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Sammandrag 

Artbildning, det vill säga uppkomst av nya arter, är ett centralt ämne inom evolutionsbiologin 

och en process som kan fortskrida på ett flertal olika sätt. Reproduktiva barriärer som är 

nödvändiga för artbildningsprocessen kan utvecklas mellan populationer  och verkar antingen 

så att individer hindras från att para sig med varandra (prezygotisk isolering) eller så att 

överlevnad eller reproduktionsframgång hos avkomman är reducerad (postzygotisk isolering). 

Syftet men där här studien är att först beskriva dessa olika typer av isoleringar och sedan 

summera den aktuella kunskapen om hur själva artbildningsprocessen kan fortgå. 

Avslutningvis beskrivs ett exempelsystem med tre geografiskt separerade populationer av 

arten skogsvitsvinge (Leptidea sinapis). Skillnader i kromosomantal och ekologi mellan vissa 

av populationerna  kan potentiellt vara faktorer som har lett till begränsat genflöde och som i 

slutänden kan leda till att fullständigt reproduktivt isolerade arter uppkommer. 

 

Inledning 

Hur nya arter uppkommer och lyckas etablera sig är ett ämne som det bedrivs mycket 

forskning kring. Darwin (1859) började redan i sin bok ”On the origin of species by means of 

natural selection” spekulera kring att naturlig selektion är den kraft som driver populationer 

ifrån varanda. Idag vet man att naturlig selektion är en kraft som kan driva populationer ifrån 

varandra och därmed skapa nya arter, men det finns även andra krafter som verkar i 

artbildningprocessen (exempelvis slumpmässig genetisk drift). Som i flera andra artiklar och 

böcker så defineras arter här enligt det biologiska artkonceptet (eng: biological species 

concept (BSC)). Begreppet grundar sig i Dobzansky (1935) och Mayr’s (1942) arbeten där 

reproduktiv isolering (i form av att hybrider är infertila eller har lägre reproduktionsframgång) 

mellan populationer där det kan ske genflöde gör dem till olika arter. Dessa typer av 

isoleringar kan ske före parning (prezygotiska) eller efter parning (postzygotiska) och kan 

uppkomma under olika scenarion och bero på olika saker. Nedan beskrivs vilka typer av 

isoleringar som sker, när och under vilka omständigheter det uppkommer samt hur det speglas 

på den genetisk nivån. Jag har valt att främst diskutera sexuellt reproducerande diploida 

organismer i den här rapporten. Avslutningsvis har jag som exempelsystem valt att fokusera 

på tre närbesläktade fjärilsarter från släktet vitvingar (Leptidea) och mer specifikt tittat på 

konsekvenser av variation i kromosomantal på reproduktiv isolering mellan populationer 

inom arten skogsvitvinge (Leptidea sinapis).  

Prezygotisk isolering 

Reproduktiv isolering mellan populationer kan ske på olika sätt: prezygotisk samt 

postzygotisk isolering. Prezygotisk isolering innebär att reproduktiv isolering är en 

konsekvens av skillnader i beteenden, morfologi eller fysiologi vilket leder till att parning 

mellan individer förhindras, det vill säga en zygot kommer aldrig att utvecklas. Denna typ av 

isolering kan även ske efter parning (eng: postmating,prezygotic isolation) då någon form av 
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inkompatibilitet mellan gameterna hindrar att en zygot bildas. Prezygotisk isolering (men 

även postzygotisk isolering som diskuteras nedan) kan uppstå under både allopatriska 

(geografisk isolering) och sympatriska (populationer lever i samma geografiska område) 

förhållanden även om bevisen för de senare är begränsade till ett fåtal studiesystem. Genflöde 

mellan populationer är nästintill utesluten när populationer är geografisk isolerade och 

populationer kan därför ackumulera reproduktiva isoleringar i processer som exempelvis 

sexuell selektion, naturlig selektion för anpassning till olika miljöer samt av slumpmässig 

genetisk drift (Reece et al. 2011). Under sympatrisk artbildning kommer genflödet att vara 

närvarande och olika krafter som selektion kommer därför verka mot interspecifik 

rekombination. Graden av genflöde och selektion bestämmer hurvida divergerande 

populationer kan fortsätta separera till isolerade arter eller om de i slutänden kommer att gå 

tillbaka till en och samma art (Feder et al. 2012). Sexuell selektion, ekologisk isolering samt 

polyploiditet är några av de faktorer som kan minska genflödet mellan populationerna för att 

på så sätt påverka sannolikheten att populationerna separerar till olika arter (Reece et al. 

2011). Nedan kommer jag att diskutera fem faktorer som kan leda till prezygotisk isolering 

mellan populationer (Figur 1). Dessa är ekologisk isolering, pollinator isolering (som är en del 

av ekologisk isolering), sexuell isolering, prezygotisk isolering efter parning samt 

förstärkning. 

 

 

Ekologisk isolering 

Ekologisk artbildning defineras som ”evolution av reproduktiv isolering som en konsekvens 

av divergent eller disruptiv naturlig selektion mellan populationer som lever i olika miljöer 

eller utnyttjar olika resurser” (Seehausen et al. 2014). Jakt på föda, undvika predatorer eller 

att attrahera pollinatörer är faktorer som för en individ kan leda till så kallad ekologisk 

selektion. Även konkurrens med andra arter för att utnyttja dessa resurser kan leda till 

selektion (Rundle & Nosil 2005). För att närstående arter ska kunna leva i sympatri över 

längre tid krävs att det någon form av skillnad i ekologi, annars skulle arter i slutänden 

konkurrera ut varandra (Coyne & Orr 1998). 

Figur 1. Schema över orsaker till att prezygotisk isolering uppstår, fokus på ekologisk isolering.  
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Det finns tre olika scenarion som kan leda till ekologisk isolering. Det första är att två olika 

arter ibland kommer i kontakt, reproducerar sig och då får hybrider som på grund av sin 

intermediära karaktär inte är lika väl anpassade till de habitat som finns då föräldraarterna 

lever i olika subhabitat (postzygotisk isolering beroende av miljön, se nedan). Det andra 

scenariot är att arterna sällan eller aldrig träffas eftersom de lever i samma area men i olika 

subnischer. Det tredje och sista scenariot är att parning/reproduktion hos de olika arterna sker 

separat i olika habitat medan arterna annars kan komma i kontakt då de lever i samma region 

(Coyne & Orr 1998). I det sista fallet kan arter även vara isolerade i tidsrummet (eng: 

temporal isolation) i de fall där parningstiden skiljer sig över år, säsonger eller tid på dygnet 

mellan arterna (Reece et al. 2011).  

Allt eftersom vi får mer insyn i vilka faktorer som driver artbildning vet vi att många krafter 

som driver artbildningen kan härledas till skillnader i ekologi. Dieckmann & Doebeli (1999) 

tog fram en modell för sympatrisk artbildning där de visade att icke slumpmässig parning, det 

vill säga individer som i högre grad parar sig med partners av liknande fenotyp som den egna 

(eng: assortative mating) och där fenotypen på något sätt är kopplad till ekologin, är frekvens 

beroende och kan ha lett till artbildning hos en del organismer.  

Den genetiska bakgrunden till denna typ av artbildning verkar inte ha någon typisk 

uppbyggnad. En summering av flera tidigare studier (Rundle & Nosil 2005), visar att generna 

som bidrar till reproduktiv isolering kan ha stor eller liten effekt, vara få eller många samt att 

de epistatiska eller dominanta interaktionerna kan variera mycket. En viktig faktor som 

författarna diskuterar är att flera ekologiska orsaker kan bidra till divergent selektion av 

populationer. Detta kan även leda till resultat av reproduktiv isolering i olika former. Med 

detta som bakgrund samt givet att artbildning är en process som är komplex och unik i varje 

enstaka fall, är det inte svårt att komma till slutsatsen att de genetiska inkompatibiliteterna 

som kan uppstå är i stort sett oändliga. Det är därför svårt att dra en generell bild om vilka 

gener som är viktiga för ekologisk artbildning.  

