to lot kończy się dla
nich tragicznie.
W odległych czasach, ćmy wykorzystywały naturalne źródła światła (np. Księżyca)
jako pomoc przy nawigacji. Źródła te były bardzo odległe i zupełnie dla nich
nieszkodliwe.
Produkowane przez człowieka świeczki istnieją zbyt krótko, aby ćmy zdążyły się do
tej zmiany w środowisku dostosować. A cecha dostosowawcza polegałaby na
unikaniu zgubnego płomienia.
Sztuczne twory ostatnich lat - szklane wieżowce, stanowią duże niebezpieczeństwo dla
przelatujących przez miasto ptaków. Ptaki widzą w ich szybach niebo, co jest dla
nich sygnałem otwartej przestrzeni. Niestety, jest to iluzja i zdarza się, że ptak
rozbija się o wieżowiec. Tutaj również było za mało czasu, aby ptasie geny zdążyły
"zareagować" na wytwory cywilizacji.
W przeciągu ostatnich 40 lat, zachowania kobiet i ich obyczajowość seksualna uległy
daleko idącym przeobrażeniom. Przyczyną jest ideologia feministyczna, starająca się
zrównać je z mężczyznami w każdej dziedzinie życia oraz wynalezienie środków
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antykoncepcyjnych. Problem polega na tym, że mężczyzna heteroseksualny z natury
swojej reaguje silnie i pozytywnie na odmienność kobiety, czyli na to, czym ona różni
się od mężczyzny (heteros znaczy w języku greckim "inny, różny"). Geny, mające
ogromny wpływ na reakcje seksualne każdego człowieka, kształtowane były na
przestrzeni co najmniej setek tysięcy lat. A więc, niespełna pół wieku to zdecydowanie
za krótko, by coś w nich zmienić. Efekt opóźnienia widać wyraźnie we wzrastającej
lawinowo liczbie związków niestabilnych i rozwodów w krajach Zachodu.
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15. Optymalizacja w świecie biologicznym
Problem optymalizacji rozwiązań występujących u organizmów żywych jest
niezwykle ciekawy i złożony. W tym artykule będę starał się, na podstawie faktów i
logicznego myślenia, udowodnić tezę mówiącą, że: optymalizacja przystosowań
organizmów żywych nie zawsze ma miejsce i może okazać się nie być nawet silną
regułą.
Mój dowód będzie się składał z trzech części:
1. Kontrprzykłady praktyczne
Sztucznie wprowadzona do środowiska w Anglii wiewiórka szara (Sciurus
carolinensis) wyparła wydawać by się mogło, świetnie przystosowaną rodzimą tam
wiewiórkę pospolitą (Sciurus vulgaris). Przyczyną była m.in. większa plastyczność
pokarmowa i żywotność pochodzącej z Ameryki Północnej "szarej" kuzynki.
Również norka amerykańska (wizon amerykański, Neovison vison), która będąc
uciekinierką z farm zwierząt futerkowych prawdopodobnie wyparła (prawie
całkowicie) na terenie Europy rodzimy gatunek - norkę europejską (Mustela
lutreola), jest dowodem na to, że może być "lepiej", to znaczy - norka europejska nie
stanowiła optimum.
Wizon jest większy, silniejszy i bardziej żywotny. Poza tym, właściwie nie różnią się
te dwa gatunki siedliskami, jakie zajmują i preferencjami pokarmowymi.
2. Kontrprzykłady logiczne
Pospolite, gniazdujące i zimujące w Polsce ptaki: kowalik (Sitta europaea) i sikorki
(sześć gatunków rodzimych, w tym: bogatka i modraszka, rodzina Paridae) są
przykładami dziuplaków, czyli ptaków składających jaja i wychowujących swe
pisklęta w dziuplach. Jako, że w dziupli jest ciemno, składane jaja nie muszą być
maskowane, bo ich nie widać (brak barw i nakrapiania jak u jajek dzięciołów).
Ciekawe jest zatem, że jaja kowalików i sikor posiadają kropkowanie, a optymalnie
w tym aspekcie byłoby, gdyby było ono nieobecne, bo to wymaga dodatkowych
nakładów.
Odwrotnie jest u największego obecnie ptaka gniazdującego Polski - łabędzia
niemego (Cygnus olor). Gniazduje on w roślinności nadwodnej, a zatem jaja w
gnieździe mogą zostać zauważone przez ptaka drapieżnego w locie, jeśli nie są dobrze
maskowane.
W przypadku tego gatunku zielonkawoszare jaja nie mają maskującego
plamkowania, a nakład energetyczny na jego wykonanie na pewno byłby nieznaczny
wobec strat, jakie mogą wystąpić przy splądrowaniu gniazda przez drapieżnika.
Interesujący jest przykład wschodnioafrykańskiego gatunku czapli czarnej (Egretta
ardesiaca). Polując na ryby rozkłada ona nad wodą skrzydła, by lepiej je widzieć.
Nasza popularna czapla siwa (Ardea cinerea) też poluje na ryby, ale robiąc to nie
używa skrzydeł, a byłoby to dla niej korzystniejsze.
3. Przykłady cech, które wydają się być równoważne innym
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Żyjący na terenach podmokłych i namorzynowych północnej części Ameryki
Południowej ibis szkarłatny (Eudocimus ruber) ma, jak sama nazwa mówi,
intensywnie czerwony kolor upierzenia. Jest ono niemaskujące i dotyczy, co ciekawe,
dorosłych samców jak i samic. Myślę, że te stadne ptaki równie dobrze radziłyby
sobie gdyby miały upierzenie białe, żółte albo nawet bardziej stonowane.
Inny przykład: dwa współczesne gatunki wielbłądów: dwugarbny (baktrian) z
centralnej Azji i jednogarbny (dromader) z północnej Afryki i Płw. Arabskiego
radziłyby sobie równie dobrze na pustyniach, gdyby baktrian miał jeden duży garb, a
dromader - dwa mniejsze.
Podsumowując: rozwiązania nieoptymalne mogą wynikać z tego, że nie pojawiła się
lub nie rozprzestrzeniła się jeszcze w danej populacji "korzystniejsza" mutacja albo
być wynikiem przypadkowego "ustalenia się" jednej cechy spośród kilku możliwych.
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16. O gatunkach bliźniaczych
Gatunki bliźniacze to gatunki, które spełniają następujące kryteria:



są do siebie bardzo podobne morfologicznie, to znaczy różnią się tylko
drobnymi szczegółami cech wyglądu.
są mimo to rozrodczo izolowane lub mieszańce między nimi zdarzają się
rzadko.

Artykuł ten będzie dotyczył zagadnień ornitologicznych, więc poniżej zamieszczam
listę gatunków bliźniaczych dotyczącą polskiej fauny ptasiej:









pierwiosnek i piecuszek
trzcinniczek i łozówka
słowik rdzawy i słowik szary
pełzacz leśny i pełzacz ogrodowy
mysikrólik i zniczek
sikora uboga i sikora czarnogłowa
muchołówka żałobna i muchołówka białoszyja
orlik krzykliwy i orlik grubodzioby

Czasami w literaturze można przeczytać o dodatkowej "parze" gatunków
bliźniaczych: dzięciole zielonym i dzięciole zielonosiwym, choć różnica w ich
upierzeniu jest widoczna dość wyraźnie.
Gatunki powyższe kształtowały się w wyniku zlodowacenia znacznej części Europy
północnej i środkowej oraz Alp. Mamy więc do czynienia z klasyczną specjacją
powstałą dzięki barierze geograficznej - lodowcowi, czyli z tzw. specjacją
allopatryczną.
Do dzisiaj wyraźnie widać, gdy spojrzy się na zasięgi niektórych "par bliźniaczych",
który gatunek powstał w Europie Zachodniej, a który we wschodniej jej części.
Gatunkami "zachodnimi" są bez wątpienia: pełzacz ogrodowy, zniczek i słowik
rdzawy, a ich wschodnie odpowiedniki to: pełzacz leśny, mysikrólik i słowik szary.
Wszystkie wymienione w tym artykule gatunki bliźniacze różnią się śpiewem
godowym, ale tylko niektóre zdołały wykształcić odmienne preferencje siedliskowe.
Przykładowo: pełzacz ogrodowy preferuje lasy liściaste, pełzacz leśny - iglaste;
zniczek preferuje lasy mieszane, mysikrólik - iglaste; sikora uboga często występuje
w starszych, podmokłych lasach, czarnogłówka woli wierzbowe zarośla dolin
rzecznych; trzcinniczek lubi strefę szuwarów bliżej lądu, a łozówka wybiera kępy
krzewów w pobliżu łąk lub wód.
Bardzo ciekawy jest przykład dwóch podobnych do siebie gatunków: bekasa kszyka
(Gallinago gallinago) i bekasa dubelta (Gallinago media). Dubelt jest średnio o 60%
cięższy od kszyka i jest też poligyniczny, co u kszyka jest obserwowane rzadziej i w
mniejszym natężeniu. Obydwa gatunki zajmują niemal identyczne siedliska
(podmokłe łąki, torfowiska), żywią się pierścienicami, drobnymi skorupiakami i
mięczakami, a ich samice składają tę samą liczbę jaj (cztery).
Zastanawiające jest czy rozdzielenie się obydwu gatunków musiało nastąpić wskutek
istnienia bariery geograficznej. Uważam, że możliwy był inny scenariusz, bez bariery
(tzw. specjacja sympatryczna).
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HIPOTEZA: Na początku powstał mutant - samiec, który był większy od samców
gatunku przodka i wydawał wskutek tego mocniejszy głos godowy. Populacja
przodka dubelta i kszyka mogła być bardziej podobna do populacji kszyka, gdyż
poligynia u ptaków jest rzadka. Niemniej jednak, niektóre samice takiej populacji
mogły reagować na ten silniejszy głos godowy większym zainteresowaniem (tak jak
niektóre współczesne samice kszyka na "silniejsze" samce swego gatunku). Mutant
pozostawił więcej potomstwa.
W pierwszym pokoleniu:
Zwiększyła się liczba genów mutanta (potomstwo żeńskie i męskie, którego część ma
też "gen preferencji" donośnego głosu godowego od swych matek).
W drugim pokoleniu:
Synowie mutanta mają potomstwo z samicami preferującymi donośny głos godowy i
powstaje między innymi potomstwo żeńskie, które ma dwa "geny preferencji" - od
matki i od ojca.
Takie samice mogły być już wrażliwe tylko na samce niosące mutację początkową.
Oddzielił się nowy, izolowany rozrodczo, gatunek - bekas dubelt.
Trzeba tu nadmienić, że głos godowy kszyka i najprawdopodobniej - przodka
dubelta - to nie wytwór gardła, tylko skrajnych sterówek wibrujących podczas lotu
opadającego.
Na koniec dodam do tekstu głębszą refleksję, która nasuwa mi się gdy czytam o
biologii kszyka i dubelta. Pomimo preferowania takich samych siedlisk i takiego
samego pokarmu - te gatunki różnią się. A więc niekoniecznie jest tak, że siedlisko i
pokarm wymuszają tylko jedno optymalne rozwiązanie - przystosowanie.
Mogą istnieć dwa dobrze radzące sobie przystosowania, dwa optima z dwoma
różnymi systemami rozrodu. Bardzo możliwe, że decyduje o tym obfitość pokarmu
wobec wielkości populacji tych ptaków, która to wielkość ograniczana jest przez inne
czynniki.
O istnieniu dubelta mogła zadecydować mutacja, która równie dobrze mogła się nie
pojawić w odpowiednim miejscu i czasie. Albo: równie dobrze mogła pojawić się inna
mutacja i obserwowalibyśmy dzisiaj, na przykład, dwa gatunki bekasów o dwóch
różnych, choć maskujących wzorach upierzeń. Istnienie w świecie biologii nie musi
oznaczać istnienia z konieczności.
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17. Modyfikacja hormonalna
Idealiści pragną materializacji duchów.
Stanisław Jerzy Lec
WSTĘP
Gdy spojrzymy na płynącą rzekę zauważymy, że w środkowej części swojego biegu
jest ona rwąca, a przy brzegach woda płynie spokojnie i jest zazwyczaj
niewzburzona. Różne dziedziny nauki mają także swoje główne nurty. W biologii jest
to teraz genetyka molekularna. Dużo słyszy się i czyta o różnych osiągnięciach
genetyków, np. o zsekwencjonowaniu ludzkiego genomu, o osiągnięciach terapii
genowej. Poznawane są nowe białka, sekwencje nowych genów. Główny nurt
naukowej rzeki płynie najszybciej, tam też jest najwięcej zawirowań i pieniędzy. Te
badania mają istotny aspekt: konkretne poznanie struktury biologicznej jest bardzo
istotne, aby móc na nią oddziaływać. A to jest przecież tak ważne przy projektowaniu
nowych leków czy w terapii genowej. Naukowcy z głównego nurtu są jednak
zapatrzeni w swoją dziedzinę i „skręceni zawodowo” nierzadko zapominając, że
istnieją nurty boczne, o których warto przynajmniej mieć pojęcie. Na przykład
słyszeliśmy już, że genetycy odkryli gen otyłości, gen alkoholizmu, gen
homoseksualizmu, bo takich pojedynczych genów lubią szukać. Trzeba pamiętać, że
takie cechy jak np.: otyłość czy wzrost są systemowe, poligeniczne. Pojedynczy gen
(właściwie allel) jest więc konieczny (mutacja usuwa cechę), ale zazwyczaj
niewystarczający. Poza tym, przyczyną różnic międzyosobniczych nie zawsze jest
różnica w allelach genów. Może być ona wynikiem różnego sposobu wykorzystania
(ekspresji) tych samych alleli. Spójrzmy na poniższy rysunek:

Rys.1. Istota modyfikacji. Geny 1,2,3 mają u obydwu osobników identyczne allele.
Falowana strzałka oznacza ekspresję.
U osobników 1 i 2 przynajmniej jeden z genów 1,2,3 musi mieć różne allele, aby
różnice między nimi były genetyczne. Może natomiast być tak, że różnicy w allelach
nie ma, ale u jednego osobnika uległy ekspresji geny 1 i 3, a u drugiego – geny 2 i 3.
Takie zjawisko różnicy fenotypowej, która nie wynika z różnicy w genach, lecz
powstaje w wyniku różnego ich wykorzystania i objawia się w tej samej części ciała
na poziomie białek i/lub produktów ich działania, nazywa się modyfikacją.
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MODYFIKACJA CZYLI COŚ O GENACH BEZ GENÓW
Pozostaje nam odpowiedzieć na pytanie: co stanowi przyczynę modyfikacji ?
Organizmy o identycznych genotypach mogą zostać poddane działaniu różnych
bodźców środowiskowych, co spowoduje różnicę w ekspresji genów. Bodźce te mogą
zadziałać nie tylko w fazie postnatalnej, ale także prenatalnej, kiedy to płód pozostaje
pod wpływem środowiska wewnątrz organizmu matki. Genotyp jest więc plastyczny,
daje wiele potencjalnych możliwości, może zostać „wykorzystany” na wiele różnych
sposobów i w zależności od środowiska prowadzić do różnych fenotypów.
Dogodnymi organizmami do badania zjawiska modyfikacji są bliźniaki jednojajowe
lub organizmy powstałe w wyniku poliembrionii. Mają one identyczne genotypy.
Rozpatrzmy przykład bliźniaków, z których jeden zaczął uprawiać biegi, a drugi nie.
Po kilku latach będą się oni różnić masą mięśniową, pojemnością płuc, objętością
wyrzutową serca. Różnice pojawią się mimo braku różnic w genach. Logika nakazuje
więc przypuszczać, że zmiany modyfikacyjne nie dziedziczą się i stanowią one, wraz z
wszelkiego rodzaju uszkodzeniami ciała, cechy nabyte. I tak właściwie jest.
WYJĄTKI OD RÓWNOUPRAWNIENIA
Rachunek prawdopodobieństwa pozwala przewidzieć, że wśród noworodków 50%
powinny stanowić dziewczynki, a 50% chłopcy, przy rozsądnym założeniu, że
prawdopodobieństwo zapłodnienia dla plemnika z chromosomem X jest równe temu
dla plemnika Y, a płody męskie i żeńskie nie różnią się śmiertelnością. Dane
empiryczne zebrane dla dużych populacji ludzkich potwierdzają teoretyczne
przewidywania. Ułamek dziewcząt wśród nowo narodzonych dzieci wynosi 0,485 a
ułamek chłopców – 0,515. Śmiertelność narodzonych już chłopców jest większa niż ta
u dziewczynek, dlatego wśród dorosłych ludzi jest trochę więcej kobiet. Ułamek płci
(UP), czyli prawdopodobieństwo urodzenia syna w dużych populacjach ssaków
wynosi również około 0,5.
Interesujące zjawiska zaczynają pojawiać się, gdy badamy wybrane podgrupy
ssaków. Oto lista wybranych przykładów:
1. Samice oposa dobrze dokarmiane rodzą ponad 50% synów.
2. Samice chomika głodzone rodzą ponad 50% córek.
3. Samice dominujące świń rodzą 59% synów, samice podporządkowane – tylko
41%. Nadmiar synów w potomstwie samic dominujących stwierdzono też u jelenia
europejskiego, myszy domowej, pawiana zielonego i rezusa.
4. Samice gerbila, które jako płody znajdowały się między dwoma płodami męskimi
(2M) rodzą 57% synów, a te które między dwoma płodami żeńskimi – tylko 44%. U
myszy domowej te procenty wynosiły: 2M – 58%, 2F – 42%.
5. Samice lemura mysiego zgrupowane na długi czas razem rodzą więcej niż 50%
synów, te izolowane – ponad 50% córek.
6. U ludzi rodzice trudniący się „męskimi” profesjami (nauka, polityka, prawo,
ekonomia, medycyna) mieli nadmiar synów, a ci wykonujący zawody „żeńskie”
(literatura, bibliotekarstwo, psychologia, religia, prace administracyjne) mieli
nadmiar córek.
7. Nurkowie mają tylko około 33% synów i 67% córek.
8. 38 prezydentów USA z lat 1789 – 1976 miało sumarycznie 84 synów i 60 córek.
9. Procent córek w potomstwie alkoholików w wynosi więcej niż 50%.
10. Samice myszy i szynszyli trzymane w świetle czerwonym rodziły nadmiar synów
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(nie podano czy istotny statystycznie), trzymane w świetle niebieskim – nadmiar
córek.
Przyczyn odstępstwa od UP = 0,5 należy szukać w środowisku wewnątrzmacicznym
w czasie lub po zapłodnieniu. Wymieńmy najważniejsze z nich:
a) Prawdopodobieństwo zapłodnienia przez plemnik X lub Y wzrasta powyżej 0,5 gdyż
jest on przez jakiś nieznany proces faworyzowany.
b) Istnieje selektywna płciowo naturalna aborcja lub reabsorpcja płodu.
Istnieją dowody na działanie mechanizmu b) u samic gryzoni, gdy warunki ich życia
pogarszają się. Samice trzymane w dobrych warunkach „chcą” mieć więcej synów,
gdyż będąc silni i dobrze odżywieni mogą oni zapłodnić wiele samic. Córka nie jest w
stanie zapewnić tylu wnuków. Mechanizm b) najprawdopodobniej wyjaśnia zjawiska
w punktach 1 i 2.
W 1990 roku brytyjski biolog - William James wysunął hipotezę mówiącą, że wysoki
poziom estrogenu i testosteronu u rodziców w czasie poczęcia zwiększa
prawdopodobieństwo urodzenia się im syna, a wysoki poziom gonadotropin i
progesteronu – prawdopodobieństwo urodzenia się córki. Z wysokim poziomem
testosteronu korelują dodatnio takie zachowania jak: dominacja, agresja, szukanie
sensacji, wytrwałość i temperament seksualny. Przypadki 3,4,6,7,8,9 wydają się
potwierdzać hipotezę Jamesa. Osobniki dominujące mają wysoki poziom
testosteronu we krwi, są bardziej „męskie”. Poziom testosteronu we krwi
alkoholików i nurków jest niski. Poziom gonadotropin u samic będących w grupie
jest znacznie niższy niż u izolowanych (5). Niebieskie światło, w przeciwieństwie do
czerwonego powoduje, że w szyszynce inhibowany jest enzym istotny w syntezie
melatoniny. A melatonina ma działanie antygonadotropowe (10).
Wszystkie korelacje poziomu hormonów z ułamkami płciowymi mają charakter
fenomenologiczny, gdyż nie znamy w pełni ich mechanizmu.
W 1997 roku wysunięto bardziej szczegółową, molekularną hipotezę mówiącą, że
zasadniczy wpływ na wartość UP ma wysoki poziom glicerylofosfocholiny (GPC) w
nasieniu samca i wysoki poziom diesterazy GPC (GPCD) w drogich rodnych samicy.
Jasne więc, że bardzo duże znaczenie musi mieć produkt reakcji. Hipotezę tę
potwierdzają pozytywne korelacje poziomu GPC i testosteronu u samców oraz
aktywujący wpływ estrogenów i inhibujący – progesteronu na aktywność GPCD.
Najprawdopodobniej, aktywnym produktem tej reakcji rozpadu GPC katalizowanej
przez GPCD jest glicerol. Zwiększa on prawdopodobieństwo zapłodnienia przez
plemnik Y. Na glicerol wskazują obserwacje hodowców świń. Samice zapłodnione
nasieniem knurów, mającym domieszkę glicerolu jako krioprotektantu, rodziły
nadmiar synów. Mechanizm selektywnego działania glicerolu pozostaje nieznany.
Wciąż istnieje luka w łańcuchu przyczynowo-skutkowym, mamy więc nadal do
czynienia z fenomenologią.
FENOMENOLOGIA NA OBRAZOWYM PRZYKŁADZIE
Wyobraźmy sobie taką sytuację. Obserwujemy z brzegu jeziora dwójkę ludzi
zanurzonych w wodzie. Po pewnym czasie jedna z osób wynurza się, a druga w tym
samym czasie zanurza. A potem odwrotnie. Po wielu minutach obserwacji
zauważamy, że nigdy nie jest tak, że obydwie osoby wynurzają lub zanurzają
jednocześnie. Zawsze jedna zanurza się „kosztem” wynurzenia się drugiej.
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Próbujemy dalej podejść do obserwacji ilościowo, mierząc wysokości dwóch osób H1
i H2 nad poziom wody. Okazuje się, że wychwyconą prawidłowość możemy zapisać
równaniem H1 + H2 = const. Zob. rys. 2.

