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Egyedfejlődés 
 Szeretjük, ha a dolgok szép 

tisztán végbemennek. 
Egyedfejlődés egészen az 
ivarérett kor elértéig (vagy 
az élet végéig) 

 Szeretnénk (?), ha a 
genotípus egyértelműen 
meghatározná a fenotípust 



Egyedfejlődés és környezet 
 A genotípus – többsejtűben - az egyedfejlődés során 

fejeződik ki, s jön létre a fenotípus. 
 Az egyedfejlődés függ a környezettől. 
 Zaj vagy jel? 
 Hiba vagy adaptáció? 

 



Plaszticitás 
 Ugyan az a genotípus különböző környezetben más 

fenotípust hoz létre 
 Mi a fenotípus? 



Környezet hatásának kivédése 

Mert nem akarjuk, hogy minden környezeti hatás befolyásolja az 
egyedfejlődést! Sőt, általában azt szeretnénk, ha az egyedfejlődés 

igen stabilan menne végbe. 



Hogy védekezik a fejlődő embrió 
 Dormancia 
 Fizikai behatás ellen (héj, 

külső köpeny) 
 Predáció ellen (rossz íz) 
 Patogénekkel szemben 

(kémiai, szülői gondviselés, 
szimbionták gombák ellen) 

 



Környezet hatása a fenotípusra a 
genetikán keresztül 

Mert néha gyorsan kell változtatni, s egy genom nem csak egy 
környezetre kell felkészítse az élőlényt. 



Hőmérsékletfüggő nem meghatározás 
 Aromatáz alakítja át a 

tesztoszteront 
ösztrogénné 

 Hidasgyíkonál és a 
krokodiloknál kizárólagos 
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Szociális nem-meghatározás rákoknál 
 A hal ektoparazita Anilocra frontalis lárvája csökevényesen 

mindkét nem szerveit tartalmazza. Amennyiben egyedül 
kolonizál egy halat, úgy 7,5 mm-esen eléri a működőképes 
hím állapotot, majd 14 mm-esen nősténnyé alakul át, 
amely állapotot 20 mm-esen éri el. Ha egy nőstény mellé 
kerül, akkor hím marad és 20 mm-esnél nagyobb méretet 
is elérhet. 



Szociális nem-meghatározás rákoknál 
 Parazita ászkarákoknál írtak le olyan rendszereket, 

amelyben a gazdát először kolonizáló lárva nősténnyé 
válik, a további lárvák pedig apró hímmé (Callianassa 
laticaudata, Stegophrygus hyptius). Evezőlábú rákoknál 
(Pachypygus gibber) az ellenkezőjét figyelték meg, 
amennyiben a kezdeti parazita hímmé alakul, s a 
következő paraziták nőstények lesznek. Viszont 
amennyiben nem kolonizálja nőstény a gazdát, akkor a hím 
alakul nősténnyé. 
 



Gammarus duebeni 
 Gammarus duebeni nevű bolharák petéiből a 

tenyészidőszak elején főleg hímek, míg később főleg 
nőstények fejlődnek. A nőstények csak a vedlésüket 
követő pár óráig képesek párosodni, amíg a külső vázuk 
még nem keményedett meg. A hímek viszont mindig 
képesek párosodni, kivéve vedléskor. Így mindig több hím 
áll rendelkezésre, mint nőstény, s a nőstényekért komoly 
versengés folyik, amit a nagyobb rákok nyernek meg (a 
nőstényeket sikeresen őrzik). Bár mindkét nem esetében 
előnyös a nagyobb méret, de a kisebb nőstények is 
biztosan párosodnak, de a kis hímek párosodási esélye 
csekély. 



Nem meghatározás: hova kerül a lárva 
 Bonellia viridis 
 Az aljzatra került lárva 

nősténnyé válik (fent) 
 A nőstény a vízbe 

eresztett feromonjával 
lárvákat csalogat, amelyek 
a nőstényen miniatűr 
hímmé alakulnak (lent) 

 



Nemmeghatározás: van-e hím? 
 Thalassoma bifasciatum 
 Ha nincs hím, akkor a 

legnagyobb nőstény 
átalakul hímmé 

 



Sáskajárás 
 Schistocerca gregaria 
 Egymás közelségének 

érzékelésére váltanak a 
diszpergáló, csoportos 
fenotípusra 

 Ez a fenotípus több 
generáción át megmarad, a 
peterakáskor a peték 
közötti habba L-dopa 
származékot rakva 
reprodukálható 

 



Hőmérsékletfüggő enzimaktivitás 

 Tirozináz mutációja hőérzékennyé teszi az enzimet, ami csak hűsebb 
környezetben hajlandó megfelelő térszerkezetet felvenni. A sötét 
színhez ugye kell az enzim aktivitása. 

 



Évszakfüggő rejtő szín 
 Nemoria arizonaria  



Hőmérséklet és fotoperiódus 
 Az északi féltekén a 

fehérlepkékre (Pieridae) 
jellemző, hogy sötétebb 
tavaszi színezetük van. 

 Ez segíti őket a gyorsabb 
felmelegedésben a hűsebb 
időben. 

