ΟΙ ΣΗΜΕΙΝΕΣ ΘΕΩΙΕΣ Τθσ ΕΞΕΛΙΞΗΣ
Marcel Blanc (La Recherche 1982)
Στον 20 οαιϊνα θ κεωρία θσ εξζλιξθσ του Δαρβίνου ξαναειςιχκθ, διορκϊκθκε πλουτίςτθκε
κατα τισ δεκαετίεσ από το 1930 μζχρι το 1950 για να δϊςει αυτό που ονομάηουμε
ςυνκετικι κεωρία τθσ εξζλιξθσ, ι πιο ςυνεικιςμζνα νεοδαρβινικι κεωρία. Αυτι κυριαρχεί
ςιμερα ςτθν βιολογία.
Εντοφτοισ ςτα τελευταία χρονιά οι αντιωάςεισ και οι δυςκολίεσ ζχουν ςυςωρεφτεί τόςο
ςτθν γενετικι όςο ςτθν παλαιοντολογία και ςτθν ςυςτθματικι. Ρολλοί εξελικτικοί ζχουν
ωκάςει ςτο ςθμείο να βγουν από το νεοδαρβινικό πλαίςιο και μερικοί ηθτοφν μια νζα κεωρία
τθσ εξζλιξθσ που πικανό ναβρίςκεται κακ' οδόν.
Στα τελευταία χρόνια ζνα νζο ρεφμα νεοδαρβινιςτϊν ζχει εμωανιςτεί: οι κοινωνιιοβιολόγοι
που,ςχυρίηονται ότι μποροφν να επεκτείνουν ςτα κοινωνικά κζματα τθν νεοδαορβινικι
κεωρία, κάνοντασ αυτό ζχουν ξαναηωντανζψει κάτω από μια νζα μορωι τον "κοινωνικό
δαρβινιςμό” και κζτουν τα ερωτιματα : τι είναι ο νεοδαρβινιςμόσ ςιμερα; ποίοσ είναι ο
Βακμόσ ςτον οποίο ςυμωωνοφν οι βιολόγοι ς’ αυτότο κζμα;
Συνικωσ λζμε ότι θ νεοδαρβινικι κεωρία ζχει κριαμβεφςει πάνω ςε όλεσ τισ άλλεσ κεωρίεσ
που είχαν εμωανιςτεί αργότερα (νεολαμαρκιανιςμό, μεταλλάξεισ, κεωρίεσ τελεολογικζσ)
Με άλλα λόγια θ τάςθ ςτθν βιολογία είναι να δεχτοφμε ότι θ εξζλιξθ των ειδϊν εξθγείται
κατά ζνα μοναδικό τρόπο από μία κεωρία: τθν νεοδαρβινικι κεωρία. Αυτι ζχει ςαν βάςθ
τθν ωυςικι επιλογι του Δαρβίνου
Αυτό ίςωσ ιταν κάτι που ικανοποιοφςε τουσ βιολόγουσ. Πμωσ οι επιπτϊςεισ τθσ κεωρίασ
ξεπερνοφν το πλαίςιο τθσ βιολογίασ: και το ανκρϊπινο είδοσ είναι προϊόν εξζλιξθσ όπωσ τα
άλλα είδθ. Δεν πρζπει λοιπόν να κατανοιςουμε το γεγονόσ τισ φπαρξθσ του ανκρϊπου κάτω
από το ωωσ του νεοδαρβινιςμοφ,που ζχει αναγνωριςτεί από τουσ βιολογουσ ςαν
επιςτθμονικι αλικεια; Αυτό ζχουν προτείνει τϊρα και ζξθ χρόνια μερικοί ενκουςιϊδεισ
νεοδαρβινιςτζσ Trivers R Dawkins καιO. Wilson που είναι πιο πολφ γνωςτοί ςτο κοινό
ςαν κοινωνιοβιολόγοι. Βλζπουμε λοιπόν τϊρα τελευταία ψυχολόγουσ, ανκρωπολόγουσ και
κοινωνιολόγουσ να εμπνεονται από τθ νεοδαρβινικι κεωρία για να εξθγιςουν τθν πίςτθ
ςτον κεό, τθν απαγωγι των γυναικϊν ςτισ πρωτόγονεσ ωυλζσ, τθν δογματικι διδαςκαλία
των μαηϊν...
Από άλλεσ πλευρζσ θ νεοδαρβινικι κεωρία ζχει υιοκετθκεί από διάωορα πολιτικά
ρεφματα όπωσ το εκνικό μζτωπο(νεοναηιςτικό κόμμα) τθσ μεγάλθσ Βρετανίασ1 ςαν τθν
"αλικεια τθσ ανκρϊπινθσ ωφςθσ "ςτθν οποίαρζπει να υποκφψουν οι κοινωνίεσ.Ετςι από το
κλίμα που δθμιουργικθκε από τουσ κοινωνιοβιολόγουσ πολλοί επιςτιμονεσ, βιολόγοι και
ερευνθτζσ των ανκρωπιςτικϊν ςπουδϊν και το κοινό γενικά βάηουν ερωτιματα πάνω ςτο
κζμα τθσ νεοδαρβινικισ κεωρίασ τθσ εξζλιξθσ:μζχρισ πιο ςθμείο κεωρείται ςωςτι δθλ.
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αναμωιςβιτθτθ θ κεωρία;
Αλλιϊσ ποιά είναι τα ςθμεία ςτα οποία ςυμωωνοφν όλοι και ποιά είναι τα ςθμεία τα οποία
δεν ζχουν λυκεί; Μιά ερϊτθςθ αξίηει ιδιαίτερα τθν προςοχι: είναι αλθκινό ότι θ ωυςικι
επιλογι που ορίηεται ςαν θ επιβίωςθ του πιο ικανοφ ςτθν πάλθ για τθν ηωι, ζχει
αναγνωριςτεί από τουσ βιολόγουσ ςαν θ αιτία τθσ εξζλιξθσ; Ρραγματικά αυτόσ ο τρόποσ
αντιμετϊπιςθσ μετάξφ άλλων μπορεί να δϊςει τροωι ςε μερικζσ ιδεολογίεσ "ελιτίςτικεσ”
κατα τισ οποίεσ θ κοινωνικι πολιτικι δφναμθ πρεπει να πάει ςε άτομα που είναι
"βιολογικά πιο προςαρμοςμζνα.
Ριο γενικά όπωσ μασ εξθγεί ο νεοδαρβινιςτισ DAWKINS θ ωυςικι επιλογι ςπρϊχνει
ςυντρόωουσ ςε ζνα ανκρϊπινο ηευγάρι ςτο να προςπακιςουν να βρουν μζκοδο να εκμεταλλευτοφν ο ζνασ τον άλλο ςτο κζμα τθσ εκπαίδευςθσ των παιδιϊν, ι όπωσ λζγει ο Trivers να εξαπατιςεισ
ι να κερδίςεισ από τον άλλο κακορίηεται από τθν ωυςικι επιλογι, και αυτά μασ κάνουν να ζχουμε

Εικόνα 1 Η ςφγχρονθ νεοδαρβινικι κεωρία κεμελιϊκθκε κυρίωσ μεταξφ 1937 και 1947, κυρίωσ από τρεισ βιολόγουσ που εργαηόντουςαν ςε
διαφορετικοφσ τομείσ
Α. Ο Theodosius Dobzhansky (1900- 1975) ιταν ζνασ γενετιςτισ ρωςικισ καταγωγισ που μετανάςτευςε ςτισ ΗΡΑ το 1927. Εργάςτθκε ςτο εργαςτιριο του
T.H. Morgan, που εκεί γεννικθκε θ ςφγχρονθ γενετικι. Χάρισ ςτο βιβλίο του Dobzhansky Genetics and the origin of species [Η γενετική και η γζνεςη των Ειδών](1937), θ κεωρία του Δαρβίνου ζγινε τελικά μια κεωρία που παρουςίαηε μια εςωτερικι αρμονία με τθν κλθρονομικότθτα που τθν υποςτιριηε.
B. Ο Ernst Mayr (1904 -2005) είναι ζνασ φυςιοδίφθσ γερμανικισ καταγωγισ που μετανάςτευςε ςτισ ΗΡΑ το 1926. Ήταν αρνικολόγοσ με ειδικότθτα τθ ςυςτθματικι (προςδιοριςμόσ των φυςικϊν ειδϊν) Δθμοςίευςε το 1942 το Systematics and the origin of species και αργότερα το Animal species and evolution
το 1963. Το βιβλίο αυτό κεωρικθκε ωσ το πιο ςπουδαίο βιβλίο από το Η προζλευςη των Ειδών

του Δαρβίνου.

C. Ο Georges Gaylord Simpson (1902-1984) ιταν αμερικανόσ παλαιοντολόγοσ που ςυμφιλίωςε τθν παλαιοντολογία με το δαρβινιςμό. Το βιβλίο του Tempo
and mode in evolution (1944) είναι ζνα από τα κεμζλια του νζο δαρβινιςμοφ και ταυτόχρονα ζνα ζργο που ανανζωςε τθν παλαιοντολογία.

το δικαίωμα να ανακρίνουμε το Νζο- Δαρβινιςμό.
Από τθν άλλθ μεριά, όταν ςτραωοφμε τθσ κεωρίασ τθσ εξζλιξθσ, βλζπουμε ότι οι απόψεισ τουσ γφρω
από το κζμα δεν είναι κακόλου ομογενείσ. Κατά τθν διάρκεια των τελευταίων τριϊν δεκαετιϊν μια
νζα ςειρά γεγονότων ζχουν κζςει ςε αμωιβολία τα κεμζλια τθσ νζο-δαρβινικισ κεωρίασ τθσ εξζλιξθσ. Τα πράγματα ζχουν ωκάςει ςε τζτοιο ςθμείο ϊςτε πολλοί να βλζπουν τθν ανάγκθ του να ωτιαχτεί ξανά θ κεωρία τθσ εξζλιξθσ.
Αυτό δείχνουν τα άρκρα του Αμερικανοφ παλαιοντολόγου S. Gould2 ι των Αμερικανϊν βιολόγων G.
L. Stebbins και F.J. Ayala3
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Τον Οκτϊβριο του Ι980 ζγινε ζνα
ςυνζδριο πάνω ςτθν εξζλιξθ ςτο Σικάγο.
Και εκεί βρζκθκαν150 ερευνθτζσ
από όλουσ του τομείσ-παλαιοντολόγοι, οικολόγοι, γενετιςτζσ των πλθκυςμϊν ηωολόγοι ,
βοτανολόγοι, εμβρυολόγοι, μοριακοί
βιολόγοι-και ζδειξαν τθν ποικιλία των
απόψεων που ζχουν οι ειδικοί τθσ
βιολογίασ4. Με άλλα λόγια υπάρχουν
πολλοί τρόποι να πεισ τον εαυτό ςου
νζο-δαρβινιςτι·
ΤΙΑ ΒΙΒΛΙΑ ΚΑΙ ΕΝΑ ΣΥΝΕΔΙΟ
ΕΔΩΣΑΝ ΤΟΝ ΝΕΟΔΑΒΙΝΙΣΜΟ
Θ κεωρία αυτι ςτθρίηεται όπωσ θ
αρχικι κεωρία του Δαρβίνου πάνω
ςτθν ωυςικι επιλογι ςαν αιτία τθσ
εξελίξεωσ των ειδϊν. Διαωζρουν όμωσ
από τον Δαρβίνο ςτθν Λαμαρκιανικι
άποψθ τθσ κλθρονομικότθτασ των
επίκτθτων χαρακτθριςτικϊν που αποκτικθκαν από τθν χριςθ των οργάνων
(Δεσ το άρκρο του Thullier).
Από τθν άλλθ δζχονται ότι οι μεταβολζσ πάνω ςτισ οποίεσ δρα θ ωυςικι
επιλογι κλθρονομοφνται ςφμωωνα με
τουσ νόμουσ του Μζντελ. Εξ άλλου
Εικόνα 2 Ο Theodosius Dobzhansky και θ ςχολι του μελζτθςαν πειραματικά τθν επίδραςθ τθσ φυςικισ επιλογισ ςτουσ πλθκυςμοφσ τθσ δροςόφιλασ που
προζρχονται από διάφορεσ γεωγραφικζσ προελεφςεισ. Οι πειραματικζσ τουσ ςυςκευζσ ιταν κυρίωσ τα «κλουβιά των πλθκυςμϊν» που ειςιχκθςαν από τουσ
Γάλλουσ Ph. L’ Heritier και G. Teissier. Μζςα ςτα κλουβιά (Α) μποροφςαν να εκκρζψουν και να διατθριςουν πλθκυςμοφσ από χιλιάδεσ άτομα ςε δωδεκάδεσ
γενεζσ, και να μελετιςουν τον ανταγωνιςμό μεταξφ των διαφόρων γενετικϊν ςυςτάςεων. Για παράδειγμα (Β) ζχουν ειςαχκεί μερικζσ δροςόφιλεσ του γενετικοφ
τφπου «άγρια» (που δθλ. βρίςκονται ςυνικωσ ςτθ φφςθ) μζςα ςε ζνα κλουβί πλθκυςμοφ δροςόφιλασ με τθ μετάλλαξθ BAR που χαρακτθρίηεται από μάτια πιο
μικρά από τα κανονικά, με κάμπιεσ ελαττωμζνθσ όραςθσ, και αδφναμθ ςεξουαλικι ικανότθτα. Οι μφγεσ BAR είχαν χαμθλότερθ ικανότθτα από τισ άγριεσ και ο
αρικμόσ τουσ ελαττωνόταν με το χρόνο, ενϊ οι άγριεσ μφγεσ πολλαπλαςιάςτθκαν. Οι δφο καμπφλεσ που αντιςτοιχοφν ςτθν ελάττωςθ του πλθκυςμοφ των BAR
κατά τθ διάρκεια δφο πειραμάτων που εκτζλεςαν οι L’ Heritier και Teissier το 1937 (παρατθρείςτε ότι οι BAR δεν εξαλείφκθκαν, όμωσ διατθρικθκαν ςε ζνα πολφ
χαμθλό επίπεδο (0,5%) μζςα ςε δεκαπζντε μινεσ) Για πολλοφσ γενετιςτζσ, αυτι θ μεταβολι τθσ ςυχνότθτασ τθσ γενετικισ ςφςταςθσ, αντιπροςϊπευε μια
εξζλιξθ τθσ προςαρμογισ των πλθκυςμϊν. Πμωσ ςιμερα εκτιμοφμε ότι αναπαριςτά μόνο μια εξζλιξθ ςτθν προςαρμογι των πλθκυςμϊν. Η εξζλιξθ των ειδϊν
υποκζτει μια διαδικαςία τθσ γζνεςθσ ειδϊν που ςτθρίηονται ςτθν γενετικι αναδιάταξθ που δεν ζχει καλά κατανοθκεί (A: Compte rendus de l’ Académie