Pollinator isolering 

Isolering som en konsekvens av pollinatorbyte är en form av ekologisk isolering och verkar 

vara en av de vanligaste typerna av reproduktiv isolering hos olika blomväxter. 

Pollinatorinteraktioner kan delas upp i mekaniska isoleringar (nedsatt eller utesluten 

pollinering av annan art/arter då blommorna har olika strukturer) och etologiska isoleringar 

(färg, lukt, märkning och/eller form känns igen av specifika pollinatörer). Dessa isoleringar 

kan i sin tur ge upphov till reproduktiv isolering hos blommor. Detta kallas ”blomster-

isolering” och orsaken till detta tros främst vara en konsekvens av en längre tid av allopatrisk 

isolering hos några arter (Grant 1993, 1994). Det mesta av forskningen inom detta område har 

gjort på släktet Mimulus. Bradshaw et al. (1995) studerade de sympatriska arterna Mimulus 

lewisii och Mimulus cardinalis som är reproduktivt isolerade eftersom pollinatörerna har olika 

preferenser. De tittade på åtta olika egenskaper hos blommerna (summerat var dessa 

relaterade till nektarproduktion samt blomfärg och blomform) och upptäckte att 25% av den 

fenotypiska variationen förklarades i huvudsak av den genetiska variationen på ett enda QTL-

lokus (eng: QTL = quantitative trait loci). De argumenterar därför för att artbildning kan vara 

en konsekvens av gener med stor effekt på en karaktär som är relaterad till kompatibilitet. 
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Däremot när det gäller skillnader i blomkaraktärer associerade med parningsystem verkar det 

som att det oftast är många gener som är inblandade vid evoultion av reprodutiv isolering hos 

växter mellan utkorsande arter och arter som är självpollinerande (Macnair & Cumbes 1989, 

Fenster & Ritald 1994, Fenster et al. 1995).  

Sexuell isolering 

Sexuell selektion är en faktor som kan leda till prezygotisk sexuell isolering. När den primära 

faktorn till reproduktiv isolering mellan populationer är prezygotisk isolering, som orsakats av 

parallella  ändringar i sekundära könskaraktärer (karaktärer som skiljer sig mellan könen och 

som inte är kopplade till själva könsorganet eller fortplantningssystemet) samt val av partner, 

har artbildning skett som konsekvens av sexuell selektion (Panhuis et al. 2001). Sexuell 

selektion verkar på både intrasexuell (inom könet) och intersexuell (mellan könen) nivå. När 

individer av det ena könet väljer partner kallas detta intersexuell selektion (eng: mate choice) 

och när individer av samma kön tävlar om en partner kallas detta intrasexuell selektion (eng: 

’male’ competition). Med ett fåtal undantag är det oftast honorna som är det kön som väljer 

partner och hanarna som ”tävlar” mot varandra på olika sätt. Att ”bra” gener (det vill säga 

gener som ger konkurrenskraftig avkomma) är kopplade till hanliga egenskaper som kan 

utvärderas av honorna är en hypotes om varför honor utvecklar preferenser för vissa 

karaktärer (Reece et al. 2011). Detta kan i sin tur leda till Fishers ”runaway” selektion (eng: 

runaway selection) som innebär att en specifik karaktär selekteras så intensivt att den ibland 

blir överdimensionerad (Fisher 1930).  

En intressant studie från Reeve & Pfennig (2003), baserad på teori samt simuleringar, visar att 

för diploida organismer där hanar är det homogametiska könet (exempelvis fåglar där hanar 

har ZZ) är alleler kopplade till sekundära könskaraktärer hos hanar samt preferenser hos 

honor bättre skyddade från slumpässiga förluster. I samma studie visar de även att sekundära 

könskaraktärer hos hanar utvecklas tydligare i dessa typer av organismer. Sammanfattningvis 

betyder detta att hos organismer där hanar är det homogametiska könet verkar det som att 

sexuell selektion är starkare. Detta kan vara en konsekvens av att Z-kromosomen nedärvs 

direkt från far till son medan X-kromosomen (för organismer med hanlig heterogami) nedärvs 

från far till dotter, vilket leder till mer effektiv sexuell selektion för karaktärer som är 

kopplade till könskromosomer (Hastings 1994, Reeve & Pfennig 2003). 

Sexuell selektion kan verka som ensam bidragande faktor till artbildning men variationer i 

miljön är ofta en faktor som samverkar med sexuell selektion (sammanfattat i Boughman 

2002, Maan & Seehausen 2011). En teori om hur dessa faktorer kan samverka kommer från 

van Doorn et al. (2009). Denna teori förutsätter att det finns selektion för två olika optimum 

(eng: disruptive selection), vilket innebär att intermediära fenotyper har lägre fitness än de 

som ligger närmare någon av de optimala fenotyperna. Selektion mot olika optimum är i detta 

fall inte tillräckligt för att förhindra att genflödet stoppas mellan populationer så teorin 

förutsätter vidare att det ena könet utvecklar en sekundär könskaraktär som är kopplad till den 

optimala fenotypen. Detta leder i sin tur till att det andra könet kan utveckla en preferens för 

den könskaraktären och teorin förutspår då att det är mer gynnsamt att para sig med någon 

som har den specifika könskaraktären. Individer med intermediära fenotyper kommer nu att 
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missgynnas tack vara den sexuella och den ekologiska selektionen som i sin tur kommer att 

öka den reproduktiva isoleringen mellan de olika fenotyperna.  

Sammanfattningsvis så kan sexuell selektion leda till artbildning men det är troligt att den 

oftast verkar i samband med andra faktorer som exempelvis olika anpassningar till miljön. En 

sak att tänka på och som är en utmaning enligt Ritchi (2007) (även diskuterat av Wolf et al. 

2010) är att kunna skilja mellan när sexuell selektion direkt har bidragit till reproduktiv 

isolering och när den har fungerat som en sekundär könskaraktär kopplad till en adaptiv 

fenotyp. 

Evolutionen av könskromosomer kan drivas av sexuell antagonistisk selektion, det vill säga 

konflikt mellan könen då de har olika fitnessoptimum vad gäller reproduktion. Antagonistisk 

selektion tros minska rekombination mellan könskromosomerna då det könsbestämmande 

lokuset är kopplat till ett lokus som påverkar sexuellt antagonistiska karaktärer (Rice 1987, 

Kitano et al. 2009). Sexuell antagonistisk selektion kan även leda till att nya 

könsbestämmande gener kan spridas till automsomer då dessa är kopplade vilka då kan 

utvecklas till, så kallade neokönskromosomer (eng: neo- sex-chromosomes) (Doorn & 

Kirkpatrick 2007). Hurvida sexuell antagonism generellt bidrar till artbildning behövs det mer 

forskning kring (Kitano et al. 2009). 

Prezygotic isolering efter parning 

Selektion kan även ske efter parning men innan befruktning (eng: postmating, prezygotic 

isolation) och verkar då på interaktionen mellan reproduktiva protein och/eller på 

inkompatibilitet på könscellsnivå (Ala-Honkola et al. 2016). Denna selektion kan leda till 

konkurrens mellan spermier hos hanar. Ett exempel på detta kommer från studier av Gregory 

and Howard (1994) som lät honor av arterna Allonemobius fasciatus och Allonemobius sociu 

para sig med intraspecifika (samma art) och interspecifika (annan art) hanar. Resultaten 

visade att selektion kan vara involverad i mobiliteten hos spermier. Selektion innan 

fertilisering kan även leda till kontroll av spermier hos honor. I en studie på två arter av 

fruktflugor (Drosophila simulans och Drosophila  mauritiana) visade det sig att honorna i 

högre grad blev befruktade av sperimer från hanar av samma art (Manier et al. 2013). Ett 

exempel där man hittat ett protein inblandat i den reproduktiva isoleringen kommer från 

studier på sjöborrar där det visade sig vara positiv selektion för det gamet igenkännande 

proteinet biotin. När äggreceptorerna ändras sker parallell adaptiv evolution inom de proteiner 

som gör att spermien kan känna igen äggen (McCartney & Lessios 2004).  