 Pontia lepkék 
 Káposztalepke (Pieris 

brassicae) 

 



Amit eszel azzá válsz 
 Méhpempővel etetett 

lárvából lesz a királynő 
 A corpora allata tovább 

termelheti a juvenilis 
hormont, s így nagyobbra 
nőhet a lárva a 
metamorfózis előtt. 

 Ez elengedhetetlen a 
királynővé váláshoz. 

 



Gravitáció 
 Béka és csirke 

embriogenezishez is 
szükséges a gravitáció 

 Emberi fejlődéshez is 
elengedhetetlen. Nélküle 
az izmok visszafejlődnek. 

 



Mechanikai nyomás 
 Egyes csontok, pl. a patella 

kialakulásához eleve 
nyomás kell 

 Az állkapocs mérete is 
függ a rágásintenzitástól. 
(amit használsz az „jobb” 
lesz) 

 



Táplálkozás befolyásolja a formát 
 Cichlasoma managues 

(Bölcsőszájúhal félék) 
 Mással etettek halakat. Az 

egyiket (fent) 
rákocskákkal, a másikat 
(lent) férgekkel és 
haltáppal. 

Meyer 1987 Evolution 41: 1357 



Ragadozók jelenléte 
 Hyla chrysoscelis 



Daphnia 
 Predátor jelenlétében 

„sisakos” morfológia 
 A predátorok által 

kibocsátott kémiai jelet 
(kairomone) érzékelik 

 A sisakos forma kevésbé 
fekund 

 



Széles kárász (Carassius carassius) alakjai 
(a) predátor nélkül és 

(b) predátor jelenlétében 

Domenici P et al. Proc. R. Soc. B 2008;275:195-201 
©2008 by The Royal Society 
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Predátor indukált korai kelés 
 vörösszemű levelibéka 

(Agalychnis callidryas) 
 http://sites.bu.edu/warkent

inlab/video-library/ 
 Korábban kikelhetnek, ha 

baj van, de a 4-5 napra 
kikelt ebihalak (balra) 
kevéssé robosztusak, mint 
a normálisan 6-7 napra 
kikeltek (jobbra) 

 

Warkentin, K. M. 2011 Plasticity of hatching in amphibians: Evolution, trade-offs, cues and mechanisms. 
Integrative and Comparative Biology 51, 111-127. 
 

http://sites.bu.edu/warkentinlab/video-library/
http://sites.bu.edu/warkentinlab/video-library/


Kannibál ebihalak 
 Scaphiopus couchii 
 Efemer sivatagi tavakban 

kelnek ki 
 A vízmennyiség befolyásolja, 

hogy képesek-e megfelelő 
időn belül az átalakulást 
befejezni vagy kiszáradnak 

 Egyesek hatalmas kannibál 
fenotípust vesznek fel, s így 
szereznek elég forrást a 
metamorfózishoz 

 A kannibál egyedek 
nagyobbak, jól fejlett 
álkapocs izmuk van. Viszont 
kicsi felnőtt lesz belőlük 

Robert Hormonal Correlates of Environmentally Induced Metamorphosis in the Western Spadefoot Toad, 
Scaphiopus hammondii Denver. General and Comparative  Endocrinology 110, 326–336 (1998) 



Izomfejlődés az igénybevétellel változik 
 A legjobban indukálható 

az izomtömeg növekedése, 
ez a plasztikusság 
folyamatosan megvan 
bennünk 

 



Szimbiózis 

Amikor fajok egymásra hatása határozza 
meg az egyedfejlődést 



Nitrogén fixáció (Rhizobium) 
  



Mikorrhiza 
 Orhideák csírázásához 

például elengedhetetlen a 
mikorrhiza partner 

 



Világító lábasfejű 
 Euprymna scolopes hasa 

világít, hogy alulról olyan 
legyen, mint a holdfény.  

 Ehhez a Vibrio fischeri 
baktériumra van szüksége, 
amit a vízből vesz fel 

 Mindenféle Gram-negatív 
baktériumot felvesz, de csak 
a V. fischeri-t nem gyilkolja 
meg. 

 A fényszerv kialakulása a 
baktérium jelenlétében 
fejeződik be 

 



Wolbachia 
 Rovarokban a Wolbachia a 

petékkel adódik át a 
következő generációnak 

 Át tudja alakítani a 
hímeket nősténnyé 

 



Anyai hatás 



 Mi lesz a keresztezés 
eredménye? 

 Méretben, mint az anya 



Anyai éhezés hatása 
 Az anyai éhezés, azaz a fejlődő embrió alultápláltsága 

olyan változásokat idéz elő, hogy felnőttként jobban fogja 
raktározni a tápanyagot 

 Ez volt kimutatható az 1944. téli holland éhezés alatt 
született gyermekekkel kapcsolatban. Megnőtt a 
felnőttkori cukorbetegség aránya náluk. 

 Takarékos gén hipotézis 



Csigaház csavarodás 
 Az anya genotípusa 

fejeződik ki a 
gyerekekben. 

 D/D és D/d genotípus 
jobbra forgat, a d/d balra. 

 A genetikusokat a hasadási 
arányok eléggé meglepték 
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