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DEEL I: SEKS EN DE ALTERNATIEVEN

HOOFDSTUK 1: SEKSUELE VOORTPLANTING

Bij geslachtelijke of seksuele voortplanting komen er per definitie minstens twee verschillende

geslachten voor die elk een eigen type geslachtscellen/gameten vormen.

(Er bestaan organismen waarbij voortplantingssystemen met meer dan twee geslachten voorkomen;

bv bij veel eencelligen)

Gameten van een verschillend type zullen bij contact versmelten tot een zygote. Versmelting =

bevruchting.

Isogamie

Twee types gameten zijn uiterlijk niet van elkaar te onderscheiden.

Zie Tekening nr 1

Biochemisch zijn de gameten echter wel verschillend (daarom aanduiding met – en +)

Enkel gameten met een tegengesteld teken kunnen met elkaar versmelten

Anisogamie

Duidelijk een grote (macro-) en een kleine (micro-) gameet onderscheiden

Zie Tekening nr 2

Macrogameten worden conventioneel bestempeld als vrouwelijk en de microgameten als mannelijk

Bv menselijke ei- en zaadcellen

Oögamie

Bijzondere vorm van anisogamie (zoals bv bij mens)

Vrouwelijke eicellen zijn groot en onbeweeglijk; ze worden bevrucht door mannelijke zaadcellen die

zeer klein en beweeglijk zijn

Zie tekening nr 3

1.1 DE MEIOSE: HET SCHUDDEN VAN DE GENETISCHE KAARTEN
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46 chromosomen in onze cellen zijn 23 paren van chromosomen, elk bestaand uit 1 vaderlijk

chromosoom en 1 moederlijk chromosoom. Beide chromosomen van een paar gelijken op elkaar (dragen

genen die dezelfde kenmerken controleren) = homologe chromosomen

Genen op homologe chromosomen hoeven niet identiek te zijn; van eenzelfde gen bestaan er immers

meestal meerdere varianten=allelen.

Tijdens gametogenese worden de chromosomen van elk paar weer van elkaar gescheiden, omdat te

vermijden dat bij elke bevruchting het aantal chromosomen verdubbelt. Gametogenese =  productie van

gameten in de gonaden

Spermatogenese = productie van zaadcellen in de testes van mannelijker dieren

Oögenese = vorming van eicellen in de ovaria van vrouwelijke dieren

Haploïde cellen = cellen zoals de gameten; met maar 1 set chromosomen

Diploïde cellen =  cellen met twee sets chromosomen (overgrote merendeel van onze lichaamscellen)

Meiose is verantwoordelijk voor het halveren van het aantal chromosomen tijdens de gametogenese

Interfase gaat aan deze meiose vooraf. Tijdens interfase worden alle chromosomen gedupliceerd

Interfase wordt gevolg door meiose I en meiose II, die resulteren in vire haploïde dochtercellen.

Dochtercellen verschillen genetisch

Verschil in dochtercellen na meiose is te wijten aan

Crossing-over

- Tijdens meiose I worden homologe chromosomen op gehele lengte met elkaar verbonden

- Overeenkomstige stukken DNA worden hier nu uitgewisseld; dus potentieel verschillende allelen

van dezelfde genen kunnen zo tussen de homologe chromosomen uitgewisseld worden

Willekeurige verdeling van de homologe chromosomen

- Uiteindelijk wijken in meiose I de beide chromosomen van elk homoloog paar uit naar de

tegengestelde polen van de cel

- Dit uiteenwijken gebeurt voor elk paar homologe chromosomen volkomen willekeurig

- Aantal mogelijke combinaties van chromosomen in de gameten is daardoor gelijk aan 2
n

met n

het haploïde chromosomenaantal (2
23

bij de mens= acht miljoen mogelijkheden (en dan is

crossing-over variatie nog niet meegerekend)).

Na meiose I bekomt men twee dochtercellen met een haploïd aantal chromosomen (maar elk

chromosoom bestaat nog steeds uit twee aangeengehechte gehelen). Tijdens meiose II komen deze van

elkaar los. Zo ontstaan er uit elke diploïde kiemcel vier haploïde zaadcellen na de meiose.

Bij vrouwelijke zoogdieren sterven meestal drie van de vier dochtercellen (poollichaampjes) af, zodat er

bij meiose in de ovaria slechts 1 grote haploïde eicel wordt gevormd uit elke diploïde kiemcel.

1.2 DE BEVRUCHTING: EEN GENETISCHE BLIND DATE

De logistische groeivergelijking
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Algemeen: dn/dt = r x N

- Verandering van het aantal individuen in de tijd (dn/dt) is gelijk aan de intrinsieke groeicapaciteit

van de populatie (r) vermenigvuldigd met het aantal bestaande individuen in de populatie (N).

- Hierbij is r de snelheid waarmee een populatie in omvang kan wijzigen, uitgedrukt per individu (r

waarnaar r-strateeg verwijst). Een populatie neemt in omvang toe als r>0, en af als r<0.

- Populatiegrootte is in deze vergelijking evenwel onbegrensd en neemt exponentieel toe. Want hoe

groter N, hoe groter ook e toename in N per tijdseenheid!

- Is geen realistische situatie, want bij een toenemend aantal individuen zal er vanaf een gegeven

aantal individuen een evenwicht ontstaan waarbij het aantal sterften gelijk is aan het aantal

geboorten. Populatiegrootte wijzigt dan niet langer. Aantal individuen in een dergelijke populatie

in evenwicht wordt de draagkracht van de omgeving genoemd: K

dN/dt = r x N x ((K-N)/K)

- Indien de populatiegrootte N in bovenstaande formule gelijk wordt aan de draagkracht K, zal

dN/dt 0 worden.

- Dit is de logistische groeivergelijking

1.2.1 UITWENDIGE BEVRUCHTING EN DE R-STRATEGIE

Uitwendige bevruchting = bevruchting gebeurt buiten het lichaam van het dier (bv zaad- en eicellen

lozen in water)

Behoefte aan groot aantal gameten om tot een geslaagde bevruchting te komen, want

Kleine kans dat een zaad- en eicel elkaar tegenkomen

Gameten zo blootgesteld aan beschadiging en predatatie

�Een goede synchronisatie van vrijgave van gameten kan deze problemen deels verhelpen

(synchronisatie bv obv wijzigingen in milieuvariabelen of obv chemische stoffen die dieren zelf vrijgeven)

Uitwendige bevruchting is niet typisch voor slome diersoorten. Ook bij gewervelde dieren (bv

beenvissen en kikkers). Deze dieren zijn veel beweeglijker (dan koralen bv), en hierdoor kan bevruchting

gecoördineerder en minder toevalsafhankelijk verlopen

Kikkers: amplexus: man omarmt wijfje totdat wijfje eicellen gaat afleggen (neemt dan signaalhoudin

aan). Mannetje loost zijn zaadcellen dan onmiddellijk over de eicellen

R-strategen (meeste uitwendige bevruchters)

Leven in labiele of tijdelijke milieus (mest, rottende vrucht, poeltje dat droogvalt)

Eigenschappen die verspreidingsmogelijkheden bevorderen

Snelle exploitatie is geboden (door veranderlijke soort van milieus): hoge reproductiecapaciteit

1 voortplantingsperiode in het korte leven van deze dieren + meestal vrij klein blijven

Produceren nakomelingen die bij begin van ontwikkeling zeer klein zijn, want anders te grote

energiekost. Zo kunnen ouders er grote aantallen van produceren
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Geen/weinig ouderzorg (grote aantallen)

Weinig overlevingskans per bevruchte cel (kans dat een makrelenei uitgroeit tot vis van geslachtsrijpe

leeftijd is minder dan 1 op 100 000)

1.2.2 INWENDIGE BEVRUCHTING EN DE K-STRATEGIE

K-strategen (meeste inwendige bevruchters)

Stabiel milieu

Hoge populatiedichtheid, in de buurt van de draagkracht K. Onderlinge concurrentie en predatie

zullen nu grotere rol selen

Langer durende ontwikkeling

Kleiner aantal, maar wel grotere nakomelingen (daarom kleiner aantal, want energie investerend)

Ouderzorg

Langere levens- en generatieduur

Meerdere reproductieperioden

Overlevingskansen liggen hoger (om leeftijd van geslachtsrijpheid te halen; 50% of meer bij vogels en

zoogdieren)

Heel wat K-strategen zullen het aandeel van het toeval in de bevruchting dus aanzienlijk beperken door

een grotere rechtstreekse tussenkomst van de ouders. Door het ontstaan van inwendige bevruchting en

naarmate ook de ontwikkeling van de nakomelingen meer inwendig in het moederdier gebeurt en de

ouderzorg toeneemt, zullen er ook minder nakomelingen kunnen geproduceerd worden in vgl met

uitwendige bevruchters.

K-strateeg versus R-strateeg verschil mag niet absoluut gezien worden! Er bestaan bv cichliden (vissen)

die grote aantallen larven produceren, maar ook tijd en energie in jongen steken (ouderzorg); ze steken

hen in de mond om hen te beschermen, waardoor de moeder zelf niet kan eten voor weken.

Onrechtstreekse sperma-overdracht

= zaadcellen worden niet van geslachtsopening naar geslachtsopening doorgegeven.

Vaak gebruik van spermatofoor = pakketje zaadcellen

Bij meeste dieren vorm mannetje pas spermatofoor als hij wijfje ontmoet en dna voer hij gepaste

reeks gedragingen uit om ervoor te zorgen dat het wijfje het spermatofoor opneemt (bv

molsalamanders: spermatofoor op bodem deponeren, dan paringsdans. Mannetje verspert wijfje de

weg en manoeuvreert haar tot de spermatofoor in haar cloaca zit)

Soms ook gespecialiseerde structuren, bv pedipalpen bij de spinnen zijn bij de mannetjes

copulatieorganen. Elke pedipalp van het mannetje bevat een bolvormig spermareservoir van waaruit

een ejaculatiekanaal naar een penisachtig uitsteeksel loopt. Eerst spint de spin een spermaweb en

ejaculeert hij een druppel sperma erin. Dan zuigt hij dat zaad op met zijn pedipalpen. Bij paring zal
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mannetje proberen om zijn pedipalp in de vrouwelijke geslachtsopening te steken om zo zaadcellen

erin te spuiten. Vaak wordt mannetje daarna opgegeten.

Rechtstreekse sperma-overdracht

= zaadcellen worden via copulatieorgaan (meestal een penis) dat de mannelijke geslachtsopening

bevat, overgebracht naar de vrouwelijke geslachtsopening

Langste penis t.o.v. lichaamslengte: zeepokken; twee penissen tot 22cm lang

Mannelijke schildpadden en krokodillen stulpen bij paring een penisachtige structuur uit cloaca naar

buiten. Sperma wordt overgedragen via fijne groeve op oppervlak van penis.

Slangen en hagedissen hebben hemipenissen: twee uitstulpingen aan de cloaca. Slechts 1 van beide

wordt gebruikt bij paring

Vogels hebben meestal geen penissen (behalve loopvogels en eenden): cloacale kus: mannetje drukt

heel snel zijn cloaca met sperma tegen cloaca van wijfje

Bij zoogdieren bestaat penis uit drie delen: wortel, schacht en eikel

- Bij heel wat zoogdieren bevat de penis zwellichamen die erectie mee veroorzaken

- Ook spieren kunnen verantwoordelijk zin voor erectie. Bv stieren. Zelfs in ontspannen toestand is

penis vrij hard en stevig. Achter balzak maakt penis een S-vormige bocht, de sigmoïdflexuur. Bij

erectie wordt deze flexuur rechtgetrokken

- Veel zoogdieren beschikken over een penisbeentje/os penis/baculum (roofdieren, knaagdieren,

vleermuizen, alle primaten behalve de mens). Penisbeentje ontstaat als een verbening van

bindweefsel rond het zwellichaam en is niet met rest van het lichaam verbonden; penisbeen geeft

extra stevigheid en vergemakkelijkt de penetratie. Mens heeft er geen; mogelijk is de reductie van

het penisbeen gecorreleerd met het korter worden van de intromissietijd bij de mensapen

1.2.3 HET VERLOOP VAN DE BEVRUCHTING

Polyspermie (bevruchting van eicel met meerdere zaadcellen) moet vermeden worden om een

abnormaal aantal chromosomen te voorkomen, want dat resulteert doorgaans in vroege embryonale

sterfte.

Willekeurige bevruchting zorgt ook nog eens voor genetische variatie in populatie

Capacitatie: veranderingen die zaadcellen moeten ondergaan vooraleer ze in staat zijn eicel te

bevruchten.

Gebeurt bij zoogdieren terwijl sperma zich al in vrouwelijk voortplantingsstelsel bevindt en duurt

enkele uren. Gecapaciteerde zaadcellen vertonen onder meer een hyperactieve beweeglijkheid

Meestal bewegen zaadcellen zich voort m.b.v. een staart dia aangedreven wordt door energie van de

mitochondriën in halsgedeelte
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Kans op bevruchting wordt verhoogd doordat eicel sperm attractants afscheidt die zaadcellen

aantrekken; Chemotaxis= gerichte beweging van zaadcel als reactie op deze chemische stof. Er is

overigens een duidelijke gradiënt van de stof nodig om zaadcel aanwijzing te geven over plaats van eicel.

Zaadcellen zwemmen in halve cirkels en maken ze scherpe bocht wanneer ze terug een lagere

concentratie aan attractant tegenkomen.

Receptor hOR17-4 is chemische sensor waarmee mensen de synthetische stof bourgeonal detecteren

(wordt gebruikt om meiklokjesgeur te imiteren); bourgeonal oefent aantrekkingskracht op zaadcellen

uit. Een andere chemische stof, undecanal, remt de chemotactische reacties van zaadcellen net af.

Bij bereiken van eicel binden de zaadcellen zich aan zaadcelreceptoren op de zona pellucida. Zona

pellucida wordt dan ondoordringbaar voor andere zaadcellen.

Eens gebonden moet zaadcel de zona pellucida penetreren om aan de eicel te geraken. Daar hebben ze

hun acrosoom voor (in voorste gedeelte van de kop)= zakje met enzymen om zona pellucida af te

breken. Zaadcelreceptoren van de zona pellucida doen het acrosoom zijn inhoud vrijgeven

(acrosoomreactie).

Eens in de cel bindt ze en versmelt ze met de celmembraan van de eicel. Dit veroorzaakt eiactivatie,

waarbij de eicel snelle metabole en fysische veranderingen ondergaat (voltooien van meiose II en

corticale reactie)

Corticale reactie: massale uitstorting van corticale granulen. Dit zijn zakjes die net onder

celmembraan van eicel liggen en die enzymen bevatten.  Deze wijzigen dan de structuur van de zona

pellucida = zonareactie.  Zona pellucida gaat verharden waardoor andere zaadcellen niet meer door

barrière geraken + zaadcelreceptoren worden vernietigd in de zona pellucida waardoor eer geen

bevruchtingsproces kan gestart worden.

Bij gewervelde dieren worden mitochondriën en staart afgebroken. De twee haploïde celkernen

versmelten tot 1 diploïde celkern: ° zygote

1.3 OVI- EN VIVIPARITEIT

1.3.1 OVIPARITEIT

Ovipariteit= embryo’s ontwikkelen zich buiten het lichaam van het wijfje, in het milieu. Dit gebeurt bij

vrijwel alle dieren met uitwendige bevruchting, maar ook bij meeste soorten met inwendige bevruchting

gebeurt grootste deel van ontwikkeling buiten moederdier, gewoonlijk in een ei met beschermende

structuur.

Ovipaar = eierleggend. Komt zeere veel voor bij ongewervelde dieren, maar ook bij de meeste vissen,

amfibieën, reptielen, vogels en zelfs bij primitieve zoogdieren (vogelbekdier, mierenegel, sommige

andere egels).
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Embryo haalt zijn voedingsstoffen uit de dooier. Bouwstenen voor de dooier zijn voor grootste deel niet

afkomstig van eicel zelf, maar worden geproduceerd door andere structuren in het moederdier en

worden dan vrijgegeven in bloed. Eicel neemt dan in ovaria de dooierstoffen uit het bloed op.

Amniote eieren: eieren van reptielen, vogels en zoogdieren. Deze bevatten gespecialiseerde vliezen die

het embryo beschermen. Deze extra-embryonale vliezen (maken geen deel uit van embryo zelf)

ontwikkelen uit weefsellagen die uit het embryo groeien.

Amniote eieren bevatten vier extra-embryonale vliezen:

Amnion: met vruchtwater gevulde zak rond embryo; beschermt tegen schokken en uitdroging

Allantoïs: afvalstoffen van embryo worden hierin opgeslagen

Chorion: zorgt samen met allantoïs voor gasuitwisseling van embryo (ademhaling) (CO2 en O2

kunnen door eierschaal heen dringen)

Dooierzak: bevat dooier als voedselbron. Bloedvaten in wand van dooierzak transporteren

voedingsstoffen naar embryo

I.t.t. schaalloze anamniote eieren, beschikken amniote eieren over stevige schaal die beschermt tegen

predatie, maar ook tegen uitdroging. Hierdoor kunnen amniota in een veel bredere waaier aan habitat

koloniseren (bv als je vergelijkt met amfibieën). Schaal maakte de amniota minder afhankelijk van het

water voor wat voortplanting betreft (cruciaal voor evolutie)

Bij placentaire zoogdieren, die ook tot amniota behoren, is eischaal verdwenen, omdat het embryo dan

geen risico loopt op uitdroging of predatie in moederdier.

1.3.2 VAN OVIPARITEIT NAAR VIVIPARITEIT

Ovovivipariteit : sommige vrouwen broeden hun eieren in hun lichaam uit, zodat jongen uit ei komen in

eileider. Komt voor bij sommige vissen, amfibieën en reptielen. Maar nu wordt dit ook onder vivipariteit

gerekend

Vivipariteit: zoogdieren waar de embryonale ontwikkeling plaatsheeft in de baarmoeder en het embryo

door moeder voorzien wordt van zuurstof en voedsel via placenta.

Bevruchting gebeurt bij vivipare dierstoorten inwendig. Maar bij diergroepen waarbij bevruchting

normaal uitwendig gebeurt, zijn er speciale adaptaties nodig om te kunnen copuleren.

Mogelijke gradaties m.b.t. afhankelijkheid van voeding

Lecithotrofie: volledige afhankelijkheid van de dooier (meeste vivipare vissen, amfibieën en

reptielen)

Matrotrofie: volledige afhankelijkheid van nutriënten rechtstreeks aangereikt door moeder

Placentotrofie: volledige afhankelijkheid van placenta (extreme vorm van matrofie)

Extra-embryonale vliezen die betrokken zijn bij vorming van placenta variëren naargelang de diergroep.

Chorioallantoïsche placenta: bv bij enkele hagedissen: wordt gevormd uit chorion en allantoïs (net

als bij placenta van zoogdieren)
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Vivipariteit zou voordelig kunnen zijn voor reptielen die leven in koudere gebieden, omdat de embryo’s

binnenin een zonnend wijfje het warmer hebben en dus sneller ontwikkelen dan in ondergrondse nesten

Stappen om van ovipaar naar vivipare lecithotrofie te gaan; dus het weerhouden van eieren met dunnere

schalen in de eileiders tot embryo volgroeid is:

Verandering in tijdstip van uitdrijving van het ei

Reductie van eischaal om zuurstofopname mogelijk te maken

Toename in doorbloeding van de uterus, eveneens voor zuurstofvoorziening

In geval van amfibieën zijn de ademhalingsstructuren vaak de kieuwen van de larven; deze zijn bij

vivipare soorten zeer uitgesproken en sterk doorbloed en zijn tegen de wand van eileider geperst om

gastuitwisseling mogelijk te maken.