Förstärkning 

En av de faktorer som kan ge upphov till prezygotisk isolering är vad man kallar förstärkning 

(eng: reinforcement). Dobzhansky (1937) presenterade begreppet som innebär att det sker 

selektion för att den sexuella isoleringen ska öka mellan två populationer när dessa lever i 

sympatri, om poulationerna har utvecklat någon form av postzygotisk isolering när de levde i 

allopatri.  

Vad är det för mekanism som driver förstärkning? Detta diskuteras av Servedio och Noor 

(2003) där framförallt två olika faktorer tas upp. Den första, postzygotiska inkompabiliteter, 

handlar om selektion mot hybrider och kan vara ”inre” eller ”yttre”. Inre (eng: intrinsic) 
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betyder att hybrider är sterila, har sämre överlevnad (eng: inviable) eller har lägre fitness på 

grund av beteendeskillnader gentemot endera moderart. Yttre (eng: extrinsic) betyder att 

ekologiska faktorer gör att hybrider får lägre fitness. Gränsen mellan inre och yttre faktorer 

kan ibland vara hårfin, exempelvis när det gäller beteendeskillnader som gör att hybrider har 

lägre reproduktionsframgång. Den andra faktorn som kan bidra till förstärkning är prezygotisk 

inkompabilitet efter parning. En sak som alltså är viktig att tänka på och som diskuteras av 

Coyne och Orr (1998) är att ekologiska skillnader och beteendeskillnader kan utvecklas i 

allopatriska populationer som gör att hybrider av dessa två arter inte passar in. Detta kan i sin 

tur leda till att förstärkning utvecklas. Att hybrider är sterila eller har sämre överlevnad 

behöver inte nödvändigtvis vara ett kriterium för att förstärkning ska ske. 

Förutsättningar för att förstärkning ska kunne ske sammanfattas av Saetre (2005) och baserar 

sig på två kriterier. Det första kriteriet är att parning mellan de två subpopulationerna ska 

starkt selekteras emot. Det andra kriteriet är antingen att individer med liknande fenotyper 

parar sig (starkt mönster med simpel nedärvning) eller att parningsbeteende har börjat variera 

hos de olika subpopulationerna. 

Postzygotisk isolering 

Förutom prezygotiska barriärer finns det även postzygotiska barriärer som kan leda till 

artbildning. Barriärer som ger upphov till steril avkomma eller avkomma med sämre 

överlevnadsförmåga mellan två olika arter (så kallade hybrider) kallas för postzygotiska 

barriärer. Dessa barriärer sker efter att en zygot (postzygot) har formats (Reece et al. 2011). 

Sterilitet hos hybrider kan handla om fysiologisk sterilitet eller beteende sterilitet (Coyne & 

Orr 2004). Barriärerna kan vara beroende av den yttre miljön (eng: extrinsic) eller oberoende 

av den yttre miljön (eng: intrinsic) (Figur 2). De barriärer som är oberoende av yttre miljön 

kan delas in i fem olika grupper: kromosomala förändringar (rearrangemang), ploidnivå 

(förändringar i kromosomantal genom duplikation av delar eller hela genomet), genetiska 

inkompatibiliteter, genetiska konflikter samt själviska element. Nedan kommer jag diskutera 

dessa olika postzygotiska isoleringar genom att börja med de som är beroende av miljön för 

att sedan gå in på de som är oberoende av miljön där de två sistnämda (genetiska konflikter 

samt själviska element) diskuteras tillsammans.  

 

 Figur 2. Schema över orsaker till varför postzygotisk isolering uppstår. 
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Postzygotisk isolering beroende av yttre miljön 

Om det uppstår divergerande selektion hos olika individer i en population, till följd av 

anpassningar till olika miljöfaktorer, kan detta påverka hybriders fitness negativt. Detta beror 

på att arterna i sig har anpassat sig till olika nischer i miljön så att kombinationerna hos deras 

gener leder till att hybriden klarar sig sämre i båda nischerna och därmed minskas genflödet 

mellan arterna eftersom det sker selektion mot hybriderna (individer får lägre 

reproduktionsframgång om dessa parar sig med den andra arten). Detta kan i sin tur leda till 

ökad reproduktiv isolering (Schluter 2001). Ett exempel på när detta har lett till artbildning 

utgörs av allopatriska populationer av en Nordamerikansk dagfjäril (Euphydryas editha). 

Populationerna hade specialiserat sig på olika värdväxter och hybrider från kombinationer av 

de olika populationerna fick intermediära egenskaper som gjorde att hybriderna fungerade 

sämre i endera miljö. Hur genflöde mellan populationer kan minska menar forskarna i detta 

fall är en följd av selektion mot hybridisering (McBride & Singer 2010).  

Miljön som hybriderna hamnar i behöver inte vara det enda hindret för dem utan postzygotisk 

isolering kan även resultera om hybriderna är beteendesterila, det vill säga att deras beteende 

gör att de inte lyckas para sig med endera moderarten. Annorlunda fenotyper eller 

intermediära parningsbeteenden kan alltså i dessa fall vara faktorer som gör att dessa individer 

får svårt att para sig med någon av föräldraarterna (Coyne & Orr 2004). 

Kromosomal artbildning 

Reproduktiv isolering kan ske om strukturen hos kromosomerna förändras och kallas då för 

kromosomal isolering. Att orsaken till sterilitet hos hybrider främst orsakades av 

omorganisationer av kromosomer har tidigare varit mycket omtalat (diskuteras av White 

1969). Idag tror man inte att det är den faktor som främst orsakar sterilitet hos hybrider men 

den har i flera fall visat sig vara bidragande (Coyne & Orr 2004). Ett exempel på detta 

kommer från Noor et al. (2001) som tittade på hur hybrid sterilitet och honpreferenser är 

uppbyggda genetisk hos två hybridiserande arter av fruktflugor (Drosophila pseudoobscura 

och Drosophila persimilis). De föreslår att artbildning kan ske som följd av inversioner (där 

segment av en kromosom vänds 180°) i kromosomerna. Populationer som har genetiskt utbyte 

skulle alltså kunna vara reprodukivt isolerade då alleler som bidrar till detta har möjlighet att 

ackumuleras inom de inverterade regionerna eftersom rekombination mellan 

allelkombinationer inte kan ske om inte samma inversion finns på den andra kromosomen.  

Varför förändringar i strukturen hos kromosomer inte är den primära föklaringen till 

artbildning diskuteras av Coyne & Orr (1998). De tar bland annat upp argument som att 

skillnader i kromosomantal hos olika taxa kan ha ackumulerats efter själva 

artbildningsprocessen då det oftast handlar om jämförelser av redan mycket divergenta taxa. 

En annan viktig punkt de tar upp är att man inte säkert kan veta om det handlar om 

inkompatibla kombinationer av gener eller skillnader i kromosomarrangemang när 

kromosomer inte lyckas para ihop sig under meios hos hybrider. En annan synvikel som 

föreslås av Rieseberg (2001) är att omkonstruktioner av kromosomer skulle kunna minska 

rekombinationen och därmed minska genflödet även om förändringarna inte, eller i liten grad, 

påverkar fitness hos hybrider. Detta skulle kunna vara en bidragande faktor till att artbildning 

fortgår när en liten grupp av en population har börjat ackumulera skillnader (då de varit 
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partiellt geografiskt separerade från den resterande populationen (eng: peripatric speciation) 

och sedan kommit i kontakt igen (sekundär kontakt). En ganska ny studie utförd på svampar 

(Saccharomyces paradoxus) visar att förändringar i kromosomer kan ske på grund av adaptiva 

faktorer och därmed drivas via naturlig selektion men att det också kan ske via ickeadaptiva 

faktorer. De ickeadaptiva förändringarna i kromosomerna kan ske som konsekvens av 

genetisk drift, i alla fall hos vissa arter (Charron et al. 2014).  