des sciences)
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ζχει δθμιουργθκεί αυτι θ κεωρία από τθ ςφνκεςθ των απόψεων από τρείσ διαωορετικοφσ τομείσ: τθ
γενετικι, τθσ ςυςτθματικι και τθν παλαιοντολογία. Γι’ αυτό και λζγεται ςυνκετικι κεωρία για να τθν
διακρίνουμε από τθν απλι νζο-δαρβινικι κεωρία που είχε προτείνει ο Αυςτριακόσ Weissmann κατά
τθν περίοδο ΤΟΥ 1880. (Θ πρωτόγονθ νζο-δαρβινικι κεωρία διαωζρει από τον αρχικό δαρβινιςμό
μόνο από τθν απόρριψθ του δυνατοφ τθσ μετάδοςθσ με κλθρονομικότθτα των επίκτθτων χαρακτθριςτικϊν.)
Θ νζο-δαρβινικι κεωρία ζχει γεννθκεί κατά τισ δεκαετίεσ 1930- 1960 από τθν ςυνάντθςθ
των τριϊν αυτϊν επιςτθμϊν: γενετικισ, ςυςτθματικισ και παλαιοντολογίασ. Αυτι θ ςυνάντθςθ ζγινε
όπωσ το εξιγθςε o Ernst Mayr ςτο βιβλίο του H Εξελικτική φνθεςη (ΤΘΕ EVOLUTIONARY SYNTHESIS)
γιατί οι τρείσ επιςτιμεσ υιοκζτθςαν τον «πλθκυςμιακό» τρόπο ςκζψθσ. Σ’ αυτόν τον τρόπο ςκζψθσ
βλζπουμε τα ανκρϊπινα όντα όχι ςαν άτομα αλλά ςαν μζλθ ενόσ πλθκυςμοφ. Θ κεμελίωςθ τθσ
ςυνκετικισ κεωρίασ ιταν τρία διαδοχικά βιβλία και ζνα ςυνζδριο· Το πρϊτο βιβλίο είναι του Αμερικανοφ γενετιςτι Θεοδόςιου Ντομπηάνςκυ που εξζκετε τον ςυγκεραςμό τθσ γενετικισ ςτθ κεωρία
τθσ εξζλιξθσ με τθν ωυςικι επιλογι(GENETICS AND THE ORIGIN OF Species). Οι γενετιςτζσ εγκατζλειψαν
τον αντι-δαρβινικό μεταλλακτιςμό. Οι γενετιςτζσ τν αρχϊν του 20οφ αιϊνα όπωσ ο Μόργκαν πίςτευαν ότι θ αλλαγι από το ζνα είδοσ ςτο άλλο οωείλεται ςε πθδιματα ι μεταλλάξεισ και όχι βακμιαία κάτω από τθν επίδραςθ τθσ ωυςικισ επιλογισ. Το βιβλίο του Ντομπηάνςκυ ςτθρίηεται ςτθν
ομοωωνία που ζωκαςαν ςτθν δεκαετία του τριάντα γενετιςτζσ, κατά τθν οποία οι γενετικζσ αλλαγζσ
που ζχουν ςθμαςία ςτθν εξζλιξθ είναι πολφ μικρζσ και κλθρονομοφνται ςφμωωνα με τουσ νόμουσ
του Μζντελ· Αυτζσ οι μικρζσ αλλαγζσ δεν είναι παρά οι διάωορεσ ποικιλίεσ που ζχει να δεδομζνο
γονίδιο πχ ςτθν δροςόωιλα ζνα γονίδιο που ονομάηεται W κακορίηει το κανονικό κόκκινο χρϊμα του
ματιοφ. Αυτό το γονίδιο παρουςιάηει διάωορεσ ποικιλίεσ (αλλθλόμορωα) που δίνει χρϊμα άςπρο.
Σ’ αυτζσ τισ ποικιλίεσ ζχουμε διάωορεσ μεταλλάξεισ του W γονιδίου (ο όροσ μετάλλαξθ ζχει
αλλάηει από τθν ζννοια που είχε δϊςει ο De Vries: μασ λζγει τϊρα για μια μικρι αλλαγι ενόσ γονιδίου
και όχι τθν δραςτικι αλλαγι των χαρακτθριςτικϊν ενόσ οργανιςμοφ.)
Οι ςυλλογιςμοί για τθν εξζλιξθ με ωυςικι επιλογι είναι οι εξισ μζςα ςε ζνα πλθκυςμό τα άτομα
μπορεί να ζχουν είτε το ζνα είτε το άλλο από τα αλλθλόμορωα και κατά ςυνζπεια να παρουςιάηουν
τθν μια ι τθν άλλθ εμωάνιςθ (ωαινότυπο) που κακορίηεται από τα αλλθλόμορωα γονίδια. Μερικζσ δομζσ
δίνουν καλφτερθ προςαρμογι ςτα άτομα: αυτά ηουν πιο πολφ και αναπαράγονται περιςςότερο από
τουσ ςυναγωνιςτζσ τουσ και ςτθν επόμενθ γενεά τα αλλθλόμορωα που ιταν υπεφκυνα για τισ καλφτερεσ δομζσ είναι πιο ςυχνά μζςα ςτον πλθκυςμό.
Εάν ςυνεχιςτεί θ διεργαςία αυτι τα αλλθλόμορωα αυτά γίνονται θ πλειοψθωία ςτον πλθκυςμό και κα
τείνουν να γίνουν τα μοναδικά γονίδια. Εάν αυτι θ αντικατάςταςθ των αλλθλόμορωων από αλλθλόμορωα πιο προςαρμοςμζνα επιδράςει ςε πολλά γονίδια, τότε ο πλθκυςμόσ κα καταλιξει να ζχει ζνα
γονότυπο πολφ διαωορετικό απ’ τον αρχικό πλθκυςμό: κα ζχουμε ζνα νζο είδοσ.
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Θ. Ντομπηάνςκυ ανακοίνωςε ςτο βιβλίο Γενετική και η προζλευςη των ειδών (Genetics and the

Origin of Species) τα αποτελζςματα των πειραμάτων πάνω ςε πλθκυςμοφσ δροςόωιλασ όπου αποδείχτθκε το ωαινόμενο τθσ επζκταςθσ των αλλθλόμορωων των πιο προςαρμοςμζνων (εικόνα 2). Επί πλζον
χρθςιμοποίθςε τουσ υπολογιςμοφσ που ζγιναν ανάμεςα ςτα 1920 -1930 από τουσ μακθματικοφσ όπωσ

Εικόνα 3 Ο Ernst Mayr πρότεινε ζνα μοντζλο «γεωγραφικισ γζνεςθσ ειδϊν» για να εξθγιςει πωσ γεννιοφνται τα είδθ ςτθ φφςθ. Το μοντζλο του ςτθρίηεται ςτθν παρατιρθςθ ότι οι πλθκυςμοί που αποτελοφνται από το ίδιο είδοσ μποροφν να διαφζρουν πολφ ςτα χαρακτθριςτικά τουσ κυρίωσ όταν
ηουν ςε περιοχζσ που είναι χωριςμζνεσ με ςυμβάντα γεωγραφικά (κάλαςςα, βουνά…). Τα νθςιά αντιπροςωπεφουν μια περίπτωςθ πολφ ευνοϊκι για
ζνα είδοσ να δϊςει υπό-είδθ ι «γεωγραφικζσ φυλζσ». Αυτό είναι το παράδειγμα του εξωτικοφ πουλιοφ

drongo dicrurus hottentotus , που κατοι-

κοφν ςτο αρχιπζλαγοσ που μελετικθκε από τον E. Mayr το 1948. Βλζπουμε εδϊ αντιπροςϊπουσ από τισ ουρζσ εννζα υπό-ειδϊν που ςυναντιοφνται
ςτουσ πλθκυςμοφσ που ζχουν διαχωριςτεί γεωγραφικά: οι αρ. 4 και αρ. 6 είναι τυπικοί του είδουσ ςτο κζντρο τθσ περιοχισ τθσ διανομισ. Πμωσ μερικοί φυςιοδίφεσ ζχουν τθ ροπι να κατατάξουν μερικοφσ πλθκυςμοφσ όχι ωσ υπό-είδθ του Dicrurus hottentotus αλλά διαφορετικά είδθ. Αυτοί
τονίηουν ότι τα υπό-είδθ ζχουν χαρακτθριςτικά πολφ διαφορετικά. Ζτςι το πρϊτο ςτάδιο για ζνα νζο είδοσ κα είναι θ απόκλιςθ των χαρακτθριςτικϊν
ενόσ πλθκυςμοφ ςε ςχζςθ με το αρχικό είδοσ., ζνα φαινόμενο που ενιςχφεται όταν ο πλθκυςμόσ είναι γεωγραφικά απομονωμζνοσ (EVOLUTION IN
THE FAMILY DICRURIDAE (BIRDS)ERNST MAYR AND CHARLES VAURIE The American Museum of Natural History, New York 24, New York Received April
15, 1948)

5

6

τον Βρετανό Fisher και τον Αμερικανό S. Wright και
7

8

το Βρετανό Haldane , και τον ϊςο Τςετβερίκοω .
Σφμωωνα με αυτοφσ τουσ υπολογιςμοφσ ζνα μικρό
ζςτω πλεονζκτθμα που δίνεται από ζνα αλλθλόμορωο κα το οδθγιςει αναγκαςτικά να κριαμβζψει πάνω ςτα ανταγωνιςτικά αλλθλόμορωα και κα
γίνει το πιο ςυχνό ςτον πλθκυςμό μζχρισ ότου να
γίνει θ πλειοψθωία. Ο Ντομπηάνςκυ επικαλζςκθκε
και τα δεδομζνα που είχαν πετφχει οι πρϊτοι γενετιςτζσ των πλθκυςμϊν που ανζλυςαν τουσ ωυςικοφσ πλθκυςμοφσ) ανάμεςα ςτα 1910-1930. Αυτοί ζδειξαν ότι οι ίδιεσ αρχζσ που παρατθροφνται
ςτο εργαςτιριο ςε γενετικζσ ποικιλίεσ μικρζσ, και
επιλογι απο τισ ςυνκικεσ του περιβάλλοντοσ) είναι υπαρκτζσ και ςτθν ωφςθ. Αυτό οδιγθςε ςτο
να δεχτοφμε αξιωματικά ότι οι ποικιλίεσ που
παρατθροφμε ςτισ γεωγραωικζσ υποδιαιρζςεισ των
ειδϊν (γεωγραωικζσ ωυλζσ) μποροφνε να εξθγθκοφνε από τθν αλλαγι τθσ ςυχνότθτασ των γονιδίων μζςα ςτον πλθκυςμό. Αλλιϊσ για τουσ γενετιςτζσ θ εξζλιξθ μποροφςε να κατανοθκεί ςαν
«προοδευτικι

μεταβολι τθν γενετικι ςφνκεςθ των

πλθκυςμϊν11

ι πιο απλά ςαν αλλαγι των ςυχνο-

τιτων των γονιδίων ς’ζνα πλθκυςμό.
Η ΑΧΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ
Το βιβλίο Γενετική και η Προζλευςη των Ειδών είχε ζνα
πάρα πολφ μεγάλο αντίκτυπο ςτουσ βιολόγουσ όλων
των κλάδων, γιατί ζδινε όλα τα νζα τθσ βιολογίασ που
Εικόνα 4 Ράνω ς’ αυτι τθ γενεαλογικι γραμμι των ιπποειδϊν , που είναι πρόγονοι του ίππου (Equus), βρικε ο G.G. Simpson ότι τα αξιϊματα του νεοδαρβινιςμοφ είναι ςωςτά. Αυτι θ γραμμι ζδωςε ζνδειξθ ότι είναι μια κατευκυνόμενθ εξζλιξθ: από το Hyracotherium μζχρι τον Equus ο αρικμόσ των δακτφλων
ςτισ πατοφςεσ ελαττϊνονται ςυνεχϊσ: από τζςςερα δάχτυλα ςτο Hyracotherium μζχρι το μοναδικό δάχτυλο του Equus. Κατά τον ίδιο τρόπο το ςχζδιο των
δοντιϊν ςυνεχϊσ γίνεται πιο περίπλοκο και θ οδοντικι ςτεφάνθ υψϊνεται. Για τον Simpson θ τάςθ τθσ γραμμισ των Ιπποειδϊν που επιλζγονται από τθ
φυςικι επιλογι είναι προσ τθν ίδια κατεφκυνςθ: οι πρόγονοι των Ιπποειδϊν πζραςαν από ζνα δαςικό περιβάλλον ςε ζνα περιβάλλον ςτζπασ. Αυτό ζχει ωσ
ςυνζπεια το πζραςμα από μια διατροφικι περιοχι με φφλλα δζντρων ςε μια περιοχι με βάςθ τουσ κάμνουσ, και ζτςι από το να βρίςκονται ςε μια κλειςτι
περιοχι (δάςοσ) ςε μια ανοιχτι περιοχι ανοιχτι τθσ ςτζπασ. Γι’ αυτό οι διαδοχικζσ μετατροπζσ των δοντιϊν και των δακτφλων τθσ πατοφςασ (κατά τον
G.G.Simpson)

είχαν αποκτθκεί ςτα τελευταία 20 χρόνια, ςε μια γλϊςςα προςιτι ς’ όλουσ τουσ βιολόγουσ (να υπενκυμίςουμε
5

R.A. Fisher The Genetic Theory and Natural Selection. Oxford University Press, 1930.

6

S. Wright Genetics, `6, 97, 1931

7

J.B.S. Haldane The causes of evolution, Longmans Green

8

S.S. Chetverikov, Zhurnal eksperimental noi biologii, A2, 2 1926 αγγλικι μετάωραςθ ςτο Proceedings of the

American philosophical society, 105, 167, 1961

1932

ότι ο Ντομπηάνςκυ είχε αποκτιςει τθν μόρωωςθ του ςαν ωυςιοδίωθσ ςτθ ωςία) Άλλα ζργα εμωανίςτθκαν λίγο
αργότερα (1930-1932) πάνω ςτθν γενετικι των πλθκυςμϊν και ςτθν εξζλιξθ

