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Wat is seks?
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Vroegste

organismen:

Cyanobacteria

Stromatolites @ Shark Bay, W. Australia
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Prokaryotische “seks”:

Bacteriële gene transferts

1, Transformatie: 

 opname van DNA uit omgeving.

2, Transductie => Via faag. 



Prokaryotische “seks”:

Bacteriële gene transfert

3, Conjugatie bij Bacteriën



Prokaryotische “seks”

Bacterial Conjugation



Wat is 

Eukaryotische

seks?

Een levenscyclus met

1, Meiosis (incl recombinatie)

=> Haploide gameten (spermacellen, eicellen)

2, Versmelting van haploide gameten

 Diploide zygote

Bacteriële seks is niet ancestraal aan 

eukaryotische seks (G. Bell)
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Seks en reproductie

 Conjugatie bij

eukaryote ééncelligen

 Aseksuele 

voortplanting

Meestal, maar niet altijd samen!

Paramecium
Darwinula stevensoni



Eukaryotic conjugation:

Paramecium



Eukaryotische conjugatie:

Paramecium



Oorsprong van eukaryote seks

1. Micro- en macronucleus : scheiding tussen 

soma en germline 

(Weissman versus Darwin’s gemmules)

2a. Macro-nucleus (soma) : huishouding van de cel, 

productie proteïnen = soma =>  Veel mutaties.

2b. Micro-nucleus (germline) => weinig 

metabolische aktiviteit => Veel minder mutaties.

3. Ontstaan seks: Scheiding tussen soma en  germline 

=> OORSPRONG VAN DE DOOD



De paradox van seks

 > 95% van alle soorten planten en dieren heeft in 

bepaalde generaties een seksuele fase

 Nochtans is seks evolutionair zeer duur!

– De tweevoudige kost van seks

– Meiotische kost

 Genoom van wijfje verdunnen

 Opbreken van voordelige gen-combinaties

– Kost van het paren

Waarom is seksuele voortplanting dan zo succesvol?

 C 30+ hypothesen proberen dit te verklaren



Fischer-Muller accelerated 

evolution
 Snellere vorming van voordelige gen 

combinaties bij seks

 Enkel seriële mutaties bij asex



Red Queen hypothesis

 ‘ ... it takes all the running you can do, to 

keep in the same place’ 

(Through the Looking Glass)

 Snelle co-evolutie

– parasieten

– competitie

– predatie



Muller’s ratchet

 Mutatie vrije genomen 

gaan door 

stochastische 

processen verloren 

met elke klik van de 

ratel!!!



Mutational load 

(Kondrashov’s hatchet)

 Langdurig aseksuelen

zullen mutaties

opstapelen en kunnen

deze niet ‘purgeren’



101 redenen voor seks

 Seks elimineert

nadelige genen en

gen-combinaties

– Muller’s Ratchet

– Kondrachov’s

hatchet

 Seks creëert

voordelige gen 

combinaties

– Fischer-Muller

– Red Queen

Interacties tussen mechanismen!!



Geslachtsbepaling

 Primair

– Chromosomaal XX-XY, XX-0X, …

– Inductie door omgeving (temperatuur)

– Leeftijd (man > vrouw)

– Wolbachia e.a.

 Secondair

– Geslachtsorganen (penetratie = man)

– Grootte en aantal geslachtcellen

– Broedzorg (veel uitzonderingen)



Seksuele selectie

 concepten van SS:

– Female choice 

– Male-Male competitie

– Lekking

 mechanismen van SS:

– Fitness indicator theorie

– Runaway model  

– Sensory Bias

– Zahavi’s handicap principe



SS: mate choice

• meestal female choice op basis van mannelijke 

signalen, ornamenten (visueel, zang,feromonen…)

• meest algemene vorm van seksuele selectie
=> Zorgt voor phenotypische biodiversiteit in de wereld!

• bij pauwenstaart: wijfjes zien een verschil van 3 

op 150 pluimen in een trein (2%)



SS: male-male competitie

Mannelijke ornamenten hier voornamelijk voor 

male-male interacties: 

rituelen, schijngevechten, gevechten



SS: male-male competitie



Cryptic 

female 

choice

. zeekomkommer

. polyspermie

. 2 mannelijke pronuclei

. 1 vrouwelijke pronucleus

. C 40 minuten



Cryptic 

female 

choice



SS: Lekking

Waaierhoen Beegees



Seksuele selectie
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Het Handicap Principe

 Mannetje geeft signaal 

aan wijfje: “ik ben fit”

 Een eerlijk signaal 

moet een kost hebben, 

een handicap

 De pauwenstaart moet 

een handicap zijn om 

fitness te kunnen 

aantonen.



Het Handicap Principe

 Constante wedloop tussen 
zenders en ontvangers

 Zenders kunnen liegen

=> Grotere indirecte kost voor 
ontvangers

 Daarom moet signaal iets kosten

 De kost maakt het signaal 
betrouwbaar

Communicatie vereist verspilling! 
(it is zeer contra-intuitief)

=> STATUS BINNEN DE 
GROEP



Het Handicap Princiepe

Hoe dieper de roep, hoe 

aantrekkelijker voor het wijfje

(groter mannetje) maar ook voor

predators…



Het handicap principe in de 

menselijke samenleving



“Strutting” in 

gazelle

Thomson's Gazelle (Gazella thomsonii),

http://en.wikipedia.org/wiki/Thomson%27s_Gazelle


Conclusies

 Seks en reproductie: vaak samen, niet altijd

 Seks en de oorsprong van de dood

 Seks als noodzaak voor overleven

 Seksuele selectie: 

– Oorsprong van veel fenotypische diversiteit

– Oorsprong van veel ogenschijnlijke verspilling

– Oorsprong van ogenschijnlijk altruïsme