Polyploid nivå 

Polyploida arter är arter som har extra uppsättningar av kromosomer som följd av fel i (oftast) 

könscelldelningen (meiosen). Man brukar prata om två typer av polyploiditet: 

autopolyploiditet och allopolyploiditet. Om en art har gett upphov till en individ/population 

med två eller fler kromosomuppsättningar kallas den autopolyploid. En allopolyploid är 

avkomma från två olika arter där avkomman kan reproducera sig med varandra men inte med 

moderarterna (Reece et al. 2011). Polyploiditet är en typ av artbildning som främst är vanlig 

hos växter och kan ske på tre olika sätt: (1) somatisk dubblering, där polyploida reproduktiva 

organ bildas av vegetativ vävnad till följd av fördubbling av kromosomer under något steg i 

celldelningen i den vävnaden, (2) om det i det sista steget under meiosen inte bildas någon 

cellvägg kan sammanslagning av gameter med olika antal kromosomer ske, och (3) triploider 

bildas vid sammanslagningen av två gameter varav en har ”somatiskt” antal kromosomer (2n). 

Denna triploid bildar i sin tur gameter med somatiskt antal kromosomer (i detta fall 3n) som 

kan ge upphov till en tetraploid (4n) individ om gameten sammanslås med en diploid 

organism med fungerande meios (Rieseberg & Willis 2007). För att polyploida individer ska 

kunna överleva krävs det att de även kan konkurrera med andra arter. Hög fruktbarhet, olika 

nischpreferenser, självbefruktning och låg spridning är några av faktorerna som kan gynna de 

polyploida arterna i konkurrensen med andra arter (Rodriquez 1996, Baack 2005).  

Genetiska konflikter och själviska element 

När fenotypen hos en organism är kontrollerad av olika genetiska element som gör att den ena 

minskar när den andra ökar kallas detta för genomisk konflikt. Det kan ske mellan individer 

(sexuella konflikter, förälder-avkomma konflikter, sociala konflikter eller konflikter mellan 

hane och hona) samt inom individen (ökad chans för att överföras via gameter). De delar som 

ökar sin chans att spridas genom genomet kallas för själviska genetiska element (eng: selfisch 

genetic elements) och tros påverka utveckling samt artbildning hos Eukaryota organismer. 

Dessa inkluderar mobila element som transposoner, snedfördelad genomvandling (eng: biased 

gene converters), meiotisk födel (eng: meiotic drivers), avkomma som saknar den faktor som 

leder till ökad frekvens i gameterna får minskad överlevnad eller fitness (eng: post 

segregation distorters (PSDs)) samt ärftliga organeller och endosymbionter (Werren 2011). 

Genomiska konflikter tros vara en av de faktorer som driver genetiska inkompatibiliteter 

(DMIs, se nedan) (Presgarves 2010a, Crespi & Nosil 2013, Seehausen et al. 2014). I 

Drosophila tros genomiska konflikter vara en pågående process som bidrar till artbildning 

(Nolte et al. 2013). 

 

Infektioner av endosymbioter (som den omtalade Wolbachia) kan leda till cytoplasmisk 

inkompabilitet och kan vara en bidragande faktor till reproduktiv isolering. Ett exempel på 
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detta är två närbesläktade steklar (Nasonia giraulti och Nasonia longicornis) som blir 

infekterade av olika typder av Wolbachia. När Wolbachia är närvarande sker cytoplasmisk 

inkompabilitet när arterna parar sig med varandra. Författarna tror att andra postzygotiska 

barriärer ackumulerats senare men att detta kan vara ett första steg i reproduktiv isolering 

(Bordenstein et al. 2001). Till vilken grad cytoplasmisk inkompabilitet bidrar till artbildning 

diskuteras av Coyne & Orr (1998) som tycker att det bör ifrågasättas om det är en viktig 

faktor eller inte.  

Inkompabilitet kan även ske mellan det mitokondriella genomet och cellkärnans (nukleära) 

genom. Selektiva nackdelar för hybrider kan bli en följd av inkompabilitet mellan genomen 

och skulle kunna driva artbildning mellan populationer. Ett förslag är att artbildning kan ske 

genom differentiering i cellkärnans genom till följd av att ackumulationer av skillnader i det 

mitokondriella genomet hos olika populationer (Dowling et al. 2008). Ett exempel kommer 

från Lee et al. (2008) som testade vilka gener som ger upphov till inkompabilitet (så kallade 

artbildningsgener) hos två närbesläktade jästarter (Saccharomyces cerevisiae och 

Saccharomyces bayanus). De som gav upphov till sterilitet hos hybriderna mellan arterna 

visade sig vara inkompabilitet mellan mitokondriska gener och gener från cellkärnan.  

Genetiska inkompatibiliteter 

Av de faktorer som kan ge upphov till postzygotisk isolering, som är obereoende av den yttre 

miljön, verkar genetiska inkompabiliteter vara den vanligaste. Det finns både i djur- och 

växtriket och har visat sig spela roll i både överlevnad och sterilitet hos hybrider med samma 

ploiditet (Coyne & Orr 2004). Genetiska inkompabiliteter handlar om att kombinationen av 

alleler från två olika arter inte fungerar tillsammans det vill säga hybriden får sämre 

överlevnad eller fertilitet. Inkompabiliteter verkar vara vanligast mellan olika lokus (se Conye 

& Orr 2004). 

 Förklaringen till hur detta kan ske grundas i Batson-Dobzhansky-Muller modellen, vilket 

senare fick namnet Dobzhansky-Muller inkompatibilitet (DMIs). Denna modell grundar sig 

på Batson’s (1909) arbete och blev senare vidareutvecklad av Dobzansky (1937) och Muller 

(1942). Modellen bygger på att alleler på olika locus fixeras i populationer när dessa är 

separerade (allopatriskt) och fungerar bra i den genetiska bakgrunden där de uppstår. När 

populationerna senare kommer i kontakt och allelerna på olika locus testas med varandra 

skulle dessa nya allelkombinationer kunna ha en negativ effekt på fitness. Modellen kräver 

alltså inte att varje population måste genomgå en fitnessdal för att en genetisk inkompatibilitet 

skall kunna utvecklas, något som är ofrånkomligt om endast alleler på ett lokus skapar 

inkompatibiliteten. Dessa negativa effekter kan visa sig som sterilitet eller sämre överlevnad 

hos hybrider och kan därmed leda till postzygotisk isolering (Coyne & Orr 2004). Hur dessa 

inkompatibiliteter ackumuleras är inte helt klart men en populär teori är den så kallade 

”snöbollseffekten”. Den beskriver att förhållandet för hur inkompatibiliteterna ackumuleras 

inte är linjärt utan, baserad på skillnader mellan populationerna i antalet substitutioner, 

kvadratiskt (Orr 1995, Orr & Turelli 2001). Olika mekanismer kan ligga bakom DMIs vilket 

gör att ackumulationshastigheten kan variera och dessutom kan den variera mellan taxa 

(Presgraves 2010b). De faktorer som tros ligga bakom att DMIs bildas är intragenomsika 

konflikter, det vill säga konflikter mellan olika delar av genomet (Crespi & Nosil 2013).  
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Haldanes regel                                                                                                                       

I evolutions biologi i är ett av de starkaste mönstrena representerat av Haldanes regel (eng: 

Haldane’s rule). Regeln säger att det heterozygota könet är det som blir sterilt, icke-

existernade eller ovanligt först när avkomman kommer från två olika arter (Haldane 1922). 

Förklaringen till varför hybrider får problem till följd av genetiska förändringar visar sig vara 

förvånadsvärt likartat i olika typer av organismer om man utgår från Haldanes regel. 

Koppplingen mellan regeln och problem hos heterozygoter har i flertalet fall fått stöd via 

genetisk data (Coyne & Orr 2004).  