Bij reptielenembryo’s zijn het de extra-embryonale vliezen

=>Geen van deze stappen vereist de ontwikkeling van nieuwe structuren of processen, enkel een

opdrijving of afname van bestaande processen en structuren

1.4 PLACENTOTROFIE EN DE DRACHT BIJ ZOOGDIEREN

Overgang van ovi- naar vivipariteit is al veel gebeurd, maar stap naar placentatie is vrij zeldzaam, want

dit vereist veel vergaandere veranderingen. Placentotrofie betekent noodzakelijkerwijs een reductie van

voedselvoorziening in ovaria (dooier) ten voordele van transport in placenta, waardoor er onvermijdelijk

nieuwe procesen en nieuwe structuren moeten gevormd worden.

Wat moet er gebeuren bij placentotrofie ontwikkeling?

Embryo moet zich kunnen inplanten in uteruswand. Embryo en moederdier moesten mechanismen

ontwikkelen om samen placenta te vormen

Normale vruchtbaarheidscyclus van vrouw onderbreken

Blokkering van immuunsysteem

1.4.1 PLACENTATIE

Buitenste cellaag van jonge embryo, de trofoblast, neemt voedselrijke secreties van de uterus op en

embryo kan zo al beginnen groeien terwijl het nog in uterus is.

Bij buideldieren komen er geen mechanisme voor om voortplantingsfysiologie van moeder naar dracht

toe te wijzigen, waardoor de dracht bij hen nooit langer kan duren dan 1 vruchtbaarheidscyclus.

Tijdens eerste stadia van de dracht wordt embryo gevoed met dooier en secreties van uterus,  maar

naar einde van dracht toe vormt zich kortstondig een placentaire verbinding; meestal

dooierzakplacenta

Dracht is zo kort dat de pasgeboren dieren nog onderontwikkelde embryo’s zijn. Ontwikkeling

gebeurt dan buiten lichaam, in de buidel met tepels.
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Evolutionaire keuze bij buideldieren is gegaan in de richting van investering in zogen van jongen.

Bij placentaire zoogdieren ontwikkelt achterste deel van eileider zich tot een uterus die geschikt is voor

implantatie en inwendige ontwikkeling van embryo.

Uterus duplex: twee afzonderlijke uteri die elk via eigen cervix uitmonden in vagina. Bv bij

haasachtige, knaagdieren en vleermuizen

Uterus bicornis: twee uteri zijn gedeeltelijk vergroeid, maar toch nog twee uterushoorns. Bv bij

hoefdieren, walvissen, roofdieren en halfapen.

Uterus simplex: volledige vergroeiing van uteri tot 1 kamer. Enkel bij de mens en echte apen.

Uteruswand bestaat uit endometrium (bevat veel bloedvaten en klieren die voedingsstoffen voor embryo

produceren zolang er nog geen placenta en navelstreng gevormd zijn), myometrum en perimetrium

(bindweefsellaag die uterus verstevigt en steunt)

Klievingsdelingen: celdelingen van zygote. De eerste klievingsdeling gebeurt binnen de 36u na de

bevruchting Verdere klieving treedt op terwijl zygote door eileider beweegt. Na vier dagen heeft het

uterus bereikt en bestaat het uit 75 cellen.
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Week na bevruchting ontwikkeling van centrale holte;  °blastocyststadium. Daaropvolgende dagen

gebeurt de implantatie van de blastocyst/blastula in endometrium. De trofoblast dringt het

endometrium binnen. Cellen die in contact komen met uterus vermenigvuldigen zich en vormen een

netwerk dat contact maakt met endometrische bloedvaten ter vorming van de vroege uteroplacentaire

bloedcirculatie. Uiteindelijk vervormt de trofoblast tot het chorion

Als implantatie voltooid is, zet blastocyst zijn celdelingen door en wordt groei verdergezet. Amnionzak

breidt uit en omgeeft het volledige embryo. Dooierzak en allantoïs worden samengedrukt in weefselsteel

die door de amnionzak loopt en embryo verbindt met moeder (dit wordt navelstreng).

Geleidelijk groeien bloedvaten van embryo door navelstreng en wordt uit zowel embryonaal als

moederlijk weefsel de placenta gevormd: kleine chorionvlokken (uitstulpingen van chorion met

allantoïsche bloedvaten) liggen in sinussen gevuld met moederlijk bloed

Indeling placenta’s van zoogdieren obv aantal weefsellagen die moederlijke bloed scheiden van foetale

bloed

Placenta bestaat uit

- Pars maternalis (moederlijk deel)

�endotheel dat moederlijke bloedvaten aflijnt

�bindweefsel van endometrium

�epitheel van endometrium

- Pars foetalis (foetaal deel)

�endotheel: lijnt te allantoïsche bloedvaten af

�bindweefsel: chorioallantoïsche mesoderm

�chorionepitheel: buitenste cellaag afgeleid van trofoblast

- Net voor de vorming van placenta zitten er dus in totaal zes weefsellagen tussen foetale en

moederlijke bloed. De lagen van de pars foetalis blijven meestal allemaal behouden, de lagen van

de pars maternalis verschillen van soort tot soort.

Men onderscheidt 3 placentatypes obv deze lagen

- Epitheliochoriale placenta

�zes originele lagen worden behouden

�bij geboorte komt pars foetalis gemakkelijk los van endometrium zonder al te veel bloedverlies

�lange intra-uteriene ontwikkelingstijd

�jongen zijn meestal nestvlieders

�bv walvissen, onevenhoevigen (bv paard), evenhoevigen (runderen, herten, varkens)
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- Endotheliochoriale placenta

�trofoblast vreet het uterusepitheel en uterusbindweefsel aan en legt zich rechtstreeks tegen het

endotheel van de moederlijke capillaren

�zowel korte als lange intra-uteriene ontwikkelingstijden

�zowel nestvlieders (zeeroofdieren zoals zeehond) als nestblijvers (landroofdieren zoals hond)

�bv roofdieren en olifanten

- Hemochoriale placenta

�trofoblast vernietigd epitjeel, bindweefsel en het endotheel van het endometrium waardoor

chorionvlokken vrij liggen in moederlijk bloed

�bloedverlies bij geboorte is groter

�korte intra-uteriene ontwikkelingstijd

�jongen zijn nestblijvers

�bv primaten (ook mens) en knaagdieren

Type placenta kan wijzigen in de loop van de dracht. Bv bij konijn oorspronkelijk epitheliochoriale

placenta die na verloop van tijd overgaat in hemochoriale tot zelfs een hemo-endotheliale placenta

(waarbij embryonale endotheel rechtstreeks in contact komt met het moederlijke bloed omdat de

trofoblast grotendeels verdwijnt)
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Ook zijn veel placenta’s mozaiëken waarbij ene deel in andere categorie zou vallen dan andere deel.

Type placenta wordt bepaald obv structuur die men aatreft bij grootste deel van absorptiegebied van

de placenta.

Ander classificatiesysteem voor placenta’s obv macroscopische structuur van  de contactplaatsen van

embryo met endometrium

Diffuse placenta

- Bv hoefdieren (paard, varken), walvissen en sommige lagere primaten

- Chorionzak maakt over gehele oppervlak contact met endometrium.

- Chorionvlokken zijn gelijkmatig verdeeld over chorionoppervlak

- Epitheliochoriale placenta’s zijn vaak diffuus

Cotyledonaira placenta

- Bv herkauwers (koeien, schapen, herten)

- Chorionvlokken komen gegroepeerd voor in stippen die samen met het moederlijke deel van de

placenta de placentomen vormen (=plaatsen van uitwisseling)

Zonaire placenta

- Bv bij roofdieren

- Chorionvlekken vormen brede band die chorion ongeveer in het midden omcirkelt. Zone kan

volledig gesloten of onvolledig zijn

Discoïdale placenta

- Bv vleermuizen, knaagdieren en primaten (ook mens)

- Deel van chorion blijft effen, terwijl een ander, schijfvormig deel, interageert met endometrium

ter vorming van placenta

1.4.2 DE ROL VAN HET GELE LICHAAM

Dracht vereist niet enkel vorming van placentaire verbinding, maar ook een onderbreking van de

normale vruchtbaarheidscyclus van de vrouw

De meeste vrouwelijke zoogdieren kennen wederkerende perioden van seksuele opwinding = oestrus,

waarin ze psychologisch en fysiologisch receptief zijn voor mannetjes. Duur van oestrus en interval

tussen twee oestrale cycli verschilt van soort tot soort.
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Oestrale cyclus valt in te delen in folliculaire fase en luteale fase

Folliculaire fase:

- Deel van cyclus voor de eisprong, wanneer eicellen rijpen in ovaria

- Veel zoogdieren (primaten, hamsters, muizen) ovuleren spontaan aan einde van folliculaire gase

- Andere dieren (katten, konijnen) gaan door de folliculaire fase maar blijven in staat van seksuele

receptiviteit waarin ovulatie pas optreedt na copulatie = geïnduceerde/refkexmatige ovulatie

Luteale fase:

- Deel van cyclus na eisprong, wanneer de overblijfselen van de follikels, corpura lutea, actief zijn

en progesteron produceren.

- Bij smalneusapen zoals de mens verdwijnt het gele lichaam vanzelf 12 dagen na ovulatie. Door

wegvallen van progesteronbron wordt het sterk doorbloede endometrium afgeworpen;

menstruatie

- Menstruatie komt enkel voor bij smalneusapen en enkele vleermuizen. Bij andere zoogdieren

komt dit niet voor! Contrast; honden geven vlak voor oestrus wel bloed vrij, maar dat is resultaat

van een hormonale stimulatie van de uteruswand, die een snelle groei van het endometrium en

daardoor ook scheuren in de bloedvaten veroorzaakt. Bij oestrale cyclus wordt er bij hen het

verdikte baarmoederslijmvlies geresorbeerd indien er geen bevruchting is gebeurd. Bloeding bij

honden is dus resultaat van hormoonstimulatie; bij mens is dit hormoondeprivatie

Tien dagen na ovulatie treft men hCG aan in het bloed van zwangere wijfjes. Dit wordt vrijgegeven door

de trofoblast ban het embryo en het stimuleert de progesteronproductie door het gele lichaam. hCG

vormt het corpus luteum om in een corpus luteum graviditaties (zwangerschapsgeellichaam).

Belang van onderhouden van corpus luteum verschilt naargelang diiersoort

Bij roofdieren wijst wegnemen van ovaria tijdens eerste en tweede helft van dracht dat resulteert in

abortus, dat een functoineel geel lichaam essentieel is voor de overleving van de jongen

Bij recenter ontstane zoogdieren (primaten, cavaia’s, cshapen) blijkt het gele lichaam minder

belangrijk te zijn, aangezien het kan weggenomen worden zonder foetale groei te storen. Wanneer het

gele lchaam degenereert, wordt de hormoonproductie bij deze dieren overgenomen door placenta.

1.4.3 DRACHT VERSUS IMMUNITEIT

Tijdens vroege zwangerschap lijkt de trofoblast het immuunsysteem van de moeder te onderdrukken

door de productie van verschillende immunosuppressieve signaalmoleculen. Combinatie van deze

stoffen oefent effect uit op T-cellen van de moeder en inhiberen op deze manier de immuunrespons van

de moeder

Andere mogelijkheid is afwezigheid van bepaalde histocompatibiliteitsantigenen op de chorionvlokken

(zodat immuunsysteem de chorionvlokken niet als lichaamsvreemd kan herkennen) + aanwezigheid van

een doodactivator membraanproteïne, FasL. Geactiveerde T-cellen hebben een complementaire
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doodreceptor, Fas. De binding van FasL aan Fas zou celdood veroorzakten bij de T-cellen en schakelt zo

het immuunsysteem van de moeder lokaal uit.

1.5 HERMAFRODITISME

Hermafrodiet: eenzelfde individu is zowel mannelijk als vrouwelijk.

Hermafroditisme kan voordeel bieden over gonochorie (gescheiden geslachten) wanneer dieren leven in

een omgeving waar de beschikbaarheid van voortplantingspartner onvoorspelbaar is.

Simultaan hermafroditisme: individu is tegelijkertijd mannelijk en vrouwen

bv sponsen, koralen en andere dieren die niet op zoek kunnen gaan naar partner; maar ook slakken,

regenwormen en andere trage dieren

sommige simultaan hermafrodieten kunnen zichzelf bevruchten. Ze brengen zo nageslacht voort dat

steeds dezelfde allelen als zijzelf bevat, maar in andere combinaties.

- Bv toumblouc: vrouwelijke geslacht is afwezig, er zijn enkel mannetjes en hermafrodieten.

Gewoonlijk kruisbevruchting; zo ook grote genetische variatie.

- Bv slakken: zaad- en eicellen worden door 1 klier, de ovotestis, geproduceerd.

- Anderen, zoals regenworm, hebben afzonderlijke testes en ovaria

Sequentieel hermafroditisme

Elk individue is eerst van het ene, en dan van het andere geslacht

Protogynie: mannetjes veranderen in wijfjes

Protandrie: wijfjes veranderen in mannetjes

Bij sommige soorten treedt geslachtsomkeer op wanneer er tekort is aan ander geslacht (bv rode

vlagbaarsje, vrouwelijke lipvissen, …) Bij lipvissen gaan de vrouwtjes veranderen in mannetjes als ze

zien dat school uit grote hoeveelheid kleine (vrouwelijke) vissen bestaan. Doen dat niet als ze apart

worden gehouden, enkel als ze in gezelschap zijn van kleinere soortgenoot (vrouwelijk of mannelijk).

Stimuli voor gelachtswissel zijn vsueel

Bidirectionele geslachtswissel bij een koppel mannetjes zal een van beide individuen omvormen tot

wijfje, en omgekeerd bij een stel wijfjes.; bv bij enkele vissen

HOOFDSTUK 2: ASEKSUELE VOORTPLANTING

Aseksuele voortplanting/ongeslachtelijke voortplanting: geen versmelting van gameten

2.1 VEGETATIEVE VOORTPLANTING
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Vegetatieve voortplanting= geen gespecialiseerde voortplantingscellen zijn betrokken; het

vermenigvuldigingsproces is gebaseerd op mitotische delingen

Mitose= del geeft het ontstaan aan twee genetisch identieke dochtercellen (zie ook klievingsdelingen

1.4.1)

Nakomelingen die hierbij ontstaan zijn dan ook genetisch identiek aan het ouderorganisme

Fragmentatie (bv bij platwormen en zeesterren): individu breekt in twee of meerdere delen die elk door

mitotische celdelingen uitgroeien tot een nieuw individu.

Knopvorming: nieuw individu ontwikkelt uit een knop van cellen in een ander individu (bv gist,

baterieën)

2.2 PARTHENOGENESE, DE ONBEVLEKTE ONTVANGENIS

Parthenogenese= wijfje is in staat zich voort te planten zonder dat haar eicellen bevrucht

worden door zaadcellen van een mannetje

Bv darren: haploïde dieren die zelf hun zaadcellen door mitose in plaats van meiose

produceren (reductie van aantal chromosomen is hier namelijk niet nodig)

Bladluizen, watervlooien en raderdiertjes wisselen seksuele en parthenogenetische

voortplanting met elkaar af

Gewervelde dieren en parthenogenese: soorten vissen, reptielen en tamme kalkoenen

Renhagedissen: alle individuen van deze soorten zijn wijfjes die niet-gereduceerde

eicellen produceren: de mannetjes zijn in de loop van de evolutie verdwenen.

Is vrij recent ontstaant, want er zijn nog seksuele relicten; bv pseudocopulatie waarbij

twee wijfjes een copulatie simuleren, inclusief balts. Door deze handelingen na te

bootsen, stimuleren de wijfjes de ovulatie bij elkaar. Ze wisselen van rol wat betreft

wie de man speelt.

2.3 GYNOGENESE EN HYBRIDOGENESE

Gynogenese: nakomelingen worden op dezelfde manier geproduceerd als bij parthenogenese, maa de

ontwikkeling van de eicel dient gestimuleerd te worden door een zaadcel

Zaadcel draagt geen erfelijk materiaal bij aan de nakomelingen

Ze versmelt dus wel met de eicel, maar chromosomen van de zaadcel worden afgebroken

Bv salamanders: enkel nog wijfjes en geen mannetjes. Zij paren met mannetjes van een andere

(seksuele) soort om zich te kunnen voortplanten.
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Hybridogenese: voortplanting gebeurt niet volledig aseksueel; enkel

het erfelijke materiaal van het moederdier wordt onveranderd van

de ene generatie op de andere doorgegeven.

Wanneer twee verschillende maar verwante soorten met elkaar

kruisen, ontstaan in dit geval hybridewijfjes.

Deze paren op hun beurt met mannetjes van een van beide

oudersoorten en brengen nageslacht voort dat allelen van de

beide ouders bevat

Bij gametogenese in het hybridewijfje wordt het erfelijke

materiaal afkomstig van haar vader echter niet gebruikt; haar

gameten bevatten enkel het erfelijke materiaal dat ze van haar

moeder kree

Bv kikkers rana esculenta is hybridevorm van rana lessonae en rana ridibunda. Wanneer

esculenta-populaties leven in hetzelfde gebied als lessonae, zien we dat de lessonae-chromosomen

voor de meiose verwijderd worden wanneer asculenta-wijfjes hun eicellen produceren. De

ridibunda-chromosomen die overblijven, worden dan gedupliceerd. Als esculenta samen voorkomt

met ridibunda, dan worden lessonae chromosomen gehouden in 2/3 van de gevallen en 1/3

ridibunda in andere gevallen.

HOOFDSTUK 3: DE PARADOX VAN SEKS

3.1 SEKS IS EEN KOSTELIJKE ZAAK

Vertoningen en ontwikkeling van seksuele ornamenten om een potentiële voortplantingspartner te

overtuigen, en de strijd om dominantie in een groep zijn kostelijke activiteiten die vaak inherent zijn aan

seksuele voortplanting. Bovendien maken de ornamenten het dier een gemakkelijke prooi (opvallend +

hinderend, bv lange staart)

Zoeken naar partner en copulatie zelf kosten op zich al vel tijd en energie

Copulatie kan ook nog eens gepaard gaan met doorgeven van seksueel overdraagbare parasieten

3.1.1 DE KOST VAN DE MANNETJES

Mannetjes vormen zelf geen nakomelingen; ze geven enkel hun allelen door aan nakomelingen die door

wijfje geproduceerd worden. Wanneer mannelijk geslacht zou verdwijnen, kunnen de wijfjes allemaal

aseksueel dochters voortbrengen; dit zou veel meer nakomelingen opbrengen (2x meer in eerste

generatie, 4x zoveel in tweede generatie)
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Elk mannetje in een reeks nakomelingen is in reproductief opzicht eigenlijk een verspilling

3.1.2 DE (ASYMMETRISCHE) KOST VAN DE GAMETOGENESE

Seksuele voortplanting begint met gametogenese en de energiekost daarvan varieert enorm.

Gewoonlijk maakt het wijfje de grootste energiekost door productie van een dooier. Spermatogenese

vergt gewoonlijk minder energie

Bv hagedissen: wijfje besteedt83% van hun energie aan voortplanting, mannetje slechts 32%

Bv vrouwelijke vogels, eilegkost tussen 10-30%, bij haan, of mannelijke zoogdieren=verwaarloosbaar

Zaadcellen zijn gewoonlijk veel kleiner dan eicellen (anisogamie) en dragen niets anders bij tot de

nakomelingen dan hun erfelijk materiaal. Het is de eicel die het embryo voorziet van cytoplasma en

dooier.