Rys.2. Objaśnienie istoty obserwacji fenomenologicznej.
Nie wiemy co jest przyczyną tej prawidłowości, jaki mechanizm ją warunkuje ?
Pytamy obserwowanych ludzi, a oni odpowiadają nam: w wodzie zanurzona jest
huśtawka ! W badaniach naukowych, zamiast pytać o mechanizm, musimy
„nurkować”.
POZAGENETYCZNY MECHANIZM DZIEDZICZENIA – O SENSACJI, CO
PRZESZŁA BEZ ECHA
W 1993 w renomowanym brytyjskim czasopiśmie „Nature” ukazała się
jednostronicowa praca o dziedziczeniu cech nabytych u gerbila mongolskiego. Jak
już wiemy, samice 2M czyli te, które w macicy znajdowały się między dwoma
męskimi płodami i były pod wpływem produkowanego przez nie testosteronu, rodziły
57% synów, podczas gdy samice 2F – tylko 44%. Ze względu na większą liczbę synów
w potomstwie samicy 2M, prawdopodobieństwo, że jej córka znajdzie się w
sąsiedztwie 2M jest 1,73 razy większe od tego, że córka będzie 2F. Dla samic 2F
sytuacja przedstawia się odwrotnie. Prawdopodobieństwo, że jej córka będzie 2M
stanowi 0,6 prawdopodobieństwa, że będzie taka jak matka. Cechy 2F i 2M nie są
zapisane przez geny, lecz determinowane są przez środowisko wewnątrzmaciczne.
Spójrzmy na poniższy schemat:
Samica 2M → więcej synów → większe prawdopodobieństwo cechy 2M u córki
Dziedziczenie to ma charakter probabilistyczny. Zarówno samica 2F jak i 2M rodzą
córki 2M i 2F, ale prawdopodobieństwo urodzenia córki o cechach matki jest w obu
przypadkach większe. Różnica wynika z tego, że samice 2M mają więcej synów, a
samice 2F więcej córek i różnica ta nie ma swego odzwierciedlenia w genach.
ZAKOŃCZENIE
Szukanie na wszystko genu to grzech genetyków. Dopatrywanie się w każdej cesze
przystosowawczości to grzech ewolucjonistów. Każda cecha zakodowana genetycznie,
w miarę powszechna, jest przystosowawcza lub, w mniejszości przypadków,
neutralna. Nie każda cecha przystosowawcza ma swój „gen”. Na przykład zgrubienia
na dłoniach od ciężkiej pracy. Jest to przykład modyfikacji przystosowawczej.
Modyfikacje mogą być także nieprzystosowawcze. Na przykład: homoseksualizm,
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samobójstwo w młodym wieku czy uraz do przeciwnej płci. Modyfikacje te wynikają
z anormalnego wpływu środowiska na normalne genotypy.
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18. Homoseksualizm jako zjawisko
biologiczne
Jest to artykuł stworzony przez naukowca wysoko ceniącego abstrakcyjne myślenie i
o orientacji heteroseksualnej.
Homoseksualizm jest zjawiskiem występowania popędu płciowego do osobników tej
samej płci. Wbrew zwolennikom postrzegania go jako nienaturalnego, jest
obserwowany w naturze u kilkuset gatunków zwierząt, m.in. u pingwinów,
szympansów bonobo, makaków, lwów, delfinów, owiec i jeży.
Według różnych oszacowań, procent osób homoseksualnych w populacji kobiet
wynosi 2-3%, a w populacji mężczyzn - 2-6%. Jest zastanawiające, że cecha, która w
teorii uniemożliwia przekazanie genów potomstwu, utrzymuje się z pokolenia na
pokolenie.
Istnieje kilka hipotez wyjaśniających to zjawisko i wskazujących na przyczynę: w
wychowaniu, bodźcach hormonalnych i w genach.
Wychowanie można wykluczyć dlatego, że osoby należące do mniejszości seksualnych
są wychowywane różnie, pochodzą ze wszystkich kultur i same mają przekonanie, że
tacy są i zawsze byli.
Hipoteza hormonalna mówi, że homoseksualizm nie jest kodowany genetycznie, ale
jest to tzw. modyfikacja przez środowisko wewnątrzmaciczne. Jest on obserwowany
w każdym pokoleniu, bo zawsze pewien procent osobników ulega działaniu innych
bodźców "środowiskowych", co prowadzi do rozwinięcia innej cechy. Tak jak
identyczne genetycznie nasiona mogą dawać początek różnym morfologicznie
roślinom na różnych glebach. Po prostu następuje wtedy ekspresja innej kombinacji
genów. Mówiąc jaśniej, podejrzewa się, że np. stres matki może doprowadzać do
zaburzeń hormonalnych u płodu, co prowadzi do nietypowego rozwoju jego części
mózgu, odpowiedzialnej za popęd płciowy. Zwiększona produkcja kortyzolu podczas
stresu może być przyczyną obniżonego poziomu testosteronu.
W 1983 roku Günter Dörner wysunął hipotezę, mówiącą że homoseksualizm
mężczyzn jest cechą powstałą w wyniku działania na płód męski niskich stężeń
testosteronu. Myśląc ewolucyjnie musimy założyć, że poziom ten nie jest zakodowany
w genach, tylko powstaje w wyniku działania na matkę bodźców środowiska.
Głównym bodźcem jest stres. Badania przeprowadzone na szczurach wydają się
potwierdzać hipotezę Dörnera. Samice poddane podczas ciąży silnemu stresowi
rodziły synów, którzy nie pokrywali samic i byli niedominujący. W płodach tych
stresowanych matek poziom testosteronu w 18 i 19 dniu rozwoju płodowego jest
niski. Co ciekawe, stres powoduje też, że w dniach 16 i 17 poziom testosteronu jest
podwyższony. Wynik ten jest zgodny z hipotezą Geschwinda mówiącą, że ludzie
leworęczni byli w życiu płodowym poddani działaniu wysokiego stężenia
testosteronu, a wśród nich jest trochę większy procent homoseksualistów.
U mężczyzn homoseksualnych, w części mózgu zwanej podwzgórzem, jądro o nazwie
INA H3 ma taką wielkość, jak u kobiet, co jest kolejnym argumentem
wykluczającym wychowanie. Przypuszcza się, że obniżony poziom testosteronu
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powoduje u płodu zahamowanie podziałów komórek INA H3.
W 1997 roku w Journal of Theoretical Biology pojawiła się praca wskazująca na
inną, bardzo prawdopodobną przyczynę homoseksualizmu u mężczyzn,
przypominającą konflikt ciążowy. Hipoteza jest taka: jeśli płód jest męski, matka
podczas ciąży wytwarza przeciwciała przeciwko charakterystycznemu dla płci
męskiej antygenowi H-Y, kodowanemu na chromosomie Y. Białko to eksprymowane
jest na komórkach mózgu. Bariera krew-mózg u płodów nie jest całkowita, więc jeśli
następnym dzieckiem jest syn, przeciwciała matki przyłączają się do jego H-Y. Może
to spowodować nieprawidłowy rozwój części mózgu odpowiedzialnej za prawidłowy,
męski popęd płciowy i powstanie popędu typowego dla kobiet. W populacji mężczyzn
mających jednego starszego brata procent homoseksualistów jest o 33% większy [6%
+ (0,33 x 6%)] = 8%.
Niewiele wiadomo o homoseksualizmie u kobiet. Najprawdopodobniej mają tu
znaczenie podwyższone stężenia hormonów męskich we krwi matki podczas ciąży, ale
brak tu dokładnych badań.
Są mocne dowody wspierające hipotezę modyfikacyjną. Rzadko zdarzające się
potomstwo osobników homoseksualnych lub biseksualnych nie różni się częstością
występowania różnych popędów od potomstwa rodziców heteroseksualnych. Poza
tym, wiadomo, że identyczne genetycznie bliźnięta jednojajowe mogą różnić się
orientacjami seksualnymi. Gdy jeden z braci bliźniaków należy do mniejszości
seksualnej, prawdopodobieństwo, że drugi też należy wynosi tylko 52%. A przecież
geny mają oni identyczne.
Hipotezy genetyczne są łatwe do obalenia. Gen kodujący cechę: homoseksualny
popęd jest nieewolucyjny. Fakty pokazują, że osobniki homoseksualne rzadko miały i
mają własne potomstwo; znacznie rzadziej niż heteroseksualiści.
Domniemane "homo-geny" stają się jeszcze bardziej wątpliwe, gdy na sprawę
spojrzymy ilościowo. Aby cecha ta utrzymywała się z pokolenia na pokolenie i miała
stałą częstość, sukces rozrodczy homoseksualistów musiałby być taki, jak sukces
heteroseksualistów. Jest to zaprawdę założenie absurdalne. Cecha ta zmniejszałaby
drastycznie swą częstość, a tak naprawdę nigdy nie wzrosłaby do częstości
obserwowanych.
Inna hipoteza twierdzi, że nieprzystosowawczy homoseksualizm istnieje tylko
dlatego, że "kompensuje" go biseksualizm. Tutaj potrzebny jest drobny wstęp, aby ją
objaśnić. Człowiek jest organizmem diploidalnym, co znaczy, że ma każdy gen w
dwóch kopiach. Postuluje się, że homoseksualiści mają gen homoseksualizmu w 2
kopiach, a biseksualiści mają 1 gen homoseksualizmu, a drugi - heteroseksualizmu.
Genetyka populacyjna mówi, że w sytuacji, gdy biseksualiści pozostawią najwięcej
potomstwa w populacji (więcej niż heteroseksualiści), to gen homoseksualizmu będzie
się w niej utrzymywał.
Badano sukces rozrodczy biseksualistów w Wielkiej Brytanii. Mieli oni mniej więcej
tyle potomstwa, co heteroseksualiści.
Wreszcie, trzecia hipoteza mówi, że może istnieć gen podatności na homoseksualizm,
który tylko czasami może dawać taką cechę. Ta hipoteza jest też błędna, gdyż
osobniki z tym genem miałyby częściej potomstwo homoseksualne (nierozmnażające
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się), niż osobniki bez tego genu.
Zatem w ewolucji, te ostatnie wygrałyby (bo wygrywa większa liczba rozmnażającego
się potomstwa), a gen podatności zanikłby. A nikt nie obserwuje zjawiska wybujałej,
„kompensującej” rozrodczości rodzeństwa homoseksualistów.
Allel homoseksualizmu mógłby istnieć, gdyby w każdym pokoleniu powstawał w
wyniku mutacji. Ale wtedy częstość homoseksualizmu w populacjach ludzkich byłaby
niska i wynosiła ułamki promila. Naukowcy pracujący nad znalezieniem "homogenu" na chromosomie X stwierdzają do dziś, że nie ma podstaw, aby mówić o jego
istnieniu.
Stawiam zatem dobrze uprawdopodobnioną hipotezę (sformułowaną przeze mnie
7 lipca 2000 roku i opublikowaną wtedy na stronie: http://www.olimpbiol.uw.edu.pl),
mówiącą, że homoseksualizm to nietypowość rozwojowa części podwzgórza mózgu
odpowiedzialnej za popęd płciowy, która powstaje w wyniku wczesnej modyfikacji
wewnątrzmacicznej przez anormalne stężenia hormonów płciowych.
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19. Starzenie się
Starzenie się jest procesem zachodzącym u wszystkich organizmów
wielokomórkowych. Jest to też zjawisko ciekawe z ewolucyjnego punktu widzenia.
Istnieją zatem hipotezy starające się ten proces wyjaśnić. Przytoczę je teraz i
przedstawię moją polemikę z nimi.


Hipoteza programowanej śmierci
- postuluje ona, że starzenie się jest zaprogramowane genetycznie i przebiega
dlatego, że ewolucyjnie korzystne dla osobników starszych jest ustąpienie
miejsca w środowisku organizmom potomnym. Istnieje prosty fakt przeczący
tej hipotezie. Jeśli jest gen (geny) starości, to muszą istnieć też mutanty, które
w ogóle się nie starzeją. Nikt nie stwierdza istnienia takich mutantów.



Hipoteza późnych, szkodliwych genów
- jest podobna do poprzedniej, z tym, że nie mówi ona o "celowym"
zaprogramowaniu starzenia się, ale o upowszechnianiu się mutacji
szkodliwych, które ujawniają swe działanie dopiero u osobników starszych,
które wydały już potomstwo.
Tego typu przypadki są znane, ale nie stanowią ogólnej przyczyny i dotyczą
chorób, a nie samego starzenia się, np. choroba Alzheimera, miażdżyca tętnic,
nowotwory (nie należy mylić choroby związanej z wiekiem ze starzeniem się).



Hipoteza kumulacji mutacji szkodliwych
- w organizmie cały czas powstają agresywne formy tlenu jako produkt
uboczny oddychania komórkowego. Są one neutralizowane przez specjalne
enzymy (np. katalazę, dysmutazę ponadtlenkową, peroksydazę glutationową),
a ewentualne mutacje przez nie powodowane są usuwane przez mechanizmy
naprawcze DNA.
Nie są to jednak rozwiązania idealne i z czasem mutacje w DNA kumulują się.
Dotyczą one także genów systemu naprawczego, co pogarsza sytuację coraz
bardziej.
Wedle tej hipotezy, to nie proces starzenia się jest zaprogramowany, ale jego
regulacja, która nie jest doskonała.
Tak jak niedoskonały system antyrakietowy nie uchroni miasta od kumulacji
zniszczeń w wyniku długotrwałego bombardowania.
Ważnymi dowodami przemawiającymi na korzyść "hipotezy regulacji" jest
fakt późnego starzenia się ludzi prowadzących zdrowy tryb życia i stosujących
zdrową dietę (bogate w antyutleniacze: warzywa, owoce, zielona herbata).
Ludzie nie ćwiczący fizycznie i źle się odżywiający starzeją się szybciej, co
potwierdziły badania naukowe.
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20. Makroewolucja - wielkie skoki natury
Marnymi odkrywcami są ci, którzy sądzą, że nie ma lądu, ponieważ nie widzą nic prócz
morza.
Francis Bacon
WSTĘP
Ciągłość zmian w otaczającym nas świecie to niezwykle ciekawy problem filozoficzny.
Historia filozofii wskazuje na to, że dawniej dominowała filozofia ciągłości
wszechrzeczy. Gottfried Leibniz - jeden z najwszechstronniejszych umysłów filozofii
uważał, że między wszystkimi zjawiskami są łagodne przejścia i nie ma przeskoków.
Wszystko daje ustawiać się w ciągłe szeregi. Bezruch to skraj ruchu, a nieświadomość
- skraj świadomości.
Ten swoisty dogmat nosił nazwę prawa ciągłości (łac. lex continui) i najgłośniejszym
jego wyrazem było zdanie wypowiedziane przez Karola Linneusza: "Natura nie czyni
skoków".
Czy tak rzeczywiście jest? Cząstki elementarne i fizyka kwantowa odkryły przed
nami nieciągłe, dyskretne stany w przyrodzie i zadały cios prawu ciągłości. Stan A w
naszym świecie może różnić się o skończone wielkości od stanu B, bez stabilnego
istnienia jakiegokolwiek stanu pośredniego między nimi.
A jak to jest w biologii ewolucyjnej? Załóżmy, że organizm reprezentuje dany stan.
Ewolucja mówi nam, że organizmy z czasem przechodzą w inne. Nagłym skokiem czy
nieskończenie drobnymi zmianami? Drobna zmiana jest na dobrą sprawę w biologii
też skokiem, bo organizmy są względem zjawisk mikroświata niezmiernie duże i
złożone. Powstaje więc inny problem: czy ten przeskok ewolucyjny jest dużym,
jednorazowym "kwantem", czy składa się z wielu małych "kwantów".
Pogląd ewolucyjny, zwany gradualizmem, mówi o stopniowych, drobnych zmianach,
które są po prostu bardziej prawdopodobne niż jednorazowe, duże reorganizacje w
organizmach. O tych ostatnich mówi pogląd zwany saltacjonizmem, a małe ich
prawdopodobieństwo nie oznacza, że są one wykluczone. Pojedyncza mutacja,
powodująca wiele zmian fenotypowych, "zgranych" ze sobą, musi być jednak bardzo
rzadka.
NIECIĄGŁE STANY RÓWNOWAGI
Amerykański paleontolog - Stephen Jay Gould i jego kolega - Niles Eldredge
wysunęli w latach siedemdziesiątych XX wieku hipotezę nieciągłych stanów
równowagi (ang. punctuated equilibria). Mówi ona, że w trakcie ewolucji świata
ożywionego, stopniowe zmiany były rzadkie. Regułą natomiast pozostają szybkie i
drastyczne zmiany, mające miejsce w małych populacjach. Zostały one utrwalone
dzięki silnie zaznaczonemu dryfowi genetycznemu. Po zmianach następują długie
okresy niezmienności cech. Hipoteza ta została przez nich poparta kopalnym
materiałem dowodowym, w którym rzadko obserwuje się zmiany ciągłe, a często
nagłe w geologicznej skali czasu, "przeskoki" w cechach organizmów kopalnych.
Hipoteza pozostaje jednak dyskusyjna i jest kwestionowana z dwóch przyczyn:
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Nagłe pojawienie się przeskoków w cechach organizmów z danego przekroju
geologicznego może oznaczać migrację obcej populacji na teren mało
zmieniającego się gatunku.
Populacja migrująca (o wyraźnie zmienionych cechach) wcale nie musi być
mała. Zmiany w dużej populacji mogły kumulować się stopniowo i utrwalać
powoli, ale w innym "pionie czasowym".

