
Elméleti evolúcióbiológia

video

Kvalitatív témák

http://www.youtube.com/watch?annotation_id=annotation_631148&feature=iv&hd=1&src_vid=xHkq1edcbk4&v=MQiszdkOwuU


TÖRTÉNETI BEVEZETÉS



Hány éves a Föld?
• Tudomány (science):

Naprendszer: 4.568,22 ± 0,17  millió év 
(Univerzum: 13,8 milliárd év)

• Biblikus teremtéstan:

6-10 ezer év

• Védikus tudományok:

Teljes ciklus: 311.040 milliárd év

• ÉRTEM: 

„Az ID támogatóinak többsége… elfogadják a 
Föld több millió éves korát.”

http://www.krisna.hu/w/?q=node/2124
http://evolucio-vs-tervezettseg.blog.hu/2010/10/31/esszeru_valaszlehetoseg_e_az_intelligens_tervezettseg_az_elovilag_eredetere_1#more2411982


Bálnák kialakulása

Why Darwinism is false?

(Jonathan Wells, Discovery 
Institute honlap)

„But Pakicetus – as Coyne 
just told us – is 4 million 
years older than Indohyus. 
To a Darwinist, this doesn't 
matter: Pakicetus is „more 
whalelike” than Indohyus, 
so it must fall between 
Indohyus and modern 
whales, regardless of the 
fossil evidence.”



A Naprendszer legrégebbi 
maradványai

Calcium–aluminium-rich inclusion (CAI)



Mottó

A biológiában 
semminek sincs 
értelme, csak az 
evolúció fényében. 
(Theodozyus
Dobzhansky)



Darwin: A fajok eredete

1859. november 24.

Alapállítások:

• A fajok egymásból 
keletkeznek egy hosszú, 
elágazó leszármazási 
történetben.

• Ezt a történetet, illetve 
az élőlények 
alkalmazkodottságát a 
természetes szelekció 
hajtja.



Kis lépések problémája:
Szem evolúciója

Nautílusz

Planária



150+ év Darwin óta
• 1859-1909: A leszármazás gondolata hamar elfogadottá válik. 

A természetes szelekció bekerül a szóba jöhető 
mechanizmusok közé. De nem lehet érteni az öröklődést, e 
nélkül pedig nem lehet továbblépni.

• 1909-1959: Modern evolúciós (neo-darwini) szintézis. A 
természetes szelekció jól kidolgozott tudományos ismeretté az 
evolúciós elmélet szerves részévé válik. Megértjük genetikai 
alapjait, kidolgozzák matematikai elméletét.

• 1959-: Molekuláris kor, tudásrobbanás: értjük az öröklődés, és 
az élet molekuláris alapjait, és egyre több részletet. Az 
evolúciót szekvencia-szinten tanulmányozhatjuk, amihez 
komoly matematikai elmélet társul. Feltárul az ember és egyre 
több más faj teljes genomszekvenciája.



Coyne könyv

Vajon miért nem íródik 
könyv arról, miért biztos, 
hogy vannak atomok?



Földtörténet

Egy pre-kambriumi nyúl-lelet alapján 
cáfolni lehetne az evolúció hipotézisét. 
J. B. S. Haldane
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Példa történet:

A szárazföldi négylábúak eredete



Kézcsontok evolúciója

Hasonlóságok:

• Analógia (azonos funkció)

• Homológia (azonos 

leszármazás)

A madár és a denevér

szárnya, mint szárny, 

analógia, de mint mellső 

végtag homológ egymással 

és az összes többi szárazföldi

négylábú (Tetrapod) melső

végtagjával.



Bojtosúszójú hal
(Latimeria chalumnae)

Első példány: 1938

Második: 1958

Teljes genom: 2013

Bár sokáig azt hitték, nem is ő a legközelebbi rokonunk, hanem a tüdőshal!

A tüdőshal, vagy a bojtosúszójú hal közelebbi rokona az embernek,

mint a pontnynak!









Példa történet:

Egyedfejlődés története



Kopoltyúív evolúciója



Kopoltyúív evolúciója



Kopoltyúív evolúciója



Példa történetek:

Molekuláris törzsfák

És itt még bőven: http://ssolo.web.elte.hu/

http://ssolo.web.elte.hu/


The amount of nucleotide divergence at synonymous and nonsynonymous 

sites of the β-globin gene as a function of time since divergence.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/n/iga/A4529/def-item/A5157/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/n/iga/A4529/def-item/A4868/


Number of amino acid substitutions in the evolution of the vertebrates as a function 

of time since divergence. The three proteins—fibrinopeptides, hemoglobin, and 

cytochrome c—differ in rate because different proportions of their amino acid 

substitutions are selectively neutral.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/n/iga/A4529/def-item/A4561/


Humán mitokondriális törzsfa

Közös anyai ős: 

170±50 ezer éve

Effektív populációméret:

170000/(20*2)= 4250 nő



Miozin törzsfa     A miozin-típusok és

a különböző fajok miozinjainak

együttes leszármazása.



Teljes élővilág molekuláris törzsfája



Teljes élővilág molekuláris törzsfája



Legfrissebb törzsfa
17 szerző, Nature, 2016

Lokiarcheon:
hidrogénfüggő!

5 szerző, 

Nature Microbiology,

2016



Evolúciós nagy átmenetek

• Élet eredete?

• RNS világ?

• Prokarióta sejt

• Eukarióta sejt, szex

• Soksejtű élőlények

• Rovarkolóniák

• Emberréválás

A biológiai komplexitás nagyon ritkán bekövetkező 

nagy átmenetekben nő  -- amely átmentek persze

fokozatosak egy rövidebb időskálán.



Hierarchiák

Időbeli

• Mikroevolúció

• Fajképződés

• Makroevolúció

Komplexitási, ~szelekciós szintek

(körülbelül és nem precízen)

• Gén

• Prokarióta

• Eukarióta

• Soksejtű egyed

• Kolónia

• Faj

• Ember: társadalom

• Kultúra, mém



Russel, Martin és sokan mások: élet eredete lúgos tengeri hőforrásokban (Hipotézis!)



ATP-szintáz



ATP-szintáz



ATP-szintáz

[K. Kinoshita (1997)]



RNS világ

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK26

876/

The RNA World and the Origins of Life

Nem véglegesen bizonyított, de mindenki így gondolja.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK26876/


Fehérjeszintézis és riboszóma

Közös minden földi élőlényben!



Az eukarióta sejtek

Mitokondrium:

Bizonyítottan 

endoszimbiontikus

eredet

Többi:

Javaslatok vannak.

Pl. sejtmag virális

eredete????



Kinezin mikrotubulus
mentén

[R.Vale]

[Harvard Univ.:

The inner life of the cell]



Legfrissebb törzsfa
17 szerző, Nature, 2016

Lokiarcheon:
hidrogénfüggő!

5 szerző, 

Nature Microbiology,

2016



Bilateriák: HOX gének



Rovar HOX gének



Muslica Antenapedia mutáns





Emberréválás?

+ felegyenesedés + kéz + beszéd + ???? = kultúra!!!