5,7

. Πμωσ ιταν τα ζργα των μακθ-

ματικϊν (Fishe και Wright) από το ζργο του Ντομπηάνςκυ και ζτςι δεν είχαν πολφ αντίκτυπο γιατί είχαν μακθματικό προςανατολιςμό και δεν ιταν ανοιχτά για τον πραγματικό κόςμο όπωσ αυτόν που αντιλαμβάνονται
οι ωυςιοδίωεσ ι γενικά οι βιολόγοι. Εξ άλλου το βιβλίο του Ντομπηάνςκυ ζδειχνε ότι θ εξζλιξθ μποροφςε να μελετθκεί εργαςτθριακά και ότι θ εξζλιξθ είναι κάτι που μποροφςε να μετρθκεί (αν δεχτοφμε ότι θ εξζλιξθ δεν είναι τίποτε άλλο παρά θ αλλαγι τθσ ςυχνότθτασ των διαωόρων γονιδίων)
Σο 1942 εμωανίςτθκε το δεφτερο ςπουδαίο βιβλίο του Ernst Mayer: υςτηματική και η προζλευςη
των Ειδών (Systematics and the origin of Species). Αυτόσ ιταν ωυςιοδίωθσ Γερμανικισ καταγωγισ εγκαταςτθμζνοσ ςτισ ΘΡΑ από το 1930 και ςυγκζντρωςε και αυτόσ ςτο βιβλίο του τα αποτελζςματα
των διαωόρων ωυςιοδιωϊν των τελευταίων δεκαετιϊν.
Τρεισ ςθμαντικζσ ζννοιεσ βγαίνουνε: θ βιολογικι ζννοια του είδουσ, θ γεωγραωικι ποικιλία και θ αλλοπατρικι παραγωγι των ειδϊν. Αυτζσ οι ζννοιεσ επζτρεπαν να καταλάβουμε πωσ πραγματοποιείται
με αλθκοωάνεια ο ςχθματιςμόσ νζων ειδϊν τθ ωφςθ. Θ βιολογικι ζννοια του είδουσ μασ λζγει ότι
είδοσ είναι ζνα ςφνολο ωυςικϊν πλθκυςμϊν που ςχθματίηουν μια αναπαραγωγικι κοινότθτα μοναδικι, και αναπαραγωγικά απομονωμζνθ από άλλεσ όμοιεσ κοινότθτεσ.
Θ γεωγραωικι ποικιλία του είδουσ μασ ωζρνει ςτον νου το γεγονόσ ότι τα είδθ είναι κατανεμθμζνα ςε περιοχζσ που καμιά ωορά είναι πολφ απομακρυςμζνεσ θ μια από τθν άλλθ, ζτςι ϊςτε οι ςυνκικεσ του περιβάλλοντοσ να μθν είναι όμοιεσ για όλουσ τουσ πλθκυςμοφσ που είναι μζρθ ενόσ είδουσ. Από αυτό βγαίνει ότι οι απομακρυςμζνοι πλθκυςμοί παρουςιάηουν χαρακτθριςτικά προςαρμοςμζνα διαωορετικά (πχ το μζγεκοσ των ηϊων του ίδιου είδουσ είναι πιο μεγάλο ςτισ ψυχρζσ χϊρεσ ενϊ είναι πιο μικρό ςτισ πιο κερμζσ χϊρεσ, αυτό ςε αναωορά με τθν κερμορφκμιςθ του γίνεται
τουλάχιςτο ςτα κερμόαιμα ηϊα) Οι απομακρυςμζνοι πλθκυςμοί μπορεί να κάνουν γεωγραωικζσ
ωυλζσ μζςα ςτο ίδιο είδοσ. Κακϊσ οι πλθκυςμοί απομονϊνονται γεωγραωικά από τθν κφρια περιοχι τθσ κατανομισ ενόσ πλθκυςμοφ (όπωσ πχ ςε ζνα νθςί) ςτα βιολογικά τουσ χαρακτθριςτικά μποροφν να διαωζρουν πολφ από αυτά τθσ κφριασ περιοχισ. Σε πολλζσ περιπτϊςεισ επακολουκεί ότι τα
άτομα μου βγαίνουν από δφο τφπουσ πλθκυςμϊν δεν μποροφν πια να διαςταυρωκοφν και να δϊςουν γόνιμουσ απογόνουσ. ζτςι ο απομονωμζνοσ πλθκυςμόσ ζχει γίνει μια αυτόνομθ κοινότθτα δθλ
ζνα νζο είδοσ. Αυτι είναι θ κεωρία τθσ αλλοπατρικισ γζνεςθσ των ειδϊν, κατά τθν οποία ο ςχθματιςμόσ νζων ειδϊν είναι το υποπροϊόν τθσ βακμιαίασ προςαρμογισ τω πλθκυςμϊν ςε διαωορετικά
περιβάλλοντα. Σ’ αυτό το βιβλίο ο Ernst Meyer δεχόταν τισ εξθγιςεισ που πρότεινε ο Ντομπηάνςκυ
ςφμωωνα με τισ οποίεσ οι αλλαγζσ προζρχονται από αλλαγι ςτθν γενετικι ςφνκεςθ των πλθκυςμϊν (θ ωυςικι επιλογι κρατά τα αλλθλόμορωα τα πιο καλά προςαρμοςμζνα ςτισ ςυνκικεσ του
περιβάλλοντοσ και εξαωανίηει άλλα) Η υςτηματική και Γζνεςη Σων Ειδών ςθμείωνε τθν αλλαγι των
ωυςιοδιωϊν από δαρβινιςτζσ ςε νζο-δαρβινιςτζσ με τθν εγκατάλειψθ τθσ Λαμαρκιανισ ιδζασ που
δεχόντουςαν μζχρι τότε όπωσ ο ίδιοσ ο Δαρβίνοσ (δθλ τθν κλθρονομικότθτα των αλλαγϊν που προκαλεί το περιβάλλον. ο τρίτο βιβλίο οωείλεται ςε ζνα παλαιοντολόγο ςτον George Simpson: Σempο
And Mode In Evolution(1944) (Ρυθμόσ και τρόποσ τησ εξζλιξησ) Αυτό το βιβλίο ςθμείωνε τθν ςυνζνωςθ τθσ παλαιοντολογίασ με τθν
γενετικι των πλθκυςμϊν. Ο G.Simpson προςπάκθςε να δοκιμάςει τθν ιδζα του Ντομπηάνςκυ ςφμωωνα με τθν οποία θ εξζλιξθ ςυνίςταται ςτθν βακμιαία
ςυςςϊρευςθ αλλαγϊν ,ςτον τομζα τθσ Ραλαιοντολογίασ. πχ ςτθν ωυλογενία των Ιπποειδϊν
(προγόνων του ίππου) για τα οποία είχε πολλά δεδομζνα από τα απολικϊματα, ο G.Simpson βρικε τισ
ακόλουκεσ παρατθριςεισ. Σ’ ζνα αρχαίο είδοσ των που ηοφςε ςτθν Ολιγόκαινο τον Μειόιππο (εικονα 4)
βρίςκουμε ςε οριςμζνα δόντια οριςμζνων ατόμων μια μικροςκοπικι προεξοχι ατό ςμάλτο, που ο

G.Simpson μια μικρι αγκφλθ ςτο ςχζδιο τθσ επιωάνειεσ των δοντιϊν που ο G. Simplson το ερμθνεφει
ςαν τθν εμωάνιςθ μιασ μικρισ αλλαγισ (δθλ. μετάλλαξησ ) αναωορικά με τον κανονικό τφπο του οδοντικοφ ςχεδίου,
ςτον οποίο δεν
υπάρχει αυτό το
μικρό εξόγκωμα
ςτουσ πιο πολλοφσ αντιπροςϊπουσ του είδουσ Μειόιπποσ.
Στο τζλοσ τθσ Ολιγοκαίνου, βρίςκουμε είδθ
προγονικά των
Ιπποειδϊν που παρουςιάηουν ςυχνά αυτό το μικρό εξόγκωμα ενϊ ςε άλλα ςυχνά λείπει. Στθν ακόλουκθ γεωλογικι εποχι τθν μειόκαινο δφο γζνθ διακριτά αναγνωρίηονται: το ζνα το Ανχιθήριο περιλαμβάνει είδθ που αυτι τθν ωορά ζχει διαπιςτωκεί ότι ςτεροφνται αυτό το μικρό εξόγκωμα, και το
άλλο ο Παράιπποσ περιλαμβάνει είδθ. που ςτακερά ζχουν αυτό το μικρό εξόγκωμα. Ζτςι ζχουμε τθν
απόδειξθ ςτθν παλαιοντολογία. ότι θ εξζλιξθ προχωρά ςφμωωνα με τθν γενετικι των πλθκυςμϊν με
τθν εμωάνιςθ μιασ ποικιλίασ, που κυριεφει λίγο-λίγο οριςμζνουσ πλθκυςμοφσ και οδθγεί ςε διαωοροποίθςθ των ειδϊν ςε νζα είδθ που προζρχονται από ζνα προγονικό είδοσ.
Ο C G.Simpson βρικε νζεσ μεκόδουσ για τθν ποςοτικι ανάλυςθ των παλαιοντολογικϊν δεδομζνων (όπωσ πχ τθ μζτρθςθ τθσ επίδραςθ τθσ εξζλιξθσ ςτισ γενεζσ, για να κακορίςει εάν ναι ι όχι οι ρυκμοί τθσ
εξζλιξθσ που παρατθροφνται ςτα απολικϊματα είναι ςυμβιβάςιμοι με το μοντζλο που προτάκθκε
από τθ γενετικι των πλθκυςμϊν. Καταλιγει ςτο ςυμπζραςμα ότι "θ ιςτορία τθσ ηωισ που αποκαλφπτεται από τα απολικϊματα που ζχουμε ανακαλφψει μζχρι ςιμερα είναι ςυμβιβάςιμθ με μια εξελικτικι διεργαςία από μεταλλάξεισ και με επιλογι, αλλιϊσ μποροφμε να τθν ποφμε μια διεργαςία που
ςτθρίηεται ςτθν προςαρμογι πλθκυςμϊν από τθν ωυςικι επιλογι". Με βάςθ τα απολικϊματα ςυμπζρανε ότι θ εξζλιξθ γίνεται με ζνα βακμιαίο τρόπο και ςφμωωνα με τα αξιϊματα του Δαρβίνου. Ζτςι ζχουμε τθν προςχϊρθςθ τθσ Ραλαιοντολογίασ ςτον νζο-Δαρβινιςμό. Αυτό ιταν πολφ εντυπωςιακό γιατί
οι παλαιοντολόγοι ιταν μζχρι τότε ςχεδόν αντιδαρβινιςτζσ. Ρολλοί πίςτευαν ςτθν κλθρονομικότθτα
των αλλαγϊν που ωζρνει το περιβάλλον, και άλλοι βλζπανε μζςα ςτθν ςυνεχι τελειοποίθςθ των διαδοχικϊν γενεϊν μια εξζλιξθ που ζχει ζνα οριςμζνο ςκοπό (ορκογζνεςθ) Ο Simpson απάντθςε ότι "θ
κατεφκυνςθ των γενεϊν δεν προζρχεται από μια εςωτερικι τάςθ για τελειοποίθςθ αλλά ςτο ότι πρζπει
να διατθρθκεί θ ωυςικι επιλογι ςτθν ίδια διεφκυνςθ" πχ θ βακμιαία ελάττωςθ των δαχτφλων ςτο
γζνοσ των αντιςτοιχεί ςτθν αυξανόμενθ προςαρμογι των ιπποειδϊν ςτο γριγορο τρζξιμο για να διαωεφγουν από τουσ διϊκτεσ τουσ ςτθν ςτζπα. Για τον G. Simpson δεν ζχουμε ορκογζνεςθ αλλά ορκοεπιλογι
Στο ςυνζδριο του Ρρίνςτον το 1947 είχαμε τθν γενικι ςυμωωνία μεταξφ των διαωόρων κλάδων τθσ
βιολογίασ, και αυτό οωειλόταν ότι είχαν αςπαςκεί τθν πλθκυςμιακι άποψθ που είναι θ «μοντζρνα

ςφνκεςθ»9 όπωσ ονομάςτθκε από το Βρετανό ηωολόγο Julian H. Huxley - εγγονό του βιολόγου Thomas
Huxley του κυριότερου υποςτθρικτι του Δαρβίνου -το Ι942, και ότι είχε ςυντελεςτεί ςτθ μοντζρνα κεωρία τθσ εξζλιξθσ που είναι ςφμωωνθ με τισ ςκζψεισ του· Δαρβίνου: απλά θ γενετικι ωφςθ (μεντελικι)
των μικρϊν αλλαγϊν που τζκθκαν αξιωματικά από τον Δαρβίνο είναι τϊρα γνωςτό ότι είναι μεταλλάξεισ ςτα γονίδια: θ κλθρονομικότθτα των αποκτθμζνων παραλλαγϊν που. αποκτικθκαν κάτω από
τθν επίδραςθ του περιβάλλοντοσ ζχει οριςτικά μπει ςε αχρθςτία προσ όωελοσ των τυχαίων αλλαγϊν
ανάμεςα ςτισ οποίεσ επιλζγει θ ωυςικι επιλογι: και τα απολικϊματα επιβεβαιϊνουν ότι θ εξζλιξθ ζχει
οδθγθκεί απ’ τθν ωυςικι επιλογι.
Είχε αποωαςιςκεί ςτο ςυνζδριο του Ρρίνςτον να εκδοκεί ζνα περιοδικό με τον τίτλο «Εξζλιξθ» όπου κα
αναωερόντουςαν όλεσ οι εργαςίεσ που αωοροφν αυτό το κζμα. Κάκε ζνασ από του θγζτεσ των κλάδων
κα ζπρεπε να δϊςει πιο βακειά ζργα
Ο G. Simpsοn ζδωςε το αρχικό βιβλίο με τίτλο The Major features of evolution (Τα Κφρια Χαρακτθριςτικά Τθσ Εξζλιξθσ) (1953) O Erns Mayr ακολοφκθςε με το βιβλίο Animal Species And Evolution (Είδθ
Ηϊων και Εξζλιξθ) ( 1963)και ο Ντομπηάνςκυ με το Genetics Of Evolutionary Process (Γενετική τησ εξελικτικήσ διαδικαςίασ) ενϊ ο μακθματικόσ Sewall Wright ςυμπλιρωςε το ζργο του Evolution And The
Genetics Of Population(1968-1978) (Εξζλιξη και η Γενετική Σων Πληθυςμών) Θ ςυνκετικι κεωρία είχε
ςυμπλθρωκεί από ςυνειςωορζσ από άλλουσ κλάδουσ όπωσ τθν οικολογικι γενετικι (Ε Β Ford Ecological
Genetics -Οικολογικι Γενετικι) από τθν Βοτανικι( G L Stebbins Variation And Evolution Of The Plants
Ποικιλία και Εξζλιξη τα Φυτά 1950) από τθν κυτταρολογικι γενετικι (Μ J D White Animal Cytology
And Evolution -Ζωική Κυτταρολογία Και Εξζλιξη 1954)
ΕΝΑ ΕΝΟΧΛΗΤΙΚΟ ΔΙΛΗΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΤΩΝ ΡΛΗΘΥΣΜΩΝ
Από το 1947 δθμοςιεφτθκαν χιλιάδεσ εργαςίεσ με κζμα τθν εξζλιξθ. Ρροοδευτικά αποδείχτθκε ότι ο
όροσ «ςφνκεςθ» ιταν κάπωσ πρόωρόσ, γιατί κάκε ζνασ από τουσ κλάδουσ είχε μεγάλεσ αντιωάςεισ.
Ρρϊτα απ όλα ςτθν γενετικι παρουςιάςτθκε μια μακθματικό δυςκολία: το δίλθμμα του Haldane.
Το 1957 ο διάςθμοσ βρετανόσ γενετιςτισ J Β S. Haldane-που ιταν από τουσ πρϊτουσ που εργάςτθκαν
πάνω ςτα μακθματικά μοντζλα τθσ αλλαγισ των ςυχνοτιτων των γονιδίων-βρήκε ζνα παράδοξο10: ζςτω ζνασ πλθκυςμόσ μζςα ςτον οποίο ζνα γονίδιο Α δίνει ςτουσ ωορείσ του μια αρίςτθ προςαρμογι
ςτο περιβάλλον τουσ. Ζςτω ότι ςυμβαίνει με μια μετάλλαξθ να ζχουμε ζνα αλλθλόμορωο Α’ που δίνει
μια καλφτερθ προςαρμογι από το Α. Θ ωυςικι επιλογι κα αυξιςει τθν ςυχνότθτα του Α' και κα ελαττϊςει τθν ςυχνότθτα του Α. Αυτό κα γίνει επειδι οι ωορείσ του Α' κα ζχουν μια μεγαλφτερθ γονιμότθτα
θ μια μεγαλφτερθ μακροηωία θ μια μεγαλφτερθ ςεξουαλικι δραςτθριότθτα από τουσ ωορείσ του Α, ι
γιατί οι απόγονοι τουσ κα ζχουν μεγαλφτερθ ικανότθτα επιβίωςθσ. Πποια και να είναι θ αιτία οι ωορείσ
του Α κα τείνουν να εξαωανιςτοφν: κα τείνουν με τθν πάροδο των γενεϊν να βγουν από τον πλθκυςμό.
Αυτι θ εξάλειψθ κα ζχουν ωσ αποτζλεςμα να ζχουμε μια ελάττωςθ τθσ αποτελεςματικότθτασ του
πλθκυςμοφ. Ο Haldane υπολόγιςε ότι θ μετατροπι του ενόσ είδουσ ςε άλλο είδοσ πρζπει να γίνει με
τθν αντικατάςταςθ πάνω από 12 γονιδίων ταυτοχρόνωσ χωρίσ όμωσ θ ελάττωςθ τθσ αποτελεςματι-
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Θ μοντζρνα ςφνκεςθ είναι το αποτζλεςμα τθσ ςφγκλιςθσ τριϊν επιςτθμϊν που ςτράωθκαν προσ τθν πλθ-