Det finns fyra teorier om orsaken till Haldanes regel. (1) Muller (1942) noterade X-

kromosomens påverkan på sterilitet och kom fram till att generna som påverkar hybrider 

negativt måste vara recessiva (Johnson 2002). Alltså kommer dominanta gener att påverka 

honorna medans både recessiva och dominanta genetiska inkompabiliteter kommer påverka 

hanarna om den ena av generna är länkad till X-kromosomen (givet att honorna är den 

homogametiska könet). Detta eftersom honorna kommer att kunna ”buffra” effekten när de 

har ett X utan någon gen som är inblandad i inkompatibiliteten (Coyne & Orr 2004). Denna 

teori verkar främst förklara överlevnadsförmågan hos hybriden (Coyne & Orr 1998). (2) 

Teorin grundar sig på att det oftare är hanar än honor som är sterila hos avkomman som är 

från två olika arter (i XY system). Support för teorin kommer också från studier i fåglar 

(hanen är det homogametiska (ZZ) och honan det heterogametiska (ZW) könet) där 

hybridhonor generellt har lägre fitness än hybridhanar (Price 2008). Detta kan bero på 

snabbare evolution av gener som orsakar sterilitet hos hanar. Fysiologiska egenskaper via 

spermatogenes eller sexuell selektion skulle kunna vara orsaken till att detta sker. Mönstret 

föreslogs av Wu & Davis (1993) när hanar är det heterozygota könet och kallas för ”snabbare 

hanteorin” (eng: faster male theory). Som diskuteras av Coyne & Orr (1998), för taxa där 

hanarna är det heterogametiska könet verkar denna teori vara viktigt för sterilitet men den kan 

inte förklaras i taxa där honorna är det heterogametiska könet. (3) ”Snabbare X-teorin” säger 

att mutationer som gynnar individer och är delvis recessiva och uppkommer fortare på X-

kromosomen jämfört med autosomer via naturlig selektion (Charlesworth et al. 1987). (4) 

Intragenomiska konflikter mellan alleler (eng: meiotic drive) (Coyne & Orr 2004).  

Processen 

Nu när man vet vilka faktorer som kan ligga bakom artbildning så leder detta ofta till 

följdfrågor. När och i vilken situation uppstår reproduktiva barriärer? Var i genomet sker 

detta? Vilka gener är inblandade? Hur ser den genomiska arkitekturen ut? I nedanstående text 

kommer jag diskutera dessa frågor samt att prata om ekologisk artbildning som numera är ett 

populärt forskningsområde i artbildningsprocessen. Jag kommer även att diskutera den 

slumpmässiga genetiska dirften och hur den kan leda till artbildning. 

 

Reproduktiva barriärer 

När uppkommer dessa reproduktiva barriärer och i vilken ordning beroende på situtation? 

Detta illustreras och beskrivs i Seehausen et al. (2014) som delar upp bariärerna i (1) 

postzygotiska barriärer oberoende av yttre miljön, (2) postzygotiska barriärer beroende av 

yttre miljön och (3) prezygotiska barriärer. Prezygotiska och postzygotiska barriärer som är 
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beroende av yttre miljön är de första att utvecklas när artbildning drivs av divergent sexuell 

selektion eller ekologisk selektion. För att bidra till reproduktiv isolering interagerar 

faktorerna ofta och dessutom ackumuleras de snabbt och tidigt. Först senare i processen 

kommer postzygotiska barriärer oberoende av yttre miljön att ackumuleras.  

Det finns även ett annat senario där postzygotiska barriärer oberoende av yttre miljön 

ackumuleras först. Detta sker på grund av genetisk drift eller som biprodukt av selektion där 

epistatiska inkompatibiliteter kan ackumuleras via snöbollseffekten, vilket är en process som 

sker långsamt. De andra typerna av barriärer ackumuleras här först senare.   

Att geografisk isolering är viktigt för att artbildning ska kunna ske är en faktor som har 

diskuterats och grundar sig i Mayrs (1942) arbeten. Först på senare tid har det kommit fram 

olika senarion till hur artbildning kan ske med hjälp av genflöde, men som diskuteras av Wolf 

et al. (2010) är det svårt att förstå hur rekombination inte ska bryta upp kombinationer av 

fördelaktiga gener. Uppbyggandet av genetiska kombinationer som ger sin värd en fördel via 

divergent selektion och andra faktorer som bryter ner dessa kombinationer (det vill säga 

rekombination och migration) är krafter som verkar antagonistiskt när genflöde är närvarande 

under artbildning. För att då kunna bevara kopplingar mellan gener, som är fördelaktigt i 

sympatrisk artbildning, krävs faktorer som exempelvis inversioner som kan minska 

rekombinationen. Dessa faktorer betyder troligtvis mindre i allopatrisk artbildning eftersom 

inget genflöde sker och därför uppstår inte samma problem (Felsenstein 1981, Coyne & Orr 

2004, Feder et al. 2012).  

Ekologisk artbildning  

När man pratar om vad som driver artbildning pratar man ibland om ekologisk respektive icke 

ekologisk artbildning. På senaste tiden har ekologisk artbildning blivit mycket 

uppmärksammat och innebär att populationer, eller delar av en population, får reproduktiv 

isolering eftersom de anpassar sig till olika nischer eller miljöer. Mellan miljöerna sker 

divergent naturlig selektion som är processen som driver populationer från varandra (Schluter 

2001, Rundle & Nosil 2004, Schluter 2009). Det finns tre olika faktorer som kan leda till 

divergerande selektion och dessa faktorer är vissa typer av sexuell selektion, skillnader i 

miljön eller nischer samt ekologiska interaktioner mellan populationer. Dessa faktorer kan i 

sin tur leda till olika prezygotiska och postzygotiska isoleringar som extrinsisk postzygotisk 

isolering, sämre överlevnad hos immigranter samt i vissa fall av sexuell isolering (och 

pollinator isolering). Att divergent naturlig selektion kan leda till artbildning i fall som sexuell 

selektion mot hybrider, intrinsiska varianter av postzygotiska isoleringar samt habitat och 

tidsisolering är troligt. Det är osäkert om denna typ av artbildning även har en påverkan på 

prezygotisk isolering efter parning (Rundle & Nosil 2005). Ekologisk artbildning kan ske i 

närvaro av genflöde (Schluter 2009). Ett exempel på detta kommer från en studie på flugan 

Rhagoletis pomella där det finns skillnader mellan vilken värd (äpple eller havtorn) som 

flugorna specialiserar sig på. Forskarna tittade på till vilken grad den genomiska 

differentieringen mellan flugorna beskrevs av divergent ekologisk selektion. Mönstret de fick 

fram visade sig stämma bra överens med vad som händer med naturliga populationer och 

selektion hade verkat på flertalet gener distribuerade över hela genomet. Forskarna diskuterar 

att strukturer som inversoner (som kan koppla olika delar i genomet) och existerande genetisk 
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variation (eng: standing genetic variation) kan vara en förklaring till minskad rekombination 

och ökad chans för artbildning. För divergens mellan population menar forskarna att 

ekologisk selektion är viktig i de tidiga stadiet (Egan et al. 2015). 

Som nämns ovan verkar ekologisk selektion vara viktig i inledningen av divergens mellan 

populationer men som diskuteras av Nosil et al. (2009) så är det inte alltid det leder till 

artbildning. Författarna diskuterar två hypoteser som kan leda till att artbildning blir komplett: 

extrema förändringar (eng: extreme shifts) samt antalet nichdimensioner. Det finns två 

senarion som kan leda fram till detta: hur stark selektionen är (eng: stronger selection) eller 

antalet oberoende egenskaper (eng: multifarious selection) där flera egenskaper ger mer 

komplett artbildning. Stark selektion verkar vara mest effektivt under högt genflöde 

(sympatri) medan delvis geografiskt separerade (parapatriska) eller helt isolerade 

(allopatriska) populationer gynnas av flera egenskaper påverkade av selektion under 

artbildning.  