Vegetatief voortplantende dieren sparen de kost van gametogenese uit

3.1.3 DE KOST VAN RECOMBINATIE

Mengen van twee allelensets houdt ook risico in.

Een ouderdier dat uitdagingen van milieu lang genoeg heeft kunnen weerstaan, heeft de waarde van de

specifieke allelencombinatie die het draagt bewezen. Een succesvol individu bezit een combinatie van

allelen die goed werken in elkaars aanwezigheid en die elkaar aanvullen

Door de meiose en door seksuele voortplanting, kunnen allelen die van elkaar afhankelijk zijn voor hun

goede werking, gescheiden worden en bij de bevruchting volledig willekeurig met een andere allelenset

gecombineerd worden.

3.2 WAAROM DAN SEKS?

Desondanks deze nadelen, zijn er sterke selectiekrachten werkzaam die tegengaan dat aseksuele

voortplanting de dominante voortplantingsvorm is geworden

Dat aseksuele voortplanting ook zijn nadelen heeft ,wordt gesuggereerd door het feit dat alle huidide

obligaat parthenogenetische soorten relatief recent geëvolueerd zijn. Als alle obligaat

parthenogenetische soorten recent ontstaan zijn, betekent dat dat ze op lange termijn gedoemd zijn te

verdwijnen

Paradox van seksuele voortplanting:  seksuele voortplanting is ondergeschikt aan aseksuele

voortplanting in termen van reproductief succes. Seks is kostelijk en kan zelfs zeer nadelig zijn wanneer

er allelen uit elkaar gehaald worden die van elkaar afhankelijk zijn.

Verschillende hypothesen trachten de voordelen te verklaren: Müller’s ratchet en The Red Queen
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3.2.1 MÜLLER’S RATCHET

Herman Joseph Müller verwijst naar feit dat schadelijke mutaties snel tot onleefbare aantallen kunnen

accumuleren in aseksuele soorten. Men schat dat er bij de mens elke generatie 1 tot 3 nieuwe mutaties

bijkomen (1 richting, niet terug te keren)

Bij organismen die zich zeer snel voortplanten, zou een gelijkaardige mutatiefrequentie binnen de

kortste keren het erfelijke materiaal vullen met fouten die genoeg defecten veroorzaken om een

catastrofale afloop te kennen

Door seksuele recombinatie kunnen nadelige mutaties echter gespreid worden over verschillende

nakomelingen, of zelfs geconcentreerd worden in 1 ten dode opgeschreven nakomeling om op die

manier uit de populatie verwijderd te worden. Het schudden en herverdelen van de genetische kaarten

door seksuele recombinatie gaat Müller’s ratchet tegen

Kritiek: bij de meeste organismen is de mutatiefrequentie vrij laag; volstaat niet om evolutie en behoud

van seksuele voortplanting te verklaren

3.2.2 THE RED QUEEN

� The Red Queen (zie Through The Looking Glass): ‘Now, here, you see ,it takes all the running you can

do, to keep in the same place

The hypothese van The Red Queen stelt dat seksuele voortplanting de nakomelingen voordeel biedt in

de onophoudelijke wedren tegen veranderingen in het milieu, waaronder predatoren en vooral

(micro)parasieten met een heel korte generatietijd

Co-evolutie: Elke evolutionaire vooruitgang van de verdediging bij de ene soort wordt gevolg door een

vooruitgang van de middelen van de andere soort om die te omzeilen

Populatie die zich aseksueel voortplant, is genetisch minder veranderlijk en daardoor gemakkelijker

infesteerbaar voor parasieten in vergelijking met een populatie die zin onder dezelfde omstandigheden

seksueel voortplant en dus een grotere genetische variabiliteit vertoont

Aseksuele voortgeplante dieren zijn makkelijke prooi voor goed aangepaste parasieten die generaties de

tijd hebben gehad om zich voor te bereiden op een aanval op gastheren te optimaliseren. Via productie

van nakomelingen met andere allelencombinaties kan verspreiding van gespecialiseerde parasiet

afgeremd worden

Evidentie: correlatie tussen aantal cross-overs en de generatietijd: Hoe langer het duurt voor een dier

om zich voort te planten (generatietijd), hoe meer tijd parasieten hebben om bij te benen en dus hoe

meer variatie (meer crossing-over) nodig is om parasieten af te houden

Evidentie: vergelijking van populaties met een verschillende graad van infectie door parasieten.

Aseksuele vorm van een bepaalde slak overheerst in wateren waar er zich weinig
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zuigwormen(parasieten) bevinden, terwijl de seksuele vorm van deze slak vooral voorkomt in wateren

waar er wel veel zuigwormen zijn.

Evidentie: in eenzelfde poel vissen, aseksuele individuen meer last hebben van wormen die

zwarstipziekte veroorzaken dan hun seksuele soortgenoten. Wanneer inteelt (dus minder genetische

variatie), ook vatbaar voor parasiet. Pas nadat er nieuwe allelen (nieuw bloed) aan poel werd toegevoegd

nam incidentie van ziekte terug af.

Verschillende organismen schakelen onder ongunstige omstandigheden over van aseksuele naar

seksuele voortplanting

3.2.3 BOX 2: MILJOENEN JAREN VAN ABSTINENTIE

Raderdiertjes leggen deze regels naast zich neer, want ze blijken al miljoenen jaren aseksueel te zijn en

toch zijn ze talrijk aanwezig

Raderdiertjes hebben elk van hun chromosomen namelijk niet in het dubbel (diploïd, 2n), maar in het

viervud (tetraploïd, 4n)!

Deze dieren tolereren extreme droogte. Ze drogen hierbij volledig uit en komen terug tot leven wanneer

er weer voldoende water is. Zulke droogte is schadelijk voor het DNA.

Men vermoedt dat de parthenogenetische raderdiertjes hun extra chromosomen gebruiken als back-up

om beschadigd DNA te herstellen. Doordat elk chromosoom in viervoud aanwezig is, is er steeds wel een

onbeschadigd exemplaar voor handen dat als mal kan dienen om de beschadigde chromosomen te

herstellen

Door het continue DNA herstel zouden dieren ook resistent zijn voor parasieten

Kan erop wijzen dat dit de functie van seks is: mogelijk zijn beide processen (seksuele voortplanting en

DNA-herstel) evolutionaire alternatieven om eenzelfde resultaat te bereiken; erfelijk materiaal vrijwaren

van mutaties en parasieten.
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DEEL II: WAAROM MANNEN EN VROUWEN VERSCHILLEN – DE PROXIMALE REDENEN

Gonochoor: een individu is ofwel mannelijk ofwel vrouwelijk. Bij alle zoogdieren zo en heel wat andere

dieren

Seksueel dimorfisme: verschil tussen mannetjes en wijfjes van dezelfde soort (uiterlijk, geslachten,

gedrag zelfs)

Proximale redenen van verschillen: biologische fenomenen die dit verklaren vanuit de onderliggende

moleculaire, cellulaire en ontwikkelingsprocessen
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Ultieme redenen: evolutionaire fenomenen verklaren vanuit evolutionaire processen die het tot stand

hebben gebracht over langere tijspannen.

Dit deel: proximale redenen

HOOFDSTUK 4: HET GENETISCHE GESLACHT

4.1 HET GENETISCHE GESLACHT BIJ ZOOGDIEREN: HET X/Y-SYSTEEM

Bij zoogdieren is het vrouwtje het homogametische geslacht: ze heeft twee dezelfde

geslachtschromosomen, nl twee X-chromosomen (XX). Het mannetje is heterogametisch; hij beschikt

over een X- en een Y-chromosoom

De termen X en Y worden algemeen gebruikt voor organismen waarbij mannetje heterogametisch is en

vrouwtje homogametisch.

Er zijn ook enkele zoogdieren die een X/Y-systeem hebben met meer dan twee geslachtschromosomen;

bv brulapen: XXXX is vrouwtje, XYXY is mannetje. Bij vogelbekdier zelfs 10 geslachtschromosomen!

Eicellen van zoogdieren hebben steeds een X-chromosoom in de celkern, terwijl zaadcellen owel een X-

ofwel een Y-chromosoom bezitten. De zaadcel bepaalt geslacht van de nakomeling

Eriscssonmethode voor ‘nageslacht op bestelling’

Zaadcelen met Y-chromosoom zijn kleiner en dus lichter. Deze geraken dan ook sneller door een

proteïnekolom dan de zwaardere X-chromosomen. Fractie van zaadcellen die eerst van de kolom

loopt wordt gebruikt bij IVF voor jongen, laatste fractie voor meisje te creëren

70-75% effectiviteit, wordt nog steeds gebruikt

Modernere methode: pre-implantatie genetische diagnose (PGD): wanneer in vitro opgroeiende

embryo’s het 6 à 8-cellige stadium bereikt hebbe, wordt 1 cel verwijderd en controleert men ze op

Y-aanwezigheid. Zo enkel embryo’s van gewenste geslacht inplanten in baarmoeder

Autosomen lijken sterk op elkaar, maar geslachtschromosomen verschillen wat betreft afmetingen;

Y-chromosoom is kleiner dan X-chromosoom; en het bevat ook veel minder actieve genen. De meeste

genen op Y-chromosoom zijn betrokken bij ontwikkeling en werking van testes, maar niet allemaal.

Omwille van sterke verschil tussen X en Y is er vrijwel geen crossing-over mogelijk tussen X en Y in

mannelijke kiemcellen. Meeste Y genen worden dus onveranderlijk doorgegeven van vader op zoon en

zullen nooit bij vrouwen voorkomen (zo stamboom nagaan via mannelijke lijn; ver teruggaan in

geschiedenis mogelijk zo, wegens specifieke Y-chromosoom)

Slechts 5% van Y kan overkruisen met X; dit zijn de pseudoautosomale gebieden (beide uiteinden van

Y). Alleen deze stukken zijn nog homoloog aan X.
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Dat verschillende genen in d epseudoautosomale gebieden van het Y-chromosoom een homologe

tegenhanger in X hebben, wijst erop dat beide geslachtschromosomen ontstaat zijn uit eenzelfde

autosomaal paar.

In de loopt van de tijd hebben andere genen met specifiek mannelijke functies zich opgestapeld in dit

proto Y chromosoom, geconcentreerd rond het mannelijksturend gen.

Deze lokalisatie verkleint de kans dat de genen door crossing-over met het proto X chromosoom in

het vrouwelijk dier zouden terechtkomen. (of dat mannetje voor mannelijke ontwikkeling geen

cruciale genen zou kunnen missen)

Vervolgens mutaties, waardoor er steeds meer stukken van de beide chromosomen niet meer konden

overkruisen

Telkens er bijkomende overkruisingsplaatsen verdwenen, trad er degradatie en verlies op van het

niet-recombinerend gebied in het proto Y chromosoom

Bij het X chromosoom gebeurde dit niet, omdat een X chromosoom nog kan overkruisen met een

ander X chromosoom in een vrouwelijk individu

Dosagecompensatie: een mechanisme dat ervoor zorgt dat de expressie van de X-gekoppelde genen bij

de beide geslachten van gelijke omvang is. Ofwel moeten de allelen van het enige X chromosoom bij het

mannetjes sterker tot expressie gebracht worden zodat expressieniveau gelijk is aan dat van de beide

X-chromosomen van het wijfje (fruitvlieg). Ofwel moet de expressie van de X-gekoppelde allelen bij het

wijfje verminderd worden (rondworm). Beide systemen komen voor in de natuur.

Gelijkaardig fenomeen bij zoogdieren. In menselijke cellen is slechts 1 van beide X chromosomen actief,

terwijl het andere uitgeschakeld is = X-inactivatie/lyonisatie.

Dit werd ondersteund door de vondst van het Barr-lichaampje (is het inactief X-chromosoom)

Willekeurige uitschakeling van een van beide X chromosomen gebeurt reeds vroeg in embryonale

ontwikkeling (behalve bij buideldieren: bij hen wordt steeds het vaderlijke X chromosoom

geïnactiveerd. Hetzelfde gebeurt overigens in de extra-embryonale weefsels van vrouwelijke

placentaire zoogdieren)

Vrouwen zijn dus genetische mozaïeken, want niet telkens hetzelfde X wordt geïnactiveerd.

X-mozaïcisme komt bij mens onder meer tot uiting bij genetische aandoening waarbij er geen

zweetklieren gevormd worden (in sommige delen van de huid wel dan, en in andere niet, afhankelijk

van welk X chromosoom dat geïnactiveerd werd op welke plaats).

Bij katten: lapjesvacht; stuk ros en stuk zwart.

Ook X-gekoppelde genen kunnen voor verschillen tussen man en vrouw zorgen (niet enkel aan) of

afwezigheid van Y)

X-inactivatie

- Is onvolledig en varieert naargelang het weefsel en het ontwikkelingsstadium.
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- Alleen allelen die aan de X-inactivatie ontsnappen worden in cellen van wijfjes tweemaal meer tot

expressie gebracht dan in cellen van mannetjes en kunnen op die manier geslachtsverschillen

veroorzaken

X-mozaïcisme

- Enkel vrouuwen zijn genetische mozaïeken

- Werking van orgaan kan bij wijfjes verschillen (want kunnen binnen eenzelfde weefsel/orgaan de

allelen ban beide X-chromosomen tot expressie brengen) van die bij de mannetjes, waar sowieso

maar 1 allel aanwezig is (1 X-chromosoom).

- Bv verschillen in kleurperceptie door verschillende genenvarianten die tot expressie gebracht

worden

Genomische inprenting

- Genen kunnen gemodificeerd worden in de gameten van de ouders, zodat de genexpressie bij de

nakomelingen permanent beïnvloed wordt.

- Bij muizen wordt het moederlijke allel van het Igf-2 gen dat codeert voor een groeifactor

gemarkeerd (ingeprent) zodat het niet tot expressie kan komen. De nakomelingen brengen dus

enkel het vaderlijke Igf-2 gen tot expressie. Genomische inprenting is resultaat van methylatie

(chemische aanhechting van een chemische methylgroep) Igf-2 gen in de eicellen van de moeder

- Mannelijke nakomelingen ervan dan enkel moderlijke inprentingspatronen over (m.a.w. de

x-gekoppelde genen zijn uitgeschakeld zoals bepaald door de moeder), maar vrouwelijke

nakomelingen erven zowel moederlijke als vaderlijke inprentingspatronen over (het ene

X-chromosoom is ingeprent door de moeder, het andere door de vader)

Syndroom van Turner

Maar 1 X-chromosoom (XO).

Vrouwelijk uiterlijk, maar onvruchtbaar omdat gonaden niet normaal ontwikkelen

Vertraagde groei, uitblijven van puberteit, laag ingeplante oren, mentale achterstand, hart- en

nierproblemen, brede hals, kleine onderkaak

Triple X-syndroom

X chromosoom te veel

Vrouwelijk uiterlijk

Lager geboortegewicht, licht vertraagde motorische ontwikkeling en spraakontwikkeling, vertraagde

emotionele rijping, leermoeilijkheden, grote gestalte

Syndroom van Klinefelter

Man die 1 of meerdere X-chromosomen te veel heeft

Testes ontwikkelen wel voldoende, maar zijn gewoonlijk toch steriel omwille van een gereduceerde

spermatogenese
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Groter dan gemiddeld, disproportionele armen en benen, borstvorming, hoger risico op borstkanker,

verminderde haargroei, kleinere spiermassa, aanleg voor leermoeilijkheden en verminderde verbale

ontwikkeling

Bilaterale gynandromorfen: individuen (vooral insecten) waarbij de ene helft van het lichaam vrouwelijk

en de andere helft mannelijk is.

4.2 ANDERE GENETISCHE SYSTEMEN VAN GESLACHTSDETERMINATIE

Bij vogels (en enkele reptielen, amfibieën, vissen en insecten) zijn de wijfjes heterogametisch en

bepalen zij dus het geslacht van de nakomeling. Een mannetje is genetisch ZZ en een wijfje ZW

Het W-chromosoom is in heel wat gevallen (net als zijn Y-equivalent) gedegenereerd en kleiner dan het

Z-chromosoom (uitzonderingen: enkele slangen en loopvogels zoals de struisvogel)

Zowel het X als het Z-chromosoom bevatten opmerkelijk weinig kankergenen. Immers, wanneer deze

genen zouden muteren tot kankerverwerkkende genen, zou hun effect in het heterogametisch geslacht

niet gecompenseerd worden door een normaal (niet-gemuteerd) allel op het andere geslachts

chromosoom. Het heterogametische geslacht zou daardoor al snel uitsterven.

Bij sprinkhanen, kakkerlakken en sommige andere insecten: X/O-systeem, waarbij slechts 1 type

geslachtschromosoom voorkomt. Wijfjes hebben twee X’en, mannetjes hebben er maar 1 (XO). Geslacht

wordt dan bepaald door aan- of afwezigheid van de tweede X in de zaadcel.

Bij de meeste bijen en mieren zijn er geen geslachtschromosomen. Wijfjes ontwikkelen uit bevruchte

eicellen en zijn diploïd. Mannetjes ontstaan door parthenogenese uit onbevruchte eicellen en zijn

haploïd.

Polygene geslachtsdeterminatie: bij aantal diersoorten wordt geslacht bepaald door samenspel van

meerdere genen en zal naargelang de allelencombinaties het overwicht naar een van beide geslachten

neigen

4.3 OMGEVINGSAFHANKELIJKE GESLACHTSDETERMINATIE

Bij sommige hagedissen, de meeste schildpadden en waarschijnlijk alle krokodillen wordt het geslacht

niet bepaald door geslachtschromosomen maar door de omgeving. Bij deze soorten komen gewoonlijk

geen geslachtschromosomen voor.

Temperatuurafhankelijke geslachtsdeterminatie (TSD): embryo’s van dieren met een TSD kunnen zowel

tot mannetje als tot wijfje ontwikkelen, naargelang de temperatuur waarbij het ei geïncubeerd wordt.

Relatief hoge temperaturen geven mannetjes en lagere temperaturen geven wijfjes (bij hagedissen en

alligators). Het omgekeerde wordt vastgesteld bij schildpadden. Soms zelfs, bij bijtschildpadden en
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bepaalde krokodillen, ontstaan er wijfjes bij zeer hoge en zeer lage temperaturen, terwijl bij gemiddelde

temperaturen mannetjes ontstaan.

Vreemde vormen van geslachtsbepaling

Lepelwormen: vrouwtjes zijn 2 meter land, mannetjes zijn 1 tot 3mm lang!

Of een larve tot vrouwtje of mannetje ontwikkelt, hangt af van feit of ze zich al dan niet nestelt in

buurt van slurf van vrouwtje.  Een stof afkomstig van vrouwelijke slurf zet larve aan om in lichaam

van vrouwtje te kruipen en tot mannetje te ontwikkelen. Daar doet mannetjes dienst als testis om

eitjes te bevruchten

Rolpissebed: normaal zijn wijfjes genetisch ZW en mannetjes ZZ, maar bij 20°C veranderen de

bacteriën een genetisch mannetje in een functioneel wijfje.  Omdat bacteriën worden overgedragen

van generatie op generatie door de moeder (in cytoplasma van eicel), is deze tactiek om mannetjes

om te zetten in wijfjes een manier van bacteriën om hun eigen verspreiding te bevorderen

HOOFDSTUK 5: HET GONADALE EN HET HORMONALE GESLACHT

5.1 DE ONTWIKKELING VAN DE GONADEN

Gonadaal geslacht: aanwezigheid van testes of ovaria bij respectievelijk het mannelijke en vrouwelijke

geslacht

Differentiatie van gonaden in embryo begint zo’n zes weken na de bevruchting. Aanwezigheid van Y leidt

tot ontwikkeling van testes in zoogdierembryo; afwezigheid leidt tot vrouwelijke ontwikkeling.