κυςμιακι ςκζψθ, και όχι θ ςφνκεςθ τθσ τθσ γενετικισ και τθσ ζννοιασ τθσ ωυςικισ επιλογισ όπωσ το είχε
γράψει ο Ayala, Stebbins και Valentine ςτο Evolution W.H. Freeman , 1977 p. XIII. Ο όροσ «ςφνκεςθ» για τθ
νζο-δαρβινικι κεωρία χρθςιμοποιικθκε για πρϊτθ ωορά από τον Julian Huxley ςτο βιβλίο του Evolution: The
modern synthesis. Allen and Unwin, 1942
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κότθτασ του πλθκυςμοφ να οδθγιςει ςτθν εξαωάνιςθ του πλθκυςμοφ. Για να αποωφγουμε αυτι τθν
εξαωάνιςθ κα πρζπει θ αντικατάςταςθ να γίνεται με ζνα ρυκμζ πολφ αργό, ι ότι τα είδθ να ζχουν
μια τρομερά αυξθμζνθ γονιμότθτα ςε κάκε γενεά. Κακϊσ καμιά από αυτζσ τισ ςυνκικεσ δεν παρουςιάηεται ςτον κόςμο μασ ,θ λογικι ότι θ εξζλιξθ ςτθρίηεται ςε μια αντικατάςταςθ των γονιδίων με
γονίδια πιο προςαρμοςμζνα οδθγεί ςε κάτι που είναι αδφνατοί Μετά από αυτι τθν δθμοςίευςθ
ακολοφκθςε μία πολεμικι που κράτθςε μία δεκαετία.11
Ζνασ αρικμόσ ερευνθτϊν (Sved, Brues, κτλ) κεϊρθςαν άκυρο το δίλθμμα λζγοντασ ότι οριςμζνεσ από τισ προχποκζςεισ του δεν ζχουν βάςθ (πχ ότι θ εξάλειψθ των λιγότερο προςαρμοςμζνων δεν οδθγεί ςε ελάττωςθ τθσ δραςτικότθτασ του πλθ9υςμοφ. Άλλοι όπωσ ο Bruce Wallas ζχουν
υπολογίςει ότι θ ωυςικι επιλογι μπορεί να ζχει μια μεταβλθτι ζνταςθ, πιο δυνατι όταν ο πλθκυςμόσ είναι μεγάλοσ και μικρότερθ όταν ελαττϊνεται (και ζτςι αποωεφγουμε τον κίνδυνο τθσ εξαωάνιςθσ) Άλλοι όπωσ ο Li παρατιρθςαν ότι αν κεωριςουμε γονίδια που μασ εξαςωαλίηουν ζνα άριςτα
επίπεδο προςαρμογισ δεν είναι πολφ λογικό να ωανταςτοφμε ότι μποροφνε να αντικαταςτακοφν
από κάτι που δίνει ζνα επίπεδο πιο άριςτο ςτθν επιλογι! Φαίνεται ότι τα μακθματικά μοντζλα τθσ
επιλογισ δεν ζχουν πολφ καλι αντιςτοιχία με τθν πραγματικότθτα. Πμωσ ςτον πραγματικό κόςμο
είναι δυνατό να δοφμε τθν αντικατάςταςθ μιασ γενετικισ ςφνκεςθσ από μια άλλθ. Πχι μόνο τα πειράματα του Ντομπηάνςκυ και άλλων το ζχουν δείξει, αλλά και ςτισ βιομθχανικζσ περιοχζσ τθσ Μ.
Βρετανίασ ζχουμε δει ςε πενιντα χρόνια τθν αντικατάςταςθ μιασ πεταλοφδασ άςπρθσ από μια
ςκουρόχρωμθ. Αυτό γιατί αυτι θ πεταλοφδα είχε τθν ςυνικεια να κάκεται ςτα κλαδιά. Τα κλαδιά
ζχουν μαυρίςει από τθν ςτάχτθ των εργοςταςίων και ζτςι οι άςπρεσ γίνονται εφκολα κφματα των
αρπαχτικϊν πουλιϊν, ενϊ οι ςκουρόχρωμεσ ςυγχζονται με το χρϊμα του κορμοφ και ζτςι διαωεφγουν από τουσ κυνθγοφσ. Αυτό είναι ζνα παράδειγμα ωυςικισ επιλογισ ςτον κόςμο που οδιγθςε
ςτθν προςαρμογι ενόσ πλθκυςμοφ και όχι ςτθν εμωάνιςθ ενόσ νζου είδουσ.
Άλλοι ερευνθτζσ και ιδιαίτερα ο Ιάπωνασ Κιμοφρα κεϊρθςαν ότι ζνασ τρόποσ πολφ απλόσ
για να λφςουν το δίλθμμα (Ι963) του Haldane, ιταν να δεχτοφν ότι όχι περιςςότερα από δϊδεκα
γονίδια εμπλζκονται από τθν ωυςικι επιλογι ·κατά το μεταςχθματιςμό ενόσ είδουσ ςε άλλο12. Πςον
αωορά τα χιλιάδεσ άλλα γονίδια που τα ςυνεπάγεται αυτόσ ο μεταςχθματιςμόσ δεχόμαςτε ότι θ
αντικατάςταςθ τουσ οωείλεται ςτθν τφχθ. Αυτό προχποκζτει ότι οι «Ρροςαρμοςτικότθτεσ» που δίνονται από τα αλλθλόμορωα δεν διαωζρουν πολφ θ μια από τθν άλλθ. Λζμε ότι θ μεγάλθ πλειοψθωία των αλλθλόμορωων είναι ουδζτερθ ωσ προσ τθν επιλογι. Αυτό είναι το ξεκίνθμα τθσ μθ Δαρβινικισ κεωρίασ που λζγεται Ουδζτερθ κεωρία τθσ εξζλιξθσ (π.χ. La Recherche no54, ςελ. 230, Μάιοσ
1975). Μποροφμε να ποφμε εν παρόδω ότι ο Θ. Ντομπηάνςκυ λίγο πριν απ τον κάνατο του ζλεγε ότι
θ λφςθ ςτο δίλθμμα που ζκεςε ο Haldane από την ουδζτερη κεωρία είναι, υπζρ αυτισ τθσ κεωρίασ13.
Εν πάςει περιπτϊςει το δίλθμμα είχε ςαν αποτζλςμα να κζςει ςε αμωιβολία τθν αξία των
μακθματικϊν μοντζλων τθσ γενετικισ των πλθκυςμϊν και την ίδια τθν ζννοια τθσ επιβίωςθσ του πιο
καταλλιλου"
ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΕΤΕΟΓΕΝΕΙΑ ΤΩΝ ΡΛΥΘΥΣΜΩΝ: ΜΙΑ ΕΝΤΥΡΩΣΙΑΚΗ ΑΝΑΚΑΛΥΨΗ
Τον ίδιο χρόνο που γινόταν αυτι θ πολεμικι θ γενετικι ςυνάντθςε μια άλλθ δυςκολία. Οι ζρευνεσ
του Ντομπηάνςκυ ςτθν δεκαετία του πενιντα ζδειξαν ότι οι ωυςικοί πλθκυςμοί δεν είναι κακόλου
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W,H. Freeman,

ωυςικά ομογενείσ γενετικά αντίκετα ατό αυτά που είχαν υποτεκεί αξιωματικά ςτθν κλαςςικά
γενετικι των πλθκυςμϊν κατα τθν δεκαετία του τριάντα από τουσ Fisher, Haldane και Right. Γιά
αυτοφσ τουσ μακθματικοφσ θ ωυςικι επιλογι τείνει να προςαρμόςει κατά "άριςτο" τρόπο τα άτομα
ςτισ ςυνκικεσ του περιβάλλοντοσ των και αυτό το άριςτο δεν μπορεί να το ωκάςουμε παρά μόνο
όταν τα γονίδια είναι ομόηυγα γιά όλα τα ηεφγθ που aποτελουν τον γονότυπο του ατόμου.
Τα ηϊα και τα ωυτά είναι πιο ςυχνά διπλοειδι δθλ. ζχουν ςτα κφτταρα τουσ δυο μερίδεσ
χρωμοςωμάτων δθλ κάκε χρωματόςωμα ζχει το δίδυμο του. Κάκε γονίδιο ζχει δυο αντίτυπα (ζνα
ςε κάκε χρωματόςωμα του ηεφγουσ) ςε ζνα άτομο. Αυτά τα αντίτυπα μπορεί να είναι όμοια (το ίδιο
αλλθλόμορωο εμωανίηεται ςε κάκε χρωματόςωμα του ηεφγουσ) οπότε λζμε αυτό το άτομο ομόηυγο
για αυτό το γονίδιο. Αν τα δφο αντίτυπα του γονίδιου να είναι διαωορετικά (υπάρχει διαωορετικό
αλλθλόμορωο ςε κάκε χρωματόςωμα του ηεφγουσ) το άτομο λζγεται ετερόηυγο για το υπ’ όψιν
γονίδιο. Για τουσ μακθματικοφσ πρζπει θ πλειοψθωία των πλθκυςμϊν να είναι από άτομα ομόηυγα
"πιο προςαρμοςμζνα" (γιατί αυτά κα ζχουν εξαωανίςει τα ανταγωνιςτικά αλλθλόμορωα). Πμωσ
όπωσ παρατιρθςε ο Ντομπηάνςκυ χάρισ ςτισ μεκόδουσ τθσ Μεντελικισ γενετικισ αυτό δεν
ςυνζβαινε ςτθν πραγματικότθτα. Αντίκετα οι ετεροηφγωτεσ περιπτϊςεισ ιταν οι πιο ςυχνζσ.
Μποροφμε να ποφμε ότι οι πλθκυςμοί εμωανίηονται πολφμορωοι γενετικά, δθλ. ωαίνεται να
διατθροφν μόνιμα περιςςότερα αλλθλόμορωα ενόσ γονίδιου παρά ζνα μόνο όπωσ μασ ζλεγε το
κλαςςικό μοντζλο των Haldane ι Fisher Weight. Για να εξθγιςει τθν ταυτόχρονθ διατιρθςθ πολλϊν
αλλθλομόρωων ο Ντομπηάνςκυ πρότεινε το 1955 αυτό που ονομάςτθκακεωρία τθσ ιςοροπιασ του
πολυμορωιςμου.14
Εςτω ότι ζνα γονίδιο ζχει δφο αλλθλόμορωα Α και Α1. Υπάρχουν λοιπόν δφο τφποι ρργανιςμϊν
ομοηφγοι γι’ αυτό το γονίδιο: ο ζνασ κα ζχει ςτα χρωμοςϊματα του δυο αλλθλόμορωο του Α
(γονότυποσ Α Α ) ο άλλοσ κά ζχει δφο αντίτυπα του Α1 με γονότυπο Α1Α1,και τα ετεροηφγα κα ζχουν
ζνα αντίτυπο Α και ζνα Α1 ( γονότυποσ A, Α1) ο ετερόηυγοσ γονότυποσ (Α, Α1) δίνει μια προςαρμοςτικότθτα ανϊτερθ από τουσ ομόηυγουσ γονότυπουσ με τα αλλθλόμορωα Α και Α1'κα διατθροφνται
αναγκαςτικά ταυτόχρονα μζςα ςτουσ πλθκυςμοφσ. Θ εξιγθςθ τθσ διατιρθςθσ των ετερόηυγων
βρίςκεται ςτθν ανωτερότθτα των ετερόηυγων (ι ετεροηφγοςισ) Αυτό ιταν αντίκετο ςτισ ιδζεσ των
γενετιςτϊν που ιταν πιςτοί ςτθν κλαςςικι γενετικι Ο J. Muller που πιρε το βραβείο Νόμπελ και
ιταν πρωτοπόροσ τθσ γενετικισ επζμενε μζχρι τθν δεκαετία του 1950 ότι θ ετεροηυγοτία είναι μια
απόκλιςθ (να ςθμειϊςουμε ότι ο Muller είχε ιδεϊδθ τθσ ευγονικισ: δεν είναι εκπλθκτικό για ζνα
του ζβλεπε τθν εξζλιξθ ςνα μια τάςθ για τθν καλφτερθ δυνατό γενετικι προςαρμογι και ςτθν γενετικι ομογζνεια των πλθκυςμϊν)
Θ διατιρθςθ του πολυμορωιςμοφ μπορεί να εξθγθκεί και από άλλουσ μθχανιςμοφσ όπωσ από τθν
μεταβλθτι προςαρμοςτικότθτα των αλλθλόμορωων ωσ προσ το περιβάλλον ςαν ςυνάρτθςθ με τθν
ςυχνότθτα τουσ μζςα, ςτον πλθκυςμό. Ζνα παράδειγμα ανακαλφωκθκε το 1951 από τθν γαλλίδαγενετίςτρια Κλοντίν Ρετί (Université de Paris VII) 15. Και άλλοι κεωρθτικοί τρόποι ζχουνε βρεκεί για
τθν εξιγθςθ του πωσ θ ωυςικι επιλογι μπορεί να διατθρεί ταυτόχρονα δφο αλλθλόμορωα μζςα ςε
ζνα πλθκυςμό. Ρολλά από τα μακθματικά μοντζλα που ζχουν προτακεί υποκζτουν ότι το περιβάλλον που καταλαμβάνει ζνα είδοσ (οικολογικι γωνιά) κα ζχει μια ποικιλία από υποδιαιρζςεισ Στο
μοντζλο του Λεβζν (Levene) το 1953 κάκε ζνασ από τουσ δφο τφπουσ των ομοηφγων ενόσ αλλθλόμορωου ζχει ζνα περιβάλλον ςτο οποίο είναι καλφτερα προςαρμοςμζνοσ ενϊ τα ετερόηυγα είναι
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πάντα λιγότερο καλά προςαρμοςμζνα ςτα δφο περιβάλλοντα.16 Στο μοντζλο του Λι(Ι955) το περιβάλλον ζχει τρείσ υποδιαιρζςεισ οι δφο ομόηυγοι και ο ετερόηυγοσ είναι καλφτερα προςαρμοςμζνο
ςε μια από τισ υποδιαιρζςεισ17. Άλλα μοντζλα όπωσ αυτό που πρότειναν οι Λεβζν και Μακ Άρκουρ
το 1966 δζχονται ότι κάκε ζνασ από τουσ γονότυπουσ (οι δφο ομόηυγοι και ο ετερόηυγοσ) ψάχνουν
ενεργθτικά το καλφτερο τουσ περιβάλλον ςτο οποίο είναι καλφτερα προςαρμοςμζνοι18. Βλζπουμε
ότι ςτα πιο πολλά μοντζλα το ερϊτθμα για τθν «επιβίωςθ του πιο προςαρμοςμζνου» μεταςτρζωεται: κάκε άτομο που είναι ωορζασ- ειδικϊν γενετικϊν χαρακτθριςτικϊν είναι πιο καλά προςαρμοςμζνοσ ςε ζνα περιβάλλον που του ταιριάηει!
Η ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΤΩΝ ΡΛΗΘΥΣΜΩΝ ΣΕ ΑΔΙΕΞΟΔΟ;
Το κλαςςικό μακθματικό μοντζλο τθσ γενετικισ των πλθκυςμϊν ςφμωωνα με το οποίο μόνο ζνα
αλλθλόμορωο-το πλζον προςαρμοςμζνο –μπορεί να διατθρθκεί, ζγινε πιο πολφ απαράδεχτο όταν ο
R O Lewontin μακθτισ του Ντομπηανςκυ πρόςκεςε το 1966 τισ δικζσ του μελζτεσ ςτον πολυμορωιςμό πάνω ςτα ζνδυμα: ζκανε ςυγκρίςεισ μεταξφ των πρωτεϊνϊν που δρουν ςαν ζνηυμα που τισ ζπαιρνε από άτομα του ίδιου πλθκυςμοφ ή από διαωορετικοφσ πλθκυςμοφσ. Αυτζσ οι ςυγκρίςεισ
αποκάλυψαν αμζςωσ ποια είναι τα διάωορα αλλθλόμορωα που ζχουν τα άτομα ςε κάκε ζναν από
τουσ πλθκυςμοφσ του είδουσ (εικόνα 5). Με αυτό τθ μζκοδο ο Λεβόντιν και o J.L. Hubby βρικαν ότι
ςε διαωορετικοφσ ωυςικοφσ πλθκυςμοφσ τθσ μφγασ Δροςόωιλασ ρseudo obscuraα. το ποςοςτό των
γονιδίων που βρίςκονται ςε ετερόηυγθ κατάςταςθ είναι I2%19. Σε πολυάρικμεσ μελζτεσ τζτοιου τφπου που ζκανε ο Λεβόντιν και ςτθν δεκαετία 70, μπορζςαμε να βροφμε το μζτρο τθσ ετεροηυγοτίασ