Slumpmässig genetisk drift 

Slumpmässig genetisk drift, det vill säga att slumpen avgör vilka individer som bidrar mest 

med genetiskt material till nästa generation, leder till fluktationer i allelefrekvenser och kan 

leda till förslut av genetisk variation. Effekten av driften är störst i mindre populationer där 

slumpen i sig har större påverkan än på en större population (Reece et al. 2011). Slumpmässig 

genetisk drift kan leda till divergens mellan arter, dock är fasta bevis på detta svåra att hitta.  

Två olika scenarion finns som kan leda till artbildning. (1) Neutral divergens: artbildning är 

en följd av naturlig evolution mellan allopatriska populationer. Under dessa modeller verkar 

dock reproduktiva barriärer mellan populationer evolvera sakta. (2) Selektion övervinns av 

den genetiska driften: finns flera modeller där för att stiga och komma till en ny fitness topp 

måste populationer först lämna sin nuvarande topp och gå ner igenom en icke adaptiv dal 

(eng: peak shifts). I dessa modeller genomgår populationerna den så kallade grundareffekten 

(eng: founder effect) (Mayr 1942) där populationer förlorar genetisk variation efter drastisk 

minskning av individer. Bevisen för att grundareffekten kan leda till artbildning är få och 

vissa hävdar att selektion generellt spelar en större roll i artbildningprocessen än den 

genetiska driften (Coyne & Orr 2004). 

 

Genetisk nivå 

Genetisk drift, pågående selektion samt mutationer gör att arter fortsätter att ackumulera 

skillnader efter att artbildning har skett. Det kan därför vara svårt att skilja mellan faktorer 

som orsakade artbildningen och de som blev konsekvenser av artbildningen (Seehausen et al. 

2014). En annan viktig sak att tänka på och som tas upp av Seehausen et al (2014) är att 

liknande signaturer i genomet kan ges av olika evolutionära processer och är där med en 

viktig sak att ta hänsyn till när man studerar genomet hos olika organismer. Om gener i någon 

grad bidrar till isolering mellan arter på ett sexuellt, ekologiskt eller postzygotisk sätt kallas 

dessa för artbildningsgener och det finns flera exempel där man har hittat sådana gener (flera 

av dessa sammanfattas i Wu & Ting 2004). Det har även hittats flera räddningsmutationer 

som gör tidigare sterila eller sämre levnadsanpassade hybrider fertila eller bättre anpassade 

(diskuteras av Coyne & Orr 1998).  
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Hur ser differentieringen till artbildning ut på den genetiska nivån? Ett förslag kommer från 

Wu (2001) där differentieringen är uppdelad i fyra olika stadier. I det första stadiet har endast 

några lokus differentierat medan genflödet sker över större delarna av genomet när sekundär 

kontakt mellan populationer sker. De delar av genomet där det inte sker något genflöde är 

ansvariga för exempelvis igenkänning av partner, så kallad funktionell divergens mellan 

populationer. I det andra stadiet har genetisk differentiering mellan populationer skett 

ytterligare, men stora delar av genomet är fortfarande delat mellan populationerna. 

Populationerna kan i sig ha börjat ackumulera nya genetiska substitutioner inom vardera 

populationen. Hybrider från dessa populationer kan här börja få ekologiska, funktionella eller 

beteendeproblem som en följd av detta. I det här steget är det även osäkert om populationerna 

kommer att bli separata arter eller om de kommer att falla in i samma art. I det tredje stadiet 

har differentieringen skett över stora delar av genomet men är inte helt isolerad. Det är dock 

troligt att de två populationerna nu kommer att bli separata arter. Ackumulering av olika gener 

har lett till morfologiska, sexuella eller reproduktiva skillnader mellan populationerna. Att 

kunna existera jämsides eller att tävla gäller för populationer som lever i sympatri medan 

”smala” hybridzoner antagligen existerar för dem som lever i parapatri. I det sista stadiet har 

fullständig isolering av genomet skett och populationerna kan nu klassas som separata arter. 

Hybrider kommer att vara sterila eller ha problem med överlevnaden och isolering före 

parning kommer att vara stark.  

Utifrån senariot ovan: Hur kan differentiering av genomet öka? En senare teori har utvecklats 

där genregioner som är kopplade får minskad migreringshastighet som följd av divergent 

selektion på ett lokus (eng: divergence hitchhiking). Detta leder till att närliggande delar av 

genomet får ökad divergens (Via & West 2008, Feder et al. 2012). Det intressanta med den 

här typen av senario är att artbildning kan ske utan geografiska barriärer, så kallad sympatrisk 

artbildning.  

Hur många gener och vilka delar av genomet? 

Med genetisk arkitektur menas antal gener och hur dessa interagerar för att skapa reproduktiv 

isolering mellan populationer (Wu & Ting 2004). Är det många lokus med liten effekt eller 

några få med stor effekt? Detta diskuteras av Seehausen et al (2014) som menar att det finns 

exempel på båda varianter avseende artbildning med geneflöde, men att det ännu inte finns 

tillräckligt med studier för att dra slutsatser om antal gener som interagerar under DMIs. 

Yeaman & Whitlock (2011) menar att den genetiska arkitekturen blir mer koncentrerad när 

det sker genflöde mellan populationer, vilket resulterar i färre regioner med större effekt som 

är mer länkade. Dessutom kan länkade alleler vara längre ifrån varandra om selektionen är 

stark. Alleler inblandade i anpassning har i vissa fall, som till exempel Ectodysplasin (Eda) 

hos spiggar, visat sig ha pleiotropisk effekt (Barrett et al. 2009). 

 I vissa gener eller genomiska regioner kan det ske upprepad evolution. Ett exempel på var 

detta har skett är i genen Eda (Barrett et al. 2009). Regioner med sådana karaktärer tros vara 

viktiga i adaption och reproduktiv isolering (diskuterat av Seehausen et al. 2014).  

Är trans-faktorer (som kan påverka flera områden) eller cis-faktorer (som reglerar 

närliggande gener) viktigast i evolutionen? Flera studier har visat att cis-regulatoriska 
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regioner bland annat kan påverka fenotypen hos organismer och tros därför vara en faktor till 

divergens mellan arter (Wray 2007, Wolf et al. 2010). Det har även visat sig att epigenetiska 

interaktioner (det vill säga genuttryck eller fenotyp ändras oberoende av DNA-sekvensens 

förändringar) kan ha en roll i artbildningen (Mihola et al. 2009). 

 

Slutsatser om genetiken bakom artbildning 

Artbildning är en process som sker över tid och det är svårt att gå in exakt veta vad som var 

orsaken till att den skedde. Det finns flera pre- och postzygotiska barriärer som hindrar 

individer från att reproducera sig med individer av andra arter för att undvika kostsamma 

beteenden och produktion av avkomma med låg fitness. Baserat på ovanstående text tolkar jag 

att det är tydligt att flera av dessa barriärer ibland samverkar för att stärka den reproduktiva 

isoleringen. Ibland kan det även vara så att en reproduktiv barriär kan vara orsaken till att en 

annan sker, exempelvis tros DMIinkompatibiliteter bero på genetiska inkompatibiliteter 

(Crespi & Nosil 2013). Det skulle även kunna vara så att teorierna kring varför Haldane´s 

regel uppstår speglas av DMIs. Forskningen har idag kommit en bra bit för att förstå vad det 

är som händer under artbildning på den genetiska nivån, men det finns fortfarande en bra bit 

att gå innan vi förstår hur arter skapas inom de olika taxonomiska grupperna.   

Leptidea 

Efter att ha diskuterat olika faktorer som kan bidra till reproduktiv isolering mellan 

populationer samt hur dessa ackumuleras kommer jag nu ta upp exempelsystemet, det vill 

säga, vitvingar (Leptidea). Skogsvitvingen Leptidea sinapis ansågs länge bara bestå av en 

enda art. Först på sent 1900-tal delades arten upp i två arter, Leptidea sinapis och Leptidea 

reali, baserat på morfologin hos deras genitalier (Réal 1988, Reissinger 1989). För bara några 

år sedan delades den här tvillingarten upp i ytterligare en art, Leptidea juvernica, baserat på 

kromosomala skillnader (skillnad i antal kromosomer mellan arterna L. reali & L. juvernica 

men även större variation inom L. juvernica) samt skillnader i mtDNAt (Dinca et al. 2011). L. 

sinapis kan alltså skiljas från de andra arterna baserat på genitalier medan L. reali kan skiljas 

från L. juvernica baserat på diagnostiska skillnader i DNA sekvensen och i kromosomantal. 