Er is een gen op het Y chromosoom dat codeert voor testisdeterminerende factor:

SRY-gen/sex-determining region of the Y)

SRY is niet alleen noodzakelijk maar ook voldoende om de ontwikkeling in gonadaal mannelijke

richting te sturen.  (zie introductie van gen in vrouwelijk embryo, zorgt voor testes ontwikkeling,

hoewel onvruchtbaar) (bij wegname bij mannetjes, ontwikkelen deze zich tot vrouwtjes)

SRY codeert voor transcriptiefactor

Het voornaamste doelwitgen van transcriptiefactor SRY is het SOX9-gen. Tijdens de korte periode

van expressie (3uur) zorgt SRY voor sterke stimulatie van de SOX9-expressie.

De cellen die onder invloed van SRY SOX9 tot expressie brengen, differentiëren tot de Sertoli-cellen

(coördineren de spermatogenese).Sertolicellen zijn de eerste cellen die differentiëren in

testisvoorloper en ze functioneren in de embryonale testes als een organisatiecentrum dat

differentatie van andere celtypes stuurt

Ontwikkeling van ovaria vereist ook de activatie van bepaalde genen, is dus niet passief. Er is nog niet

veel over geweten, wel een belangrijke rol voor R-spondine 1 (RSPO1). Het zorgt voor de ontwikkeling

van de ovaria en remt de ontwikkeling van de testes.
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In welke richting de oerkiemcellen in de ongedifferentieerde gonade ontwikkelen wordt bepaald door de

cellen die hun omringen. Gametische geslacht: type gameten dat een individu produceert.

Bij vogels. DMRT1 komt alleen voor op het Z en niet op het W chromosoom. Het gen komt specifiek in

de testes tot expressie en kent geen dosagecompensatie (genproduct is dus tweemaal zo veel aanwezig in

de homogametische mannetjes dan in de heterogametische wijfjes). Vermoedelijk is een

minimumhoeveelheid nodig om testes te vormen (en dus alleen gehaald als er twee van die allelen

inzitten)

Er wordt gesuggereerd dat het Z/W systeem voorkwam bij de voorouder van alle amniota, en dat het pas

recent vervangen is door een X/Y systeem bij zoogdieren (doordat sommige eierleggende zoogdieren

een onverwant genetisch systeem hebben met X/Y systeem, maar wel gemeenschappelijkheden met

Z/W systeem van vogels)

5.2 GESLACHTSHORMONEN

Gonadale hormonen zijn steroïde hormonen, afgeleid van cholesterol (let wel, niet alle hormonen die

door gonaden gesynthetiseerd worden zijn steroïden. Bv inhibine en activine zijn proteïnehormonen.

Verwant is anti-Müllerhormoon, zie verder)

Van de mannelijke hormonen (androgenen) is testosteron de belangrijkste. Het wordt geproduceerd

door de Leydig-cellen. Deze doen dat al vanaf de achtste week van de ontwikkeling bij de mens.

Ovariële follikels bij vrouwelijke zoogdieren zijn bron van progestagenen (vnl progesteron)) en

oestrogenen (vnl 17βestradiol).

Oestrogenen worden in de ovariële follikelcellen gevormd uit testosteron door aromatisatie; dit is een

chemische wijziging van een van de ringstructuren in het molecule. Dit wordt uitgevoerd door het

enzym aromatase.

Aromatisatie is een irreversibel proces!

Niet alle androgenen kunnen gearomatiseerd worden, bv 5α-dihydrotestosteron (DHT) kan niet

omgezet worden in estradiol

Het is de hoeveelheid androgenen t.o.v. oestrogenen die verschilt tussen mannelijke en vrouwelijke

dieren. Bij mannelijke dieren is deze verhouding gewoonlijk hoger. D.i. ook het geval vij sequentieel

hermafrodieten (geslachtsomkering bij protogyne papegaaivissen gaat gepaard met wijziging in patroon

van circulerende geslachtshormonen)!

Manier waarop steroïdhormonen hun effecten uitoefenen ter hoogte van doelwitcellen verschilt van

andere hormonen. Steroïden dringen gemakkelijk doorheen celmembraan van cellen door hun

vetachtige structuur. Binnenin de cel bindt het hormoon aan een proteïne die dienst doet als receptor.

Androgeenreceptoren (AR) zijn gevoelig voor testosteron, maar heel gevoelig voor DHT (dus,

testosteron kan ervoor kiezen om in de cel eerst omgezet te worden naar DHT)
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Oestrogeenreceptor (ER): twee varianten, de ERα en de ERβ. Oestradiol bindt aan beide receptoren

evengoed

Progesteronreceptor (PR): progesteron bindt hieraan

Een receptor die een steroïdhormoon gebonden heeft begeeft zich naar celkern en kan daar binden

aan specifieke herkenningssequenties in DNA. Wanneer deze binding gebeurt, zal het de expressie

van het betreffende gen wijzigen. Het complex van de hormoonreceptor met zijn gebonden steroïd

doet dus dienst als transcriptiefactor.

Androgeeninsensitiviteitssyndroom (AIS/testiculaire feminisatie): individu bezit een mutatie in het gen

dat codeert voor de AR, waardoor deze receptor niet meer functioneert. Cellen worden zo ongevoelig

voor effecten van testosteron en DHT, met alle gevolgen vandien voor geslachtsdifferentiatie

HOOFDSTUK 6: HET FENOTYPISCHE GESLACHT

Genetische geslacht is bepalend voor gonadale geslacht. Gonadale geslacht is op zijn beurt

verantwoordelijk voor het gametische geslacht, maar ook voor het hormonale geslacht (want

oestrogenen zijn nodig voor oögonese en groei van endometrium + testosteron bij mannen voor

spermatogenese

Fenotypische geslacht: uiterlijke verschillen tussen vrouwelijke en mannelijke individuen

Morfologische (structurele) kenmerken: lichaamsbouw, beharing, kleur, …

Fysiologische (functionele) kenmerken

Gedrag

Fenotypische  verschillen zijn resultaat van interacties op moleculaire niveau

Testosteron stimuleert expressie van spierproteïnen, dus mannen gespierder

In lever van vrouwelijke dieren wordt de dooierproteïne vitellogenine aangemaakt onder invloed van

oestrogenen; het vitellogeninegen komt bij man normaal niet tot expressie

6.1 DE PRIMAIRE GESLACHTSKENMERKEN

Primaire geslachtskenmerken: geslachtsstructuren die reeds van bij geboorte aanwezig zijn

In vrouwelijke embryo’s verandert het Kanaal van Müller in eileiders, een uterus en het bovenste deel

van de vagina.

Bij mannelijke zoogdieren
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- Produceren de Sertoli-cellen in de testes het anti-Müllerhormoon (AMH). Dit hormoon doet het

Kanaal van Müller regresseren.

- Testosteron is verantwoordelijk voor ontwikkeling van bijbal, zaadblaasjes en zaadleider uit het

Kanaal van Wolff.

- Vorming van penis, urinebuis, prostaat en balzak wordt gecontroleerd door DHT

- Mensen die een deficiëntie vertonen in het enzym dat testosteron omzet naar DHT hebben langs

weerzijden een testis, bijbal, zaadleider en zaadblaasje, maar vertonen schaamlippen ipv penis en

een blindeindigende vagina ipv balzak

6.2 DE SECUNDAIRE GESLACHTSKENMERKEN

Secundaire geslachtskenmerken: geslachtskenmerken die zich pas rond de puberteit manifesteren. Niet

rechtstreeks betrokken bij productie van gameten of bij copulatie, maar wel belangrijk bij gedrag dat

nodig is om tot bevruchting te komen, voor slagen van copulatie of voor overleving van de jongen.

Secundaire geslachtskenmerken dragen bij tot seksuele dismorfisme; vaak de enige uiterlijke

waarneembare kenmerken van verschillen tussen man en vrouw

Sommige verschillen tussen de seksen zijn gewoonlijk te wijten aan continue en langdurende inwerking

van de geslachtshormonen (bv lichaamslengte). Voor andere kenmerken zijn hormonen niet meer nodig

na de aanvang van de differentiatie (verandering van stem in puberteit)

Sommige kenmerken komen enkel tot uiting in relatie met veranderingen in vruchtbaarheidscyclus en

de verschillen in hormoonproductie tijdens deze perioden. (bv afwerpen van gewei+verandering in

testosteronproductie)

Effecten van testosteron (of DHT) bij mens: sterkere haargroei, verdiepen van stem, verhoging van

spiermassa, remodellering van beenderen in gezicht

Effecten van oestrogenen bij vrouw: stimuleren borstontwikkeling, vetafzetting, algemene

lichaamsvorm veranderen

Toename aan androgenen in vroege puberteit is bij beide geslachten verantwoordelijk voor ontwikkelen

van amboseksueel haar (oksel- en schaamhaar)

Onopvallende kleurenpatroon bij wijfjeskippen, kwartels en fazanten wordt veroorzaakt door

oestrogenen. De kam, sporen en grote staan van de haan worden wel gevormd onder invloed van

androgenen

Testosteron bij kikkers: knobbeltjes op handen (voor betere grip bij amplexus) en spieren van keelzak

ontwikkelen (voor kwaken)
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HOOFDSTUK 7: HET HERSENGESLACHT

Hersen-/gedragsgeslacht: er zijn ook biologische verschillen; de hersenen van man en vrouw

verschillen effectief. Geslachtshormonen spelen ook hier belangrijke rol in het tot stand komen van het

hersengeslacht

7.1 HORMONEN EN HET HERSENGESLACHT

Testes van hanen maken product aan dat jonge haan nodig heeft om zich tot normale volwassen haan te

ontwikkelen. Gecastreerde hanen kraaien niet, paren niet en vertonen geen agressief gedrag. Dit komt

door testosteron!

Verschillende hersendelen bevatten steroïdreceptoren en hun distributie is vrij sterk bewaard gebleven

in evolutie.

In Limbisch systeem komen steroïdhormonen talrijk voor =verzameling van hersenstructuren die

betrokken zijn bij emoties, gedrag en LT geheugen

Hersenen beschikken over enzymen die lokale effect van steroïden kunnen moduleren (door lokale

omzetting naar meer of minder actieve vormen)

Hersenen produceren ook zelf steroïden, neurosteroïden, die heel lokaal werken

Hormonen op zich veroorzaken geen gedrag op deterministische wijze. Ze kunnen echter wel circuits

van zenuwcellen (neuronen) beïnvloeden zodat specifieke stimuli met grotere of kleinere

waarschijnlijkheid een gedrag zullen uitlokken in de gepaste context.

In sommige gevallen zijn hormonen permissief: hun aanwezigheid is dan noodzakelijk maar niet

voldoende voor het uiten van een bepaald gedrag.

Hormonen kunnen op twee manieren aan de basis liggen van seksueel dimorf gedrag: door activatie of

door organisatie

7.1.1 ACTIVATIE

Activatie: hormonen die een bestaand neuraal circuit stimuleren/inhiberen om de kans dat het

betreffende gedrag geuit wordt te vergroten/te verkleinen.

Activatie is gewoonlijk reversibel

Correlatie tussen oestradiolconcentraties in bloed tijdens oestrale cyclus en het aantal stekels op de

neuronen in de hippocampus (stekels zijn plaatsen waar zich de exciterende synapsen bevinden; hier

wordt neuron gestimuleerd door andere neuron)

Steroïden kunnen de werking van neurale circuites ook beïnvloeden door bv de expressie van tal van

enzymen, neuropeptiden en receptoren te wijzigen
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7.1.2 ORGANISATIE

Hormonen kunnen in een vroeg stadium van de ontwikkeling (meestal tijdens kortstondige kritische

periode), de organisatie van neurale circuits die aan de basis liggen van een bepaald gedrag beïnvloeden

Resultaten van deze organisatie zijn permanent en irreversibel; ze zullen het latere gedrag van dier mee

bepalen

Bv effect van testosteron op vorming van hersencentra die secretie van GnRH

controleren (GnRH stimuleert de vrijgave van gonadotropines FSH en LH). Dit effect

treedt op in de perinatale periode (periode rond geboorte) bij mannelijke zoogdieren

GnRH vrijzetting wordt onder meer gecontroleerd door Kiss1-neuronen in de

anteroventrale periventriculaire nucleus (AVPV) van de hypothalamus

- Het zijn deze neuronen die bij de wijfjes de activiteit van de GnRH neuronen zullen

stimuleren onder invloed van hoge E en P concentraties, wat resulteert in LH piek

en ovulatie. Komt bij mannetjes niet voor

- Aantal Kiss1 neuronen is veel groter bij vrouwtjes dan bij mannetjes.

- Blijkbaar vernietigt de perinatale testosteronpiek het merendeel van de

Kiss1neuronen in de AVPV, terwijl deze bij vrouwelijke ratten normaal ontwikkelen

en op latere leeftijd de oestrale cycli controleren

- Vrouwelijke dieren die op dag van geboorte een testosteronbehandeling kregen,

hebben ook weinig Kiss1neuronen in de AVPV en vertonen gen LH piek als respons

op latere E en P behandeling. Zo’n wijfjes zijn ook voor ander gedrag permanent

gemasculiniseerd

- Als testosteronbehandeling pas tien dagen na geboorte gebeurt, treedt er geen

masculinatie op, want kritische periode is voorbij

Behandeling van pasgeboren rattenwijfjes met oestradiol veroorzaakte gek genoeg eveneens

masculinisatie van de hersenen enn gedrag. Meest seksueel dimorfe gebieden in hersenen van rat

blijke aromatase tot expressie te brengen.=> heel wat gedragseffecten van testosteron bij

knaagdieren zijn eigenlijk resultaat van lokale omzetting naar oestradiol in de hersenen + heel wat

masculiniserende effecten van androgenen dus eigenlijk door oestradiol veroorzaakt worden

- Oestradiol heeft geen masculiniserende effecten op alle foetussen; hier is een reden voor:

foetussen hebben α-fetoproteïne (AFP) in hun bloed. D.i. een glycoproteïne met hoge affiniteit

voor oestradiol, maar met lage affiniteit voor androgenen. AFP vangt oestradiol dat van moeder

afkomstig is, zodat het de foetale hersenen niet kan bereiken, maar laat testosteron ongemoeid

Studie van synapsen in de mediale preoptische area (MPOA)

= onderdeel van limbische systeem en belangrijkste hersengebied dat seksueel gedrag controleert.

Sommige verschillen zijn biologisch, andere

verschillen betreffen gehele circuits of omvang

van projecties van ene nucleus naar andere
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Een bepaalde nucleus in de MPOA is vijf tot zes keer groter bij mannetjes dan bij wijfjes : SDN-POA

= seksueel dimorfe nucleus van de preoptische area

Functionele significantie van de grootte van de SDN-POA is niet geweten; lesie van enkel dit stukje

veroorzaakt slechts een tijdelijke copulatorische dysfunctie bij sommige mannetjes, maar bij de

meeste mannetjes geen effect.

Zangsysteem in hersenen van zangvogels

Bij vogels waar zang een seksueel dimorf gedrag is, treft men ook verschillen aan tussen de twee

geslachten in de hersenkernen die de zang controleren.

Bij zebravinken zijn bepaalde kernen drie tot zes keer groter bij mannetjes, en bij vrouwtjes kan area

X (die duidelijk aanwezig is bij mannetjes), zelfs niet onderscheiden worden

Dit wordt reeds vroeg in ontwikkeling georganiseer. Later wordt zingen geactiveerd door testosteron

dat inwerkt op de typisch mannelijke neurale structuur

Vrouwen kunnen aan het zingen gebracht worden door ze na het uitkomen te injecteren met

oestradiol en ze op volwassen leeftijd te behandelen met DHT of testosteron. De grootte van de

kernen zal dan ook die van mannetjes benaderen

Homofiele rammen

Een bepaalde kern in de hypothalamus, INAH3, is twee keer groter bij heteroseksuele mannen dan

bij homoseksuele mannen. Grootte van de kern bij homoseksuele mannen benaderde die bij vrouwen

Er werd aangetoond dat een hersendeel vergelijkbaar met de SDN-POA van ratte ook bij schapen

seksueel dimorf is

De SDN blijkt bij homoseksuele rammen 2 tot 3 x kleiner te zijn dan bij heteroseksuele rammen en

benadert de afmetingen van de SDN bij ooien

Bovendien brengt de SDN bij heteroseksuele rammen significant meer aromatase tot expressie dan

bij de andere twee groepen

Het is echter niet duidelijk of verschil in omvang van de SDN de verschillende geaardheid van

mannelijke dieren en mensen veroorzaakt. Andersom zou ook kunnen.

Complexiteit van menselijk gedrag (beïnvloed door socio-culturele invloeden) maakt het moeilijk om uit

te maken of het seksueel dimorfe gedrag bij mens ook veroorzaakt wordt door perinatale masculinisatie

van hersenen bij de man. Enkel te zien aan pasgeborenen met afwijkingen, maar toch geen eenduidige

antwoorden

Bv sommige meisjes worden prenataal blootgesteld aan lichtjes hogere testosteronconcentraties door

congenitale adrenale hyperplasie (CAH). Veroorzaakt lichte masculinisatie van geslachtsdelen en

hebben dus mogelijk ook effect op hersenen. Toch zijn meesten op volwassen leeftijd toch

heteroseksueel. Vermoedelijk gebeurt masculinisatie van hersenen bij mensen en andere primaten

rechtstreeks door testosteron  en niet via aromatisatie naar oestradiol

7.2 HORMONEN EN MANNELIJK SEKSUEEL GEDRAG
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Mannelijk seksueel gedrag: gedragingen van mannetjes die nodig zijn om zaadcellen bij eicellen te

brengen. Kan ingedeeld worden in twee categorieën

Motivatie (libido/sex drive):

- Gedrag dat mannetje aanwendt om wijfje voor zich te winnen: zoeken naar wijfje, baltsen,

territorium vechten, aanbieden van voedsel, …

- Neemt veel tijd in beslag, meer dan performantiegedrag

- Komt tot uiting in puberteit, wanneer testes actief worden (testes via testosteron en DHT

beïnvloeden dus seksuele motivatie) (evidentie: zie castratie. Effecten hiervan kunnen wel weer

ongedaan gemaakt worden door testosteronbehandeling)

- Androgenen kunnen ook het agressieve gedrag van mannelijke dieren in voortplantingscontext

(mannelijke rivaliteit) en sociale relaties (dominantie, territorialiteit) beïnvloeden

�mannetjes zijn het agressiefst wanneer testosteronconcentraties het hoogst zijn

�agressief gedrag neemt ook toe vanaf puberteit wanneer androgeenconcentraties stijfen (bv

seksueel onrijpe herten nemen niet deel aan gevechten voor wijfje)

�androgenen beïnvloeden de sociale status van mannelijk hert dus op twee manieren: ze werken

rechtstreeks in op hersenen en bevorderen agressief gedrag + ze hebben effect op hun gewei

waarmee agressief gedrag geuit wordt (valt af zonder testosteron)

Performantie (potentie)

- Bewerkstelligt de copulatie

Hormonen beïnvloeden zowel motivatie als performantie, maar met verschillende intensiteit

Mannelijk agressief en seksueel gedrag wordt al te gemakkelijk geassocieerd met testosteron. Intuïtief

verwachten we geen regulatie door geslachtssteroïden wanneer agressieve gedrag eerder overlevings-

dan voortplantingsfunctie heeft, wanneer gedrag onafhanklijke van voortplantingscyclus geuit wordt, of

wanneer gedrag geuit wordt door beide geslachten en op alle leeftijden

Castratie veroorzaakt niet bij alle dieren reductie van agressieve gedrag. Bv mannelijke bosratten nog

steeds verhoogde agressie tgo andere mannetjes. Bij sommige slangen zelfs geen correlatie tussen

paargedrag en androgeenconcentraties

Ook bij mens is relatie tussen testosteron en mannelijk seksueel gedrag niet eenduidig. Omdat

jongens pas seksueel gedrag beginnen te vertonen in de puberteit, wordt vaak aangenomen dat dit

gedrag door testosteron gecontroleerd wordt. Echter, veel variatie onder mannen!