Aby potwierdzić hipotezę nieciągłych stanów równowagi, musielibyśmy zbadać
wszystkie możliwe przekroje geologiczne, a to jest niewykonalne.
Innymi słowy, nieciągłości w materiale kopalnym nie pozostają w sprzeczności z
powolnymi, stopniowymi zmianami w dużych populacjach, jeśli weźmiemy pod
uwagę migracje. Bo nie mamy pewności, że dysponujemy skamielinami z obszaru,
gdzie dana cecha rzeczywiście zmieniała się, a samo prawdopodobieństwo natrafienia
na taki pojedynczy obszar jest znikome.
Trzeba tu też nadmienić, że brak zmian w materiale kopalnym nie oznacza, że nie
było zmian w materiale "miękkim". Istnieją przecież gatunki bliźniacze, które, mimo
ogromnych podobieństw, są izolowane rozrodczo i różnią się na przykład białkami na
powierzchniach komórek, dietą, śpiewem, ubarwieniem, rytuałami godowymi, itd.
OBIECUJĄCE POTWORY
W wyniku zmian makroewolucyjnych powstają organizmy, nazwane przez Richarda
Goldsmitha "obiecującymi potworami" (ang. hopeful monsters). Zmiana
makroewolucyjna, ze względu na swoją rewolucyjność, jest rzadka. To jasne. W
misternym, skomplikowanym systemie genów łatwiej jest coś zdestabilizować,
"zepsuć", niż drastycznie zmienić, ale w taki sposób, aby nadal działało.
Do zmian o charakterze makroewolucyjnym możemy zaliczyć powstanie nowego
narządu, układu lub nawet nowego planu budowy (np. pierścienicy, owada,
pajęczaka, kręgowca).
Prawie wszystkie typy budowy organizmów zwierzęcych powstały 540 mln lat temu,
w kambrze. Miała wtedy miejsce tzw. eksplozja kambryjska, czyli szybka, pomyślna
ewolucja bardzo zróżnicowanych planów budowy. Około 540 mln lat temu Ziemia
musiała roić się od obiecujących potworów, a wybrane, kambryjskie typy budowy
odniosły sukces i trwają do dziś. Jak było to możliwe?
Zmiana makroewolucyjna, ze względu na swoją rzadkość, musiała być początkowo
noszona przez jednego osobnika. Musiał więc on przekazać swój materiał genetyczny,
mimo swojej odmienności. Jakie miał możliwości? O tym w następnym podrozdziale.
TRUDNE POCZĄTKI
Załóżmy, że w wyniku rzadkiej, dominującej mutacji, powstaje obiecujący potwór.
Jeśli jest on diploidalną hermafrodytą (obojnakiem), to może dokonać on
samozapłodnienia. Odpowiednia mutacja znajdzie się w dwóch gametach (męskiej i
żeńskiej) i przy ich zlaniu się powstanie osobnik mający już dwie kopie zmutowanego
genu.
A co jeśli obiecujący potwór jest diploidalny i rozmnaża się płciowo?
Na początku jest on jeden i aby powstał gatunek obiecującego potwora (z dwiema
makro-mutacjami w swoim materiale genetycznym), to początkowy okaz nie może
być izolowany rozrodczo od zwykłych osobników. Różnica między nimi nie może być
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na tyle drastyczna, aby nie mogło dojść do zaplemnienia i zapłodnienia.
Załóżmy, że do tego doszło. Powstaje potomstwo, którego połowa również nosi
mutację na jednym ze swoich chromosomów. Jeśli potomstwo nie rozpoznaje się lub
pochodzi z różnych miotów, to może skrzyżować się ze sobą i utworzyć pierwszego
pełnego osobnika obiecującego potwora - homozygotę pod względem rzadkiej
mutacji. Mówi się, że te dwie mutacje w jednym osobniku są IBD - identyczne przez
pochodzenie (ang. identical by descent) . Czyli tak naprawdę są one kopiami jednej
mutacji, które przeszły przez organizmy dzieci, aby spotkać się w organizmie wnuka.

Widzimy więc, że gdyby nie krzyżowanie wsobne (blisko spokrewnionych
organizmów), to homozygoty nie mogłyby powstać. Cały czas mielibyśmy
heterozygoty z jedną makro-mutacją, czyli pół-obiecujące potwory.
STADIA POŚREDNIE
Trudno sobie wyobrazić, aby takie struktury jak: oko, ptasie lub owadzie skrzydło,
echolokacja nietoperza, itp., powstały nagle, w wyniku jednej mutacji, choć nie
można całkowicie tego wykluczyć.
Prawdopodobieństwo pojedynczego skoku jest tak znikome, że zazwyczaj poszukuje
się stadiów pośrednich, tzw. preadaptacji. Nie muszą one pełnić tych samych funkcji,
co stadium końcowe. Ale dostosowawczość każdej preadaptacji trzeba wskazać, bo
gdyby takowa nie istniała, to stan końcowy nie zostałby osiągnięty.
Przykładowo: prymitywne skrzydła ptasie mogły początkowo służyć do biernego
szybowania lub do pomagania sobie w biegu. Pierwsze skrzydła owadzie mogły być
rozpościerane biernie jak żagle i mogły wykorzystywać podmuchy wiatru do
przemieszczania owada. Oko nie musiało od samego początku widzieć dokładnie i
ostro. Mogło najpierw służyć do odróżniania światła od ciemności. I tak dalej.
Na dobrą sprawę, mówimy tutaj nadal o "przeskokach", ale mniejszych, czyli takich,
które sprawiają, że ewolucja obiecującego potwora nie musi graniczyć z cudem.
ZAKOŃCZENIE
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Przeciwnicy teorii ewolucji, jako dowód na nieistnienie tego procesu, mają zwyczaj
wskazywać skomplikowane struktury organizmów, które przecież nie mogły powstać
od razu. Teraz już wiemy, że mogą one powstawać stopniowo albo poprzez
preadaptacje, które ewolucjoniści znajdują i znajdować będą.
Trudności teorii ewolucji nie są dowodem na nieistnienie tego procesu w przyrodzie,
podobnie jak brak teorii myślenia nie oznacza, że nie myślimy.
Nikt nie przedstawił dowodu na niemożliwość procesu ewolucji biologicznej, więc nie
można jej zanegować. Jest ona jednak ciągle w fazie rozwoju i trzeba dopiero
poczekać na rozwiązanie przez nią wielu trudnych problemów.
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21. Paradygmat lamarkizmu
czyli aneks do teorii ewolucji
Nie lekceważcie nigdy zjawisk, które wydają się Wam niezwykłe. Zdarza się, że pozory
mylą i że jest to fałszywy alarm, ale może też się zdarzyć, że będzie to odkrycie jakiejś
ważnej prawdy.
Alexander Fleming
WSTĘP
Francuski biolog - Jean Baptiste Lamarck, w swym dziele zatytułowanym „Filozofia
zoologii”, wydanym w 1809 r. zawarł swoją teorię ewolucji (lamarkizm). Miała ona
wyjaśniać w sposób zadowalający różnorodność i przyczyny obserwowanych przez
niego rozwiązań w budowie organizmów żywych, które bardzo skrupulatnie badał.
Podstawowe założenia pierwszej, niedarwinowskiej teorii ewolucji brzmią
następująco:




zmiany cech organizmów odbywają się w sposób ukierunkowany tak, aby
zrealizować potrzeby organizmu w zmieniającym się środowisku
cechy nabyte przez organizm w czasie życia dziedziczą się
narządy nieużywane zanikają

Schemat procesu ewolucji według Lamarcka przedstawia rys.1.

Rys.1. Prostokątami oznaczono fenotypy, które przechodzą w siebie w wyniku zmian
celowych, kierunkowych, wraz ze zmianą środowiska.
Niemiecki biolog - August Weismann sformuował na początku XX wieku teorię
ciągłości plazmy zarodkowej, według której organizmy posiadają dwa odrębne
rodzaje tkanek: germen czyli nasienie i somę czyli ciało, a każdy organizm jest
produktem komórek typu germen i tylko zmiany w nich mogą być dziedziczone.
Eksperyment przeprowadzony przez niego na myszach, którym przez wiele pokoleń
obcinał ogony (części somy) był tak przekonywujący, że na zawsze obalił możliwość
dziedziczenia cech nabytych. Myszy w każdym pokoleniu rodziły się z ogonem, w
przeciwieństwie do swoich odpowiednio przygotowanych do doświadczenia rodziców,
skróconych o ogon. Ponowne odkrycie w 1900 r. praw Mendla i rozwój genetyki
populacyjnej począwszy od lat 20 - tych XX wieku, teoria chromosomowa T. H.
Morgana i wiele innych odkryć, stały się podwaliną nowoczesnej syntezy neodarwinizmu, który całkowicie zaprzeczał postulatom Lamarcka. Schemat procesu
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ewolucji akceptowany przez neodarwinistów wygląda tak jak przedstawiono na rys.2.

Rys.2. Kółkami zaznaczono komórki linii płciowych (germen), prostokątami - komórki
somy. Strzałki przebiegające między kółkami to zmiany bezkierunkowe - mutacje. Strzałki
przekreślone krzyżykiem to mutacje nieprzystosowawcze do środowisk 1,2,3.
Każdy fenotyp jest tu wynikiem działania i rozwoju genotypu w konkretnym
środowisku. Środowisko ma zdolność modyfikowania genotypu. W zależności od
środowiska, jeden genotyp może rozwinąć wiele różnych fenotypów. Pamiętamy
pojęcie modyfikacji.
Czy jednak schemat powyższy jest uniwersalny i czy nie obserwujemy w procesach
zachodzących w przyrodzie odstępstw od niego? Czy możliwe są na przykład
zjawiska pokazane na rys. 3 i 4?

