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ТЕОРІЯ ЕВОЛЮЦІЇ

І. І. Дзеверін 

Лекція 4
Процес адаптації:
загальна теорія

Національна академія наук України
Інститут зоології імені І. І. Шмальгаузена

Освітня програма для аспірантів 
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Аналогія
між процесом адаптації та 
юстируванням (Р.Фішер)

http://www.mrtysonstats.com/

Кимура, 1985

Кимура, 1985

Orr, 2000. Ціна складності.

Зі збільшенням складності 
зменшується:

• Імовірність фіксації

• Приріст пристосованості

• Імовірність випадкової мутації бути 
корисною
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Дилема Холдейна

http://www.philon.net/quotes/

Число генів
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1 – мультиплікативна пристосованість (Haldane, 1957; Кимура, 1985)
2 – пороговий добір (Maynard Smith, 1968)
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• Експерименти (опис - Фолконер, 1985):
– Поступова фіксація всіх алелів;        зменшується; 

– Зазвичай добір зсуває популяцію на 8-14       (4-10      ) 
в обох напрямках; популяція досягає межі зміни за 20-
30 поколінь

– Нові мутації можуть збільшувати         за тривалого 
добору межі зміни не існує

– Більший розмір популяції та більша інтенсивність 
добору спільно забезпечують більшу відповідь на 
добір.

• У природі:
– Gingerich, 1993-2009: Звичайний зсув протягом 

покоління  

– Hunt, 2006; Estes, Arnold, 2007: 

Тривалий добір

σ A
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Класичні приклади дії добору

• Криптичне забарвлення
• Мімезія (криптична 

форма тіла)

• Апосематичне 
(застережне) та 
загрозливе забарвлення

• Мімікрія
– Мюллерівська мімікрія

– Бейтсівська мімікрія

• Прямі спостереження дії 
добору за зміни умов 
середовища

https://www.flickr.com/photos/75668720@N05/6949043789



Криптичне забарвлення

http://www.turtlehurtled.com/bet-you-cant-find-animals-on-this-pictures/
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Криптичне забарвлення

http://www.turtlehurtled.com/bet-you-cant-find-animals-on-this-pictures/
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Застережне забарвлення

Тинберген, 1978
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Експеримент Л. та Д. Брауерів



Застережне забарвлення

Тинберген, 1978

9

Експеримент Л. та Д. Брауерів



Застережне забарвлення

Тинберген, 1978
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Експеримент Л. та Д. Брауерів



Застережне забарвлення

Тинберген, 1978
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Експеримент Л. та Д. Брауерів



Застережне забарвлення

Тинберген, 1978

12

Експеримент Л. та Д. Брауерів
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Індустріальний меланізм

Peppered moth evolution, Wikipedia
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Співвідношення між інтенсивністю метаболізму
та масою тіла

як приклад адаптації

Schmidt-Nielsen, 1997
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Рівняння Клайбера
як приклад менш очевидної адаптації

Pmet ~ M3/4

Модель Мак-Магона:
• l3 ~ d2

• M ~ ld2

• M ~ l4

• M ~ d8/3

• Pmet ~ d2 ~ (M3/8)2

• Pmet ~ M3/4

l

d

McMahon, 1975
Шмидт-Ниельсен, 1987

Адаптація = Функція
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Проблеми, пов’язані з основними методами 
дослідження адаптації

за: Кейлоу, 1986

• Апостеріорний (порівняльний) підхід. Деякі його  
обмеження:
– Не завжди можна визначити, чи є відмінності 

генотипними або фенотипними;

– Кореляція не завжди свідчить про причинно-наслідкові 
зв’язки;

– Не всі відмінності адаптивні;

– Навіть якщо ознаки адаптивні й створені добором, 
відмінності між ними не обов’язково мають селективну 
природу.

• Апріорний (передбачувальний) підхід на основі 
оптимізаційних моделей. Обмеження пов’язані з 
формулюванням початкових припущень.