Arterna härstammar från samma förfäder och det är troligt att artbildning till L. juvernica och 

gemensamma förfäder till L. sinapis samt L. reali skedde i sydvästra Europa runt 270 000 år 

sedan. L.juvernica spred sig då till resterande Euroasien. Artbildningen mellan L. sinapis och 

L. reali skedde troligtvis för cirka 120 000 år sedan, men L. sinapis spred sig först vidare 

inom Euroasien för cirka 27 000 år sedan (Dinca et al. 2011). 

 Leptidea arterna är spridda över Euroasien där L. sinapis har ett utbredningsområde som 

sträcker från nordväst i Irland till östra Kazakstan och från Ryssland i norr till Grekland, 

Italien och Spanien i söder. L. reali har ett utbredningsområde som sträcker sig från södra 

Frankrike och Italien till norra Portugal, Spanien och Andorra. L. juvernica överlappar inte 

med L. reali men förekommer i resterande delar av Euroasien där L. sinapis också finns 

(Dinca 2013). De närmaste L. reali samt L. juvernica kommer varandra är i södra Frankrike 

där arterna har som närmast en parapatrisk utbredning (Dinca et al. 2011). De länderna där 

alla tre arter förekommer är Italien och Frankrike (Dinca et al. 2013). L. sinapis lever i 

sympatri med de andra olika arterna i länder där dessa förekommer tillsammans. Rollen som 
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habitatgeneralist eller habitatspecialist kan skifta mellan arterna beroende på vart i världen de 

förekommer. I Tjeckien är L. sinapis habitat specialist och lever i heta, torra miljöer medan L. 

juvernica är generalist och även lever i fuktiga habitat (Benes et al. 2003). I Svergie är det 

tvärtom så att L. sinapis är habitat generalist och lever i både skogar och ängar medan L. 

juvernica är specialist och bara lever på ängar (Friberg et al. 2008a).  

Honorna av det tre arterna väljer att bara para sig med sin egen art och det är denna 

prezygotiska barriär som bland annat gör att arterna har blivit reproduktivt isolerade. Det 

finns inte heller några tydliga bevis på att distansen inom arterna spelar någon roll vid parning 

och hybridisering mellan arterna verkar inte ske eller åtminstone vara mycket ovanligt (Dinca 

et al. 2013). Den sexuella isoleringen är dock assymetrisk inom arterna. Honorna väljer att 

para sig med artfränder men hanarna har ofta svårt att skilja mellan intraspecifika och 

interspecifika honor. Hanar från arterna L. juvernica och L. sinapis har svårt att skilja mellan 

honorna och spenderar därför långa och kostsamma parningsritualer till interspecifika honor 

(Friberg et al. 2008b). I en studie visade det sig att selektion för habitat isolering kan ske när 

hanar av en art, som är i minoritet, har svårt att skilja mellan intraspecifika och interspecifika 

honor när arter lever i sympatri. Detta kan vara en förklaring till att arterna skiljer sig i deras 

habitat (Friberg et al. 2013). Det kan även vara en förklaring till varför L. juvernica inte 

förekommer tillsammans med L. reali (om antalet arter som kan samexistera är beroende av 

att undvika uppvaktning från någon annan art). Det verkar dock som att hanar av artern L. 

reali har lättare att skilja mellan honor av samma eller annan art. Potentiellt kan det ha skett 

lokal förstärkning hos dessa hanar som lett till selektion för hanar som känner igen sin egen 

art (Dinca et al. 2013).  

Kromosomantalet inom samt mellan arterna skiljer sig. För L. reali ligger antalet på 2n=52 –

54 medan L. juvernica har något högre spann som sträcker sig från 2n=76 –88 (Dinca et al. 

2011). Det största spannet hittas dock inom L. sinapis som sträcker sig från 2n=56 i östra 

Kazakstan (och norra Europa) till 2n=106 i Spanien (Lukhtanov et al. 2011, Dinca et al. 

opublicerad data). Förutom dessa kromosomskillnader mellan fjärilsarterna så varierar även 

deras könskromosomer. I en studie av Síchová et al. (2015) där de bland annat tittade på 

honornas kromosomer under meiosis visade sig att W och Z kromosomerna varierade mellan 

3-4 i det olika arterna där L. sinapis = W3Z3, L. juvernica = W3Z4 och L. reali = W4Z4. 

Forskarna spekulerar därför, baserat på både de kromosomala skillnaderna samt skillnaderna i 

könskromosomer, att kromosomala omorganisationer har en viktig roll inom artbildningen av 

fjärilarna. Att artbildning kan ha skett som konsekvens av de olika könsbestämmande 

systemen mellan arterna kan vara en potentiell faktor enligt forskarna.   

Den stora skillnaden i antalet kromosomer inom L. sinapis (2n=56 –106) är intressant och får 

mig att vilja undersöka hur olika eller lika populationerna egentligen är i de extrema ändarna 

av utbredningsområdet, det vill säga hur ser den genetiska variationen ut inom samt mellan 

olika populationer från olika geografiska områden. Målet med nedanstående analys är därför 

att bedöma hur olika, eller lika tre populationer av L. sinapis är. Detta har analyserats genom 

att titta på måttet av populationers differentiering baserat på den genetiska strukturen (FST) 

samt den genetiska diversiteten inom populationerna (π).  
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Material och metod 

Data från tre olika populationer av L. sinapis från olika geografiska områden användes. Dessa 

kom ursprungligen från Spanien (2n=106), Sverige (2n=56-58) och Kazakstan (2n=56-58) 

(Lukhtanov et al. 2011, Dinca et al. opublicerad data). Mjukvaran som användes för analys 

var ANGSD (Korneliussen et al. 2014) och all data som analyserades bestod av 

enbaspolymorfier (eng: single nucleotide polymorphisms) med >7X täckning per individ för 

minst sju individer av tio per population. Både diversitet och differentiering analyserades 

inom 10 kb fönster längs hela arvsmassans längd (cirka 650 Mb). För visualisering av 

variation i diversitet och differentiering längs en del av genomet analyserades π och FST för 

scaffold 1 hos de olika populationerna. En scaffold byggs upp via linjering av enskilda 

sekvenläsningar vilka byggs ihop till contigs. Contings kopplas därefter ihop med hjälp av 

bibliotek innehållande sekvenser vars två ändar kan förankras i de olika conting och där 

avståndet mellan dessa ändar är känt. Genom att sammankoppla contigs på det här sättet 

bygger man upp scaffolds. Då eukaryota genom innehåller svårsekvenserade regioner väljer 

man att använda scaffolds eftersom det är den största enhet som finns tillgängligt för vald 

studieart. Sekvensdatan täcker inte ända ut i ändarna på varje kromosom och de finns även 

luckor mitt i där sekvensdata saknas. Detta medför att en scaffold aldrig representerar hela 

kromosomer utan en del av dem. π och FST beräknades även för alla 10 kb fönster längs hela 

genomet för att få globala genomsnittsvärden.  Referensgenomet för positionering av fönster 

längs kromosomer var från arten Heliconius melpomene (www.lepbase.org).  

 

Resultat 

Analyserna visar att variationen i genetisk diversitet inom populationerna är liknande hos de 

tre populationerna (Tabell 1, Figur 3b) medan den genetiska differentieringen mellan arterna 

är mindre mellan populationerna från Sverige och Kazakstan än mellan någon av dessa 

populationer och den Spanska populationen (Tabell 1, Figur 3a). Resultatet från genomsnittet 

av π samt FST presenteras i Tabell 1. Den biten av genomet som analyserades hos de olika 

L.sinapis arterna (scaffold 1) motsvarar också delar av kromosom 12 och 13 hos arten H. 

melpomene. 