- Effecten van castratie op seksueel gedrag variëren van absoluut geen verlies van seksuele

capaciteiten en responsiviteit tot afname of volledig verlies. Leeftijd blijkt verantwoordelijk voor

deel van deze variatie; oudere mannen kennen de sterkste reductie van seksueel gedrag na

castratie (zie onderzoek seksueel delinquenten en castratie)

- Andere studie, waarbij hypogonadale mannen geïnjecteerd werden met verschillende dosissen

testosteron, onthulde dan weer een dosisafhankelijke toename in aantal erecties en bepaalde

seksuele gedragingen
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7.3 HORMONEN EN VROUWELIJK SEKSUEEL GEDRAG

Vrouwelijk seksueel gedrag wordt ingedeeld in drie categorieën:

Attractiviteit (aanlokkelijkheid): stimuluswaarde van wijfje voor mannetje; gedrag dat interesse van

mannetjes opwekt

Proceptiviteit: mate waarin wijfje de copulatie initieert; weerspiegelt de motivatie van wijfje

Receptiviteit: staat van responsiviteit voor seksuele initiatie van mannetjes

Steroïden, vooral oestrogenen, beïnvloeden deze drie factoren (die in praktijk overlappen). Zie

gedragsverschil tussen wijfje in oestrus en wijfje niet in oestrus + wijfjes in oestrus zijn ook veel

aantrekkelijker voor mannetjes dan wijfjes die niet in oestrus zijn

Voortplanting is energetisch kostelijker en beperkter in de tijd voor wijfjes dan voor mannetjes. Deze

asymmetrie maakt dat bij wijfjes paargedrag geassocieerd is met beschikbaarheid van vruchtbare eitjes.

Vrouwelijk seksueel gedrag verdwijnt bij meeste diersoorten dan ook snel na gonadectomie.

Wanneer ovulatie nadert deponeert wijfje een vaginale secretie die aantrekkelijk is voor mannetjes

rond haar nest door met haar anogenitale zone over grond te slepen = belangrijke component van

proceptieve gedrag

Tijdens besnuffeling neemt wijfje een verstarde lordosehouding aan, haar receptieve gedrag.

Lordosehouding: rugkromming, zonder deze houding is penetratie fysisch niet mogelijk

Na paring wordt wijfje terug agressief en verjaagt ze mannetje

Markeringsgedrag wordt geactiveerd door toenemende oestradiolconcentraties van de rijpende

follikels. Eens deze priming door oestradiol gebeurd is, zal een stijging in progesteron het receptieve

gedrag uitlokken

Vaak bevorderen oestrogenen niet enkel proreceptief en receptief gedrag, maar ook attractiviteit. Bv

rhesusapen: bij deze primaten kennen de wijfjes een zwelling van de perigenitale huid rond de

oestruperiode en de visuele stimulatie van deze zwelling trekt de aandacht van mannetjes

Hoge oestradiolwaarden corresponderen in de natuur met periode van maximale fertiliteit

Bij een heel aantal diersoorten wordt de oestradiolgeïnduceerde attractiviteit gereduceerd of volledig

teniet gedaan door progesteronbehandeling (gezien associatie van hoge progesteronwaarden met dracht

of andere onvruchtbare stadia)

Er zijn ook vrouwelijke dieren te vinden waarbij seksueel gedrag minder/helemaal niet afhankelijk blijkt

te zijn van geslachtssteroïden. De aanwezigheid van mannetjes lokt receptief gedrag uit bij sommige

vrouwelijk dieren waarbij de ovulatie geïnduceerd moet worden door copulatie, ook zonder dat er

follikels rijpen

Vrouwelijke stekelvarkens, apen (ook mensen) blijken verrassend seksueel actief in onvruchtbare

perioden

Vrouwelijk seksueel gedrag bij de mens zou ook androgenen vereisen. Androgeenbehandeling is meest

effectief gebleken om seksuele verlangen van gegonadectomiseerde vrouwen te herstellen
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7.4 DE ROL VAN FEROMONEN BIJ DE VOORTPLANTING

Feromonen: chemische boodschapper die de fysiologie en gedrag van soortgenoot kunnen beïnvloeden.

Ze worden door het ene individu vrijgegeven en door een ander opgepikt

Feromenen kunnen uiteenlopende functies hebben: sex attractants, alarmferomonen,

aggregatiefactoren, ontluikingsferomonen, …

Zoogdieren maken gebruik van feromonen voor info te achterhalen: identiteit, vruchtbaarheid, zwanger

zijn, geslacht, leeftijd, territoriumgrenzen, …

In excretieproductien (pis, kak, zweet) zijn afbraakproducten van geslachtshormonen aanwezig waarvan

de concentraties min of meer gecorreleerd zijn met concentraties in bloed. Soortgenoten kunnen dit

opvangen door snuffelen of likken.

Ontvanger verwerft zo inzicht in reproductieve status van soortgenoot + kunnen bovendien leiden tot

fysiologische veranderingen bij hem/haar, zoals versnelling/vertraging van puberteit of oestrale cyclus

7.4.1 DE DETECTIE VAN FEROMONEN

Zoogdieren en reptielen kunnen geuren detecteren via het primaire olfactorische systeem

(reukslijmvlies in neus), maar ook via vomeronasale orgaan (VNO) en het accessorische olfactorische

systeem.

VNO werkt via ander neuraal circuit. Zenuwimpulsen van de sensorische cellen van het VNO lopen

via afzonderlijke hersenstructuren, de accessorische reuklobben, en projecteren ook op hersendelen

die seksuele gedrag en vrijgave van gonadotropines regelen. VNO zelf is typisch gelokaliseerd in

uitstulping van mondholte

Slangen; geurstoffen oppikken met twee punten van tong en die dan in VNO steken

Bij zoogdieren via speeksel vervoeren naar VNO

Lipkrulrespons/flehmen bij katachtigen, hoefdieren, vleermuizen en buideldieren: reactie van

mannelijk dier op vrouwelijke urine. Eerst besnuffelt dier urine, dan oplikken, dan bovenlip krullen

en mond openen, dan kop op en neer of zijwaarts bewegen en diep ademen. Bewegingen zijn nodig

om urine in VNO te krijgen

7.4.2 DE REACTIE OP FEROMONEN

Goudhamsters: net voor ze in oestrus gaan, laten wijfjes een spoor achter van vaginale vloeistof door

met achterste over grond te slepen. Mannetjes die signaal oppikken volgen spoor tot bij wijfje. Vaginale

secretie bevat sex attractant, maar ook andere feromonen die tal van andere gedragingen en

fysiologische processen stimuleren bij mannetjes, zoals verkennen van genitale zone van wijfje,

remming van agressie tgo wijfje en snelle stijging van testosteronconcentraties in bloed.
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Drie effecten worden in laboomstandigheden waargenomen

Lee-Boot effect: wijfjes vertonen een langere, gesynchroniseerde oestrale cyclus wanneer ze per vier

in een kooi zonder mannetjes gehouden werden

Whitteneffect: vrouwelijke muizen tijdens eerste vier nachten nadat ze bij mannetjes geplaatst

worden, niet elke nacht even veel paren. Vele wijfjes ovuleerden synchroon de derde nacht na

blootstelling aan mannetje of aan mannelijke geur. Substantie die verantwoordelijk is voor iutlokken

van oestrus is aanwezig in mannelijke urine en is androgeenafhankelijk (want urine van gecastreerde

mannetjes geen effect)

Vandenbergheffect: sociale omgeving beïnvloedt ook de snelheid van seksuele rijping. Wijfjes groeien

sneller op als in aanwezigheid van volwassen mannetjes dan in aanwezigheid van volwassen wijfjes.

Vermoederlijk stimuleert mannelijke feromoon de LH vrijgave bij jonge wijfjes zodat follikels sneller

groeien.    +   feromoon van vrouwelijke muizen remt de seksuele rijping van andere wijfjes af.

Geïsoleerde wijfjes zijn nl sneller geslachtsrijp dan wijfjes in groep met andere wijfjes.

Omgekeerd reageren mannetjes ook op aanwezigheid van wijfjes; bij verschillende gewervelden

veroorzaken vrouwelijke stimuli een stijging in L en testosteron bij mannetjes. Kunnen zo sneller tot

paren overgaan en de testosteronstijging reduceert ook nog eens de angst van het mannetje.

7.4.3 SPELEN FEROMONEN EEN ROL BIJ DE MENS?

Productie van feromonen

Menselijke feromonen wordt aangetroffen in urine, smegma van genitaliën, vaginale secreties en

vooral in secreet van de apocriene zweetklieren. Dit zijn gemodificeerde zweetklieren die aanwezig

zijn op plaatsen waar we in puberteit amboseksueel haar ontwikkelen. Worden ook pas functioneel in

puberteit. Haren die geassocieerd zijn met de klieren bevorderen de verspreiding van feromonen +

zorgen voor warm microklimaat waarin huidbacteriën de voorlopermoleculen uit de klieren kunnen

omzetten naar vluchtige stoffen

Vanaf puberteit produceren klieren steroïden afgeleid van androgenen. Bij mannen is hun

concentratie dus ook groter. Vers okselzweet is echter geurloos; androgenen moeten door

huidbacteriën worden omgezet naar het geurende androstenon en androstenol.

In vagina worden korte vetzuren, copulines, gesecreteerd Geur hiervan varieert naargelang tijdstp in

menstruatiecyclus

Detectie van feromonen

Menselijke foetussen ontwikkelen VNO, maar slechts 8% van volwassenen blijken bilateraal VNO te

hebben, waar 22% een unilateraal VNO bezit en 70% geen VNO bezit.

Bovendien zijn heel wat genen die coderen voor VNO-typische reukreceptoren bij de mens

pseudogenen (genen die niet meer tot expressie worden gebracht) en degenereren de accessorische
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olfactorische neuronale connecties tijdens de foetale ontwikkeling, waardoor eventuele signalen van

VNO niet naar hersenen kunnen doorgegeven worden.

Dat het reukepitheel bij de mens een bepaalde VNO-receptor tot expressie brengt, wordt gezien als

aanwijzing dat het accessorische olfactoire systeem bij mens geïntegreerd is in het primaire

olfactorische systemem. Het olfactoire systeem kan beschouwd worden als uitloper van limbische

systeem. Het limbische systeem is het enige sensorische systeem dat rechtstreeks verbonden is met

gedragscentra zodat dat de informatie eerst verwerkt wordt. Het is dus goed mogelijk dat we

feromonen detecteren zonder dat we ons daarvan bewust zijn

Reactie op feromonen

Geur van mannelijk okselvocht veroorzaakt regelmatige menstruatiecycli bij vrouwen + doen vrijgave

van LH bij vrouwen met 20% toenemen (wat mogelijk effect op menstruatiecyclus verklaart)

Androgenen geurstoffen stimuleren de ventromediale hypothalamus bij vrouwen (maar niet bij

mannen) (is bij homoseksuele mannen en lesbische vrouwen alsof het vrouwen en mannen zouden

zijn)

Meisjes die opgroeien in aanwezigheid van stiefvader komen sneller in puberteit dan meisjes die

alleen met moeder opgroeiden (Vandenbergh effect)

Androgene geurstoffen beïnvloeden ook de perceptie van mannelijke seksuele aantrekkelijkheid door

vrouwen

Vrouwelijke gevoeligheid voor geurstoffen is het hoogst in de prevoulatoire fase van de

menstruatiecyclus; meest vruchtbare fase

Bij mannen worden de dorsomediale en thalamische nuclei geactiveerd (maar niet bij vrouwen) die

oestrogeenachtige stoffen ruiken (bij primaten zijn deze hersengebieden betrokken bij erectie)

Mannen vinden okselzweetgeur en vaginaal vocht aangenamer van de preovulatoire fase; wijst op

mannelijke detectiemethode van vruchtbare fase van vrouw.

Vrouwelijke geuren beïnvloeden niet alleen mannen, maar ook andere vrouwen (synchroniseren van

menstruatiecyclus met famielie/kotgenoten) �Lee Boot effect

7.5 GESLACHTSCHROMOSOMEN EN HET HERSENGESLACHT

Mogelijk hebben de geslachtschromosomen zelf ook een effect op de ontwikkeling van hersenen in

mannelijke of vrouwelijke richting

Dat sommige aspecten van de latere (fenotypische) geslachtsdifferentiatie ook onafhankelijk van

gonadale steroïden kan gebeuren, zie je bv bij buideldieren: buidel van wijfje en balzak van mannetje

ontwikkelen bij deze dieren nog voor de gonaden gedifferentieerd zijn, o.i.v. een of meerdere

X-gekoppelde genen.  Ook bij zangvogels spelen hormonen niet de enige rol, gelsachtsomkeer van

zangkernen is maar gedeeltelijk bij hormoonbehandelingen
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Gegevens wijzen er dus op dat testiculaire hormonen op zich onvoeldoende zijn om de hersenen van

genetische wijfjes volledig te masculiniseren

Bv studie van gynandromorfe zebravink die ZZ (mannelijk) was aan ene zijde en ZW (vrouwelijk) aan

andere zijde. Zangsysteem was mannelijker aan de rechterzijde (ZZ zijde). Indien ontwikkeling van

mannelijk zangsysteem het gevolg zou zijn van effecten van gonadale hormonen, zouden we

mannelijk systeem in beide hersenhelften verwachten, omdat gonadale hormonen immers beide

hersenhelften in gelijke mate zouden beïnvloed hebben. Linkerhelft (ZW helft) was groter dan bij

normale wijfjes, wat suggereert dat een factor van de mannelijke kant de vrouwelijke helft deels

masculiniseere. Mogelijk was deze factor een neurosteroïde afkomstig van de mannelijke hersenhelft

Geslachtsverschil in productie van neurosteroïden zou den veroorzaakt worden door

geslachtschromosoom zelf
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DEEL III: WAAROM MANNEN EN VROUWEN VERSCHILLEN – DE ULTIEME REDENEN

HOOFDSTUK 8: BIOLOGISCHE EVOLUTIE DOOR SELECTIE

8.1 DARWINS EVOLUTIETHEORIE

Darwin stond versteld van de perfection of structure die organismen in staat stelt te overleven.

Hij liet zich inspiraren door demogratische theorieën van dominee Thomas Malthus: als gevolg van

feit dat menselijke populaties sneller groeien dan voedselvoorraad op aard, hongersnood en

voedselconcurrentie de factore zullen zijn die bevolkingsgroei regelen.

Darwin definieerde evolutie als ‘afstamming met verandering’: elke soort stamt af van een

voorouderlijke soort, maar stapelt in loop van tijd veranderingen op die te wijten zijn aan inwerking

van selectie. Principe gaat uit van vier waarnemingen:
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- Variatie: individuen van populatie van een soort zijn niet perfect identiek

- Overerfbaarheid: deel van deze variatie is overerfbaar; enkel overerfbare variatie is van belang bij

evolutie

- Demografisch overschot: populaties hebben de intrinsieke mogelijkheid zeer sterk in omvang toe

te nemen, sterker dan ze in praktijk meestal doen (zie logistische groeivergelijking); aanzienlijk

deel van nakomelingen sterft voor de geslachtsrijpe leeftijd

- Selectie: organismen zijn verwikkeld in struggle for life. Om te overleven moet organisme de

uitdagingen van vijandige milieu het hoofd bieden (milieu: zowel biotische (parasieten,

concurrerende soortgenoten, predatoren, …) als abiotische factoren (zuurtegraad, temperatuur,

..). Diegenen met beste variatie overleven (survival of the fittest)

- Op deze manier selecteert de omgeving indirect e kenmerken die de organismen een betere

overlevingskans bieden in die specifieke omgeving = natuurlijke selectie

Selectie is steeds gebaseerd op verschillen in fitness tussen individuen. Fitness = capaciteiten om te

overleven, maar in de huidige neodarwinistische visie, refereert fitness naar het succes waarmee de

nakomelingen van een individu vertegenwoordigd zijn in de volgende generatie; dus succes waarmee

individu erin slaagt allelen door te geven aan volgende generatie (wordt ook mee bepaald door

overlevingssucces zoals Darwin het zei, maar nu is het uitgebreider)

8.2 SEKSUELE SELECTIE

Darwin ging ook in op seksuele selectie

Heel aantal kenmerken van organismen, bv grote kam en fel gekleurde pluimen bij haan, geen direct nut

hebben bij overlevingskansen van individu. Seksueel dismorfisme kan dus niet verklaard worden met

natuurlijke selectie theorie. Ze zijn zelfs vaak nadelig voor de dieren! Echter, volgens Darwin is seksuele

selectie afhankelijk van voordeel dat bepaalde individuen hebben over anderen van hetzelfde geslacht

met betrekking tot voortplantingssucces, eerder dan overlevingssucces.  Daarnaast is ook kwaliteit van

nakomelingen belangrijk omdat dat hun overlevingssucces bepaalt.

Het zijn vooral de secundaire geslachtskenmerken die het resultaat zijn van seksuele selectie;  deze

kenmerken bieden nl voordelen over soortgenoten in termen van voortplantingssucces. Veel van deze

kenmerken verdwijnen zelfs buiten paarseizoen (gewei valt af, felle kleuren kunnen verdwijnen, …) +

lichaam van onvolwassen mannetje gelijkt op wijfje. Pas bij geslachtsrijpheid ontwikkelt mannetje deze

kenmerken (want, onthoud, zijn ook nadelig in termen van overleving!)

Niet alle seksuele dismorfisme is resultaat van seksuele selectie; verschillen tussen man en vrouw

hebben niet noodzakelijk met voortplanting te maken. Geslachtsverschillen kunnen ontstaan zijn door

natuurlijke selectie, die vaak met voedselverzameling of verdeling te maken hebben (bv korte stevige bek

bij man voor insectenlarven uit schors te peuteren, wijfje heeft lange snavel om te zoeken in rot hout.
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Doordat ze ander voedsel zoeken door hun aparte specialisatie, minder met elkaar concurreren,

waardoor overlevingskansen stegen).

Darwin onderscheidde twee manieren waarop mannetjes een voortplantingsvoordeel kan hebben over

zijn rivalen

Intraseksuele selectie: seksuele selectie van bepaalde geslachtskenmerken (en gedrag) gebeurt

binnen het geslacht; kenmerken worden geselecteerd door gedrag van soortgenoten van hetzelfde

gedrag (bv mannetjes kunnen elkaar bekampen)

Interseksuele selectie: mannetjes kunnen ook indirect concurreren door wijfjes te lokken mbv

speciale vertoningen en ornamenten waarbij de wijfjes mannetje kiezen. Seksuele selectie gebeurt

hier tussen twee geslachten: kenmerken van het ene geslacht (meestal mannetjes) worden

geselecteerd door de voorkeur van soortgenoten van andere geslacht (wijfjes meestal)

8.3 ULTIEME VRAAGSTELLINGEN: OP ZOEK NAAR FITNESSVOORDELEN

Waarom werden bepaalde fenomenen (seksueel dismorfismen) bevoordeeld in seksuele selectie en

andere niet? Antwoorden hebben meestal betrekking op fitness: evolutionare selectie van een bepaald

kenmerk impliceert dat het kenmerk in kwestie de fitness van de drager verfroot.