Критика адаптаційного підходу
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Коадаптація органів та кореляційний добір

Узгодження частин, підтримування цілісності організму не 
менш важливі для виживання, ніж пристосування до 
зовнішніх факторів.

• Стабілізуючий добір – добір, спрямований на підтримку 
середніх значень ознак

• Кореляційний добір – добір, спрямований на збільшення 
або зменшення кореляції між ознаками ознаками.

• Результатом дії стабілізуючого та кореляційного добору є 
коадаптація (взаємне узгодження органів та структур) і 
розвиток систем саморегуляції організму.

W=α +∑
i=1

m

β iZ i+∑
i=1

m
1
2
γ ii Z i

2+∑
i< j

m

γ ij Z iZ j+ϵ
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Кореляційні плеяди в Linaria та Veronica
Veronica longifolia

Вероника длиннолистая, Википедия

Л. Д. Колосова,
цит. за:
Яблоков, Медников, 1987
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Кореляційні плеяди в Linaria та Veronica
Veronica teucrium (syn.: Veronica krylovii)

Вероника широколистая, Википедия

Л. Д. Колосова,
цит. за:
Яблоков, Медников, 1987
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Кореляційні плеяди в Linaria та Veronica
Linaria vulgaris

Льонок, Вікіпедія

Linaria, Wikipedia

Л. Д. Колосова,
цит. за:
Яблоков, Медников, 1987
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Кореляційні плеяди в Linaria та Veronica

Л. Д. Колосова,
цит. за:
Яблоков, Медников, 1987
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Коеволюція організмів
• Взаємне пристосування симбіонтів часто веде до 

значних еволюційних трансформацій унаслідок “гонки 
озброєнь” у випадку коеволюції паразита і хазяїна 
або хижака та жертви; тісної інтеграції організмів у 
випадку коеволюції мутуалістів; дивергенції та 
розмежування екологічних ніш у випадку коеволюції 
конкурентів. Можливе, втім, і уповільнення “гонки 
озброєнь” (наприклад, перехід до збалансованого 
паразитизму).

• Через ефекти самоприскорення біотичні відношення 
більше впливають на  еволюцію організмів, ніж 
абіотичні.

• Сукупність біотичних відношень поступово 
перебудовується. Це можна розглядати як процес 
еволюції екосистеми – філоценогенез.
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Зміна функцій
і філогенетичне перетворення органів

 (А. Дорн, О. М. Сєверцов)

• Зміна функцій
• Розширення функцій
• Звуження функцій

• Інтенсифікація функцій

• Активізація функцій

• Іммобілізація частин
• Поділ функцій
• Фіксація фаз

Шмальгаузен, 1969

Сєверцов, Вікіпедія
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Утворення складних органів та структур:
Від легень до плавального міхура

D
ean; ц

и
т. за: Р

ом
ер, П

арсонс, 1992
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Утворення 
складних органів 

та структур

Еволюція органа зору 
в молюсків

• 1 – очна пляма
• 2, 3 – очні ямки
• 4, 5 – очні пухирці без 

кришталика
• 6 – очний пухирець з 

кришталиком

Шмальгаузен, 1969



Адаптація і організація
Стабільність плану будови

Arthropod, Wikipedia

https://courses.lumenlearning.com/boundless-biology/chapter/chordates/

• Стабільність плану будови 
необхідністю забезпечення 
стабільних морфогенезів

• Багаторазове формування 
різноманітних планів 
будови; у процесі 
дивергенції пройшли 
тестування різноманітними 
умовами; вижили ті, для 
кого тестування стало 
успішним.
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Полімеризація та олігомеризація
Правило Віллістона

Samuel Wendell Williston, Wikipedia
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Мінливість vs Функціональне навантаження
(на прикладі елементів скелета крила кажанів)
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Втрата органів та структур
внаслідок нагромадження випадкових мутацій

Шмальгаузен, 1969

А. Вейсман: теорія панміксії
І. І. Шмальгаузен: теорія цілісності 
організму в індивідуальному та 
історичному розвитку
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