Rys.3. Schemat przedstawiający efekt Baldwina. Cechy nabyte wpływają na genotyp w ten
sposób się dziedzicząc. Gdy znika środowisko modyfikujące cechy nabyte utrzymują się.
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Rys.4. Strzałki między prostokątami oznaczają dziedziczenie cech nabytych pomiędzy
fenotypami.
SIŁY, SŁABOŚCI, BEZWŁADNOŚCI A SOCJOLOGIA
Trudno jest pozbyć się faktów, które nie są zgodne z obrazem rzeczywistości, jaki
przyjęliśmy za słuszny. Właśnie o takich kłopotliwych cieniach chciałbym tutaj
opowiedzieć. Są one sprzeczne z obrazem świata ożywionego, zgodnie
przedstawianym przez współczesnych ewolucjonistów. Innymi słowy, są niezgodne z
powszechnie przyjętym, paradygmatem neodarwinowskim. Paradygmat, to
powszechnie obowiązujący i akceptowany, hermetyczny ze względów
socjologicznych, system modeli, teorii i interpretacji.
Niestety, i nauka i naukowcy nie są oderwani od trosk życia codziennego. Gdyby tak
było, dziedziny przez nich uprawiane, rozwijałyby się na pewno ciekawiej i bardziej
dynamicznie. Naukowcy muszą jednak dbać o źródła utrzymania i wykonywać prace,
które przynoszą pieniądze. Nie sprzyja to szybkiemu powstawaniu nowatorskich idei
czy hipotez, gdyż większość środowiska naukowego, pracującego wewnątrz jakiegoś
paradygmatu, będzie wykazywała tendencje konserwatywne. Postęp nauki byłby
najlepiej napędzany przez zapaleńców i to najlepiej niezależnych finansowo.
Pozostali starają się dobrze „ustawić” wewnątrz istniejących już struktur i zachować
ów stan rzeczy jak najdłużej. Bo muszą. To zrozumiałe.
Utrzymanie siebie i swojej rodziny to potrzeba podstawowa. Idee postępu nauki,
ustawicznych poszukiwań prawdy, potrzeby intelektualne i estetyczne to podstawowe
potrzeby wyższe, na które nie można sobie pozwolić, jeśli nie są zaspokojone
podstawowe potrzeby materialne.
Przypomnijcie sobie z fizyki. Każde ciało materialne „dąży” do zachowania swego
stanu kinetycznego. Czyli, aby zmienić wektor prędkości danego ciała w jakikolwiek
sposób, trzeba podziałać siłą. Wiąże się to z wysiłkiem tym większym, im większa jest
masa ciała. Bo to ona jest miarą bezwładności.
Postęp nauki musi więc „walczyć” z bezwładnością starszych paradygmatów, za
którymi kryją się interesy ludzi, którzy je wyznają (to taka ciężka masa socjologii).
Nigdy, bowiem nie zdarzyło się tak, aby pojedyncze doświadczenie albo kłopoty
wynikające z teorii (np. bezsensowne przewidywania, niemożność wyjaśnienia
pewnych zjawisk na jej gruncie), prowadziły do całkowitego obalenia paradygmatu,
właśnie ze względu na zbyt poważne tego konsekwencje społeczne.
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POLEMIKA - DOWÓD, ŻE SIĘ ROZUMIE
Po przeczytaniu książki „ Atrapy oraz paradoksy współczesnej biologii” zdałem sobie
sprawę, że mam właśnie do czynienia z próbą obalenia neodarwinizmu i zastąpienia
go nowym paradygmatem, opartym na wcześniejszej teorii Lamarcka.
Zgadzam się z recenzentem, drem J. Szackim, który w swej opinii na temat książki
nie szczędzi negatywnych zdań pod jej adresem. Rzeczywiście, roi się ona od
fałszywych teorii, przeinaczeń, trywializacji i poważnych błędów. Uważam, że jest tak
dlatego, że neodarwinizmu obalić się nie da, a już na pewno wtedy, gdy się go nie
rozumie. Ale uważam też że:
Żadna polemika naukowa nie jest zniżaniem się, szczególnie jeśli jakieś idee naukowe,
uważane za nieprawdziwe, zostały opublikowane.
Książka przywołuje jednak wyniki niektórych doświadczeń, które są nieco kłopotliwe
i wskazują na pewne słabe punkty teorii ewolucji. I w tym aspekcie uważam ją za
cenną. Dane empiryczne, sprzeczne z paradygmatem, nie muszą przecież go obalać.
Mogą go uzupełniać.
Przytoczmy najpierw kilka przykładów z książki M. Głogoczowskiego i zobaczmy czy
nie da się zinterpretować ich zgodnie z syntetyczną teorią ewolucji:
a) Nabyta deformacja DNA
Związek o nazwie AAAF ma zdolność przyłączania się do podwójnej helisy DNA tak,
aby w czasie jej rozwijania w procesach transkrypcji lub replikacji uszkodzić ją,
wprowadzając mutację w postaci dimerów tyminowych.
Szkodliwe działanie wielu związków chemicznych na DNA (aflatoksyna, benzopiren,
bromek etydyny) znane jest od dawna. Jeśli uznamy je za czynniki środowiskowe, to
rzeczywiście możemy mówić o dziedziczeniu cech nabytych. W tym przypadku
jednak owymi cechami są zmiany w strukturze DNA, czyli mutacje. Powstają one w
sposób przypadkowy. Nie jesteśmy przecież w stanie przewidzieć w jaki rejon
chromosomu przyłączy się związek AAAF. I poza tym, mutacje nabyte ze środowiska
są cechami DNA i za nabyte ich się nie uważa. I nie każda z tych cech będzie się
dziedziczyć. Mają na to na ogół szanse jedynie mutacje neutralne i korzystne.

Rys.5. Wycinek schematu 2 pokazujący nabytą deformację DNA.
Zjawisko opisane przez autora pasuje więc do klasycznego schematu z rys.2.
b) Doświadczenie A.C. Neville'a
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Zaobserwowano, że kiedy narybek flądry, zgodnie z głosem natury, kładzie się na
dnie, następują u niego zmiany w szkielecie, które prowadzą do nabycia cech dorosłej
flądry (pływanie na jednym boku, para oczu po jednej stronie ciała).
Kiedy nie dopuszczono do tego, aby narybek się kładł, cechy te nie rozwijały się.
Jest to więc typowy przykład modyfikacji przez środowisko. System genetyczny tego
gatunku, w wyniku interakcji z dwoma różnymi czynnikami środowiska, rozwija
dwa różne fenotypy. Ze zjawiskiem dziedziczenia cech nabytych, które postuluje
autor mielibyśmy do czynienia wówczas, gdyby narybek, któremu badacze nie
pozwalali ani na chwilę spocząć, wydawał potomstwo pozbawione cech dorosłych
fląder, bez względu na sygnały uzyskane przy kładzeniu się na dnie. Autor nie
wspomina jednak o tego typu wynikach w doświadczeniu Neville'a.
Opisane tu zjawisko jest więc również zgodne z klasycznym schematem z rys.2
(zob.rys.6).

Rys.6. Wycinek schematu z rys. 2. pokazujący modyfikacje jednego systemu
genetycznego przez dwa różne środowiska.
c) Progeneza aksolotla
Aksolotl to płaz ogoniasty, żyjący w wysokogórskich jeziorach Meksyku. Jest to
larwa, która potrafi się jednak rozmnażać. Takie zjawisko przyspieszenia rozwoju
układu rozrodczego, w stosunku do rozwoju somatycznego nazywamy progenezą.
Autor podaje przykład dwóch odmian tego gatunku. U jednej forma progenetyczna
występuje na stałe i nie można doprowadzić do przeobrażenia jej w osobnika
dorosłego, druga natomiast odmiana przechodzi metamorfozę po zadziałaniu
czynnika środowiskowego - podwyższenia temperatury wody.
Autor pisze dalej „ ...zachowanie charakterystyczne dla efektu Baldwina: cechy
powstałe wskutek niewystarczającej stymulacji środowiskowej mają tendencję do
dziedzicznego utrwalania się”.
Przeanalizujmy przypadki obydwu odmian oddzielnie. W przypadku odmiany
drugiej najprawdopodobniej mamy do czynienia z modyfikacją przez dwa różne
środowiska, czyli zjawiskiem opisywanym już powyżej (zob. rys.6).
Odmiana pierwsza nie jest również przejawem efektu Baldwina. Zjawisko w niej
obserwowane jest uzupełnieniem schematu z rys. 6. zgodnym ze schematem z rys.2.
lecz będącym jego modyfikacją. Mutacja która zaszła w genotypie G3 prowadzi do
wytworzenia fenotypu larwalnego z systemu G3M3, który już jednak nie potrafi
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zareagować na modyfikację 2 i wytworzenie postaci dorosłej (zob. rys.7).
Polemizując dalej z autorem: nie można powiedzieć, że środowisko, w którym żyje
larwa, stymuluje niewystarczająco, podobnie jak nie można powiedzieć, że woda o
niskiej temperaturze stymuluje mniej niż ta o podwyższonej. Są to różne i
równoważne stymulacje.

Rys.7. Wycinek schematu z rys.2. (zmodyfikowany). Mutacja prowadzi do powstania
genotypu, który daje tylko jeden efekt fenotypowy w odpowiedzi na dwie modyfikacje.
d) Dziedziczenie odcisków
Noworodek ludzki rodzi się ze zgrubieniami na dolnych powierzchniach stóp mimo,
że nie dotknęły one jeszcze ani razu ziemi. Mało tego, cecha ta pojawia się wcześnie w
rozwoju zarodkowym. Jest na pewno przystosowaniem odziedziczonym po naszych
przodkach, których podeszwy stóp reagowały zgrubieniem naskórka na ciągły nacisk
na podłoże. Czy odziedziczyliśmy więc po nich cechę nabytą ?
Od czasu, gdy człowiek stanął na dwóch nogach do dziś minęło ok. 5 mln lat, co
oznacza ogromną liczbę pokoleń. Było więc sporo czasu, aby pojawiła się i utrwaliła
mutacja, która cechę powstałą pierwotnie jako modyfikacja włączyła do programu
rozwojowego na stałe (zob. rys.8.). Przewaga selekcyjna tej mutacji polegała na
przystosowaniu do konfrontacji ze środowiskiem jeszcze przed zetknięciem z nim.
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Rys.8. Schemat procesu asymilacji genetycznej zgrubień naskórka na stopach.
Zjawisko ewolucyjne, w którym adaptacje pojawiają się po pewnym czasie w
programie rozwojowym, realizowanym bez względu na bodźce środowiskowe, zostało
nazwane przez Waddingtona: asymilacją genetyczną.
Trudno się jednak zgodzić z A. Hoffmanem - autorem znakomitej książki „Wokół
ewolucji”, że asymilacja genetyczna jest sprzeczna z założeniami neodarwinizmu.
Może się ona wszakże odbywać drogą mutacji, która przesuwa rozwój cechy
adaptacyjnej do okresu embriogenezy i zostaje utrwalona na przestrzeni setek
pokoleń, bo jest korzystna (zob. rys. 9).