Εικόνα 5 Οι μελζτεσ που ζγιναν το 1966 από τον R.C. Lewontin ζδειξαν ότι οι φυςικοί πλθκυςμοί διατθροφςαν ταυτόχρονα πολλαπλζσ ποικιλίεσ ενόσ γονιδίου
αντίκετα με αυτό που ικελε το κλαςικό μοντζλο τθσ γενετικισ των πλθκυςμϊν. Αυτι θ μελζτθ ςυνίςτατο ςτο να μελετθκοφν ςε διάφορα άτομα ενόσ πλθκυςμοφ
οι διάφορεσ μορφζσ τθσ ίδιασ πρωτεΐνθσ που ςυντίκεται κάτω από τον ζλεγχο μιασ ποικιλίασ (αλλθλόμορφου) ενόσ δεδομζνου γονιδίου.
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και10) το ζνηυμο αντιπροςωπεφεται από δφο κθλίδεσ, ζτςι ζχει δφο μορφζσ διαφορετικζσ τθσ πρωτεΐνθσ (ο δείκτθσ 100 τοποκετείται ςτθν κατϊτερθ κθλίδα) : ο
δείκτθσ 108 ςτθν ανϊτερθ κθλίδα. Αυτζσ οι δφο μορφζσ ςυντίκενται από δφο διαφορετικζσ ποικιλίεσ (αλλθλόμορφα) του γονιδίου για τθ ςφνκεςθ τθσ φωςφογλυκομουτάςθσ. Τα άτομα 2,4 και 10 είναι λοιπόν ετερόηυγα για το γονίδιο αυτό. Τα άτομα 3,5 και 9 είναι ομόηυγα για το αλλθλομορφο 108 τθσ Pgm. Είναι λοιπόν δφςκολο να ποφμε αν μία γενετικι ςφςταςθ αντιπροςωπεφεται πιο πολφ (γιατί είναι πιο προςαρμοςμζνθ) από μια άλλθ

ςτα ςπονδυλωτά 6% ςτα αςπόνδυλα 13 % ςτα ωυτά 17 %20. Είναι μια εκπλθκτικι γενετικι ετερογζνεια. Υπολογίηεται ότι ό άνκρωποσ ζχει περίπου 50000 γονίδια δομικά (δθλ. που θ λειτουργία
τουσ είναι να κακορίηουν τθ ςφνκεςθ μιασ πρωτεΐνθσ) 3000 από αυτά τα γονίδια βρίςκονται κατά
μζςο όρο ςε κατάςταςθ ετερόηυγου. Είναι άραγε δυνατόν θ ωυςικι επιλογι να είναι ικανι να διατθρεί ταυτόχρονα όλθ αυτό τθν πολυμορωία; Ρράγματι ζνασ μθχανιςμόσ όπου θ υπεροχι τθσ ετεροηυγοτίασ υποκζτει αμζςωσ ότι θ ομοηυγία είναι μια κατϊτερθ κατάςταςθ προςαρμογισ: δθλ. οι
απόγονοι κα είναι λιγότεροι και θ αποτελεςματικότθτα του πλθκυςμοφ κα πζςει πολφ αν ζχουμε
πολλοφσ ομόηυγουσ χαρακτιρεσ. Ξαναπζωτουμε ςτο δίλθμμα Haldane ςε χειρότερθ μορωι, διότι
ζχουμε ζνα μεγάλο αρικμό γονίδιων ςε κατάςταςθ ετερόηυγθ και αυτό απαιτεί για τθν διατιρθςθ
τθσ ετζρωςθσ ζνα ακόμθ πιο μεγάλο αρικμϊν ομόηυγων που κα ςχθματίηεται ςε κάθε γενεά. Τζτοιου είδουσ ςκζψεισ οδιγθςαν τον Κιμοφρα να εγκαταλείπει τθ ωυςικι επιλογι και να διαλζξει το
1968 τθν υπόκεςθ τθσ "ουδζτερθσ” εξζλιξθσ –μθ δαρβινικισ.
Ριο πρόςωατα γφρω ςτο I97S ζχουμε ακόμθ μία περιπλοκι. Διάωοροι ερευνθτζσ ζχουνε δείξει ότι
διάωορα γονίδια δεν ζχουνε μόνο δφο εναλλακτικζσ μορωζσ αλλά πολλζσ δωδεκάδεσ: πχ το γονίδιο
που ελζγχει τον ςχθματιςμό του ενηφμου τθσ ξανκίνθσ δεςυδρογενάςθσ ζχει 23 αλλθλόμορωα ςτθν
δροςόφιλα parsimilla και 37 ςτθν Δροςόφιλα pseudo-obscura. Ζνα διάςθμο παράδειγμα γονιδίων
που ζχουν μεγάλο αρικμό αλλθλομόρωων (μζχρι 33) είναι τα γονίδια HLA γονίδια που ελζγχουν τθν
απόρριψθ των εμβολιων(οωκαλμϊν) και διάωορα αλλεργικζσ αντιδράςεισ ανακαλφωκθκε το 1953
από τον Ηαν Ντοςζ (Jean Dausset). Ρωσ θ ωυςικι επιλογι μπορεί να διατθρεί ταυτόχρονα αυτά τα
πολλαπλά αλλθλόμορωα ενόσ γονιδίου; Ο Λεβόντιν υπολόγιηε21 ότι ζνα μακθματικό μοντζλο αλθκοωανζσ είναι αυτό του Γκίλεςπι (J. Gillespie) που το επεξεργάςτθκε το 1977. Ππωσ το μοντζλο του
Λεβζν για τα δφο -αλλθλόμορωα το μοντζλο του Γκίλεςπι22 για πολλαπλά αλλθλόμορωα δζχεται ότι
αν κάκε ζνα από τα ομόηυγα (από μια ςειρά πολλαπλϊν αλλθλομόρωων) βρίςκεται ςε ζνα κατάλλθλο περιβάλλον αυτό κα οδθγιςει ςτθν διατιρθςθ των διαωόρων πολλαπλϊν αλλθλομόρωων με
διαωορετικζσ ςυχνότθτεσ. Μασ μζνει να εξετάςουμε αυτό το μοντζλο κάτω υπό το πρίςμα του διλιμματοσ του Haldane Συμπεραςματικά ο υψθλόσ πολυμορωιςμόσ που ανακαλφωκθκε ςτουσ ωυςικοφσ πλθκυςμοφσ ζχει κλονίςει τα μακθματικά μοντζλα τθσ γενετικισ και ζχει αδυνατίςει πολφ
τθν ζννοια τθσ επιβίωςθσ του πιο προςαρμοςμζνου.
Θ γενετικι με τον πειραματικό τθσ χαρακτιρα και κυρίωσ με το μακθματικό οπλοςτάςιο είχε τθν
μερίδα του λζοντοσ ςτθν «μοντζρνα ςφνκεςθ». Πταν πολλοί ςκζωτονται για κεωρία τθσ εξζλιξθσ
πιςτεφουν ότι θ γενετικι των πλθκυςμϊν και κυρίωσ τα μακθματικά αυτισ τθσ γενετικισ είναι θ
ουςία. Εν τοφτοισ ο Richard C. Lewontin το 1974 δθμοςίευςε ζνα βιβλίο πολφ αξιοςθμείωτο Σhe
Genetic Basis of evolutionary change (Η Γενετική Βάςη τησ εξελικτικήσ Αλλαγήσ) για να προειδοποιιςει τουσ βιολόγουσ κατά των υπερβολικϊν αξιϊςεων ότι αυτόσ ο κλάδοσ μασ δίνει τθν αλθκινι
εξιγθςθ τθσ εξζλιξθσ των ειδϊν και κφμιςε τα αδιζξοδα που είχαν οδθγιςει τα μακθματικά. (Δεσ
πιο πάνω τισ διάωορεσ περιπτϊςεισ του Διλιμματοσ του Haldane). Επίςθσ οι ζννοιεσ κλειδιά τθσ
κεωρίασ όπωσ προςαρμογι, ςυντελεςτισ επιλογισ προςαρμοςτικότθτα δεν είναι ποςότθτεσ που
μποροφν εφκολα να μετρθκοφν. Θ μακθματικι κεωρία κινδυνεφει «να εμωανιςτεί ςαν μια άςκθςθ
τυπικισ λογικισ χωρίσ επαωι με τον πραγματικό κόςμο» γιατί παίρνει τα γονίδια χωριςτά απομονωμζνα ενϊ είναι μονάδεσ που βρίςκονται ςε αλλθλεπίδραςθ με όλο του το γονότυπο. Τελικά
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υπογράμμιςε ότι αυτι θ κεωρία μποροφςε χωρίσ αμωίβολό να περιγράψει τισ αλλαγζσ τθσ ςυχνότθτασ των γονιδίων μζςα ςτουσ πλθκυςμοφσ αλλά ότι αν αποτελοφςε εξιγθςθ τθσ γζννθςθσ των
ειδϊν. Θα δοφμε ότι αυτι θ τελευταία διαβεβαίωςθ ζχει ξανά προτακεί τελευταία από τουσ γενετιςτζσ όπωσ τον Hampton Carson που εργάηονται πάνω τθν γενετικι των ειδϊν (ςυςτθματικι)
ΝΤΕΤΕΜΙΝΙΣΜΟΣ Η ΤΥΧΗ ΣΤΗΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ
Ο δεφτεροσ τομζασ διαωωνίασ αωορά το κεωρθτικό μοντζλο για τθ γζνεςθ των ειδϊν που προζρχεται από τθν ςυςτθματικι. Ππωσ είδαμε 1942 ο Ernst Meyer είχε ορίςει ςαν το δικό του μοντζλο
το αλλοπατρικό μοντζλο όπου οι πλθκυςμοί διαχωρίηονται από τυχαία γεωγραωικά ςυμβάντα
πριν να αποκλίνουν βακμιαία ςτα χαρακτθριςτικά τουσ μζχρισ ότου να δϊςουν νζα είδθ. Ρριν το
1942 θ πλειοψθωία των βιολόγων εκτόσ από τουσ ωυςιοδίωεσ πίςτευαν όπωσ ο Δαρβίνοσ ότι θ
γζνεςθ των ειδϊν είναι ςυμπατρικι (δεσ άρκρο Thullier) δθλ. ότι τα νζα είδθ ςχθματίηονται μζςα
ςτο εςωτετιιό τθσ περιοχισ που κυκλοωορεί ζνασ πλθκυςμόσ.
Θ περιοχι αυτι ( περιοχι διαςποράσ)
είναι ο χϊροσ μζςα
ςτον οποίο όλα του
τα ςθμεία είναι δυνατό να τα ωκάςουν
τα μζλθ του πλθκυςμοφ κατά τθν
διάρκεια των μετακινιςεων τουσ (πτιςθ για τα ωτερωτά
ζντομα και τα πτθνά,
πορείεσ για τα επίγεια ηϊα, διακυμάνςεισ των ρευμάτων
Εικόνα 6 Οι μφγεσ δροςόφιλα των νθςιϊν Χαβάθ αντιπροςωπεφουν 500 είδθ από τα 1500 που υπάργια τα υδρόβια ηϊα)
χουν παγκοςμίωσ παρόλο που τα νθςιά Χαβάθ ζχουν μια ολικι επιφάνεια περίπου τθ μιςι τθσ ΟλΜία τζτοια περιοχι
λανδίασ. Αυτό οφείλεται ςτισ θφαιςτειακζσ ςυνκικεσ που ζχουν ωσ αποτζλεςμα το περιβάλλον να
πρζπει να είναι αρκόβεται ςυχνά ςε μικρό-βιοτόπουσ από τισ ροζσ τθσ λάβασ. Γι’ αυτό το είδοσ τθσ δροςόφιλασ των νθκετά μεγάλθ και κα
ςιϊν Χαβάθ είναι ζνα προνομιοφχο μοντζλο για τθ μελζτθ των γενετικϊν επαναςτάςεων. Τα είδθ που παρουςιάηει διακυαντιπροςωπεφονται είναι πάνω από αριςτερά προσ τα δεξιά: Drosophile grimshawi, D. Diaglai, D.
μάνςεισ ςτα όρια τθσ
Engyochracea, και κάτω: D. Neopicta, D. Silvestris, D. Crytoloma.
ζτςι ϊςτε διάωορεσ
οικολογικζσ γωνιζσ
κα μποροφν να παρουςιαςτοφν ςτα μζλθ ενόσ πλθκυςμοφ. Κατά ςυνζπεια ωανταηόμαςτε από τθν
εποχι του Δαρβίνου ότι τα μζλθ ενόσ πλθκυςμοφ κατζχουν τθν ίδια περιοχι και ότι μποροφν να
προςαρμοςτοφν ςε διάωορεσ οικολογικζσ γωνίεσ που ςυναντοφν και ζτςι να αποκλίνουν βακμιαία
τα χαρακτθριςτικά τουσ ϊςτε ςτο τζλοσ να μθν μποροφν να διαςταυρωκοφν και να δϊςουν γόνιμουσ απογόνουσ: ζνα νζο είδοσ ςχθματίηεται ςυμπατρικά.Θ κεωροφμενθ διεργαςία για τθν ςυμπατρικι γζνεςθ είδουσ είναι ανάλογθ με τθν αλλοπατρικι: και ςτισ δφο περιπτϊςεισ ζχουμε μια
προςαρμογι ςε οικολογικζσ ςυνκικεσ διαωορετικζσ και απόκλιςθ ςτα χαρακτθριςτικά των δφο
πλθκυςμϊν· Πμωσ θ κφρια διαωορά είναι ότι ςτθν αλλοπατρικι περίπτωςθ ο πλθκυςμόσ δίνει ζνα
νζο είδοσ τυχαία από μια αποχϊρθςθ από τον αρχικό πλθκυςμό διότι οριςμζνα άτομα κατά τφχθ