Ultieme oorzaken verschillen van proximale, maar beide zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden.

Proximale mechanismen brengen de kenmerken tot stand die evolueerden omdat ze door selectie

bevoordeeld werden

HOOFDSTUK 9: INTRASEKSUELE SELECTIE: COMPETITIEVE MANNETJES

9.1 PRECOPULATORISCHE COMPETITIE

Voorbeeld bij uitstek: vechten (gedragskenmerk) met geweien (structureel kenmerk) bij vele

hertensoorten

Erfelijke variatie in grootte van het gewei en in mate van agressie. Grotere geweien en gezonde dosis

agressie bieden voordeel bij strijd om wijfjes

Door onderlinge gevechten selecteren de mannetjes een groot gewei en agressie bij elkaar. Er is dus

sprake van seksuele selectie (en moeite voordelen van gewei in termen van voortplantingssucces

overtreffen de nadelen van overlevingssucces, anders was gewei al lang verdwenen)

Gevechten zijn geritualiseerd; er wordt uitgemaakt wie sterkste is zonder dat er gewonden vallen (bv

ook gemsbokken)
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Hindes hebben zelf weinig of geen inspraak in keuze van partner, want dominante mannetjeshert

houdt andere mannetjes weg van de harem

Bij sommige soorten kan mannelijke rivaliteit wel beïnvloed worden door gedrag van wijfje. Bv

zeeolifant: mannelijke competitie is zeer intens met bloederige gevechten. Wanneer mannetje probeert

te paren met wijfje, zal wijfje protesteren en trekt ze aandacht van andere mannetjes die zich met paring

komen bemoeien. Mannetje kan maar met succes paren als hij sterk genoeg is om andere mannetjes af

te weren. Wijfje verzekert zich op deze manier van een sterk mannetje. Dus geen rechtstreekse keuze,

maar haar gedrag heeft onrechtstreeks wel zelfde effect.

9.2 POSTCOPULATORISCHE COMPETITIE

Precopulatorische competitie: competitie die paring voorafgaat (territorium verdedigen, dominant zijn

binnen sociale groep, gezamenlijk baltsen, …)

Postcopulatorische competitie: competitie die plaatsvindt na de paring

Dit is vorm van intraseksuele selectie die Darwin over hoofd zag

Bouw en werking van mannelijke genitaliën en voortplantingsklieren van heel wat diersoorten zijn

aangepast door onderlinge competitie tussen mannetjes

Meest opmerkelijke vormen bij dieren waarvan wijfjes zaadcellen van partners voor langere tijd

stockeren in opslagzakje en ze over gespreide periode gebruiken op eieren zelf te bevruchten (bv

bepaalde insecten). Succesvolle paring resulteert dan niet noodzakelijk in succesvolle bevruchting

Voorbeelden van postcopulatorische competitie: spermacompetitie, infanticide en het Bruce-effect en

partnerbewaking

9.2.1 SPERMACOMPETITIE

Spermacompetitie: mannelijke muizen drijven het aantal zaadcellen in hun ejaculaat op met meer dan

50% wanneer ze paren met wijfje op plaats waar geur van ander mannetje hangt (want hoe meer

zaadcellen, hoe groter kans op nakomelingen). Mannetjes met promiscue wijfjes hebben relatief veel

grotere testes en dus meer zaadcellen per ejaculaat produceren

Relatieve testesgrootte van de mens ligt tussen de grote testes van de chimps in en de testes van

gorilla’s, wat erop wijst dat we aangepast zijn aan een paarsysteem waarin spermacompetitie beperkt of

niet voorkomt.

Bij primaten zijn ook de afmetingen van het halsstuk van zaadcellen gecorreleerd aan intensiteit van

spermacompetitie; zaadcellen van promiscue apen hebben groter halsstuk. Afmetingen van menselijke

halsstukken bevestigen dat we niet echt spermacompetitie hebben; quasi monogame paarsystemen
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Libellen hebben speciale zweepachtige structuur met weerhaken waarmee ze zaadcellen van vorige

sekspartners van wijfje kunnen weghalen. Copulerend mannetje verwijdert 90 tot 100% van aanwezige

concurrerende sperma alvorens hij eigen gameten vrijgeeft

Bij kortshildkevers insemineert het mannetje een wijfje met zakje zaadcellen vanwaaruit een buisje

groeit in haar zaadopslagzakje. Uiteinde van buisje blaast zich uiteindelijk op waardoor zaadcellen van

vorige mannetjes uit opslagzakje geperst worden. Ballon wordt uiteindelijk doorprikt door twee tandjes

in opslagzakje van wijfje, waardoor zaadcellen van nieuwe mannetje uit buisje kunnen vrijkomen

Cryptische partnerkeuze: wijfjes spelen vaak actieve rol in beslissing welke spermadonor wint.

Vrouwelijke livel kan kiezen minderwaardig sperma te laten verwijderen door te paren met een

ander, beter mannetje

Sommige wijfjes (bv heggemussen) kunnen sperma van mannetjes zelf uitwerpen en doen dit vaak

ostentatief voor een tweede mannetje om hem te verzekeren dat haar jongen zijn genen zullen dragen

als hij met haar paart.

9.2.2 INFANTICIDE EN HET BRUCE-EFFECT

Infanticide: rondzwervende mannelijke bladapen verjagen mannetjes van een troep, doden al hun

jongen en herbevruchten wijfjes van de troep. Ook leeuwen en bavianen doen dit.

Bruce-effect (bij muizen o.a.) is gelijkaardig: geur van vreemde mannelijke muis veroorzaakt abortus bij

drachtig wijfje. De onderbroken dracht wordt steeds gevolgd door paring met nieuw mannetje na 3-6

dagen.

Effect sterker als het een vreemde muis is (dus wildtype muis) dan als het een onbekend mannetje

was (dezelfde stam, maar niet waarmee muis gecopuleerd heeft)

Vereniging met oorspronkelijke partner na scheiding resulteert ooit in beëindiging van dracht, ook

niet wanneer nieuw mannetje geïntroduceerd werd als oorspronkelijk mannetje er nog was

Bruce-effect wordt veroorzaakt door feromoon in urine van vreemde mannetjes (dat  daar enkel

aanwezig is wanneer mannetjes in buurt van wijfjes zijn). Wanneer drachtig wijfje deze feromonen

detecteert, wordt prolactinesecretie afgeremd. Hierdoor degenereren gele lichamen, waardoor

blastocysten niet kunnen innestelen en afsterven

Ook hier cryptische partnerkeuze!

9.2.3 PARTNERBEWAKING EN ANDERE ‘KUISHEIDSGORDELS’

Copulatieplug: natuurlijke variant van kuisheidsgordel waarmee mannetje geslachtsopening van vrouw

verzegelt. Ze ontstaan gewoonlijk door stollende stoffen uit de accessorische geslachtsklieren van

mannetje die vrijgegeven worden in de vrouwelijke genitaliën (bv vlinders, waterkevers, slangen,

buideldieren, vleermuizen, stekelvarkens, ratten)
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Soms drastisch: mannelijke spinnen sterven onmiddellijk nadat ze beide pedipalpen in geslachtsopening

van vrouwen hebben gebracht. Lijk van mannetje doet dienst als copulatieplug

Andere diersoorten (mannetjes) proberen wijfje te ontmoedigen om met andere mannetjes nog te paren,

door het creëren van een refractaire periode waarin wijfje niet kan/wil paren

Copulatieorganen die uitgerust zijn met stekels en haken, die kwetsuren en pijn bij wijfje veroorzaken

Fruitvliegen: sperma bevat chemische stoffen, anti-afrodisiaca, waarvan sommige lijken op

spinnengif en wijfje misselijk maken. Stoffen zouden ook zaadcellen van rivalen doden

Partnerbewaking

- In copula blijven voor een uur, terwijl sperma al in eerste 15 minuten overgebracht is.. Soms zelfs

hele dag blijven copuleren. Wijfje kan copulerend mannetje niet verwijderen door allerlei haken,

stekels en grijpers.

- Sommige mannen( libellen) kunnen zich aan vrouwen vasthechten zonder dat er copulatie nodig

is; de tandem

- Partnerbewaking = kost voor mannetje, maar voordeel van partnerbewaking neemt toe naarmate

kans op overspel door wijfje groter is.

- Wordt ook gebruikt als manier waarop mannetje zich tracht te verzekeren van zijn vaderschap

9.3 ALTERNATIEVE PAARSTRATEGIEËN

Duidelijkste vorm van seksueel geselecteerde competitie tussen mannetjes id de dominantiehiërarchie

(zoals bij herten). Wanneer een mannetje niet dominant is, kan een alternatieve strategie toch nog voor

een succesvolle voortplanting zorgen

Mannelijke prieelvogels beroven en vandaliseren hun rivalen

Bij bavianen, kunnen ondergeschikte mannetjes hun gebrek aan fysieke kracht compenseren door

vriendschap te ontwikkelen met wijfje en bescherming te bieden. Ook vriendschapsbanden met

andere mannen smeden (‘samen sterk’) om zo dominant mannetje te dwingen om vrouwen af te

staan.

Zeeleguanen: Wanneer klein mannetje vrouwtje bestijgt, wordt hij van de rug gegooid door een

dominantere, grotere man. Maar, ze ejaculeren nog voor ze copuleren. Wanneer ze dan een wijfje

bestijgen kunnen ze haar onmiddellijk bevruchten met ‘oud’ sperma wat veel sneller gaat dan op de

normale manier van ejaculeren tijdens copulatie zoals de grotere mannetjes dat doen. Kans op

succesvolle bevruchting is wel kleiner, maar het staat de kleineren ook toe om af en toe bevruchting

te realiseren

Twee bijzondere gevallen van alternatieve paarstrategieën: satellieten en mimicry

9.3.1 SATELLIETEN
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Mannelijke brulkikkers concurreren fysiek voor beste plaatsen en kwaken dan luid. Om

voortplantingskansen van kleine, jonge mannetjes te verogen, zitten ze stil naast een kwakend mannetje

en proberen wijfjes te onderscheppen die door zijn gekwaak gelokt worden = satellietmannetjes.

Strategie is voordeliger dan het lijkt, want mannetjes die niet kwaken lopen geen verwondingen op bij

territoriale gevechten, dragen niet de fysiologische kost van het urenlang roepen + trekken geen

predatoren aan. Bij bepaald soort boomkikkers hebben de dominante mannetjes zelfs maar 13% meer

succes dan de satellieten.

Wanneer een kwakend mannetje verwijderd wordt, zal in 60% van de gevallen een satelliet zijn rol

overnemen.

Wanneer men een luidspreker in territorium plaatst die luider kwaakt dan dominant mannetjes,

schakelt die in 80% van gevallen ook over tot satellietoptie.

Door de voordelen van het lokken van een wijfje af te wegen tegen nadelen van aantrekken van

predatoren, optimaliseren de kikkers hun voortplantingssucces

Bij kemphanen nemen de dieren de satellietstrategie eerder permanent aan (ipv brulkikkers die dat

contingent op omgeving doen):  licht gekleurde satellietmannetjes worden getolereerd door de donker

gekleurde territoriale dominante mannetjes, omdat ze hen helpen wijfjes naar de baltsarena te lokken;

hoe meer dansende mannetjes in de arena, hoe meer wijfjes erop afkomen. Voordeel van

satellietmannetjes is dat ze copulatie kunnen stelen terwijl dominant mannetje bezig is, en dat ze het

van het dominante mannetje kunnen overnemen wanneer die uitgeput is.  Bovendien helpen de

satellietmannetjes ook bij verdediging van territorium. De twee types zijn genetisch verschillend en

houden hun hele leven dezelfde paarstrategie aan.

Ook bij waterbokken

9.3.2 MIMICRY

Mimicry/signaalnabootsing: bij kemphanen naast dominante en satellietmannetjes ook nog derde type:

mannetjes die er exact uitzien als wijfjes.

Deze kan ongemerkt de dansarena van een territoriaal mannetje en zijn satellieten binnendringen. Hij

steelt dan copulaties.

Komt ook voor bij mannelijke tijgersalamanders: schieten pas in actie wanneer het baltsende dominante

mannetje tot de paring overgaat. Hij schuift zich dan tussen de twee partners in en doet tgo mannetje

alsof hij vrouw is die hij net versierd heeft. Wanneer mannetje zijn spermatofoor gelegd heeft, legt de

‘sneaker’ het zijne erbovenop. Wijfje kan nu enkel de bovenste in cloaca krijgen.

Idem zo met kleinere mannelijke zonnebaarzen. Wanneer wijfje haar eieren aflegt in nest van

dominante mannetje, worden ze snel mee bevrucht door zaadcellen van de ‘sneaker’, die zich dan snel

uit de voeten maakt.
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Mimicry van sneakers beperkt zich niet altijd tot vrouwelijk uitzicht of gedrag:

roodflankkousenbandslang: balts begint met een paringsbol. Onderzoekers ontdekten dat in 15% van de

paringsbollen onverwacht een mannetje ipv een wijfje in middelpunt van aandacht stond. Deze

‘she-males’ blijken het vrouwelijke herkenningsferomoon op de rug te hebben, zij het in andere

proporties dan de wijfjes. Bovendien hebben ze geen mannelijk feromoon op de rug. Ze leiden op deze

manier de aandacht van het echte wijfje af. In 69% van de gevallen slaagde de she-male erin te parte met

het wijfje in de paringsbol = feromoonmimicry

Mariene schaaldier: drie genetisch bepaalde types van mannetjes.

Grote alfa mannetjes verdedigen harems in een spons tegen andere alfa mannetjes

Beta mannetjes bootsen uitzicht en gedrag van wijfje na, zo ongestoord bij harem van alfa komen

Zeer kleine gamma mannetjes kunnen onopgemerkt in grote harems leven.

Het voortplantingssucces van elk van deze mannetjes hangt af van densiteit van mannetjes en

vrouwtjes in de spons. Wanneer alfamannetjes slechts 1 wijfje bewaken, is hij vader van alle

nakomelingen. Het voortplantingssucces van gamma mannetjes neemt lineair toe naarmate

haremgrootte toeneemt. In de natuur blijken alle drie de type mannetjes gemiddeld een gelijk

voortplantingssucces te hebben

Negatieve frequentie-afhankelijke selectie: fitness van een bepaald type neemt af naarmate het type

frequenter voorkomt in populatie. Verandering in aantal van 1 type beïnvloedt dus onvermijdelijk de

fitness van de drie types; juiste verhoudingen zijn belangrijk!

Waarom zijn er zoveel mannetjes?

Heeft ook te maken met een negatieve frequentie-afhankelijke selectie. Als er veel minder mannetjes

dan wijfjes zouden zijn in populatie, hebben mannetjes een fitnessvoordeel: ze kunnen alle wijfjes

van de populatie bevruchten en geven dus hun genen zeer veelvuldig door aan volgende generatie.

Er ontstaan daardoor selectiekrachten die wijfjes die veel mannelijke nakomelingen voortbrenden

bevoordelen. Immers, door mannelijke nakomelingen te produceren, worden de genen van wijfje veel

meer verspreid in populatie dan wanneer ze dochters zou voortbrengen.

Deze selectie zorgt ervoor dat er meer mannelijke nakomelingen ontstaan waardoor het aandeel van

mannetjes in populatie toeneemt.

Gelijkaardig fenomeen treedt op als vrouwen in de meerderheid zouden zijn

Uiteindelijk stabiliseert het aandeel van beide geslachten rond 50%

HOOFDSTUK 10: INTERSEKSUELE SELECTIE: KIESKEURIGE WIJFJES

Bepaalde kenmerken van mannetjes zijn niet geselecteerd door andere competitieve mannetjes, maar

door de kieskeurigheid van de wijfjes; interseksuele selectie

D

e

e

l

I

I

I

:

W

a

a

r

o

m

m

a

n

n

e

n

e

n

v

r

o

u



10.1 DE BALTS

Signalen die een dier gebruikt om partner te overtuigen kunnen visueel zijn (bewegingen, kleuren),

maar ook olfactorisch (feromonen), auditief (geluiden) en zelfs tactiel (aanraking, trillingen). Mens kan

deze niet altijd waarnemen (ultrasone geluiden, UV-kleuren, …). Vaak combineren de mannetjes

verschillende soorten signalen.

Visuele signalen hebben alleen een nut als partners zich niet te ver van elkaar bevinden. Geluidssignaal

kan in het andere geval oplossing bieden (zang vogels, gekwaak kikkers, tsjirpen krekels)

10.2 WHAT A GIRL WANTS, WHAT A GIRL NEEDS

10.2.1 EEN HUWELIJKSGIFT

Doorslaggevende kenmerken verschillen van soort tot soort

Praktische overweging, zoals capaciteit van mannetje om voedsel te vergaren (bv schorpioenvlieg

mag pas paren met wijfje als hij voldoende grote prooi aanbrengt die haar lang genoeg bezighoudt om

te kunnen copuleren). Dit verlaagt voor de vrouw het risico op predatie omdat ze zelf niet moet

zoeken naar voedsel

Ouderzorg; goede-ouder-hypothese

- Wijfjes zeestekelbaarzen kiezen voor mannetjes die frequenter met lichaam schudden, want

mannen die nest bewaken moeten eieren van zuurstof voorzien door zo ook te schudden.

- Rietzanger: zangkwaliteit is gecorreleerd met goede ouderzorg

- Kleurintensiteit bij sommige dieren is indicatie van foerageerkwaliteiten, want gele en rode

kleuren ontstaan door carotenoïden die dier opneemt uit voedsel.

Seksueel kannibalisme is een bijzondere vorm van een huwelijksgift (vnl bij bidsprinkhanen en

spinnen): wijfjes eten mannetjes op na paring; is goede energetische kost omdat zij eitjes moet kunnen

maken.

Roodrugspinnen doen aan zelfmoordopoffering. Na paring maakt mannetje salto zodat hij recht in de

kaken van het wijfje belandt.

Mannetjes die opgegeten worden geven meer genen door aan volgende generatie omdat wijfje dat

gegeten heeft minder snel zal paren met volgend mannetje.

Ze hebben bovendien weinig te verliezen omdat ze sowieso al kleine overlevingskans hebben. Kans

dat hij een tweede vrouwtje vindt om met te paren is dus vrijwel nihil.

10.2.2 EEN GEZONDE PARTNER EN GOEDE GENEN: DE INDICATORHYPOTHESE
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Wat met soorten waarbij mannetje niet helpt met grootbrengen van jongen en buiten zijn sperma niets

te bieden heeft?

Darwin: wijfjes kiezen partner obv charmante ornamenten zonder praktisch nut

Pauw: ogen op staartveren hebben meer kans op paring

Hanestaartwida: lange staarten maken ook meer kans.

Als attributen/baltsgedrag van mannetje geen direct nut hebben voor wijfje of nakomelingen, waarom

zijn wijfjes dan zo kieskeurig? Indicatorhypothese!!!! Orgnamenten en baltsgedrag zijn een indicatie

voor goede kwaliteiten van mannetje. Omvat:

Gezonde-partner hypothese: ornamenten en baltsgedrag geven indicatie van gezondheid van

mannetjes. Wijfjes kunnen deze info gebruiken om te paren met mannetjes waarbij kans kleiner is

dat ze allerlei parasieten overdragen die wijfje of jongen kunnen schaden.