Rys.9. Schemat ideowy hipotetycznego mechanizmu asymilacji genetycznej. A. Sytuacja
sprzed 5 mln lat. B. Sytuacja teraźniejsza, po asymilacji.
e) Doświadczenie Waddingtona (wg. „Wokół ewolucji” A. Hoffmana)
Larwy Drosophila, hodowane na pożywce wzbogaconej w sól, uodparniały się na jej
wysokie stężenie, a po przeniesieniu do naturalnego środowiska utrzymywały cechę
odporności. Jest to więc cecha nabyta, która nie zanika w czasie życia osobniczego,
pomimo zmian bodźców środowiska. Autor nie wspomina jednak czy cechę tą nabyło
po rodzicach potomstwo. W przeciwnym bowiem razie mielibyśmy do czynienia z
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ciekawym zjawiskiem, nie będącym jednak w sprzeczności ze współczesną teorią
ewolucji. Zdaniem Ho i Saundersa zjawisko opisane powyżej to kanalizacja
ontogenezy. W wyniku działania bodźców we wczesnej fazie rozwoju osobniczego,
zostaje on nakierowany w taki sposób, że późniejsze bodźce (ze środowiska
naturalnego) nie są już w stanie przywrócić normalnego stanu.
EFEKT BALDWINA
Wśród prezentowanych w książce Głogoczowskiego wyników doświadczeń są takie,
które nie dają się wyjaśnić na gruncie syntetycznej teorii ewolucji:
Doświadczenia Kammerera
1. Salamandry
Wychowywane na żółtym podłożu nabywały maskującą żółtą barwę skóry. W
trzecim pokoleniu młoda salamandra, tuż po metamorfozie, ma już ubarwienie
maskujące. Żółty kolor skóry dziedziczy się.
Zastrzeżenie: Na zdjęciu z opisu doświadczenia w książce widnieje tylko jedna
salamandra z trzeciego pokolenia. Nie wspomina się o pigmentacji pozostałego
rodzeństwa, czy o ilości powtórzeń doświadczenia. Istnieje bowiem możliwość tego, że
cecha pigmentacji rozkłada się w populacji rodzeństwa pochodzącego od jednej pary
rodziców, a salamandra na zdjęciu posiada cechę skrajną i rzadką. Należałoby więc
zbadać przesunięcie wartości średniego ubarwienia w stosunku do kontroli, którą
mogłoby stanowić potomstwo pary salamander żyjących w środowisku naturalnym.
2. Pętówki babienice
Kammerer zmuszał ten gatunek ropuch polnych do życia w środowisku wodnym.
Samce rozwijały szczoteczki kopulacyjne na palcach. Umożliwiały one
przytrzymywanie samiczki w miłosnym uścisku (ampleksusie). Śliska od wody
samiczka mogła być wtedy dobrze uchwycona i - co najważniejsze - nie mogła
powiedzieć: zjeżdżaj !
Nabyte za życia szczoteczki dziedziczyły się, miały tendencje do zwiększania swych
rozmiarów z pokolenia na pokolenie tak, że w piątym pokoleniu były już dobrze
widoczne.
Jeśli zastrzeżenie nie wskazuje na poważne uchybienie w metodyce doświadczeń, to
jest ono zgodne ze schematem na rys.3.
Wyniki doświadczeń Kammerera stały się przyczyną bezwzględnej nagonki na jego
osobę. Miała ona wymiar międzynarodowy, opierała się na bojkocie jego prac i
intrygach. Zaszczuty Kammerer popełnił samobójstwo, do którego przyczyniły się
również jego problemy osobiste. Nie był to jedyny przypadek uśmiercenia
niepokornego. Wiedeński fizyk Ludwik Boltzmann jest uważany za ojca mechaniki
statystycznej - dziedziny obecnie szeroko uznanej i rozwiniętej. Jego nowatorskie
prace ochrzczono mianem Judenfizik, a jego samego wykluczono ze środowiska, co
było przyczyną jego załamania psychicznego i w konsekwencji - samobójstwa.
Zastanawiające jest jak bardzo wysiłki skierowane na zniszczenie kogoś potrafią
przewyższyć wysiłki skierowane na zrozumienie tego, co ma on do powiedzenia.
PRZEJĘCIE WŁADZY PRZEZ KULTURĘ (MEMETIC TAKEOVER)
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Pojęcie ewolucji jest bardzo ogólne i obejmuje szeroko rozumiany rozwój w czasie.
Są to więc nie tylko zmiany częstości alleli genów w pulach genetycznych różnych
populacji, lecz także zmiany rozkładu materii w rozwijającym się układzie
planetarnym, zmiany wysokości n.p.m. w różnych punktach terenu czy też bardzo
specyficzne zmiany w społecznościach ludzkich. Nie przypadkowo skupimy uwagę w
dalszej części rozdziału na tym ostatnim aspekcie - ewolucji kultur ludzkich. Ma ona
bowiem charakter lamarkowski - dziedziczą się cechy nabyte, powstałe w
zamierzonym celu (zob. rys.4). Czym jednak są owe cechy i w jaki sposób są
nabywane ? Wyobraźmy sobie zespół przekazów kulturowych krążących w danej
grupie ludzi, wpływający na światopogląd i sposób działania jej członków. Jest to tak
zwana świadomość społeczna.
Richard Dawkins nazwał owe przekazy kulturowe memami. Można więc dostrzec
podobieństwo między relacjami: allel - pula genetyczna i mem - pula memowa czyli
świadomość społeczna. Memy potrafią również zmieniać swoją częstość w puli,
wypierać się nawzajem. Mówimy wtedy, że jakiś pogląd się przeżywa i jest
zastępowany przez inny, nowocześniejszy.
Załóżmy, że przed kilkunastutysięcy laty istniała populacja praludzi, która miała
zwyczaj podgrzewania wody na ognisku do momentu, gdy zacznie buchać z niej para.
Czarownik przekonuje ludzi, że ów zabieg wygania z wody złe duchy, które spożyte z
nią spowodowałyby silne bóle i poty.
Dziś wiemy już, że te złe duchy to bakterie chorobotwórcze, a podgrzewanie wody nie
wygania ich z niej, ale zabija. To właśnie ten mem dominuje teraz we współczesnych,
cywilizowanych społeczeństwach. Pojawił się wraz z postępem nauki, a okazał się
lepszy dlatego, że był prawdziwy i mógł stworzyć spójny system z innymi poglądami.
Jak to rozumieć ? Załóżmy, że nasza prehistoryczna populacja zauważa, że na
pewnych glebach rosną tylko rośliny bardzo do siebie podobne pod względem
budowy kwiatów, liści (chodzi o rośliny z rodziny motylkowatych, takie jak np.
fasola, groch, łubin, lucerna, wyka). Czarownik zapytany o przyczynę danego
zjawiska stwierdza autorytatywnie, że najwyższe siły dobra staczają właśnie na tych
glebach walki z siłami mroku. Są one tak zacięte, że siła ognia, sprzymierzona z
mrokiem wyniszcza je. Mogą na niej rosnąć tylko rośliny święte (dziś - po prostu
motylkowate), które mają moc zapożyczoną od boga deszczu. Dziś wiemy również, że
te gleby odznaczają się niską zawartością azotu i dlatego rosną na niej rośliny zdolne
do wejścia w symbiozę z bakteriami z rodzaju Rhizobium, wiążącymi azot
atmosferyczny.
Poglądy współczesne spaja więc abstrakcyjne pojęcie - bakteria. Bakterie dzielą się
między innymi na: chorobotwórcze, wiążące azot i inne.
Czarownik mógł utrzymywać, że w glebie istnieją złe i dobre duchy i te ostatnie
potrafią wniknąć tylko do roślin świętych i sprawić, że będą rosły. Wtedy mielibyśmy
do czynienia ze spójnym systemem poglądów: abstrakcyjne pojęcie duch, duchy
dzielone na: dobre - te, co umożliwiają świętym roślinom wzrost i złe - te, co
mieszkają w wodzie. Czarownik tłumaczył jednak bóle i zjawiska na glebach za
pomocą zupełnie innych „bajek”. Dlaczego tak było? Dlatego, że nie zadawał pytań
przyrodzie, czyli nie planował doświadczeń. W dużej mierze odpowiadał też za to
brak sprzętu. Nie mógł dotrzeć więc do prawdziwych przyczyn tych dwóch, jakże
odległych zjawisk i znaleźć części wspólnej dla nich, choćby w formie abstrakcyjnego
pojęcia. Szansa wymyślenia 2 bajek, spójnych ze światem realnym, była natomiast
znikoma.
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Nie należy jednak tego sposobu radzenia sobie z rzeczywistością traktować
pogardliwie. To, że poglądy czarownika nie były spójne, nie oznacza jeszcze, że nie
były pomocne w przetrwaniu ludziom, którzy go słuchali. Odrębny system poglądów
na wiele zjawisk w przyrodzie, jest z naszego punktu widzenia, mnożeniem bytów,
bezlitośnie eliminowanym przez narzędzie metodologiczne nauki zwane brzytwą
Ockhama. Mówi ono, że nie powinno się mnożyć bytów bez potrzeby, a powstało ono
już w średniowieczu.
Trudno było też o przewidywania. Bajki nie dawały żadnych dodatkowych
informacji np. gdzie jeszcze znajdują się złe duchy. Do każdego zjawiska trzeba było
dorabiać nową bajkę. Trzeba było testować wszystko na ludziach i obserwować ich
reakcje. Nie było więc mowy o profilaktyce bez poświęceń. Bajki pozwalały jednak
unikać przykrych skutków nawet podając przyczynę, która była urojona.
Dla ludzi przecież najważniejsze było to by zagotować wodę, a nie to dlaczego należy
to robić.
Wynika z tego, że umiejętności praktyczne mogą do pewnego stopnia zastępować
teorie.