ζχουνε απομακρυνκεί από τθν μθτζρα πατρίδα και ζχουνε διαχωριςτεί από ζνα τυχαίο γεωγραωικό
ςυμβάν (ζνα βραχίονα τθσ κάλαςςασ, ζνα ποτάμι ζνα βουνό). Επειδι θ άωιξθ ςτθν απομακρυςμζνθ
περιοχι ιταν τυχαία, ζχουνε πολφ λίγθ πικανότθτα να επιςτρζωουν πίςω. Θ οικολογικι προςαρμογι του νζου πλθκυςμοφ γίνεται ζξω από κάκε πικανότθτα διαςταφρωςθσ με τον μθτρικό πλθκυςμό:
υπάρχει ςεξουαλικι απομόνωςθ εκ των πραγμάτων που οωείλεται ςε εξωτερικοφσ παράγοντεσ
(γεωγραωικά ωράγματα) και κατά κάποιο τρόπο ακζλθτουσ. Αντίκετά ςτο ςυμπατρικό μοντζλο τθσ
γζνεςθσ των ειδϊν υποκζτουμε ότι τα άτομα που ζχουν προςαρμοςτεί ςε μια ειδικι γωνιά (οικολογικι) μζςα ςτο μζςον τθσ περιοχισ διαςκορπιςμοφ μζνουν ενεργθτικά προςκολλθμζνα ς’ αυτι τθν
γωνιά και δεν διαςταυρϊνονται παρά μόνο μεταξφ τουσ, αρνοφνται ςεξουαλικοφσ ςυντρόωουσ που
μπορεί και να είναι πολυάρικμοί αλλά που δεν ανικουν ς’ αυτι τθν γωνιά (και που περιωζρονται
ςτον χϊρο ). Ζχουμε εδϊ ζνα ντετερμινιςτικό μοντζλο όπου δίνεται ντετερμινιςτικόσ ρόλοσ ςτθν
ωυςικι επιλογι που είναι κινθτιρια δφναμθ τθσ γζνεςθσ των ειδϊν: μόνο οι οικολογικοί παράγοντεσ κακορίηουν τθν διαωοροποίθςθ του νζου είδουσ. Συμπλθρωματικά τα ηϊα είναι ενεργθτικά
ςυνδεδεμζνα με τθν γωνιά τουσ και αρνοφνται ενεργθτικά τθν διαςταφρωςθ με τα μζλθ του είδουσ
που δεν βρίςκονται ςτθν δικι τουσ ωωλιά, παίρνουν κελθματικά τθ διαωοροποίθςθ που οδθγεί
ςτθν γζνεςθ ενόσ είδουσ. Το ςυμπατρικό μοντζλο ζχει χαρακτιρα τελεολογικό και λαμαρκιανικό,
γιατί ςφμωωνα μ’ αυτό «τα ηϊα αναγκάηονται με εξαναγκαςμό» να προςαρμοςτοφν ςε ζνα μζςο
όπου διαωοροποιοφνται ς’ ζνα νζο είδοσ. Ππωσ και ςτο Λαμαρκιανικό μοντζλο το ςυμπατρικό
μοντζλο δεν αωινει καμία κζςθ για τυχαία γεγονότα, ςτθ γζνεςθ του νζου είδουσ. Αυτό είναι το
βάκοσ τθσ πολεμικισ και είναι το ίδιο είδοσ τθσ αμωιςβιτθςθσ που υπάρχει ςτθν γενετικι των πλθκυςμϊν. Ακριβϊσ είναι οι κιαςϊτεσ τθσ κλαςςικισ γενετικισ των πλθκυςμϊν όπωσ ο R. A. Fisher
που ζχουνε υπεραςπιςτεί το μοντζλο τθσ ςυμπατρικισ γζνεςθσ των ειδϊν. Ρρόςωατα ςτο 1966 ο
Βρετανόσ γενετιςτισ John Mynard-Smith μακθτισ του Haldane ζχει ξανά προτείνει ζνα νζο
ςυμπατρικό μοντζλο23. Αρκεί να γυρίςουμε ςτισ κριτικζσ που ζχουν δθμοςιευτεί ςτο Animal Species
And Evolution (ι ςτθ ςυντομευμζνθ του ζκδοςθ Population Species and Evolution *Πληθυςμοί, Είδη
και Εξζλιξη]) για να βροφμε τισ κριτικζσ που διατυπϊκθκαν από τον Ernst Mayr κατά του μοντζλου
που προτάκθκε από τον Maynard Smith γιατί του τελευταίου το μοντζλο ςτθρίηεται ακριβϊσ πάνω
ςτα ίδια δεδομζνα (με εξαίρεςθ τα γενετικά δεδομζνα), όπωσ όλα τα μοντζλα που ζχουν προτακεί
ςτισ προθγοφμενεσ δεκαετίεσ. Για τον Ernst Mayr θ απόκλιςθ μζςα ςτον ςφνολο τθσ περιοχισ διαςκορπιςμοφ που οδθγεί ςτθν γζνεςθ ειδϊν δεν ζχει αποδειχτεί ςτθν πράξθ. Τα αξιϊματα του ςυμπατρικοφ μοντζλο προςκροφουν ςε διαψεφςεισ ςτθν πράξθ: θ περιοριςμζνθ εκλογι ςεξουαλικοφ
ςυντρόωου -δεν υπάρχει ςτθν πραγματικότθτα και ο ςυνθκιςμζνοσ διαςκορπιςμόσ του είδουσ ςτθν περιοχι εξαςωαλίηει τθν μόνιμθ ανάμειξθ του πλθκυςμοί. Οι αλλαγζσ που γίνονται από τθν προςαρμογι
ςτισ διάωορεσ οικολογικζσ γωνιζσ (ωωλιζσ) που είναι ςυμπατρικζσ δεν οδθγοφν ςε διαωοροποίθςθ του
είδουσ οε οικολογικζσ ποικιλίεσ (το είδοσ λζγεται τότε πολφμορωο). Πμωσ δεν οδθγοφν οε ωυλζσ γεωγραωικζσ (οι ωυλζσ μαρτυροφν τον πολυτυπιςμό του είδουσ: ο πολυτυπιςμόσ δεν πρζπει να ςυγχζεται
με τον πoλυμορωιςμό). Θ γζνεςθ των ειδϊν με ςυμπατρικι μζκοδο εν τοφτοισ ζχει παρατθρθκεί οε
παραςιτικά είδθ όπωσ ζχει αποδείξει ο αμερικανόσ ηωολόγοσ Guy Susch ςτθν δεκαετία του Ι97024.
Πμωσ ς’ αυτιν τθν περίπτωςθ δεν ζχουμε μια βακμιαία εξζλιξθ αλλά ζνα απότομο πιδθμα. Μποροφμε
να ποφμε ότι θ «γζνεςθ ειδϊν» με τθ ςυμπατρικι μζκοδο όταν ςυμβαίνει δεν υπακοφει ςτθν δαρβινικι κεωρία.
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ΒΑΘΜΙΑΙΑ ΑΛΛΑΓΗ Η ΕΡΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΓΕΝΟΤΥΡΟΥ;
Υπάρχει μια δεφτερθ πθγι αςυμωωνίασ όςον αωορά το μοντζλο τθσ γζνεςθσ ειδϊν κατα τθν αλλοπατρικι μζκοδο, αλλά αυτι τθν ωορά ανάμεςα ςτουσ εξελικτικοφσ που δζχονται αυτό το μοντζλο, Μερικοί απ’ αυτοφσ όπωσ ο Θ Ντομπηάνςκυ ι ο F. Ayala (μακθτισ του Ντομπηάνςκυ) κεωροφν ότι ο ςχθματιςμόσ των ειδϊν ς’ αυτό το μοντζλο περιλαμβάνει δυο ςτάδια 25:ςτο πρϊτο ζχουμε μια απλι απόκλιςθ ςτο γενετικό υλικό κατά τθν αλλοπατρικι αποξζνωςθ μζχρισ ότου να ωκάςουμε ςτο επίπεδο τθσ
ςτειρότθτασ ςτα υβρίδια. Το δεφτερο ςτάδιο είναι θ δθμιουργία μθχανιςμϊν ςεξουαλικισ ςυμπεριωοράσ απομόνωςθσ (με διαωορετικό τρόπο ςεξουαλικισ επίδειξθσ για προςζγγιςθ, με διαωορετικά
ςιματα, κτλ) .Σφμωωνα μ’ αυτοφσ τουσ βιολόγουσ , αυτοί οι μθχανιςμοί τίκενται όταν οι πλθκυςμοί
που είχαν απομακρυνκεί ξαναβρεκοφν κοντά. όταν οι περιοχζσ διαςκορπιςμοφ των μεγαλϊςουν. Θ ωυςικι επιλογι κακορίηει λοιπόν τθν ειδικι ςυμπεριωορά ϊςτε να αποωεφγουν οι
διαςταυρϊςεισ ανάμεςα ςτουσ δφο πλθκυςμοφσ. Τα υβρίδια που 6α δθμιουργοφνταν ζχουν
μία περιοριςμζνθ βιωςιμότθτα ςε ςχζςθ με τα "κακαρά" και κα εξαλειφόντουςαν. Ζτςι τα γεννθτικά κφτταρα κα πιγαιναν χαμζνα ςε γονιμοποιιςεισ –«χωρίσ μζλλον». και ζτςι οι γονείσ
των υβριδίων κα είχαν μια χαμθλι αναπαραγωγικι ικανότθτα. Για να αποωφγουμε αυτζσ τισ
"ενοχλιςεισ" ζχουμε τθν. ωυςικι επιλογι «που βάηει τζτοιεσ ςεξουαλικζσ ςυμπεριωορζσ ϊςτε να
απομονϊνει τελείωσ τα δφο είδθ του βρίςκονται ςε επαωι.25
Το ελάττωμα αυτοφ του μοντζλου του λζγεται μοντζλο τθσ αλλοπατρικισ κλάδο-γζνεςθσ με
ενίςχυςθ ζχουνε αποκαλυωκεί ατό τον Νοτιοαωρικανό ηωολόγο Ράτερςον26.Αυτόσ ανζλυςε όλα
τα γνωςτά παραδείγματα αυτοφ του μθχανιςμοφ και βρικε ότι κανζνα δεν υποςτιριηε το μοντζλο
αυτό. Ο Ράτερςον υπολογίηει ότι οι μθχανιςμοφ τθσ απομόνωςθσ του δθμιουργοφνται κατά τθν
αλλοπατρικι απομόνωςθ και δεν αναωζρονται ςε "ανάγκεσ" για διατιρθςθ τθσ ακεραιότθτασ τθσ
αναπαραγωγικόσ κοινότθτασ. Θ επίκλθςθ τζτοιων αναγκϊν είναι αμωιςβθτιςιμθ επιςτθμολογικά
όπωσ υπογράμμιςε ο Ράτερςον (ςτθν πραγματικότθτα ζχουνε μια οςμι τελεολογίασ)
Το κεωρθτικό μοντζλο τθσ αλλοπατρικισ κλαδογζνεςθσ βρίςκεται τελικά ςτο κζντρο μιασ άλλθσ αμωιςβιτθςθσ τον αωορά αυτι τθν ωορά τθν βακμιαία αλλαγι των πλθκυςμϊν. Ρερίπου
πριν μιά δεκαετία μερικοί εξελικτικοί βιολόγοι που εργαηόντουςαν πάνω ςτουσ μθχανιςμοφσ τθσ
ειδογζνεςθσ όπωσ οι Κάρςον και Τζμπλετον ζχουν πάρει για ςυνικεια μα βάηουν ςε αντιπαράκεςθ δφο τφπουσ αλλοπατρικισ κλαδογζνεςθσ27. Ο πρϊτοσ είναι αυτόσ γιά τον οποίο είδθ ζχουμε
αναωερκεί (βακμιαία γενετικι απόκλιςθ του πλθκυςμοφ που είναι αποχωριςμζνοσ από τθν
«μθτζρα πατρίδα») Ο δεφτεροσ είναι το μοντζλο τθσ "γενετικισ επανάςταςθσ" που αρχικά τθν
πρότεινε ο Mayr το 195428. υποκζτει μια πολφ γριγορθ και βακειά αλλαγι του γονότυπου μια
"αναδόμθςθ" του προγονικοφ γονότυπου όπωσ τθν ονόμαςε ο Ernst Mayr. Αυτι θ αναδόμθςθ
γίνεται κάτω από πολφ ειδικζσ ςυνκικεσ: ζνασ πολφ μικρόσ αρικμόσ μεταναςτϊν ωκάνει κατά τφχθ ςε μια περιοχι απομακρυςμζνθ από τθ «μθτζρα πατρίδα». Δεν ωζρουν παρά ζνα πολφ μικρό
δείγμα από τα αλλθλόμορωα που υπιρχαν ςτον μθτρικό πλθκυςμό. Αναπαριςτοφν μία τυχαία
επιλογή από αυτά τα αλλθλόμορωα. Αυτόσ ο Θυγατρικόσ πλθκυςμόσ λζγεται «Ιδρυτικόσ πλθκυςμόσ» γιατί ςε οριςμζνεσ περιπτϊςεισ οδθγεί ςτον ςχθματιςμό ενόσ νζου είδουσ. Αλλά πολφ ςυ-
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χνά χάνεται, γιατί θ νζα. περιοχι είναι εχκρικι για τουσ μετανάςτεσ, οι οποίοι ιςαν προςαρμοςμζνοι ςτισ οικολογικζσ ςυνκικεσ τθσ μθτζρασ πατρίδασ. Πμωσ ςε μερικζσ περιπτϊςεισ μερικοί
από αυτοφσ τουσ πρωτοπόρουσ καταωζρνουν να εγκαταςτακοφν. Για τοφτο πρζπει θ γενετικι
τουσ δομι να ζχει αλλάξει ωσ προσ τθν δομι του μθτρικοφ πλθκυςμοφ. Κατά τφχθ βρίςκεται ότι
μερικά αλλθλόμορωα που εμωανίηονται ςτον ιδρυτικό πλθκυςμό ανταποκρίνονται καλά ςτισ νζεσ
ςυνκικεσ του περιβάλλοντοσ, ενϊ ςτθν χϊρα προζλευςθσ ιταν ςπάνια και δεν ζδιναν παρά μια
μζτρια προςαρμογι. Άλλα αλλθλόμορωα κα χακοφν από τθν αρχι ι τυχαία και δεν κα εμωανίηονται πια. Ζτςι ο γονότυποσ των απογόνων τθσ ιδρυτικισ γενεάσ που κατόρκωςε να επιηιςει κα ζχει διορκωκεί κάτω ατό τθν επίδραςθ τθσ τφχθσ και τθσ ωυςικισ επιλογισ. Κυρίωσ ο Mayr ζκεςε
αξιωματικά ότι θ γενετικι διόρκωςθ κα ζχει τθν ζννοια μιασ ριηικισ αλλαγισ, μιασ «επανάςταςθσ»: πράγματι μόνο το γεγονόσ τθσ απομόνωςθσ ωζρνει μιά απότομθ αλλαγι ςτθν προςαρμοςτικότθτα ενόσ μεγάλου αρικμό γονίδιων. Βζβαια αυτό το γενετικό ςενάριο είναι υποκετικό και
τα γεγονότα που οδθγοφν ς’ αυτιν τθν επανάςταςθ είναι πολφ λίγο γνωςτά. Ο Ε Mayr διακιρυξε
πρόςωαταε(1978) ότι είναι «εκπλθκτικό πόςο λίγο ζχει ςυνειςωζρει θ γενετικι των πλθκυςμϊν
ςτθν κατανόθςθ τθσ γζνεςθσ των ειδϊν»29 Οι Αμερικανοί γενετιςτζσ Τζμπλετον και Κάρςον μελζτθςαν αυτι τθ γενετικι ςε πεντακόςια είδθ δροςόωιλασ που κατοικοφν τα νθςιά Χαβάθ (εικόνα
6) Αυτά τα είδθ ζχουν ςχθματιςτεί πρόςωατα γιατί αυτά τα νθςιά ζχουν θλικία πζντε εκατομμυρίων ετών από επανειλθμμζνα ιδρυτικά γεγονότα. Ο Τζμπλετον ζχει δείξει ότι ςε είδθ των μυγϊν τθσ Χαβάθσ που ιταν ςυγγενικά (Drosohila silvestris και Drosophila heteroneura) ότι είχε γίνει
μια τζτοιου είδουσ γενετική επανάςταςη όπου δεν επθρεάςτθκαν παρά μια ντουηίνα γονίδια, ςτθ
κζςθ πολλϊν χιλιάδων που κα είχαμε ςε μια βακμιαία αλλαγι30 Πμωσ είναι γονίδια που επθρεάηουν τθ μορωι και το μζγεκοσ του κεωαλιοφ, που είναι ςθμαντικοί παράγοντεσ για τθν ςεξουαλικι αναγνϊριςθ των ςυντρόωων. Εξάλλου άλλοι ςυγγραωείσ ζχουν ανακοινϊςει ότι ο βακμόσ γενετικισ απόκλιςθσ των ειδϊν τθσ Χαβάθσ που ζχουν προςωάτωσ ςχθματιςτεί ςε ςχζςθ με τουσ
προγονικοφσ πλθκυςμοφσ είναι ςχεδόν μθδζν! Μποροφμε να ποφμε ότι ς’ αυτζσ τισ μφγεσ θ γζνεςθ νζων ειδϊν παράγεται μόνο από μια γριγορθ αναδόμθςθ ενόσ μικροφ αρικμοφ γονιδίων,
που όμωσ ζχουν μεγάλθ ςθμαςία για τα κεμελιϊδθ χαρακτθριςτικά τθσ ανάπτυξθσ και τθσ ςυμπεριωοράσ. Αυτά τα αποτελζςματα κζτουν υπό αμωιςβιτθςθ τα κλαςικά μοντζλα τθσ βακμιαίασ
αλλαγισ των πλθκυςμϊν που αωοροφςαν τθ γζνεςθ νζων ειδϊν.
Tο 1975 ο Hampton L. Carson που κεωρείται βετεράνοσ τθσ ςυνκετικισ κεωρίασ δθμοςίευςε μία
διειςδυτικι μελζτθ πάνω ςτον μθχανιςμό τθσ γζνεςθσ ειδϊν31. Ρρϊτα απ' όλα παρατιρθςε ότι οι
γενετιςτζσ είχαν απαςχολθκεί πολφ με τθν προςαρμογι των ειδϊν ςτο μζςο που ηοφνε (αλλαγζσ τθσ
ςυχνότθτασ των γονιδίων) αλλά αυτό δεν ζλυςε το πρόβλθμα τθσ γενετικισ. Ππωσ λζγει ο Κάρςον οι
οργανιςμοί ζχουν δφο ςυςτιματα γενετικά αλλθλζνδετα. Το ζνα είναι ανοιχτό ευαίςκθτο ςτθν ωυςικι επιλογι και δίνει τα ωαινόμενα τθσ προςαρμογισ από τθν βακμιαία αντικατάςταςθ των αλλθλομόρωων. Το άλλο είναι κλειςτό αναίςκθτο ςτθ ωυςικι επιλογι και εξαιρετικά ςυντθρθτικό διότι
κακορίηει τα μόνιμα χαρακτθριςτικά του είδουσ ςε κζματα ανάπτυξθσ ωυςιολογίασ ι ςυμπεριωοράσ Ο Καρςον υπολογίηει ότι θ βακμιαία διεργαςία τθν αντικατάςταςθσ των αλλθλομόρωων δεν
μπορεί να επθρεάςει το κλειςτό ςφςτθμα. Αυτό δεν μπορεί να οδθγιςει ςε νζο κλειςτό ςφςτθμα
παρά μόνο με SALTATION (πιδθμα) μετά από μια ςειρά γενετικϊν γεγονότων που είναι τυχαία και
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καταςτροωικά. Αυτι θ ςειρά των γεγονότων μπορεί να γίνει χάρισ ςε μια ςειρά κφκλων δθμογραωικϊν που περιλαμβάνουν μια ςειρά: γριγορθσ εξάπλωςθσ (flush-πλθμμφρα) ςε ζνα ιδρυτικό πλθκυςμό που ωκάνει ςε μια άδεια οικολογικι γωνία και που ακολουκείται από μια δραςτικι ελάττωςθ του πλθκυςμοφ (Crash ςυντριβι). Ο J.R.Powell το 1978 ζχει κάνει ζλεγχο τθσ κεωρίασ ςτθν
drosophila pseudo obscura32 Ρζτυχε μετά από μια τζτοια ςειρά FLUSH και CRASH γενεζσ που ιταν
ςεξουαλικά απομονωμζνεσ από ζνα πλθκυςμό εκκίνθςθσ και αποτελοφςαν θμι-είδθ (αν όχι νζα είδθ). Ρολλοί άλλοι ερευνθτζσ από τθ Χαβάθ, ο L.H Arita και K.Y.Kaneshiro ςτα 197933 και J.N.Aheam
το 198034 ζχουν αναπαράγει όμοια αποτελζςματα με κφκλουσ CRASH FLUSH ςε μικροφσ πειραματικοφσ
πλθκυςμοφσ από τα οποία ωαίνεται ότι-βρίςκονται υπζρ των κεωριϊν του Carson
ΕΙΔΗ ΡΟΥ ΡΑΑΓΟΝΤΑΙ ΑΡΟ ΑΛΜΑΤΑ

