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Samenvatting

Hoe werkt de evolutie als individuen van elkaar verschillen in meer

dan alleen hun geslacht?

Een hongerige rups kruipt uit z’n eitje. Nadat de rups zich helemaal heeft volge-

propt met sappige blaadjes, gaat hij op z’n kop aan een takje hangen en verpopt.

Binnenin de pop verandert het lijfje van de rups in een papje van cellen, en van

dat papje wordt weer een schitterende vlinder gemaakt die zich ten slotte los-

worstelt uit de pop en de wereld in vliegt. Maar niet alleen vlinders veranderen

enorm gedurende hun leven. Hulpeloze, donzige kuikens worden imponerende

roofvogels (Figuur 2). Hulpeloze, mollige baby’s worden hongerige promovendi.

Tenminste, als de kleine rups en het donzige kuiken niet door een roofdier worden

opgesmikkeld, en als de promovenda haar verdediging overleeft. Dit zijn allemaal

voorbeelden van levenscycli.

Levende wezens hebben allemaal verschillende, en soms erg ingewikkelde, le-

venscycli. Elke levenscyclus is een andere manier om te overleven op onze planeet.

En er zijn heel veel verschillende manieren om in leven te blijven: het aantal

soorten op aarde wordt tussen de 2 miljoen en de 1012 geschat (1012 is een korte

manier om een 1 met 12 nullen op te schrijven). Sommige soorten overleven dank-

zij de gigantische levensduur van fortuinlijke individuen, zoals koralen en sponzen,

die duizenden jaren oud kunnen worden. Individuen van andere soorten leven

daarentegen maar hééél even, zoals eendagsvliegen. De volwassen vrouwtjes van

sommige soorten eendagsvliegen (Dolania americana) leven zelfs maar 5 minuten,

maar krijgen het desondanks voor elkaar om zich voort te planten!

Levende wezens hebben ook allemaal verschillende genen. Genen zijn stukjes

erfelijk materiaal die onder andere de grootte, kleur, en vorm van de drager van

het gen bepalen. Maar genen bepalen, samen met de omgeving van een individu,

ook hoe snel de drager van het gen kan rennen, groeien, en zich voortplanten.

Als een gen ervoor zorgt dat individuen met dat stukje erfelijk materiaal meer

kinderen krijgen dan individuen zonder dat stukje erfelijk materiaal, dan zullen er

steeds meer individuen met dat gen in de populatie komen. Het aantal kinderen

dat een individu krijgt wordt niet uitsluitend bepaald door zijn of haar genen,

maar is ook sterk afhankelijk van de omgeving waarin hij of zij leeft. Een zaadje

met fantastische genen zal bijvoorbeeld niet erg oud worden in de schaduw van

een grote boom. De omgeving waarin een individu leeft wordt dus sterk bepaald
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door de populatie waarin hij of zij geboren is. Als de populatie heel groot is, en er

maar beperkt voedsel is, dan zal een nieuwkomer misschien verhongeren. Als de

populatie heel klein is, en verspreid over een groot gebied, dan zullen individuen

misschien moeite hebben om een maatje te vinden om zich mee voort te plan-

ten. Doordat individuen verhongeren, sterven, of zich al dan niet voortplanten,

verandert vervolgens de grootte van de populatie en daarmee de frequentie van

verschillende genen in de populatie.

Dus genen bëınvloeden het overleven en voortplanten van de individuen die de

genen dragen, het overleven en voortplanten van individuen bëınvloedt vervolgens

de grootte en samenstelling van de populatie, en dat bëınvloedt dan weer de

overlevingskans en het voortplantingssucces van de individuen in de populatie,

enzovoort en zo verder. Al ruim honderd jaar proberen biologen deze interactie

tussen genen en levenscycli uit te pluizen. Met zoveel interacties en feedback is het

vrijwel onmogelijk om te begrijpen wat er aan de hand is door alleen maar hard

na te denken over het systeem. Omdat genetica al ingewikkeld genoeg is, wordt

er in de meeste wiskundige modellen van de genetica gekozen om de ontwikkeling

van een individu door de verschillende stadia in de levenscyclus te negeren. Maar

hetzelfde gen heeft vaak een heel ander effect op verschillende levensstadia; in

dit proefschrift combineren we daarom een genetisch model met een model van

de verschillende levensstadia om de interacties tussen individuele ontwikkeling, de

populatie en genen beter te begrijpen.

Tot nu toe heb ik nog geen van de woorden in de titel van mijn proefschrift,

Selection in two-sex stage-structured populations, gebruikt. Wat is selection (se-

lectie), en wat zijn structured (gestructureerde) populaties? Selectie slaat op het

feit dat individuen met bepaalde genen meer kinderen krijgen dan individuen zon-

der die genen. We zeggen dan dat zo’n gen “geselecteerd” wordt, omdat dat gen

sneller in aantal toeneemt dan de andere genen.

Een structured population (gestructureerde populatie) is een populatie waarin

individuen van elkaar verschillen, bijvoorbeeld door hun leeftijd, ontwikkeling,

lengte, de kleur van hun vacht, hun humeur, of burgerlijke status. Nu denk je

misschien terecht, “Ok, maar dan zijn (bijna) alle populaties toch gestructureerd?