Rys.10. Schemat pokazujący jeden sposób usuwania skutku bez względu na znajomość
przyczyny realnej.
Wróćmy do memów. Czy podobnie jak allele, mają one swoje miejsce gdzie
przebywają? Swoje chromosomy? W jaki sposób są replikowane ?
Przekaz kulturowy trafia do jednostek, znajdujących się w społeczności, a dokładniej
mówiąc, do ich mózgów. Pod jego wpływem jednostka może nie tylko zmieniać swoje
rozumienie świata realnego, lecz także stać się orędownikiem nowych idei. Istnieje
wiele możliwości ich rozpowszechniania: przez przekaz ustny, książki, prasę czy ułatwionymi przez technikę sposobami - przez radio, telewizję, kino, internet.
Docieramy w tym miejscu do problemu o bardzo istotnym znaczeniu. Czy replikacja
poglądów powinna być kontrolowana. Czy środki masowego przekazu mają prawo
serwować ogromnej liczbie ludzi memy w postaci komentarzy i opinii pochodzących
od wąskiej grupy osób? Na ile kompetentne powinny być mózgi, których oryginalne
memy kopiowane w tak wielu egzemplarzach ?
Niebezpieczeństwo leży więc w memach, trafiających do wyjątkowo dużej liczby
mózgów (zajmujących dużą liczbę miejsc), lecz na dłuższą metę prowadzące do zguby
jednostki, którymi zawładnęły, a przynoszące zyski tylko zręcznym demagogom,
którzy je rozpowszechniają. Na przykład, faszyści rządzący w Niemczech w latach
30-tych naszego stulecia, zdołali porwać za sobą cała rzeszę ludzi. Ich memy były
wyjątkowo „chwytliwe”. I wyjątkowo niebezpieczne.
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Problem z replikacją poglądów pozostaje więc równie otwarty, co trudny. Wydaje
się, że memy mające swe źródło w naukach ścisłych, najbardziej zasługują na
monopolizowanie świadomości społeczeństw. Natomiast w dziedzinach zajmujących
się zjawiskami zachodzącymi w bardzo złożonych systemach, jak np.: biologia,
socjologia, psychologia (rozpowszechnianie przekazów kulturowych też tu się zalicza
- i właśnie stąd trudności z tym zjawiskiem) ważne jest ścieranie się opinii i
argumentów, czyli przynajmniej tymczasowy polimorfizm memów. Chciałbym więc
aby ten artykuł wywołał dyskusję. Zastrzegam sobie jednak możliwość obrony
stanowisk tu prezentowanych.
Wiemy już, że memy dziedziczą się w sposób lamarkowski. Informacje uzyskane od
innych ludzi, doświadczenia nabyte za życia przekazane zostają na linii mózg - mózg:
albo poziomo - wewnątrz danej grupy ludzi o zbliżonym wieku albo pionowo, z
pokolenia na pokolenie, co nazywamy tradycją. Mózg jest jednak wytworem alleli.
Czy oznacza to utratę przez nie wyłączności na przepływ z organizmu do organizmu
? Wyłączności na ewolucję w świecie ożywionym ?
Sytuacja wydaje się być dramatyczna. Zilustrujmy ją więc za pomocą dramatu:
Allele: Neurony ! Co wy wyprawiacie tam na górze ? Kto tam u was jeszcze zagościł?
Co to za jedni ?
Neurony (grzecznie): To memy. Konkurencja.
Allele: Kto je tam zaprosił ?
Neurony: Same przyszły. Mamy taką konstrukcję, że nie miały problemu z
zagoszczeniem się.
Allele (gniewnie): To trzeba zmienić konstrukcję !
Neurony: To zależy od Was. To Wy nas kodujecie...
Allele: Ale my nie potrafimy tak szybko was przebudować. To wymaga dużo czasu i
pomocy alleli, których tu nie ma.
Neurony (służalczo): Słyszeliśmy, że te memy są wyjątkowo groźne i szybko się
powielają. Potrafią lokować swoje kopie w organizmach, z którymi nie są
spokrewnione.
Allele: O niech nas wytnie ! Co to za potwory ?!
Neurony (ze strachem): Ostatnio wpłynęliśmy na organizm tak, że zaczął nieść pomoc
organizmom zupełnie obcym...
Allele (ze zdenerwowaniem): Tego już za wiele ! Przecież tam jest mało naszych
kopii. Co wy robicie ? Kto wam kazał ?!
Neurony (niewinnie): Memy.
Kurtyna !
Jak Czytelnik z pewnością zauważył, sytuacja obfituje w emocje. Trzeba jednak
przyznać, że geny są same sobie winne. Stworzyły potwora, a właściwie środowisko
dla niego - mózg ludzki.
Podsumowując,
nie jest wykluczone istnienie takich systemów genetycznych, których efekt
fenotypowy objawia się tym, że oprócz stanowienia sposobu na kopiowanie alleli,
umożliwia też sterowanie organizmu przez zupełnie niezależne od pierwotnych
replikatory.
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Mamy więc do czynienia ze spotkaniem się w obrębie jednego osobnika dwóch
rodzajów replikatorów. Każdy z nich ma swój interes i sposób jego realizacji. Można
więc wyróżnić dwie sytuacje:
a) Zgodność interesów memu i allelu
Wspomniany wyżej mem „Gotuj wodę do wrzenia” pozwala na lepsze radzenie sobie
z przeciwnościami środowiska ludziom, którzy go znają. Dzięki niemu mogą oni mieć
potomstwo, bo np. nie umierają w młodym wieku na dur brzuszny.
b) Sprzeczność interesów memu i allelu
We współczesnych cywilizowanych społeczeństwach krążą memy typu „Opiekuj się
dzieckiem upośledzonym nawet, jeśli nie rokuje ono nadziei na wnuka”, „Przeznacz
część swoich środków, które mógłbyś zainwestować w potomstwo na osobniki chore,
kalekie”. Nie są to, co prawda, memy które zdominowały pulę powyższych
społeczności, ale są przynajmniej powszechnie uważane za szlachetne i nie życzymy
im źle. Istnieją niestety również inne memy, np. „Obwieś się ładunkami
wybuchowymi i zdetonuj je w obecności osoby ważnej dla grupy ludzi, z których
ideologią się nie zgadzasz”. Nie trzeba nikogo przekonywać, że detonacja nie wyjdzie
allelom na dobre.
R. Dawkins nazwał zjawisko zagłuszania głosu genów przez memy: memetic takeover
(przejęciem władzy przez memy). Czy sprzeciw memów doprowadzi do ostatecznego
ich zwycięstwa ? Można pokusić się o próbę przedstawienia obrazu po zwycięskiej
walce. Memy zawładnęły społeczeństwem i dyktują każdemu osobnikowi jak się
zachowywać, czy i kiedy się rozmnażać. Geny służą tylko do budowy tych bardzo
posłusznych „maszyn”. Jest to oczywiście wizja bardzo odległa. Natomiast czy jest
ona dobra, będzie zależało na pewno od przyszłych memów.
ZAKOŃCZENIE
Cała obecna wiedza z zakresu genetyki i teorii ewolucji nie wyklucza mechanizmu
dziedziczenia cech nabytych. Specyficzny jego przykład pojawił się w artykule:
„Modyfikacja hormonalna”.
Możemy sobie wyobrazić, że ewoluuje mechanizm, w którym cecha nabyta ma
selektywny i precyzyjny wpływ na gen, powodując mutację kodującą tą cechę.
Mechanizm mało prawdopodobny, więc możemy przewidzieć, że jest on w świecie
biologicznym rzadki. I jest.
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22. Przynajmniej 10 zasad ewolucji
Lawinę prawdy może uda się przejściowo zahamować, ale nigdy przecież nie uda się jej
zatrzymać.
Karol Darwin
Szkocki filozof - David Hume uważany jest za twórcę najpełniejszej koncepcji nurtu
filozoficznego zwanego empiryzmem. Mówi on, że całe nasze poznanie może opierać
się jedynie na tym, co doświadczyliśmy za pomocą naszych zmysłów. Dalsza obróbka
wrażeń przez mózg nie daje już gwarancji na pełne odzwierciedlenie rzeczywistości.
Przytoczmy przykład człowieka i czarnego kota, który przebiegł temu pierwszemu
drogę. Okazuje się, że tego samego dnia człowiekowi temu przytrafiło się wiele
rzeczy, których wolałby uniknąć. Szukając winnego poza sobą, znajduje on ofiarę w
postaci czarnego kota widzianego rano. Jego mózg dokonuje jednego z kilku
rodzajów obróbek, zwanego uogólnianiem. Powstaje idea : „Czarne koty przynoszą
pecha”. Jest ona powszechnie uważana za przesąd, co w niczym nie obniża jej
popularności. Widzimy więc, że uogólniona pojedyncza obserwacja może prowadzić
do błędnych poglądów na świat. Nauka stara się więc unikać obserwacji, które
byłyby niepowtarzalne. Doświadczenie trzeba przeprowadzić wiele razy i jeśli za
każdym razem da ono taki sam wynik, możemy mówić o pewnej regularności.
Problem polega jednak na tym, że doświadczeń jest zawsze ograniczona liczba, a
regularność w postaci prawa lub teorii jest ogólna, to znaczy dotyczy wszystkich
zjawisk danego rodzaju, nie tylko tych które doświadczyliśmy. I w tym miejscu Hume
protestuje. Uważa on, że nie ma pewności, że prawo spełnione dotychczas, zawsze i w
każdym przypadku będzie spełnione. Ogólne prawa są tylko wytworem naszego
umysłu. One poza nami, w przyrodzie nie istnieją, gdyż tam mamy do czynienia z
pojedynczymi zdarzeniami. Humizm jest więc nurtem równie trudnym, co mocnym.
Nie sposób go obalić, gdyż w tym celu trzebaby przeprowadzić nieskończoną liczbę
doświadczeń, których dane prawo dotyczy i to w każdym czasie. Jest to oczywiście
zadanie niewykonalne. Humizm ze swoimi antyogólnymi wnioskami staje się bardzo
antynaukowy, a przez to nie do przyjęcia. Teorie i prawa w historii nauki po prostu
sprawdzały się dla pewnej klasy zjawisk i były ewentualnie wypierane przez lepsze,
bo obowiązujące w ich szerszym zakresie. Nikt ich więc nie odrzucał i odrzucać nie
będzie nawet, jeśli ich budowanie wydaje się nie do końca uzasadnione z
filozoficznego punktu widzenia.
Spróbujmy więc teraz wyciągnąć kilka ogólnych wniosków z zakresu ewolucji
biologicznej:
1) Ewolucja nie planuje.
Allele w trakcie swojej ewolucji kierują się swymi doraźnymi korzyściami, a nie
projektują organizmów „z myślą” o tym, co będzie dla nich dobre w przyszłości.
Dobrym przykładem jest tu tzw. meiotic distorter (allel zaburzający mejozę).
Jest to allel szybko rozprzestrzeniający się w puli genetycznej myszy i na krótką metę
odnoszący ogromne korzyści. Jak to się dzieje ? Zwykle każdy allel trafia tylko do
połowy gamet organizmu diploidalnego, gdyż drugą połowę zajmuje allel na
chromosomie homologicznym. Distorter działa tak, że ogranicza przejście innego
allelu do gamet sam zajmując nawet 95 % z nich. Liczba jego kopii szybko więc
rośnie. Wzrasta w związku z tym liczba homozygot pod względem tego allelu, gdyż
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ich liczba rośnie do kwadratu frekwencji allelu. Homozygoty mają jednak słabą
przeżywalność i wraz z nimi giną kopie distortera. Jego udziały w puli drastycznie
obniżają się. Gdyby allel ten wiedział jaka katastrofa czeka go w przyszłości, z
pewnością zaplanowałby swoją ewolucję z uwzględnieniem ograniczonego wzrostu
liczby kopii. Jednak nie zrobił tego, gdyż ewolucja nie gwarantuje mu posiadania
takich umiejętności. Wszystkie allele, których efekt fenotypowy jest taki, jakby
wiedziały one co jest dla nich na dłuższą metę dobre, długo trwają. One jednak też
niczego nie planują. Po prostu przypadek zrządził, że takie są i to gwarantuje im
długotrwały sukces.
2) Ewolucja zazwyczaj nie tworzy rozwiązań optymalnych.
W rozwiązaniach konstrukcyjnych człowieka jest kilka takich, które na pierwszy
rzut oka wydają się absurdalne. Połączenie dróg oddechowych z pokarmowymi,
odziedziczone jeszcze po rybach trzonopłetwych, grozi zakrztuszeniem. Szczątkowy i
zbędny wyrostek robaczkowy jest źródłem poważnych stanów zapalnych.
Wyprostowana postawa doprowadziła do rozwoju mięśniowych przepon, które
wspomagają miednicę w podtrzymywaniu trzewi, lecz znacznie utrudniają poród.
W sposób wręcz empiryczny zasadę tę sprawdziła przyroda. Żyjące w Anglii
wiewiórki nie były optymalne w swojej niszy. Okazało się, że istnieją wiewiórki
lepsze. Amerykański gatunek wiewiórek szarych ma enzymy rozkładające toksyny
żołędzi, dzięki czemu może żywić się nimi zimą. Wiewiórki szare niemal wyparły już
rodzime brytyjskie wiewiórki.
Absurdalne rozwiązania konstrukcyjne wynikają z faktu, że ewolucja nie planuje, a
organizmy są zlepkiem powstałym wskutek doraźnych korzyści alleli. To, co było dla
nich korzystne w pokoleniu n odziedziczone i występujące w pokoleniu (m+n) może
mieć negatywne działanie.
Rozwiązania ewolucyjne nie są więc zazwyczaj optymalne, lecz są :



stabilne
mogą trwać jako jedyne, gdyż nie ma lepszego rozwiązania (np. człowieka bez
wyrostka robaczkowego) i trwają dopóki się ono nie pojawi

