
A NAGYMAMA, AKI LEHOZOTT 
MINKET A FÁRÓL:

A menopauza evolúciója és következményei





„Nem érdemes” fenntartani egy szervezetet, ha 
már nem szaporodik

Menopauza !?



Menopauza az élővilágban

Quadratus yoshinomiyai





Evolúciós múltunk



Milyenek voltak Homo sapiens 
őseink?

 Kis csoportokban éltek
 Csoportosan vadásztak, és 

megosztották az élelmet
 Az utódokat együttesen gondozták
 Sokféle környezethez alkalmazkodtak
 Fejlett idegrendszerrel rendelkeztek

• Fejlett kommunikáció
• Kooperáció, tolerancia
• Tanulási képesség
• Stabil párkapcsolat



Nagymama-hipotézis

Vigna frutescens



Él az adott rokon/
Él és nem reproduktív nagyi

Nem él az adott rokon

Él és reproduktív  a nagyi

0-59 hónapos
gyerekek



A finn vonal



Anya Növeli a túlélést 16/16

Apa Növeli a túlélést 6/15

Anyai nagymama Növeli a túlélést 9/13

Apai nagymama Növeli a túlélést 9/17

Idősebb testvér Növeli a túlélést 5/6

Apai nagypapa Növeli a túlélést 2/10

Anyai nagypapa Növeli a túlélést 2/10



Nagymamák a 
XXI. században

„Legjobb 
barát”

„Második
legjobb 
barát”

Telefonáló életkora
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Férfi Nő

25 éves a hívó 

50 éves a hívó

„Legjobb barát”
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A hívott életkora 



Mi okozta a menopauzát?

 „Megéri” hosszabb életkorral kevesebb utódot 
létrehozni, de segíteni az unokákat és az anyát. 

 Versengés a generációk között és a rokonsági fok 
nő az idő során.

 Az anyaság kockázata hirtelen nő az életkorral   
(?)

 A férfiak választása okozza (?)

Nagymama-hipotézis



Nagymama hatás és a 
megnövekedett élethossz

ABM
Feltevések: L az élethossz várható értéke,  erre megy a szelekció, halálozási ráta 1/L
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Szoptatás
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Függetlenné válás

Szexuális érettség
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Szaporodóképesség vége
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Nagyanyai szerep vége
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NŐK:



20 

Szoptatás

)(1 L

Függetlenné válás

Verseny kezdete 

151 

FÉRFIAK:

}75,2{2 LMin

Verseny vége 

További paraméterek:
c=1; teherbe esési ráta
a(L): a hímek kompetíciós sikere
K=1000, eltartóképesség
m: mutációs rátája az L-nek
s: mutációs ráta szórása 

A nagymama hatása: bárkit támogathat, aki ebben a 
korban van. 
Így az anya újra terhessé válhat.



Nagyobb növekedési ráta érhető el
ha  a nagymama segít.
Nem evolúciós modell!

Az élettartam növekedése miatt
a születések közötti intervallum
is nő, ha nincs nagymama hatás.
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Az apák  életkora a kompetíciós siker függvényében



Az élethossz evolúciója

6/8,0)(1 LL  esetén nem indul el az életkor növekedés, és így a
nagymama sem segít.



De mi köze ennek az ember 
különleges képességeihez?



Nőstény 
többség

Hímek könnyen találnak párt

Hárem Poligámia

Az utódokat a 
nőstények gondozzák

Nemek aránya és az utódgondozás 



Nemek aránya, és az utódgondozás 

Hím többség Vetélkedés a nőstényekért

Őrzés Hím agresszió

Páros utódgondozás
(szociális) monogámia

Gondozandó 
utód



Őrzés
Őrzés 
hosszú
ideig

Stabil
párkapcsolat

Utódok 
gondozása

Férfi többség

Az emlősöknél általában nőstény többség van! 

Kivéve, ha….. Menopauza van



Szaporodási siker a 
férfiaknál

 Vajon a férfiaknak van/volt-e esélye 
szaporodni idős korban?

 Nincs andropauza, de hogyan boldogulnak a 
„piacon” az idősek?

Gambiai gazdálkodó  és 
aTurkana pásztor férfiak idős 
korban  is szaporodnak.

Hadza, !Kung férfiak nem
vagy alig

Ache, Tsimane, Yanomamo 
közepes siker





Kooperatív utódgondozás, társas 
viselkedés 

Összetett, széleskörű 
együttműködés

Magas rokon-
sági fok

Empátia,
kommunikáció

Stabil
párkapcsolat

Utódok 
gondozása



Utódgondozás, együttműködés



Magyarázó hipotézisek

 Társas kapcsolatok erőssége

 Párkapcsolat erőssége

 Kooperatív vadászat

 Kognitív képességek, elmeolvasó készség 

 Társas tolerancia

 Társas utódgondozás szintje 



Hímek közötti kapcsolatok erőssége

Nőstények közötti kapcsolatok 
erőssége

Párkapcsolat erőssége

Kooperatív vadászat 

Agytérfogat

Társas tolerancia

Társas utódgondozás

Társas utódgondozás szintje
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Intelligens anya, rászoruló 
gyermek



Szociális tolerancia
Kooperatív utódgondozás

Kiterjedt együttműködés a csoporton belül

Növekvő intelligencia,
Fokozódó rászorultság

Gondozás, 
táplálás

Empátia, rokonfelismerés

Nemek aránya
változik

Stabil párkapcsolat

Kommunikáció (beszéd)



Köszönöm a figyelmet!Köszönjük nagyik!