Εικόνα 7 Μερικά είδθ δε φαίνεται α ζχουν γεννθκεί από τθ δράςθ τθσ φυςικισ επιλογισ, όμωσ οφείλονται ςτισ χρωματοςωματικζσ ανακατατάξεισ με άλματα. Αυτό ζχει δειχτεί από τον κυτταρολόγο γενετιςτι

M.M.D. White το

1968 ςτα είδθ τθσ ακρίδασ του είδουσ Vandiemenelle ςτο νότο τθσ Αυςτραλίασ Υπάρχουν εφτά είδθ αυτοφ του
γζνουσ που κατζχουν περιοχζσ που είναι θ μία δίπλα ςτθν άλλθ (δεν ζχουν όλεσ ονομαςτεί με λατινικά ονόματα και
μερικά ζχουν ςθμειωκεί με αρικμοφσ μθτρϊου): Vandiemenelle viatica (με δφο υπό-είδθ, το ζνα με 19 χρωματοςϊματα , το άλλο με 17) · το είδοσ  24 (με τρία υπό είδθ χρωματοςωματικά : ΧΟ, ΧΥ, και μεταβολι τθσ κζςθσ): το είδοσ 
25 (με δφο υπό-είδθ χρωματοςωματικϊν: ΧΟ, ΧΥ) · το είδοσ  45b (με δφο υπό είδθ χρωματοςωματικά ΧΟ και ΧΥ)· το
είδοσ 45C · το είδοσ 50: και το Vandiemenella pichirichi. Τα είδθ διαφζρουν από τα χρωματοςωματικζσ τουσ διατάξεισ
και προζρχονται το ζνα από το άλλο από ανακατατάξεισ των χρωματοςωμάτων (από J.D. White , modes of speciation,
W.H. Freeman and Co.