.
3) Ewolucja jest nieodwracalna.
Stwierdzenie to stanowi treść prawa Dollo. Znaczy to tyle, że każda zmiana w
ewolucji nie może być całkowicie odwrócona ze względu na śladowe
prawdopodobieństwo takiego zdarzenia. Obserwujemy jednak przystosowania
potomków do środowiska podobnego, w jakim żyli ich dalecy przodkowie. Są to tzw.
przystosowania wtórne. Nie są one identyczne z tymi, które już wcześniej zaistniały.
Ewolucja ich nie pamięta i tworzy je ponownie, choć nie dokładnie takimi, jakie były
(bo przecież nigdzie informacja o przeszłych strukturach nie mogła być
przechowana). Na przykład delfiny i wieloryby mają opływowy, rybi kształt, płetwy
piersiowe i ogonowe. Nie są to rozwiązania identyczne z tymi u dalekich przodków ryb. Te mają bowiem łuski, więcej rodzajów płetw, a płetwa ogonowa ustawiona jest
u nich pionowo, a nie poziomo.
4) Ewolucja zazwyczaj nie tworzy nowych rozwiązań de novo (zaczynając „od zera”).
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Znaczy to, że powstają one przez modyfikację struktur już istniejących, co wiąże się z
nabyciem nowych funkcji. Przykładem może być tutaj skrzydło ptaka, które
powstało na bazie kończyny przedniej gada. Skrzydła więc, przeciwnie niż aniołom,
nie wyrosły ptakom zupełnie niezależnie, lecz powstały przez modyfikację przednich
kończyn. Szczęka dolna i kostki słuchowe u ssaków to zmodyfikowane łuki skrzelowe
występujące u bezżuchwowców - organizmów bardziej prymitywnych od ryb (I i II
łuk). Tarczyca to zmodyfikowany endostyl - narząd służący niższym strunowcom
(bezczaszkowce, osłonice) do pobierania pokarmu.
Ciekawych przykładów dostarcza tutaj nauka o zachowaniu – etologia. Młode
szakale trącają pyskiem pyski swoich rodziców w celu uzyskania pokarmu. Na bazie
zachowania towarzyszącego karmieniu powstał rytuał powitania w obrębie
monogamicznej pary szakali. Osobniki te trącają się pyskami. Podobnie jest u
afrykańskich, dzikich psów – likaonów. Czasami zachowanie ewolucyjnie młodsze
pozostaje jako jedyne na ewolucyjnej scenie, podczas gdy to pierwotne, macierzyste,
zanika. Gest powitania u kukułek to trącanie się dziobami powstałe
najprawdopodobniej z gestu przekazywania pokarmu. Wszyscy natomiast wiemy, że
współczesne kukułki nie karmią potomstwa, gdyż jajka swe podrzucają innym
ptakom. U szympansów obserwuje się przekazywanie potomstwu pokarmu z ust do
ust przez matki. Behawior dotykania się ustami już bez przekazywania pokarmu
występuje przy powitaniu osobników dorosłych. Takie jest też pochodzenie ludzkiego
pocałunku.
A oto inne przykłady. U pawianów i makaków obserwuje się zwracanie tylnych części
ciała w kierunku osobnika dominującego. Jest to tzw. prezentacja. Dokonują tego
zarówno samice jak i podporządkowane samce. Nie jest to jednak zachowanie
seksualne, choć z takiego powstało. U pewnej ryby o nazwie pielęgnica barbancka,
behawior godowy posłużył także do hamowania agresji wewnątrz grupy samic i
samców. Samiec indyjskiego nietoperza – kaląga dotyka sutków samicy tuż przed
kopulacją. Jest to zachowanie pochodzące od karmienia potomstwa, a ma na celu
uspokoić , „udobruchać” samicę. U naszego rodzimego nietoperza – podkowca,
młode przywierają do drugiej pary sutków matki. Sutki te nie produkują już mleka,
lecz służą wyłącznie celom transportowym. Przykładów tutaj można mnożyć. Ogólnie
jednak widać, że zachowania związane z rozrodem lub karmieniem potomstwa często
wykorzystywane są do regulowania stosunków wewnątrz społeczności.
5) Ewolucja przebiega zazwyczaj przez kumulację drobnych zmian.
Rzadko występują w niej duże skoki powodujące powstanie „obiecujących
potworów” z nowymi planami budowy, dla których trzeba tworzyć jednostki
taksonomiczne wyższej rangi. Dobór kumulatywny, stopniowy może tworzyć formy,
których powstanie jednym skokiem jest bardzo mało prawdopodobne. Wystarczy
założyć stopniowość zmian oraz możliwość replikacji i selekcji zawsze najlepszego
rozwiązania.
6) Jednostką ewolucji jest zazwyczaj allel, jednostką selekcji - osobnik.
Przy rozmnażaniu płciowym, w wyniku rekombinacji zachodzącej w komórkach
macierzystych komórek płciowych podczas mejozy, rozbijana jest kombinacja alleli
charakterystyczna dla osobnika rodzicielskiego.
W konsekwencji potomstwo ma zupełnie nowy zestaw połowy chromosomów matki i
ojca. Większość organizmów rozmnaża się płciowo, więc w większości przypadków
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tylko allel może być jednostką ewolucji. Gdyby nie było crossing over, jednostkami
ewolucji mogłyby być całe chromosomy. Z 2n chromosomów przez ich losowe
łączenie może powstać 2 x 2 x 2.... i tak n razy, czyli 2 n rodzajów gamet. Przy ich
łączeniu może powstać maksymalnie 2n x 2n = 22n rodzajów genotypów. Jest to dość
duża zmienność, lecz mniejsza od tej, jaką gwarantuje dodatkowa rekombinacja.
Poza tym nie znaleziono dotychczas gatunku, w którym przynajmniej jedna płeć nie
miałaby aktywnych genów crossing over. Są to więc rozważania czysto teoretyczne.
Chromosomy nigdy nie są jednostkami ewolucji.
W przypadku rozmnażania bezpłciowego, którego wynikiem jest powstawanie
osobników potomnych o identycznym materiale genetycznym, jednostką ewolucji
może być cały zestaw alleli czyli genotyp.
Jednostką selekcji jest niepowtarzalny zazwyczaj osobnik. Liczy się liczba wydanego
przezeń potomstwa, a w interesie każdego ewoluującego allelu leży umiejscowienie
swych kopii w jak największej liczbie potomków.
7) Ewolucja przebiega zazwyczaj w kierunku większej złożoności.
Nie oznacza to, że ewolucja nie zachowuje form prostszych. Wspólnym przodkiem
wszystkich żyjących i nieżyjących obecnie organizmów była pojedyncza komórka.
Ewolucja doprowadziła do powstania z niej tak skomplikowanych organizmów jak
współczesne ssaki. Ich historia liczy ok. 225 mln lat. Współcześnie istnieją jednak też
jednokomórkowe bakterie, przypominające bardzo swych przodków sprzed 3 mld
lat. To co jest bardziej złożone nie oznacza więc, że jest lepsze, gdyż te mniej złożone
też trwają. Bardzo często oznacza natomiast, że jest ewolucyjnie młodsze.
8) Ewolucja tworzy najpierw rozwiązania niewyspecjalizowane, później powstają
rozwiązania szczegółowe.
W układzie immunologicznym człowieka istnieje stara ewolucyjnie alternatywna
droga dopełniacza. Jest to zestaw białek, które potrafią zniszczyć wszystko, co nie jest
komórką gospodarza. Później w ewolucji pojawiły się przeciwciała - białka, które
pomagają w selektywnym niszczeniu każdego konkretnego antygenu. Układ oparty
na przeciwciałach jest jednak tak skomplikowany, że nie mógłby powstać bez
osłonięcia przez wcześniejsze, ogólne i mało wyspecjalizowane rozwiązanie.
A oto przykład z makroświata:
65 mln lat temu gatunki ssaków były prymitywne i mało wyspecjalizowane. W czasie
swojej ewolucji doszło do rozwoju tak wyspecjalizowanych grup ssaków, jakimi są:
drapieżne, parzystokopytne czy walenie. To zjawisko jest powszechne i nazywa się
radiacją adaptatywną.
9) W ewolucji zawsze chodzi o przetrwanie, nie o monopolizację.
Stabilne istnienie ewoluujących obiektów danego typu, będących jakimś ułamkiem
totalnej ich liczby bierze się z faktu, że obiekty ewoluujące mogą być powiązane
zależnościami, które zaprzeczają monopolizacji. W ich interesie jest istnienie jeszcze
innych rodzajów obiektów, gdy też od innych zależy ich sukces ewolucyjny. W
ewolucji chodzi bowiem zawsze tylko o przetrwanie, nie o całkowite wyparcie innych
ewoluujących obiektów. Ewolucja biosfery to nie wielkie przedstawienie, które ma się
zakończyć pozostaniem na scenie tylko jednego zwycięskiego rodzaju obiektu, niczym
w szekspirowskim dramacie, gdzie pozostaje tylko sufler. Liczy się tylko trwanie, a
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większym sukcesem ewolucyjnym jest trwanie w kilku kopiach przez 1000 lat, niż
trwanie we wszystkich 1000 kopiach przez jeden rok, aby w następnym roku zupełnie
zaniknąć.
10) Ewolucja gatunku ma pewne odbicie w rozwoju osobniczym.
Sformułowane przez E. Haeckla prawo biogenetyczne (reguła Haeckla) mówi, że
ontogeneza (rozwój osobniczy) jest krótkim odtworzeniem filogenezy (całej ewolucji
gatunku).
Prawo to przyjęte w całkowitej, kategorycznej formie jest błędne. Prawdą jest
natomiast fakt, że w rozwoju osobniczym często przewijają się elementy
charakterystyczne dla przodków ewolucyjnych w sposób chronologiczny. Zarodek
człowieka w swym rozwoju rozwija szczeliny skrzelowe, które z czasem zarastają (→
ryby), błony między palcami, które zanikają (→ płazy) i szczątkowe owłosienie (→
naczelne). Larwalna forma motyla - gąsienica przypomina pierścienice - typ do
którego zapewne należał wspólny przodek owadów. Kijanka przypomina rybę – bo
do gromady ryb należał przodek płazów. I tym podobne.
Reguła Haeckla nie może jednak być ścisła, gdyż mówimy tylko o pewnych
elementach konstrukcyjnych, charakterystycznych dla organizmów wcześniejszych w
ewolucji. Innymi słowy nie oznacza to, że zarodek człowieka najpierw jest rybą,
potem płazem, a zanim stanie się człowiekiem, musi przejść przez fazę małpy.

Strona 175 z 184

23. Dowody na ewolucję
Teoria ewolucji biologicznej jest najlepiej udowodnioną teorią w dziejach ludzkości.
Dowodów na ewolucję zgromadzono tysiące, i mimo, że pochodzą one z różnych
dziedzin, to są one zgodne i wzmacniają się wzajemnie.
Wbrew temu, co się powszechnie sądzi, zjawisko ewolucji nie musi przeczyć istnieniu
"wyższych bytów" poza światem materialnym. Jednak, na pewno przeczy ono
dosłownej interpretacji Biblii.
Postaram się teraz zwięźle przedstawić rodzaje dowodów na ewolucję:


Anatomiczne i molekularne
- duże grupy organizmów żywych (np. ptaki, ssaki) wykazują znaczne
podobieństwa w budowie anatomicznej i w sekwencjach DNA i białek,
pomimo zajmowania różnych środowisk. Wyraźne widać, że nie są one
istnieniami zupełnie niezależnie powstałymi. Podobieństwo anatomiczne
koreluje z molekularnym. Podobieństwa te są zbyt szczegółowe i
niepowierzchowne, żeby mogły istnieć z innej przyczyny (np. przypadku), niż
pochodzenie od wspólnego przodka.
Istnieją też rozwiązania wspólne dla całego świata ożywionego, np. DNA, RNA
i kod genetyczny, co sugeruje, że wszystkie organizmy żywe pochodzą od
jednego przodka.



Rozmieszczenie geograficzne
- na wyspach oceanicznych, położonych daleko od kontynentów, nie ma
płazów, gadów, większości ssaków i ryb słodkowodnych. Są: ptaki, owady i
nietoperze. Wyjaśnienie ewolucyjne jest proste: wyspy oceaniczne są młode
geologicznie i są tam tylko te organizmy, które mogły się tam przedostać
drogą powietrzną.
Jeśli Stwórca miał pełne możliwości, dlaczego nie umieszczał na wyspach
oceanicznych np. płazów i ryb rzecznych?

DOWODY KORONNE


Skamieniałości
- znamy obecnie, w formie skamielin, ok. 250 000 gatunków, które są
odmienne od tych, które żyją teraz. Pochodzą one prawie ze wszystkich
okresów geologicznych. W materiale kopalnym widać, że przez miliony lat
gatunki powstawały i wymierały, i nie jest prawdą, że wszystkie zostały
stworzone jednorazowo 6000 lat temu.



Ewolucja w krótkim czasie
- mówi się, że ewolucja nie istnieje, bo jej nie widać. Rzeczywiście, proces ten
jest na ogół powolny i stopniowy i wymaga przynajmniej dziesiątek tysięcy lat.
Jednak, w przypadku organizmów tak małych i szybko mnożących się, jak
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bakterie, można go zaobserwować. Rozwinięcie się oporności na antybiotyki u
niektórych szczepów bakterii chorobotwórczych, jest niczym innym, jak
zjawiskiem ewolucyjnym, które zaszło za życia dwóch ludzkich pokoleń.


Niedoskonałości rozwiązań
- w budowie organizmów żywych można dostrzec rozwiązania tak
nieoptymalne, że nawet człowiek-projektant nie zastosowałby ich (nie mówiąc
już o Bogu). Np. połączenie układu oddechowego i pokarmowego u człowieka
ma tę wadę, że zdarzają się zakrztuszenia. Warstwa nerwów przed warstwą
światłoczułą w oku człowieka to także trudna do zrozumienia niedoskonałość.



Narządy szczątkowe
- u nielotów kiwi istnieją kikuty skrzydeł, a u człowieka - kość ogonowa. Te
narządy są niepotrzebne i są w zaniku, a ewolucja nie zdążyła ich jeszcze
całkowicie usunąć. Jest pytanie: skoro są niepotrzebne, to czy Stwórca miał
powód, by je tworzyć?



Atawizmy
- u niektórych osobników w populacjach organizmów pojawiają się jeszcze
cechy odległych gatunków-przodków. Na przykład: nadmierne owłosienie u
ludzi. Czy Stwórca miał powód by tworzyć ludzi o cechach małpich?



Pseudogeny

- w materiale genetycznym organizmów żywych roi się od "genów
szczątkowych", które zostały wyłączone przez mutacje, bo nie były już
potrzebne. Np. pseudogeny witellogeniny - białka charakterystycznego dla
żółtka jaj, w DNA człowieka. Dziedziczymy je po naszych jajorodnych
przodkach, lecz ich już nie potrzebujemy. Dlaczego Stwórca miałby tworzyć te
nieczynne, jajeczne geny?
Ewolucja biologiczna jest faktem. Dowody na nią są faktami. Faktom nie należy
przeczyć. Trzeba je zaakceptować.
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24. Człowiek a ewolucja
Temat zależności człowieka od mechanizmów ewolucyjnych wywołuje spore emocje.
Istnieje zatem podział na dwa przeciwstawne obozy. Jedni uważają, że człowiek
powstał z małpiego przodka na drodze ewolucji (i jest na to ogrom szczegółowych
dowodów), drudzy - zdecydowanie temu przeczą, twierdząc, że człowiek nie jest
zwierzęciem i został stworzony przez Boga.
Myślę, że emocje antyewolucyjne ludzi z drugiej grupy wynikają m.in. z pewnego
strachu i lekkiej pogardy wobec świata zwierząt, który jawi im się jako prymitywny i
brutalny.
Jako ewolucjonista, zdecydowanie zgadzam się z koncepcją człowieka - zwierzęcia,
które jest wynikiem ewolucji biologicznej. Chcę jednak zaznaczyć, że nasz gatunek
jest bardzo specyficzny. Bo nie jest prawdą, że mechanizmy ewolucji na niego nie
działają i zarazem nie jest też prawdą, że działają tylko i wyłącznie one.
Jest faktem, że zdarzają się nadal zgony w wyniku nieuleczalnych chorób i nadal
istnieje wśród ludzi zróżnicowanie pod względem przystosowania do szeroko
pojętych środowisk.
Są też czynniki, które w społeczeństwach ludzkich potrafią osłabić lub znieść
działanie selekcji naturalnej. Są to:





uspołecznienie i empatia
postęp w medycynie
religijność lub etyczność
socjalne systemy ekonomiczne

Uważam, że w miarę postępu społecznego i technologicznego, staniemy się pierwszym
gatunkiem, który w pełni uwolni się od mechanizmów, które go stworzyły.
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