Ook goede-genen hypothese: mannelijke ornamenten en baltsgedrag reiken info aan de wijfjes

waarmee die kunnen kiezen voor mannetjes met allelen die overleving bevorderen.

- Zo kan wijfje vermijden dat nakomelingen problemen ondervinden die vaak voorkomen bij

individuen die twee kopieën van hetzelfde allel voor verschillende genen bezitten (inteelt).

- Vrouwelijke rietzangers kiezen voor mannetje met breed zangrepertoire, want grootte van

zangrepertoire  is gecorreleerd met heterozygositeit van mannetje. Zo genetisch gevarieerde

voortplanting en minder kans op foutjes

- Goede genen kunnen ook allelen zijn die de drager (jong) voorzien van sterk afweersysteem tegen

parasieten, van goede foerageerkwaliteiten of van capaciteiten om predatoren te mijden

- Nadruk op immuunsysteem! Hamilton en Zuk stellen dat ornamenten en baltsgedrag energetisch

en kostelijk zijn in opbouw en onderhoud en vaak aan intensiteit moeten inboeten wanneer

gezondheid van mannetje erop achteruit gaat.  Dus, helderheid van kleuren is gecorreleerd met

aantal parasieten in bloed. Mannetjes die toch zulke ornamenten kunnen dragen, zijn ideaal

partnermateriaal want hebben goede genen. = immunocompetentie-handicaphypothese

- Zie ook testosteron; hoge testosteron zorgt voor meer ornamenten, maar is kostelijk voor lichaam

en ondermijnt immuunsysteem.

10.2.3 EEN ARBITRAIR KENMERK: RUNAWAYSELECTIE

R.A. Fisher in ‘The genetical theory of natural selection’: Co-evolutie treedt op: bij seksuele selectie

kunnen evolutionaire veranderingen bij beide geslachten optreden.

Co-evolutie van de seksen is zelfversterkend en vormt seksuele selectie om tot een runaway (uit dehand

gelopen) proces.

Individuele wijfjes verschillen van elkaar wat betreft kieskeurigheid omwille van genetische

verschillen
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Deze verschillen tussen wijfjes zouden ertoe leiden dat sommige wijfjes minder kieskeurig zijn en

zowel sterke als zwakkere mannetjes zouden accepteren. Meer kieskeurige wijfjes kiezen enkel

mannetjes met extreme kenmerken (extreem lange staart bv).

In dit geval zouden mannetjes met lange staarten het meeste succes hebben. Mannetjes met korte

staarten kunnen enkel paren met minder kieskeurige wijfjes

Dit systeem heeft twee effecten op de nakomelingen van mannen met lange staarten:

Zonen hebben staart die gemiddeld langer is dan van het gemiddelde mannetje (want genen van

vader)

Dochters meer kieskeurig dan gemiddelde wijfje (mdat ze voorkeurgenen van moeder geërfd hebben)

Naarmate de voorkeur zich verspreidt, zullen mannetjes met langere staarten bevoordeeld worden

gezien wijfjes ook kieskeuriger worden. (hypothese ‘sexy sons’). Bij elke paring wordt

lengte+kieskeurigheid versterkt.

Echter, naarmate het mannelijke kenmerk meer en meer overdreven wordt, kan het uiteindelijk nefast

worden voor overleving van het dier en zal verdere overdrijving van kenmerk tegengehouden worden

door natuurlijke selectie. Wanneer evolutie vn mannelijke kenmerk gestopt wordt, wordt de vrouwelijke

voorkeur eveneens afgeremd vermits hij enkel evolueert door associatie met het mannelijke kenmerk.

= Fisherproces/runawayselectie : zelfversterkende effect als resultaat van de genetische correlatie tussen

voorkeur en kenmerk. Partnerkeuze van wijfje is dus niet enkel mechanisme dat verantwoordelijk is

voor seksuele selectie van bepaalde kenmerken, het kan ook de evolutie door seksuele selectie versnellen

door mannelijke competitie te intensifiëren

Runawayselectie heeft later andere connotatie gekregen; dat bepaalde kenmerken overdreven worden

bij mannetjes, simpelweg omdat het wijfje er een voorkeur voor heeft. Deze kenmerken hoeven niet er

belangrijk te zijn en e vrouwelijke voorkeur voor deze kenmerken hoeft niet bijzonder groot te zijn voor

overleving van de nakomelingen = arbitraire vrouwelijke voorkeur (want keuze is arbitrair m.b.t. fitness

van mannetje).

Stel dat mannetje kenmerk ontwikkelt dat respons uitlokt bij wijfjes omdat deze geprogrammeerd

zijn om op gelijkaardige prikkels te reageren (bv guppy’s, voorkeur voor oranje vlekken, want er zijn

voedzame oranje vruchten; wijfjes reageren sneller op oranje) et uitbuiten van een bestaande

sensorische voorkeur kan de evolutie van een seksueel signaal voorafgegaan zijn (bv zebravink witte

pluim op hoofd gezet, voorkeur voor witte veren om nest mee te maken bij wijfjes, dus veel succes)

In plaats van een partnerkeuze gebaseerd op goede genen of andere kwaliteiten (indicatorhypothese),

kan runawayselectie resulteren in een partnerkeuze op basis van arbitraire kenmerken die voor de

betreffende mannetjes een nadeel zijn in elk opzicht, behalve dan dat de drager erva gemakkelijker

een wijfje voor zich kan winnen

Al deze hypothesen hoeven elkaar niet uit te sluiten: mannetjes met een erfelijke resistentie tegen

bepaalde parasieten (goede genen hypothese) zullen minder snel hun partner infecteren (gezonde

partner hypothese). Een van oorsprong arbitrair kenmerk kan via runawayselectie sterk overdreven
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worden bij mannetje, tot dat het kenmerk de overlevingskansen negatief begint te beïnvloeden. Op dat

moment zullen enkel de meest fitte mannetjes het extreme kenmerk kunnen handhaven en wordt het

kenmerk een indicator (!) van goede genen van het mannetje

Evidentie voor gevonden! Bv pauwen die meest worden opgegeten zijn pauwen met korte staarten die

geen succes kenden bij wijfes

Bv pauwen steeds meer ogen als paren met mannetjes met veel ogen

Ook wijfje speelt hierbij een rol! Vrouwelijke eenden maken grotere eieren aan als ze gepaard hebben

met aantrekkelijk mannetjes. Vrouwelijke korhoenen leggen meer eieren na paren met

kwaliteitsman. Positieve effecten worden niet enkel door man bepaald, maar ook door extra

investering van wijfje!

HOOFDSTUK 11: DE VERSTREKKENDE GEVOLGEN VAN ANISOGAMIE

Anisogamie (ongelijke grootte van gameten) zorgt voor verschil: mannen produceren kleine zaadcellen

in hoge aantallen met lage kost, terwijl wijfjes grote eicellen in kleine aantallen produceren tegen hoge

kost.

Oorspronkelijk waren ze waarschijnlijk van gelijke grootte (isogamie), maar enige genetische variatie

gebeurd en door natuurlijke selectie kunnen zo grotere eicellen geselecteerd zijn (want betere kans op

overleving dankzij grotere voedselreserves) Het ontstaan van grotere en bijgevolg minder beweeglijke

eicellen heeft ook de selectie van kleinere, beweeglijke zaadcellen tot gevolg gehad.

Principe van Bateman: voortplantingssucces bij wijfjes is gelimiteerd door het aantal eieren dat wijfje

kan produceren (fecunditeit), terwijl succes van mannetjes enkel beperkt wordt door beschikbare wijfjes

(# paringskansen). Mannetjes kunnen hun voortplantingssucces aanzienlijk verhogen door met

meerdere wijfjes te paren, terwijl omgekeerde niet opgaat (als eicellen op zijn, gaat aantal copulaties

verhogen niet helpen).

11.1 ROLLENPATRONEN EN DE OUDERLIJKE INVESTERING

Trivers:geslacht dat het meest in nakomelingen investeert (wijfje) is selectiever voor wat betreft

partnerkeuze. Want wijfjes nemen groter risico met een grotere ouderlijke investering. Deze investering

begint al met de gametogenese (want kostelijker om eicellen aan te maken). Asymmetrische investering

in gameten kan gelijkaardige asymmetrieën veroorzaken na de paring.

Ouderzorg: energetische kost van melk te produceren + uiten van ouderzorggedrag (voederen,

beschermen, verwarmen, wassen, bouwen van nesten, …)

Ook vivipariteit kan gezien worden als een vorm van ouderzorg
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Slechts bij 5% van zzoogdiersoorten komt ook vaderzorg voor. Op elk gegeven tijdstip zijn er bij de

zoogdieren dus veel meer seksueel receptieve mannetjes dan wijfjes: operationele seksratio die

afwijkt in mannelijke richting. Hierdoor worden mannetjes competitieve geslacht.

Tijd die een mannetje in ouderzorgd steekt, kan hij niet spenderen aan verwekken van bijkomende

nakomelingen (principe van Bateman: wijfje kan toch niet meer copuleren, dus ouderzorg. Terwijl

mannetje dat nog wel kan en ‘tijd verliest’). Een mannetje dat zich heel succesvol voortplant zal dus

juist geselecteerd zijn om minder te investeren in nakomelingen dan zijn partner.

Samenvattend: seksuele selectie versterkt de asymmetrie in de ouderlijke investering in het nageslacht

Rollenpatroonomkering: wwijfjes die onderling concurreren voor mannetjes (bij soorten waar mannen

een grotere ouderlijke investering doen en wijfjes een groter voortplantingsvoordeel hebben; want

operationele seksratio wijkt dan af in vrouwelijke richting)

Bv sabelsprinkhaan mannetje geeft na de paring een enorme en eetbare spermatofoor aan wijfje.

Spermatofoor is 25% van lichaamsgewicht van mannetje, dus heel kostelijk; kunnen maar  1 keer in

seizoen paren. Wijfjes kunnen wel meerdere eilegsels produceren.

Sommige soorten van deze sprinkhanen wijzigen de rollenpatronen naargelang de milieucondities

(stuifmeelarm seizoen, dan is mannetje heel kostbaar want moeilijk om spermatofoor te maken. Veel

stuifmeel? Dan wordt voortplanting gelimiteerd door wijfjes die minder snel eieren aanmaken omdat

mannetjes veel sneller spermatoforen kunnen aanmaken).

11.2 PAARSYSTEMEN

11.2.1 MONOGAME MANNETJES – WITTE RAVEN?

Uit principe van Bateman volgt dat mannetjes genen het meeste baat hebben bij polygynie (1 mannetje

met meerdere wijfjes paren), terwijl wijfje svoorkeur geven aan monogamie (1 mannetje, 1 wijfje).

Toch bestaan er wel veel monogame mannetjes. Veel verschillende hypothesen over ontwikkeld

Mannetjes blijven bij wijfje omdat milieufactoren grote fitnessvoordelen creëren bij extra vaderzorg.

Extra nakomelingen die overleven omwille van vaderzorg zouden dan meer compenseren voor de

extra nakomelingen die mannetje zou kunnen winnen bij opzoeken van andere partner.

Monogamie is een neveneffect van partnerbewaking bij soorten waar wijfje het sperma van andere

mannetjes kan gebruiken om eigen eieren te bevruchten. Bv harlekijngarnaal: vinden van een tweede

wijfje zou mannetje te veel tijd kosten (want weinig seksueel receptieve wijfjes), dat het voordeliger is

zijn eerste wijfje te bewaken.

Het kunnen ook de wijfjes zijn die monogamie opdringen. Daarbij zullen wijfjes vrouwelijke

soortgenoten agressief benaderen en verjagen. Zo proberen wijfjes zich te verzekeren van voltijdse

hulp van mannetje bij grootbrengen van jongen
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Monogamie komt in geen enkele diergroep veel voor, maar bij zoogdieren toch echt zeldzaam. Meest

voorkomende systeem is polygynie hierbij.

Bij meeste vogelsoorten blijven mannetje en wijfje wel voor een of meerdere broedseizoenen samen.

Mannetje draagt in deze gevallen veel bij tot grootbrengen van jongen. (hoe meer testosteron een

mannetje heeft, hoe minder hij bereid is om de jongen te voeden)

11.2.1 OVERSPELIGE WIJFJES

Sociale monogamie is niet gelijk aan genetische monogamie.

Bij 90% van alle vogelsoorten heeft het wijfje buitenechtelijke copulaties en gebruikt ze sperma van

een of meerdere andere mannetjes dan haar sociale partner om haar eieren mee te bevruchten.

Sociaal monogame mannetjes lopen dus risico te investeren in jongen die hun genen niet dragen.

Voor zwak mannetje is dit echter betere optie dan helemaal geen nakomelingen voort te brengen.

Dit heeft bij sommige soorten geleid tot het ontstaan van echte polyandrische paarsystemen waarbij

een enkel wijfje er een harem van meerdere monogame mannetje op nahoudt.

Galapagosbuizerd: Alle mannetjes die zich aan een wijfje binden, blijken een even grote kans te

hebben om haar eicel te bevruchten.

Lelieloper: agressieve wijfjes vechten voor territoria die meerdere mannetjes onderdak kunnen

bieden. Al deze mannetjes paren met de territoriumeigenares en staan alleen in voor het

grootbrengen van haar jongen (elk mannetje krijgt legsel onder zijn hoede).Wanneer

territoriumeigenares overlijdt, kan ander wijfje het gebied overnemen en infanticide plegen om zich

van de eieren of jongen van vorig wijfje te ontdoen. =Duidelijk voorbeeld van rollenpatroonomkering

Polyandrie biedt een wijfje een evident voordeel wanneer het hierdoor meer materiële gunsten verkrijgt.

Want meer hulpbronnen of meer vaderzorg, maar ook meer bescherming tegen andere mannetjes.

De mate waarin mannetjes bijdragen tot aanbrengen van voedsel is sterk afhankelijk van hun sociale

rol en hun vermeende mate van vaderschap.

Om zich te verzekeren van de hulp van beide mannetjes, doet het wijfje alle moeite om de mannetjes

te overtuigen dat ze vader van hun nakomelingen zijn: wanneer alfamannetje even niet oplet, paart

het wijfje met bètamannetje. Wijfje toont cloaca aan bètamannetje en laat beetje sperma van alfa

eruitlopen. Het aandeel van bètamannetje in ouderzorg is evenredig met aantal copulaties dat hij

heeft weten te bemachtigen en stemt overeen met zijn aandeel in vaderschap.

Vermits vaderzorg evenredig is met aantal copulaties, maken wijfjes hiervan gebruik en copuleren ze

heel vaak; dus hoge copulatiefrequentie.

Bij soorten waar wijfje geen hulp krijgt van mannetje wordt polyandrie geassocieerd met genetische

voordelen. Wijfje paart met meerdere mannetjes om haar nakomelingen te voorzien van goede genen of

om de genetische variatie van het beschikbare sperma te verhogen, zodat er een grotere kans is dat er

zaadcellen tussenzitten waarvan genen compatibel zijn met haar eigen genen.
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11.3 SEKSUEEL CONFLICT: THE BATTLE OF THE SEXES

11.3.1 DE ANTAGONISTISCHE CO-EVOLUTIE VAN MANNETJES EN WIJFJES

Met principe van Bateman als uitgangspunt, stelde Geoff Parker dat er seksueel conflict moet ontstaan

tussen de geslachten over reproductieve beslissingen

Precopulatorisch kan er seksueel conflict ontstaan over de copulatiefrequentie: voortplantingssucces

van mannetjes verhoogt bij meer copulaties, wijfjes hebben hier geen baat bij (ze zijn zelfs kostelijk

voor wijfje: paren verbruikt energie, verhoogde blootstelling aan predatoren en neemt tijd in beslag

die ze had kunnen gebruiken voor voedselzoeken + verhoging kans op parasieten en rechtstreekse

schade aan wijfje)

Postcopulatorisch kan er ook conflict ontstaan: duur van copulatie, reproductieve inspanning van

wijfje, cryptische partnerkeuze van wijfje, ouderzorg (zie vorige hoofdstukken, vb’en van seksueel

conflict: partnerbewaking, copulatiepluggen, anti-afrodisiaca, seksueel kannibalisme, overspel, …)

Seksueel conflict geeft aanleiding tot een antagonistische co-evolutie tussen mannetjes en wijfjes:

co-evolutie betreft veranderingen in seksueel gedrag, morfologie van genitaliën, gameten en seminale

stoffen.

Competitie tussen mannetjes heeft via intraseksuele selectie kenmerken geselecteerd die voordeel

bieden bij concurreren met andere mannetjes. Deze kenmerken veroorzaken een persistentie bij

mannetjes die vaak nadelig is voor de fitness van de wijfjes.

De druk die de mannelijke persistentie uitoefent op de wijfjes, selecteert bij hen kenmerken die hen

toelaten de kosten veroorzaakt door de mannetjes te drukken. De wijfjes ontwikkelen resistentie die

de vermindering van hun fitness door de mannelijke persistentie moet tegengaan.

Dit leidt op zijn beurt dan weer tot ontwikkeling van nog sterkere persistentiekenmerken bij de

mannetje som de resistentie van de wijfjes te overtreffen.

Op deze manier komt de antagonistische co-evolutie op gang: naarmate de mannetjes meer en maar

tactieken van persistentie ontwikkelen, ontwikkelen de wijfjes als tegenoffensief meer resistentie.

Seksueel conflict kan zo, als vorm van seksuele selectie, belangrijke gevolgen hebben voor de evolutie

van secundaire geslachtskenmerken en kan zelfs tot het ontstaan van nieuwe soorten leiden.

Voorbeelden

Geelgerande watertorren: mannetjes grijpen wijfjes vast met zuignappen (partnerbewaking; blijven

vasthouden). Onder wijfjes hebben zich bijgevolg twee verschillende vormen ontwikkeld: Naast de

normale vorm met glad dekschild, nu ook wijfjes met geribbeld dekschild waarop zuignappen minder

vat hebben.

Bonenkevers: mannetjes hebben penissen met haken waarmee ze zich vasthechten aan wijfje om

copulatie zo lang mogelijk te laten doorgaan. Penisstekels beschadigen echter het

voortplantingskanaal van wijfje (mogelijk met de bedoeling een refractaire periode in receptiviteit
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van wijfje te creëren). Wand van het vrouwelijk voortplantingskanaal vertoont verdikkingen die wijfje

hiertegen beschermen.

Bij verschillende diersoorten hebben wijfjes ook tactieken ontwikkeld om andere vormen van

postcopulatorische mannelijke competitie te omzeilen.  (bv verwijderen van copulatieplug, agressief

gedrag tgo mannetjes die infanticide plegen, …)

Sperma van mannelijke fruitvliegen wordt minder toxisch wanneer de vliegen gedurende

verschillende generaties monogaam worden gekweekt. Wanneer men monogaam gekweekte wijfjes

laat paren met een wildtype mannetje, dan leggen ze minder eieren en sterven ze sneller dan wijfjes

die evolueerden in gezelschap van polygyne mannetjes. Blijkbaar hebben deze laatste wijfjes een

gedeeltelijke resistentie tegen het anti-afrodisiacum ontwikkeld.