 

 Sverige Spanien Kazakstan Sve-Kaz Sve-Spa Spa-Kaz 

 

π 0,0036 0,0042 0,0035    

FST    0,028 0,13 0,15 

 

Diskussion 

Att individer inom en population av diploida, sexuellt reproducerande organismer har en 

genetisk variation är förväntat och visas också i Figur 3b. Den genetiska diversiteten är 

relativt hög inom de olika populationerna av Leptidea (globalt mellan 0,35-0,42%) där π med 

värdet 0,004 motsvarar i genomsnitt 1 SNP per 250 bp i en individ. Detta kan jämföras med 

till exempel människa (Homo sapiens) där π = 7,51 x 10
-4 

(ca 0,0751%) vilket motsvarar 1 

SNP per 1 331 bp (Sachidanandam et al. 2001). 

Tabell 1. De globala värdena för π inom populationerna och FST mellan populationerna av L.sinapis. 
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Figur 3. A) Genetisk differentiering mellan olika populationer (FST) och B) den genetiska diversiteten (π) inom 

olika populationer av L. sinapis längs scaffold 1. Positionerna motsvarar delar också av kromosom 12 och 13 

hos H. melpomene. Graferna visar de absoluta värdena för (FST) respektive (π). 
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I en studie av Leffler et al. (2012) visar forskarna att π varierar mellan 0,01% - 8,1% per 

baspar hos 167 olika arter hos olika Eukaryota organismer. En faktor som kan bidra till 

variationen hos arterna är populationsstorleken (främst den effektiva populationsstorleken Ne) 

och stabiliteten hos denna. Neutral genetisk variation kan bevaras i högre grad av större 

populationer då fluktuationerna av allelfrekvenserna på grund av stokastiska processer är 

mindre (Leffler et al. 2012). Det är därför troligt att historiskt större populationstorlek hos 

fjärilsarterna kan vara en bidragande faktor till att variationen inom populationerna är högre 

än hos tillexempel människa.  

 

Den Spanska populationen verkar vara mer genetiskt differentierad i jämförelse med de andra 

två populationerna (Figur 3a). En förklaring till detta kan vara den karyotypiska variationen 

(det vill säga skillnaden i kromosomstruktur eller kromosomantal) mellan populationerna. 

Lukhtanov et al. (2011) visade att det existerar en gradvis minskning i antalet kromosomer 

hos olika populationer av L. sinapis, och den minskningen sträcker sig longitudinellt över 

Euroasien (exempel 2n=72 i Rumänien och 2n=98 i Frankrike). Forskarna noterade att det i 

flera populationer inte var stabilt antal kromosomer (populationer från Rumänien, Kazakstan 

samt Italien) samt att det kunde ske överlapp i antalet kromosomer mellan populationer. 

Fusioner och fissioner tror forskarna är den bidragande mekanismen till förändringar i 

kromosomer då höga kromosomantal hängde ihop med mindre storlek på dessa. Populationer 

med låg skillnad i kromosomantal och som dessutom var närliggande varandra var kompatibla 

med varandra. Detta får en att spekulera kring om populationer längre ifrån varandra inte är 

kompatibla med varandra eller kan reproducera sig men får hybrider med lägre fitness. Givet 

den stora skillnaden i kromosomantal (speciellt mellan de mest avlägsna populationerna) vore 

det därför intressant med ett korsningsexperiment för att se om skillnad i kromosomantal kan 

orsaka reproduktiva barriärer inom arten L. sinapis. Därmed kan man spekulera kring om 

populationerna är på väg att separera eller om det kan vara ett exempel på en ”cirkelart” (eng: 

ring species).  

En annan förklaring till varför populationerna skiljer sig åt kan vara den lokala anpassningen 

till det klimat de lever i. Som tidigare nämnts kan L. sinapis roll som generalist eller specialist 

variera beroende på vart i världen den befinner sig och vilken konkurrens det finns med de 

andra fjärilsarterna L. juvernica samt L. reali (Benes et al. 2003, Friberg et al. 2008a). 

Klimatet skiljer sig även markant över Euroasien och det vore därför intressant att titta 

närmare på om detta kan vara en förklaring till varför i ser skillnader hos olika populationen 

inom L. sinapis. Att undersöka fler populationer som lever inom liknande klimat samt att 

jämföra dessa med andra populationer som lever i annorlunda klimat är därför intressant för 

att få en bättre bild av den lokala anpassningen och dess bidrag till differentiering mellan 

populationerna.   

En ytterligare förklaring till differentieringen mellan populationerna av L. sinapis kan vara en 

följd av geografiskt isolering. Senaste anfadern hos alla populationer av L. sinapis har daterats 

till någonstan mellan 8,500 till 31,000 år sedan vilket sammanfaller med en glacial period. 

Den glaciala perioden hade mellan 24,000 till 17,000 år tillbaka sitt maxium och det är troligt 

att L. sinapis spridit sig innan eller efter detta event (Lukhtanov et al. 2011). Denna period 
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sammafaller med då arten tros ha spridit sig från sydvästra Europa till övriga Euroasien (ca 

27 000 år sedan) (Dinca et al. 2011). Man kan därför spekulera kring om olika L. sinapis 

populationer idag hade separata glacialla refugier under det glaciala maximumet och därmed 

blev geografisk separerade och att de då kunde ackumulera de karyotypiska skillnader som 

idag observeras mellan populationer. 

FST sträcker sig globalt mellan 0,028 – 0,15 beroende på vilka populationer av L.sinapis som 

jämförs (Tabell 1). Dessa värden kan exempelvis jämföras med värden från två fågelarter, 

svartvit flugsnappare (Ficedula hypoleuca) och halsbandsflugsnappare (Ficedula albicollis). 

För mindre än en miljoner år sedan (Nadachowska-Brzyska et al. 2013) separerade dessa två 

fågelarter men fortsätter idag att hybridisera. Glaciala cykler har varit inblandad i 

fågelarternas artbildningsprocess och det är troligt att de levde i allopatri i vissa perioder 

medan de i andra perioder hade kontakt. FST mellan de två fågelpopulationerna visade sig 

ligga på 0,357 (Ellegren et al. 2012), alltså betydligt högre än den genetiska differentieringen 

mellan några av de L. sinapis populationer jag studerat. Intressant att notera är att den 

genetiska differentieringen är högst vid jämförelser inkluderande den spanska populationen 

(vilket är populationen med störst skillad i kromosomantal jämfört med de två andra 

populationerna). Jämförelsen mellan L.sinapis från Sverige och Kazakstan visar betydligt 

lägre differentiering trots att det geografiska avståndet är liknande mellan alla tre 

populationerna. Det indikerar att det kan vara kromosomrearrangemangen i sig som 

förhindrar genflöde mellan de mest extrema karyotyperna och att geografiskt avstånd (eng: 

isolation by distance) isolering har en mindre betydelse på differentieringen.  

En viktig sak att ta hänsyn till är att jag har jämfört data från 10 individer per population. Det 

är fullt tillräckligt för att ge en indikation på hur mycket genetisk variation som finns i 

fjärilarna samt få ett bra mått på nivån av genetisk differentiering mellan olika populationer. 

Det vore dock intressant att inkludera fler individer från andra populationer inom 

utbredningsområdet för att se var de finns skillnader eller likheter inom de olika 

populationerna. Mina analyser visar att variationen i genetisk differentiering är stor mellan 

olika delar av genomet och en uppföljning av mina analyser skulle kunna vara att identifiera 

och karaktärisera de genomregioner som uppvisar störst genetisk differentiering mellan 

populationer. Då skulle det gå att koppla de högst genetiskt differentierade delarna till 

biologisk funktion hos fjärilarna för att på så sätt upptäcka den genetiska bakgrunden till 

exempelvis ekologiska skillnader och bättre förstå orsakerna bakom den tydliga divergensen 

mellan populationen i Spanien och de övriga populationerna. 
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