Zelfs in een klonale populatie is niet iedereen even oud!” En in dat geval heb

je helemaal gelijk. Maar een wiskundig model waarin al die verschillen worden

meegenomen is best wel ingewikkeld. Biologen maken daarom bij voorkeur mo-

dellen waarin alle individuen in een populatie hetzelfde zijn, dus rupsen hetzelfde

als vlinders, donzige kuikens hetzelfde als indrukwekkende roofvogels, en gretige

promovendi hetzelfde als ervaren hoogleraren.

Ten slotte staat er ook nog iets over twee seksen in de titel van dit proefschrift;

wat heeft dat met dit alles te maken? Tijdens mijn onderzoek kwam ik erachter dat
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het bestaan van twee verschillende seksen een enorm effect heeft op de interacties

tussen de genen, individuen, en populaties die ik hierboven beschreef. Oftewel,

het bestaan van twee verschillende seksen heeft een enorm effect op de evolutie.

In populaties die aan seksuele voortplanting doen, leven genen in zowel mannen

als vrouwen3, maar een gen dat goed is voor mannetjes is misschien helemaal niet

zo goed voor vrouwtjes, en andersom.

Om uit te zoeken wat het effect is van seks op de evolutie, hebben we uitge-

rekend onder welke voorwaarden een mutatie in een stukje erfelijk materiaal (een

nieuw gen) zal toenemen in een populatie van individuen die zich seksueel voort-

planten. We kwamen erachter dat in soorten waarbij de mannetjes en de vrouwtjes

min of meer hetzelfde zijn, een stukje erfelijk materiaal alleen maar kan toenemen

in een populatie als dat stukje erfelijk materiaal ook daadwerkelijk het leven van

zijn dragers beter maakt, door ze bijvoorbeeld een grotere overlevingskans te ge-

ven, of door ze extra sexy te maken voor soortgenoten. Maar als de mannetjes en

vrouwtjes van een soort sterk van elkaar verschillen, dan kan een gen verspreiden

dat weliswaar het leven van de mannetjes beter maakt, maar dat het leven van de

vrouwtjes juist moeilijker maakt, of andersom.

Stel je bijvoorbeeld een van onze eigen verre voorouders voor. Toen onze/hun

hersenen steeds groter werden en de hoofdjes van baby’s daardoor ook steeds groter

werden, hadden vrouwen met bredere heupen een veel betere kans om het baren

van een kindje te overleven. Mannen met wijde heupen kunnen daarentegen niet

zo snel rennen als mannen met smallere heupen. Dus het “wijde heupen gen”

geeft vrouwelijke dragers een veel grotere overlevingskans, maar zorgt er bij de

mannen juist voor dat ze langzamer gaan rennen. Omdat de negatieve impact van

minder hard rennen op de overleving van mannen waarschijnlijk kleiner is dan de

positieve impact op vrouwen, zal een “wijde heupen gen” zich verspreiden door een

populatie. Als dat gen eenmaal een groot deel van de populatie heeft overgenomen,

dan kan een tweede mutatie dat het gen uitzet in mannetjes, verspreiden in de

populatie, omdat het goed is voor de mannetjes en geen effect heeft op vrouwtjes.

Vrouwtjes zijn voor de overleving van de meeste soorten belangrijker dan man-

netjes, Omdat één mannetje heel veel vrouwen kan bevruchten, maar één vrouwtje

maar een beperkt aantal eitjes, baby’s, puppy’s, of kittens kan produceren. Genen

die goed zijn voor de mannetjes maar slecht voor de vrouwtjes, zijn dus eigenlijk

ook slecht voor de hele soort. Gelukkig kan de evolutie dit weer oplossen door

mutaties die zo’n gen uitzetten in vrouwtjes, maar zo’n reddende mutatie moet

dan wel optreden voordat de populatie uitsterft.

3Behalve als je een schimmel bent, sommige schimmels hebben wel 23,000 verschillende
geslachten, zoals Schizophyllum commune.
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Dit soort gevaarlijke neveneffecten van seksuele voortplanting zijn al heel lang

bekend. Maar de gevolgen hiervan op de evolutie van levenscycli zijn nog vrijwel

onbekend.

Biologen (en levensverzekeringen) zijn vooral erg gëınteresseerd in de laatste

fase van elke levenscyclus: de dood. Waarom leven sommige soorten duizenden

jaren, en anderen nog geen dag? Waarom leven sommige vrouwen tot ze 116

zijn, ondanks dat ze door de menopauze al decennia geen kinderen meer kunnen

krijgen? Traditioneel worden dit soort vragen onderzocht met modellen waarin

alleen de vrouwen worden gemodelleerd. Over het algemeen zijn mannen het ver-

waarloosde geslacht in de biologie. De resultaten van dit proefschrift benadrukken

dat zulke modellen een heel belangrijk onderdeel missen, namelijk het feit dat de

evolutie telkens het conflict tussen de belangen van mannen en vrouwen moet op-

lossen. Door de mannen te verwaarlozen, zijn dergelijke modellen blind voor het

evolutionaire getouwtrek dat constant plaatsvindt tussen de seksen.

Hoe belangrijk dit getouwtrek tussen de seksen geweest is voor de evolutie van

de verschillende levenscycli op onze planeet, en hoe belangrijk dat zal zijn in de

wedstrijd van soorten om zich snel genoeg aan te passen aan een veranderend

klimaat, blijft een open vraag. De bijdrage van dit proefschrift bestaat vooral uit

het benodigde wiskundige gereedschap om die vraag te beantwoorden.

Figuur 2: Een volwassen Coopers sperwer mannetje (Accipiter cooperii) geeft zijn
donzige nageslacht te eten. Credits: Tom Muir
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