11.3.2 SEKSUEEL CONFLICT BIJ SIMULTAANHERMAFRODIETEN: EEN SCHIZOFRENE SITUATIE?

Darwing dacht dat er bij hermafrodieten geen seksuele selectie kon plaatsvinden. Dat is niet zo. Ook bij

deze dieren komt er seksueel conflict voor en antagonistische co-evolutie van geslachten.

Simultaanhermafrodieten moeten dan toch met zichzelf in de knoop liggen…

Charnoc: principe van Bateman toepassen op simultaanhermafrodieten: hermafrodieten zouden eerder

(her)paren om sperma te geven dan te ontvangen en zou ook impliceren dat er intens seksueel conflict

tussen spermadonor en spermaontvanger is. Spermadonors willen aantal nakomelingen dat met hun

zaadcellen werd geproduceerd maximaliseren, terwijl spermaontvangers de fitness van hun

nakomelingen willen optimaliseren (ook als dat betekent dat er daarvoor nog met andere spermadonors

gepaard moet worden); dus postcopulatorische competitie.

Sommige dieren beschikken over gespecialiseerde klieren waarvan het product zaadcellen afbreekt

(bv bij platworm staat zaadzakje in verbinding met darm voor vertering). Dit veroorzaakt dan weer

tegenadaptaties.

Antagonistische co-evolutie bij hermafrodieten kan zelfs extremer zijn dan bij gonochore soorten!

Mogelijk verklaart dit het voorkomen van enkele bizarre structuren en gedragingen bij

simultaanhermafrodieten. (bv penis van aardslak is heel lang en verstrengelt met andere penis

tijdens voorspel. Soms bijt de ene partner de andere penis eraf=apophalatie)

Sekseallocatie (tegenhanger van sekseratio bij gonochore dieren) kan een andere mogelijke bron zijn

van seksueel conflict bij simultaanhermafrodieten. Deze dieren kunnen gemakkelijk de geïnvesteerde

energie in het ene of andere geslacht wijzigen naargelang de omgevingscondities. Voor spermadonor is

het niet interessant als zijn spermaontvanger besluit meer energie naar zijn eigen zaadcellen af te leiden

dan naar eicelproductie.

Daarom dus apophalatie: afgebeten penis regenereert niet en de geamputeerde partner zal bij

toekomstige paringen dus steeds wijfjesrol op zich moeten nemen.
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Poelslakken bekomen zelfde resultaat op chemische manier: herhaaldelijk paren zorgt voor

feminisatie van spermaontvanger, die veroorzaakt wordt door chemische substanties in zaadvocht

Hierbij komt er hypodermale inseminatie voor: spermadonor doorboort de huid van zijn partner met

een vlijmscherpe penis en geeft zijn zaadcellen vrij in diens bloed. (bij platwormen is het niet in bloed,

maar wordt dit op huid gedaan en vreten de zaadcellen zich door de huid).

Met deze vorm van mannelijke persistentie wordt de vrouwelijke controle over copulatie en

partnerkeuze omzeilt en krijgt de spermaontvanger bovendien nog eens af te rekenen met kost van

wondheling.

Dit verklaart penissabelen (zoals mariene platwormen): beide partners zijn erop uit om de ander te

bevruhcten, maar willen zelf de hoge kost van bevrucht worden vermijden

Regenwormen: andere vorm van hypodermale injectie: tijdens copulatie prikken partners elkaar met

een 40-tal gespecialiseerde borstelharen die een substantie in huid van partner injecteren. Dit

resulteert in hogere bevruchtingskans voor spermadonor.

Liefdespijl van sommige slakkensoorten: scherpe, kalkachtige pijl die bij paring in partner wordt

gestoken, alvorens de eigenlijke intromisse van de penis gebeurt

Bij segrijnslak blijkt het slijm op de liefdespijl bioactieve stoffen te bezitten die afbraak van

donorsperma in ontvanger verhinderen (toegang tot bursa copulatrix wordt afgesloten, die normaal

gezien spermatoforen afbreekt). Anderen ontwikkelen dan andere structuur van zaadopslagzakje,

waardoor zaadcellen hun overlevingskansen terug verkleind worden.

Let wel: soms ook hypodermale inseminatie bij gonochore soorten (bv bedwants)

11.4 ANISOGAMIE EN DE MENSELIJKE GEDRAGSECOLOGIE

Biologische versus culturele evolutie

Voor minstens 95% van de tijd dat we Homo Sapiens zijn, had de mens een typische levensstijl als

jager-verzamelaar. Slechts in de laatste 5% van die periode, na aannemen van sedentaire levensstijl

en domesticatie in verschillende werelddelen, zijn culturele factoren gaan overheersen

Deze 5% periode is veel te kort om enige significante evolutionaire adaptaties toe te laten.

Aspecten van ons gedrag die een genetische basis hebben dringen niet door tot ons bewustzijn; dit is

tacit-kennis.

Hoewel ons voortplantingsgedrag sterk beïnvloed wordt door culturele factoren, kunnen we er

desalniettemin verschillende van de hoger vermelde (genetisch bepaalde) biologische principes in

herkennen.

Principe van Bateman is ook op mens van toepassing; komt tot uiting in onze partnerkeuze (verder)

Grotere hersenen

Overgang van fruitplukkende bosbewoner naar jager-verzamelaar vereiste complexe coördinatie

tussen de jagende individuen; dit resulteerde wellicht in selectie van nog grotere hersenen (primaten
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beschikken sowieso al over grote hersenen; mogelijk zijn deze geselecteerd door de typische

levenswijze in bomen die onder meer een goede oog-hand coördinatie vereist)

Grote intelligentie was ook nodig om te compenseren voor de geringe fysieke kracht van de mens:

prooidieren verschalken met listige vallen ipv overmeestering.

Bijkomende factor is ook de sociale groep waarin mensen leefden. Robin Dunbar: Bij primaten staat

de grootte van de hersenen in het algemeen in relatie tot de grootte van de leefgemeenschappen. Om

goed te kunnen functioneren in een gemeenschap is er immers een zekere graad van sociale

intelligentie vereist (vraagt nodige breinkracht).

Grotere hersenen en groter hoofd, vraagt ook een moeilijkere bevalling. Drastische verbreding van

geboortekanaal blijkt fysisch onverenigbaar met het rechtop lopen. Toeval wil dat verdwijnen van

bossen uitweg bood: moeder kan nu wel baby dragen (want rechtoplopend nu kunnen gaan),

waardoor baby’s nu meer prematuur geboren konden worden (want ervoor kunnen zorgen). Zo

knden de onvolgroeide hersenen van baby en de daaromheen zittende schedel nog doorgroeien an

geboorte. Bij geboorte zijn mensenhersenen maar 50% groter dan die van mensaap, terwijl ze

volgroeid drie keer groter zijn. Mensen verschillen sterk van andere zoogdieren in feit dat foetale

patroon van significante hersengroei nog een jaar na geboorte blijft doorgaan. Daarom zijn

mensenbaby’s in vgl met mensapen zo sterk afhankelijk van ouderzorg. Mensenbaby’s zijn secundaire

nestblijvers; pas op 1,5j bereiken peuters de mobiliteit en onafhankelijkheid van pasgeboren

chimpansee.

11.4.1 DE MONOGAME MENS: SEKS ALS BINDMIDDEL

Voor overleving van hulpeloze mensnakomelingen, was het voordelig dat ook man meer investeerde in

nageslacht. Er ontstond een langdurige paarbinding (monogamie) tussen man en vrouw. Vrouwen

verzorgden kinderen, vader gingen jagen voor voedsel.

Dat verschillende mannen samen moesten werken om te jagen, kan een bijkomende factor geweest zijn

die sterke paarbinding tussen man en vrouw geselecteerd heeft

Desmond Morris: seksualiteit van mens is resultaat van solide paarbinding. Seksuele activiteit bij mens

heeft niet zozeer reproductie tot doel; seks zou bij mens dienen om paarbinding te onderhouden.

Uitgebreide seksuele receptiviteit van de vrouw moet in deze context gezien worden.

Voorspel is uitgebreider bij mens

Orgasme lijkt typisch menselijk te zijn. Vrouwelijk orgasme heeft praktisch nut: het helpt de

zaadcellen de eicellen te bereiken door spiercontracties in voortplantingsstelsel, maar zorgt er ook

voor dat vrouw geneigd is om te blijven liggen na het vrijen en het sperma dus niet naar buiten loopt.

Daarnaast draagt het ook bij tot vorming van paarbinding.
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Orgasme gaat gepaard met activatie in voorste cingulate cortex en in insula. Worden ook geactiveerd

in latere stadia van liefdesrelaties. Dit kan betekenen dat hersenen het plezier van vrijen koppelen

aan de emotionele band die vrouw heeft met partner.

Omgekeerd kan vrouwelijke orgasme ook dienstdoen als signaal naar man om zijn seksuele

vaardigheden en verhoogde kans op bevruchting te bevestigen; om zijn trouw en zijn bereidheid te

blijven investeren en zijn seksuele interesse te verstevigen

11.4.2 PARTNERKEUZE: HET MANNELIJKE PERSPECTIEF

Mannen zijn gemiddeld groter dan vrouwen, en vaak is dergelijk seksueel dimorfisme een indicatie van

polygynie. Maar echter maar licht (zie ook hals van zaadcellen en relatieve testistgrootte)! Dit seksueel

dimorfisme bij onze voorouders was nog sterker uitgesproken. Dit uit zich ook in het feit dat in 85% van

de huidige en vroegere menselijke culturen mannen meerdere echtgenotes kunnen hebben.

Ook in Westerse samenleving stellen we vast dat na scheiding de man naar andere vrouw kan gaan;; ze

zijn dus serieel monogaam. Het uiteindelijke resultaat is hetzelfde als polygynie: een enkel mannetjes

domineert de reproductieve jaren ven verschillende wijfjes

Voorkeur bij man gaat uit naar jonge, knappe vrouwen (itt voorkeur voor ervaren wijfjes bij andere

primaten). Heeft te maken met grote ouderlijke investering

Om maximum fitnessvoordeel uit grote ouderlijke investering te halen, zijn twee factoren belangrijk

voor mannen

Voortplantingswaarde van vrouw; jonge vrouwen hebben nog een langere vruchtbare periode in het

vooruitzicht en hebben hogere voortplantingswaarde.

Zekerheid van vaderschap

Verlangen naar jongere vrouwen lijkt toe te nemen naarmate man ouder wordt en rijker is.

Mannelijke voorkeur voor jongere vrouwen kent 1 uitzondering: mannen tussen 12 en 18 jaar verkiezen

meisje van enkele jaren ouder. Dit onderstreept het belang van voortplantingswaarde eerder dan

relatieve leeftijd an sich en ontkracht ook de alternatieve hypothese dat mannen jongere partners

verkiezen omdat die gemakkelijker te domineren zijn.

Kenmerken die aanzien worden als uiterlijke tekenen van gezondheid bij vrouw:

Gave huid

Glanzend haar

Symmetrisch gezicht, met kleine neus en kaak, fijne kin, grote ogen, volle loppen

Symmetrie wijst nl op vlekkeloze embryonale ontwikkeling, en lippen kin en kaak zijn teken van

goede vruchtbaarheid (want bepaald door oestrogeen in puberteit).

Zandloperfiguur; ook correlatie met hormonen en vruchtbaarheid (voorkeur voor mollig of slank

verandert, maar wel steeds zandloperfiguur).
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Borsten. Nemen 25% toe in omvang tijdens vrijen en is belangrijke seksuele stimulus (volgens

Desmond Morris)

Borsten en lippen: gevallen van zelfmimicry?

The naked ape, Desmond Morris

Zelfmimicry: visueel signaal van een individu wordt nagebootst doot datzelfde individu, maar dan op

andere plaats van lichaam

Bv mandril; gekleurde anogenitale regio; dezelfde kleuren komen terug in aangezicht

Gelada-aap: rode kale billen zijn omgeven met rand van witachtige wratten (papillen). Dit patroon

komt ook voor bij hen op de borst en worden feller rood als in oestrus. Tepels liggen ook zo dicht bij

elkaar dat het op schaamlippen lijkt.

Permanent gezwollen borsten en rode lippen bij vrouw zijn ontstaan ter vervanging van seksuele

signalen in de anogenitale regio de onzichtbaar werden voor mannetjes wanneer we rechtop zijn gaan

lopen. Borsten en lippen zouden dan zelfmimicry zijn voor de billen en de schaamlippen.

Mannelijke genen hechten belang aan seksuele naïviteit van partner. Mannen zijn meer geïnteresseerd

in maagdelijke partners dan vrouwen. Zelfs in landen waar seks voor huwelijk mag, is een promiscue

vrouw een afknapper. Hier treedt de zekerheid van vaderschap naar voorgrond, hij wil zeker zijn dat de

nakomelingen van zijn partner zijn genen dragen.

Trivers: mannetje smet grote ouderlijke investering doen er in reproductief opzicht goed aan de

lageinvesteringsstrategie niet volledig te verwerpen.

Bij vogelsoorten houden mannetjes er buiten hun sociale partner die ze helpen er ook nog

bijkomende wijfjes op na. Als deze bijkomende copulaties geen bijkomende ouderlijke investering

vereisen en enkele van de verwekte nakomelingen toch overleven ondanks gemis aan vaderzorg, heeft

dit mannetje grotere fitness dan volledig monogame soortgenoot.

Ook bij mens wordt deze gemengde strategie aangewend. Fitness maximaliseren door monogamie te

supplementeren met seksueel opportunisme, al kunnen culturele factoren deze strategieën

intensifiëren of afzwakken. Zie studie: mannen hebben gemiddeld meer sekspartners dan vrouwen.

Ook buitenechtelijke affaires komen vaker voor bij mannen dan brij vrouwen

Mannen vinden kenmerken zoals intelligentie, eerlijkheid, trouw, lieflijkheid en emotionele stabiliteit

belangrijk voor langetermijnpartner, maar niet voor KT partner. Wel belangrijk dan: openlijke

sensualiteit en tekenen van promiscuïteit (bv reeds getrouwd zijn). Zekerheid van vaderschip si van

ondergeschikt belang bij one-night-stand, maximale seksuele toegang en minimale investering zijn

dan de prioriteiten.

Sociale omgeving creëerde selectiedrukken voor competitieve en statusverhogende eigenschappen.

Status en macht maken man een goede partner. Mannetjes hebben grotere variatie in

voortplantingssucces dan vrouwen: wijfjes produceren allemaal ongeveer evenveel nakomelingen, maar

bij mannetjes zijn er individuen die voor veel nageslacht zorgen en anderen die helemaal geen

nakomelingen voortbrengt. Het zogenaamd culturele dimorfisme (feit at mannen het culturele, politieke
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en economische leven van elk bestudeerde gemeenschap domineren) en patriarchaat zijn hier mogelijk

nevenproducten van.

11.4.3 PARTNERKEUZE: HET VROUWELIJKE PERSPECTIEF

Kenmerken die vrouw aantrekkelijk vinden bij mannen zouden indicatoren van goede genen en

hulpbronnen zijn.

Uitgesproken jukbeenderen, kaak en kin en relatief grote neus; gecorreleerd met hoge

testosteronwaarden.

Bilaterale symmetrie in gezicht en lichaam

Intelligentie van partner (want grotere overlevingskans)

Volgens evolutionair psycholoogie Geoffrey Miller hebben sommige intellectuele vaardigheden van

mens weinig te maken met overlevingsvoordeel en kunnen ze niet geselecteerd zijn door natuurlijke

selectie. Seksuele selectie daarentegen kan runawayeffecten veroorzaken die bedoeld zijn als seksuele

ornamenten.

Vrouwen vinden goede financiële vooruitzichten en hoge sociale status belangrijkere

partnereigenschappen dan mannen (zie hulpbronnen)

Net zoals mannen wedijveren voor schaarse goede eicellen, wedijveren vrouwen voor relatief schaarse

mannelijke investering.

Bij promiscue apen concurreren de wijfjes om een relatie op te bouwen met het hoogste mannetje in

rand en ook infanticide door wijfjes komt voor (bv chimpansees).

Vrouwen gebruiken meer dan mannen ‘valse’ ornamenten om hun sex appeal te vergroten: gekleurd

haar, valse nagels, gevulde kledingsstukken, plastische chirurgie, …

Vrouwen wenden ook vader dan mannen beledigingen aan het adres van een rivale aan om die bij

begeerde man in aanzien te laten dalen. Richten op uiterlijk van rivale of seksueel verleden, want ligt

zeer gevoelig bij mannen die fitness willen optimaliseren.

Toch ook omgekeerde strategie; uitbouwen van sterke sociale netwerken.; vrouwen helpen erlkaar bij

geboorte en bij opvoeden van kind.

Vrouwen (en mannen) zijn weinig gebaat met polyandrisch haremsysteem. Betekent niet dat vrouwen

strikt monogaam zijn! Ook gemengde strategie bij hen. Vrouwelijke overspel laat vrouwen toe hun

fitness te maximaliseren wanneer hun sociale partner hen niet voorziet in wat hun nageslacht nodig

heeft: goede genen en hulpbronnen. Vrouwen rond de ovulatie, hebben niet alleen een sterker seksueel

verlangen, maar zijn dan ook vaker ontrouw.

Reclame speelt in op wat vrouwen en mannen belangrijk vinden: luxegoederen voor mannen als

statussymbool, kledij en make-up voor vrouwen.

11.4.4 SEKSUEEL CONFLICT BIJ DE MENS
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Mogelijk ligt seksueel conflict bij mensen aan de basis van evolutie van seksuele jaloezie (emotionele

toestand die individu helpt nadelig seksueel gedrag van partner te detecteren en erin tussen te komen).

Jaloezie neemt verschillende vormen aan bij mannen en vrouwen

Man wiens partner vreemdgaat, loopt risico een ouderlijke investering te doen in kinderen die niet

van hem zijn. Gedachte dat partner met ander vrijt is voldoende voor jaloezie

Vrouw wiens partner vreemdgaat, loopt gevaar een deel van de mannelijke hulpbronnen kwijt te

spelen aan andere vrouwen. Dat haar man buitenechtelijke seks had, vindt een vrouw minder erg dan

dat hij een emotionele band met die vrouw ontwikkelde.

In alle culturen wordt ontrouw van de vrouw als een belediging van de echtgenoot gezien. Ze lokt vaak

geweld uit (soms mag man zijn overspelige vrouw doden).

Ander voorbeeld van seksueel conflict bij mens is gedwongen seks/verkrachting. Dit zou een adaptieve

conditionele voortplantingsstrategie kunnen zijn  (bv schorpioenvliegen die geen huwelijksgift kunnen

bemachtigen, gaan ook vrouwtje verkrachten als laatste toevlucht). Anderzijds kan verkrachting ook een

maladaptief neveneffect zijn van mannelijke seksuele psyche, die maakt dat mannen snel seksueel

opgewonden zijn, meerdere sekspartners begeren en geïnteresseerd zijn in onpersoonlijke seks (zijn

kenmerken die fitness van man verhogen). Verkrachting hoort dan thuis in rijtje van mannelijke

seksuele activiteiten die niet voordelig zijn voor fitness: masturbatie, homoseksuele verkrachting en

verkrachting van prepuberale meisjes of postmenopauzale vrouwen.

Mannen en vrouwen verschillen biologisch van elkaar door verschillende embryonale en postnatale

ontwikkeling die haar wortels heeft in de genen. Ontwikkelingsmechanismen zijn geselecteerd omdat

hun eindpunten het individu een groter fitnessvoordeel gaven.

� Desmond Morris: Behind da façade of modern city life there is the same old naked ape. The

contemporary evidence appears to give much the same basic picture, once one has cleaned away the

dark varnish of public moralizing.
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