Το αλλοπατρικό μοντζλο ζχει δεχτεί επίκεςθ ςτα τελευταία χρόνια ςε ότι αωορά το βακμιαίο. Στα τελευταία
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δεκαπζντε χρόνια πολλοί μιλοφν για γζνεςθ ειδϊν με ζνα μόνο ςτάδιο, ι ζνα μικρό αρικμό βθμάτων όπου
ςυμβαίνουν ανακατατάξεισ των χρωμοςωμάτων από απότομεσ αλλαγζσ των χρωμοςωμάτων. Ρραγματικά το
1928 ο ϊςοσ βιολόγοσ Καρπετςζνκο ζχει πετφχει τθν παραγωγι ενόσ νζου είδουσ με τον τελευταίο τρόπο.
Είχε διαςταυρϊςει ζνα λάχανο με ρεπάνι, και αντί να ζχει ςτείρα υβρίδια όπωσ γίνεται ςυνικωσ πζτυχε ξαωνικά γόνιμα υβρίδια: αυτά κατά τφχθ είχαν διπλαςιάςει τα χρωμοςϊματα τουσ .Αντί να είναι διπλοειδι ιταν τετραπλοειδι. Αυτά επζτρεπαν να παραχκοφν γεννθτικά κφτταρα που κανονικά κα είχαν ςχθματιςτεί
(που περιλαμβάνουν πλιρθ ςειρά χρωμοςωμάτων) αντί τα ςυνθκιςμζνα υβρίδια που είναι ςτείρα γιατί τα
γεννθτικά τουσ κφτταρα ζχουν ελλιπζσ ςφνολο χρωμοςωμάτων. Ο Καρπετςζνκο πζτυχε να ζχει ζνα νζο είδοσ
που το ονόμαςε Raphanobrassice (από Raphanus = ρεπάνι, Brassica= λάχανο) και βζβαια δεν είχαμε τον μθχανιςμό τθσ ωυςικισ επιλογισ να ενεργεί βακμιαία! Ρολλά είδθ ωυτϊν είναι γνωςτά ςαν τετραπλοειδι ι πιο
γενικά πολυπλοειδι (το ςιτάρι το βαμβάκι ωράουλεσ) Ρράγματι υπολογίηεται ότι 47 % των ωυτϊν που
ζχουν άνκθκαι95% των πτζριδων είναι πολυπλοειδικά. Θ γζνεςθ των ειδϊν από απότομο (ξαωνικό)
πολλαπλαςιαςμό του ςυνόλου των χρωμοςωμάτων είναι πολφ ςυνθκιςμζνο τουλάχιςτο ςτα ωυτά.
Ζνασ άλλοσ τρόποσ γζνεςθσ ειδϊν από χρωμοςωμικζσ αλλαγζσ ςτθρίηεται ςτισ ανακατατάξεισ των χρωμοςωμάτων: ανταλλαγζσ κομματιϊν, ςυντιξεισ δφο χρωμοςωμάτων ι ςχιςίματα ενόσ χρωμοςϊματοσ ςε δφο, ι
ακόμθ αντιςτροωζσ ολοκλιρων κομματιϊν χρωμοςωμάτων (δεσ La Recherche no 127 p. 1246, nov. 1981) .
Αυτζσ οι ανακατατάξεισ ζχουν ςαν αποτζλεςμα να ελαττϊνουν κατά πολφ τθν γονιμότθτα των διαςταυρϊςεων μεταξφ των ωορζων των ανακατατάξεων και των μθ ωορζων. Ο πλθκυςμόσ των ωορζων απομονϊνεται.
Το 1966 ο αμερικανόσ βοτανολόγοσ Θ. Lewis ανζωερε ζνα παράδειγμα τζτοιασ γζνεςθσ ειδϊν ςτα ωυτά.35
Υπάρχει ςτθν Καλιωόρνια ζνα είδοσ ετθςίων ωυτϊν που ανικουν ςτο γζνοσ Clarkια. Είναι δυνατό ςε τρεισ
τουλάχιςτο περιπτϊςεισ ειδϊν αυτοφ του γζνουσ να προςδιορίςουμε είδθ που ςχθματίςτθκαν πρόςωατα και
των οποίων θ περιοχι βρίςκεται δίπλα ςτθν περιοχι του προγονικοφ είδουσ και που διαωζρει από αυτό
ανακατατάξεισ διαωόρων χρωμοςωμάτων. Για παράδειγμα, το είδοσ που ςχθματίςτθκε πρόςωατα Clarkιa
Franciscana, διαωζρει από το είδοσ Clarkια Rubicundα με τρείσ μετατοπίςεισ και τρείσ αντιςτροωζσ. Ο Lewis
μίλθςε γι’ αυτό το κζμα και το ανζωερε γζνεςθ είδουσ με άλμα (saltation)
Το 1968 ο αυςτραλόσ κυτογενετιςτισ Μ.J.D. White βρικε μια ςειρά περιπτϊςεων παραγωγισ ειδϊν από μικρζσ χρωμοςωμικζσ ανακατατάξεισ ςε ακρίδεσ χωρίσ ωτερά ςτα νότια τθσ Αυςτραλίασ που ανικαν ςτο γζνοσ
Vandiemenela (οικογζνεια Morabinae)36 Εωτά τζτοια είδθ ζχουν ςχθματιςτεί ζχοντασ απομονωκεί το ζνα
από το άλλο ςτο εςωτερικό τθσ περιοχισ κατανομισ του είδουσ (εικόνα 7) χάρισ ςτο ωράγμα ςτθν γονιμότθτα που παράγεται από αυτζσ τισ ανακατατάξεισ. Ριο ςωςτά αυτόσ ο μθχανιςμόσ παραγωγισ ειδϊν
που ονομάηεται από τον White «ςταςιπατρικόσ» ςυνεπάγεται ότι οι ανακατατάξεισ των χρωμοςωμάτων του ωάνθκαν αρχικά ,ωάνθκαν μονάχα μια ωορά ςε ζνα άτομο του ηοφςε με ζνα μικρό
υποπλθκυςμό (διμο) ςτο εςωτερικό τθσ κανονικζσ περιοχισ τθσ κατανομισ του πλθκυςμοφ. Αυτό
το άτομο ηευγαρϊνεται με άτομα αυτοφ του διμου του δεν είναι ωορείσ τθσ ανακατάταξθσ. Ραράγονται ετερόηυγα του ζχουν μια γονιμότθτα κατϊτερθ ατό τα άτομα του δεν είναι ωορείσ τθσ ανακατάταξθσ και ωαινομενικά δίνουν περιςςότερα γεννθτικά κφτταρα που ζχουν το νζο ςφνολο χρωμοςωμάτων ςτα γεννθτικά κφτταρα ςε ςχζςθ με το κανονικό είδοσ χρωμοςωμάτων (αυτό το ωαινόμενο ζχει ξανά ανακαλυωκεί από τον Bernard Buthillaux ςτο ανκρϊπινο είδοσ (δεσ La Recherche no
127 p. 1246 nov. 1981) Κατά ςυνζπεια τα άτομα που είναι ωορείσ τθσ αλλαγισ γίνονται πιο πολυάρικμα μζςα ςτον διμο. Αυτι θ επζκταςθ μπορεί να ευνοθκεί και από τθν τυχαία εξάλειψθ (γενετικι
ολίςκθςθ) πολλϊν ατόμων που δεν είναι ωορείσ τθσ αλλαγισ. Πταν τα ετερόηυγα που είναι ωορείσ
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τθσ αλλαγισ γίνουν αρκετά πολυάρικμα μποροφν να παράγουν άτομα που είναι ομόηυγα ωσ προσ
τθν αλλαγι. Αυτά κα ζχουν το πλεονζκτθμα να είναι πιο βιϊςιμα ι πιο γόνιμα. Κάτω από αυτζσ τισ
ςυνκικεσ ο διμοσ κα γεμίςει από ζνα πλθκυςμό που κα είναι εξ ολοκλιρου ομόηυγοσ ςτθν αλλαγι:
αυτό κα είναι ζνα νζο είδοσ που κα ζχει απομονωκεί από ζνα ωράγμα γονιμότθτασ από το αρχικό
είδοσ και κα επεκτείνει προοδευτικά τθν περιοχι του εισ βάροσ του αρχικοφ είδοσ. Άλλοι βιολόγοι
ζχουνε βρει ότι οι ςταςιπατρικζσ χρωμοςωμικζσ γενζςεισ ειδϊν ωαίνονται να ζχουν παραχκεί και
ςτισ αμερικανικζσ ςαφρεσ και ςε τρωκτικά Ιςραθλινά ι αμερικανικά κτλ.37
O ρόλοσ των χρωμοςωμικϊν ανακατατάξεων ςτθ γζνεςθ των ειδϊν ωαίνεται ότι υποδεικνφεται ςε
διάωορεσ εργαςίεσ. Οι νζεσ μζκοδοι τθσ κυτογενετικισ επιτρζπουν να κακορίςουμε με ακρίβεια τον χρωμοςωμικό τφπο ενόσ αυξανόμενου αρικμοφ ειδϊν ςε πολυάρικμεσ μεγάλεσ ομάδεσ ηϊων (ζντομα, αμωίβια, ερπετά, κθλαςτικά κτλ). Από αυτζσ τισ μελζτεσ βγαίνει ότι τα
είδθ που ταξινομικά είναι κοντά ζχουν χρωμοςωμικοφσ τφπουσ διαωορετικοφσ αλλά αρκετά
όμοιουσ. Απ’ αυτό βγαίνει θ ιδζα ότι όλα τα είδθ ορίηονται από ζνα δικό τουσ χρωματοςωματικό τφπο ζτςι ο άνκρωποσ και ο χιμπαντηισ διαωζρουν από μια ςφντθξθ και εννζα αντιςτροωζσ
(La Recherche, no 127 p. 1246 nov. 1981).
Μερικοί κυτογενετιςτζσ όπωσ ο Γάλλοσ J. Lejeune ι ο J. De Grouchy ζχουν ςτθν δεκαετία του 1970
υπολογίςει ότι θ εξζλιξθ των ειδϊν κα πρζπει ουςιαςτικά να προχωρά με χρωμοςωμικεσ ανακατατάξεισ 38 Πμωσ αυτόσ ο τρόποσ κεωριςεωσ ςκοντάωτει ςτο γεγονόσ ότι πολλά είδθ που ωαίνονται
ταξινομικά κοντά να μθ ωαίνεται να διαωζρουν ςτον χρωματοςωματικό τφπο όπωσ είναι το παράδειγμα πολυαρίκμων ειδϊν δροςόωιλασ.
Βλζπουμε ότι υπάρχει για τθν ϊρα μια ολόκλθρθ γκάμα ιδεϊν για τον μθχανιςμό τθσ γζνεςθσ των ειδϊν. Δεν είναι βζβαιο, εξ άλλου αν το ζνα μοντζλο αποκλείει το άλλο. Πμωσ
όςον αωορά τθν νζο δαρβινικι κεωρία του 1947, βρίςκομε τϊρα επιπλζον ζνα ςωρό μοντζλα
γζνεςθσ ειδϊν από το μοναδικό μοντζλο τθσ βακμιαίασ απόκλιςθσ, όπωσ μασ δείχνει το βιβλίο του White του 1973 Modes Of Speciation (Τρόποι γζνεςθσ ειδϊν). Μζςα ς’ αυτό το πολφ αξιόλογο βιβλίο ο κυτογενετιςτισ ςυμπεραίνει ότι «το αλλοπατρικό μοντζλο τθσ γζνεςθσ των ειδϊν
(με βακμιαία, απόκλιςθ) ςαν μοναδικι μορωι γενζςεωσ ειδϊν δεν ζχει μζλλον και ζχει τον ίδιο ρόλο ςτθν βιολογία όπωσ και το μοντζλο τθσ γενετικισ των πλθκυςμϊν». Ππωσ θ μελζτθ του πολυμορωιςμοφ ζκανε χωρίσ νόθμα τθν μακθματικι επεξεργαςία τθσ γενετικισ των πλθκυςμϊν, ζτςι και
θ μελζτθ των χρωμοςωμικϊν ανακατατάξεων ζχει κάνει χωρίσ νόθμα τθν ιδζα ότι θ γζνεςθ των ειδϊν παράγεται μόνο με τθν βακμιαία απόκλιςθ, των πλθκυςμϊν.
ΤΟ ΣΡΑΣΙΜΟ ΣΤΗΝ ΡΑΛΑΙΟΝΤΟΛΟΓΙΑ
Θ τρίτθ περιοχι ςτθν οποία εμωανίςτθκαν διαωορζσ είναι ςτθν παλαιοντολογία. Ο G. G. Simpson
είχε βεβαιϊςει ότι ο μοναδικόσ τρόποσ τθν γζνεςθσ των ειδϊν είναι θ μζκοδοσ τθσ βακμιαίασ αλλαγισ από ζνα είδοσ ςε ζνα άλλο. Με πιο ακρίβεια θ εξζλιξθ όπωσ τθν παρατθροφμε ςτθν παλαιοντολογία ςυνίςταται ςτθν εμωάνιςθ νζων ειδϊν μζςα ςτα διαδοχικά ςτρϊματα: οι παλαιοντολόγοι
αναγνωρίηουν λοιπόν δφο τφπουσ παραγωγισ ειδϊν. Ο ζνασ λζγεται φυλετική γζνεςη ή αναγζνεςη
και ςυνίςταται ςτθν αντικατάςταςθ ενόσ είδουσ από ζνα άλλο, κακϊσ ανεβαίνουμε τα ςτρϊματα. Το
άλλο λζγεται κλαδογζνεςθ και ςυνίςταται ςτθν αντικατάςταςθ ενόσ είδουσ από πολλά άλλα κακϊσ
ανεβαίνουμε τα ςτρϊματα: ςαν να ωαίνεται ότι το αρχικό είδοσ πολλαπλαςιάςκθκε. Πμωσ και ςτθν
ωυλετικι αναγζνεςθ όςο και ςτθν κλαδογζνεςθ θ μετάβαςθ μεταξι του αρχικοφ είδουσ και του νζ-
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ου είδουσ είναι ςφμωωνα με τον Simpson βακμιαία. Αυτόσ ο βακμιαίασ τρόποσ ζιναι ςφμωωνοσ με
τθν βακμιαία αντικατάςταςθ των αλλθλομόρωων ςτθν μακθματικι κεωρία, τθσ γενετικισ των πλθκυςμϊν.
Στθν αρχι τθσ δεκαετίασ του 1970 δφο
αμερικανοί παλαιοντολόγοι, οι Niles
Eldredge και ο
Stephen Jay Gould
ζκεςαν υπό αμωιςβιτθςθ τισ ιδζεσ του
Simpson. Ο Eldredge
είχε μελετιςει το
1971 τθν εξζλιξθ ενόσ
γζνουσ τριλοβίτθ (ενόσ ηϊου που κυμίηει
οςτρακόδερμο) μζςα
ςτα ιηθματογενι τθσ
Phacaops (φωτογραφία) οι αμερικανοί παλαιοντολόγοι N. Eldredge & S.J.Gould υπολόγιςαν ότι θ
Δεβονίου ςτθν πολιεξζλιξθ δεν προχωρά με βακμιαίεσ μεταμορφϊςεισ των ειδϊν όπωσ το ικελε θ νζο δαρβινικι κεωρία,
τεία τθσ Νζασ Υόρκθσ.
και αντίκετα πρότειναν ότι κάκε είδοσ παρζμενε χωρίσ εξζλιξθ για εκατομμφρια χρόνια και αργότερα
Από αυτι τθν μελζτθ
αλλάηει απότομα και αντικακίςταται από ζνα νζο είδοσ.
οι Eldredge και Gould
υπολογίηουν ότι δεν
Αυτό το είδοσ εξζλιξθσ ονομάηεται εξζλιξθ με διαλείπουςα ιςορροπία. (ςχζδιο από N. Eldredge & S.J.
είναι ςωςτό ότι ζνα
Gould)
αρχικό είδοσ μετα39
τρζπεται ςε νζο είδοσ με βακμιαίο τρόπο και ςυνεχι (εικόνα 8). Αντίκετα κάκε είδοσ ωαίνεται
ςτακερό ςτουσ ουςιϊδεισ χαρακτιρεσ του για εκατομμφρια χρόνια δείχνοντασ αυτό που οι παλαιοντολόγοι αποκαλοφν φαινόμενο ςτάςησ δηλ. απουςία εξελίξεωσ. Μετά αντικακίςταται απότομα
από ζνα νζο είδοσ που ζχει αλλαγι ςτα χαρακτθριςτικά. Αυτι θ διεργαςία δθλ. ςτακερότθτα για
μια πολφ μακριά περίοδο και μετά απότομθ αντικατάςταςθ με ζνα νζο είδοσ ζχει ονομαςκεί από
τουσ Eldredge και Gould εξζλιξθ με, διαλείπουςεσ ιςορροπίεσ (Ρunctuated Equilibria) Εξ άλλου οι
δφο παλαιοντολόγοι ζχουν εκτιμιςει ότι όταν ζνα είδοσ αντικακίςταται από ζνα άλλο ςε μια δεδομζνθ τοποκεςία, το νζο είδοσ προζρχεται από τθν μετανάςτευςθ. Αυτό το νζο είδοσ ςχθματίηεται
από τθ γεωγραωικι απομόνωςθ. Αυτι είναι κατά βάκοσ θ μζκοδοσ τθσ γεωγραωικισ γζνεςθσ
ενόσ πλθκυςμοφ που είχε προτείνει ο Ernst Mayr εωαρμοςμζνθ ςτθν Ραλαιοντολογία.
Οι Eldredge και Gould ζκαναν μιά δεφτερθ πρόταςθ πιο εκπλθκτικι. Κατ’αυτοφσ όταν παρατθροφμε μια εξελιχτικι ςειρά από κατευκυνόμενεσ τάςεισ όπωσ το παράδειγμα τθν αλλαγι ςτο
ςχιμα των δοντιϊν ςτα ιπποειδι (αφξθςθ τθσ περιπλοκισ ςτο ςχιμα των τραπεηιτϊν δοντιϊν και
ςυνεχι ανφψωςθ των ςτεωανϊν των δοντιϊν), αυτι δεν οωείλεται ςτθν βακμιαία αλλαγι του Σίμπςον. Θ εξιγθςθ που δόκθκε είναι θ ακόλουκθ: ςε κάκε ςτάδιο που τερματίηεται ζνα είδοσ, αυτό
αντικακίςταται από πολλά νζα είδθ (που μεταναςτεφουν ταυτόχρονα από πολλζσ περιοχζσ που είναι διακριτζσ γεωγραωικά). Τα πιο πολλά από τα νζα είδθ δεν διατθροφνται για πολφ καιρό. Μόνο
Εικόνα 8 Το 1972 αφοφ παρατιρθςαν τθν εξζλιξθ ενόσ τριλοβίτθ (είδοσ οςτρακόδερμου) του γζνουσ
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ζνα από όλα παραμζνει για αρκετά μεγάλεσ γεωλογικζσ περιόδουσ και δείχνει το ωαινόμενο τθσ
ςτάςθσ. Τα είδθ που εξαωανίηονται και το είδοσ που παραμζνει διαωζρουν ποιοτικά από τουσ χαρακτιρεσ τουσ: αυτό που παραμζνει διατθρεί ζνα χαρακτθριςτικό (πχ τθν επιωάνεια των δοντιϊν
ςτα απολικϊματα των ιπποειδϊν) Αυτι θ διεργαςία επαναλαμβάνεται ςε κάκε νζο επειςόδιο τθσ
γενζςεωσ των ειδϊν. Θα υπάρχει ςυνεχϊσ τονιςμόσ ενόσ χαρακτθριςτικοφ ςτθν εξελικτικι γραμμι
(δθλ. πάντοτε το ίδιο χαρακτθριςτικό διατθρείται ).Το εξελικτικό δζντρο κα ζχει λοιπόν μία κλίςθ
προσ μία διεφκυνςθ και κα δίνει τθν κατευκυνόμενθ τάςθ των γενεαλογιϊν. Θ βαςικι ιδζα είναι άτι
θ γζνεςθ των ειδϊν είναι πάντοτε πολλαπλι, παράγοντασ μια γκάμα από διάωορα είδθ που διαωζρουν ςτα χαρακτθριςτικά τουσ. Ακολοφκωσ μόνο ζνα από αυτά διατθρείται, γιατί είναι πιο ικανό να
αντζξει ςτισ ςυνκικεσ τθσ ςτιγμισ. Ρρόκειται λοιπόν για μια επιλογι ςτο επίπεδο των ειδϊν και όχι
ςτο επίπεδο των ατόμων κατά τθν ζννοια των πλθκυςμϊν. Μια νοτιοαωρικανι παλαιοντολόγοσ θ
Elisabeth Vrbra είχε επίςθσ προτείνει το 1980 μια υπόκεςθ για διαωορικι επιβίωςθ των ειδϊν μζςα
ςτο πλαίςιο των διαλειπουςϊν ιςορροπιϊν, που όμωσ δεν είχε κάνει επίκλθςθ ςτθν επιλογι των
ειδϊν.40
Εν πάςθ περιπτϊςει το μοντζλο των Eldredge και Gould καταλιγει ςτθν ιδζα που είναι κακόλα βαςικι ότι θ μακροεξζλιξθ και θ μικροεξζλιξθ είναι αποδεςμευμζνεσ για να χρθςιμοποιιςουμε τθν
ζκωραςθ του αμερικανοφ παλαιοντολόγου Στιβεν Στάνλεχ41.Από τον Simpson κεωροφςαμε ότι θ
μακροεξζλιξθ42 δθλ. θ αντικατάςταςθ ενόσ είδουσ από ζνα άλλο δεν είναι παρά το άμεςο αποτζλεςμα τθσ μικροεξζλιξθσ (αντικατάςταςθ των γονιδίων από άλλα μζςα ςτον ίδιο πλθκυςμό). Για
τουσ Eldredge και Gould όπωσ και για τουσ Στάνλεχ, Vrbra και άλλουσ παλαιοντολόγουσ είναι ξεκάκαρο ότι του λοιποφ θ αντικατάςταςθ ενόσ είδουσ από ζνα άλλο δε κα κεωρείται ωσ το άμεςο αποτζλεςμα τθσ μικροεξζλιξθσ· αλλιϊσ ότι θ γζνεςθ των ειδϊν είναι κάτι διαωορετικό από τθν προςαρμογι των πλθκυςμϊν. Με ζνα άλλο δρόμο οι παλαιοντολόγοι ζχουνε ωκάςει ςτο ίδιο ςυμπζραςμα με τουσ γενετιςτζσ όπωσ τον Λεβόντιν ι τουσ ειδικοφσ ςτθν ςυςτθματικι όπωσ τον Καρςον.
Εν πάςει περιπτϊςει το μοντζλο των Eldredge και Gould ζχει προκαλζςει ζνα κφμα ενδιαωζροντοσ
ανάμεςα ςτουσ παλαιοντολόγουσ και κατά τθν διάρκεια τθσ δεκαετίασ του 1970 και πολλζσ εργαςίεσ ζχουνε γίνει για να το ελζγξουν. Θ μεγάλθ πλειοψθωία των αποτελεςμάτων που ζχουνε εκδοκεί ωαίνεται να το υποςτθρίηουνε43. Στο τζλοσ τθσ δεκαετίασ του 1970 εργαςίεσ ςχετικζσ με τον
νζο τρόπο τθσ κεωριςεωσ τθσ εξζλιξθσ ζχουνε δθμοςιευτεί: το 1979 Macroevolution (Μακρο εξζλιξθ) του Στιβεν Στάνλεχ , και το 1980 το Phylogenic patterns and the evolutionary process απο τουσ
Niles Eldredge και Joel Cracraft.
ΟΙ ΚΟΙΝΩΝΙΟΒΙΟΛΟΓΟΙ: ΟΙ ΣΥΝΤΗΙΤΙΚΟΙ ΝΕΟΔΑΒINIΣΤΕΣ·
Βλζπουμε ότι ζχουμε δφο μεγάλα ρεφματα ςτον νζο δαρβινιςμό. Το ζνα είναι αυτό που μποροφμε
να ποφμε κλαςςικόσ νζο δαρβινιςμόσ: ζχει ςαν εκπροςϊπουσ τουσ Ντομπηάνςκυ τον Μζιρ και τον
Σίμπςον. Ζχει μια όραςθ μθχανιςτικι (=ντετερμινιςτικι) τθσ εξζλιξθσ και τθσ ωφςθσ και ζχει τθν τά-
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άλλο (ςε αντίκεςθ με τθ μικροεξζλιξθ, εξζλιξθ των γονιδίων μζςα ςε ζνα είδοσ). Σε μια ζννοια που εξάγεται
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ςθ να περιορίηει τουσ οργανιςμοφσ ςτισ ςτοιχειϊδεισ μθχανιςμοφσ τουσ (αναγωγιςμόσ)
Πμωσ παραδζχεται ότι θ ζννοια τθσ εξζλιξθσ ωσ θ μεταβολι τθσ ςυχνότθτασ των γονίδιων παρουςιάηει δυςκολίεσ κεωρθτικζσ, και ότι ο πολυμορωιςμόσ που παρατθρείται ςε μεγάλο βακμό ςτουσ
πλθκυςμοφσ κζτει υπό αμωιςβιτθςθ τθν ζννοια τθσ επιβίωςθσ του πιο ικανοφ.

Εικόνα 9 Ζνα νζο ρεφμα του νεοδαρβινιςμοφ ζχει διαγραφεί ςτθ δεκαετία 1970, αυτό των κοινωνιοβιολόγων. Αυτό το ρεφμα διακρίνεται από τον κλαςικό νεοδαρβινιςμό από το γεγονόσ ότι κεωρεί «το ενδιαφζρον» των γονιδίων να γίνουν θ πλειοψθφία ςτον πλθκυςμό (κεωρία του «εγωιςτικοφ» γονιδίου). Επακολουκεί ότι οι διάφορεσ ςυμπεριφορζσ μεταξφ των ατόμων, αλτρουιςμόσ, εγωιςμόσ,
ι επικετικότθτα (κακία) μεταφράηονται ωσ κζμα του ενδιαφζροντοσ των γονιδίων. Τα ανκρωπάκια ςτα ςκίτςα αναπαριςτάνουν τα
άτομα ενόσ πλθκυςμοφ· οι επιφάνειεσ με χρϊμα (γκρίηεσ) ανάλογα με το μζγεκοσ τουσ ςτθ γενετικι ταυτότθτα μιασ πθγισ.: (δφο
αδζλφια ζχουν τα μιςά κοινά). Στθ αλτρουιςτικι ςυμπεριφορά το άτομο βοθκά τον αδελφό του (και του δίνει πθγζσ βοικειασ: τροφι,
κατάλυμα κτλ,) γιατί τα γονίδια ζχουν ενδιαφζρον: ο αδελφόσ να αφιςει περιςςότερουσ απογόνουσ (ζτςι να ζχουν περιςςότερα
αντίτυπα ςτθν επόμενθ γενεά. Στθν εγωιςτικι ςυμπεριφορά το άτομο δε βοθκά τον αδελφό του, γιατί μπορεί να αφιςει απογόνουσ
μζςα ςτθν επικετικότθτα (κακία)

Το άλλο ρεφμα είναι αυτό που παρουςιάηουν οι εξελικτικοί όπωσ οι Λεβόντιν, Κάρςον, Μπουσ, Ουαϊτ, Γκουλντ, Eldredge... που αντιπροςωπεφουν τουσ «ανανεωτικοφσ» νζο δαρβινιςτζσ. Υπάρχει
μια λιγότερο μθχανιςτικι κεϊρθςθ τθσ ωφςθσ και περιςςότερο δίνεται ζμωαςθ ςτθν τφχθ για τθν
εξζλιξθ και υπάρχει θ τάςθ να βλζπουμε τουσ οργανιςμοφσ ςτθν ολότθτα τουσ. Αυτό το ανανεωτικό
κίνθμα βρίςκεται ςτθν πραγματικότθτα ςτα όρια του νεοδαρβινιςμοφ γιατί ςτθν ωυςικι επιλογι
αναγνωρίηει ζνα ρόλο λιγότερο κατευκυντικό. Επιπλζον (κυρίωσ) θ ουςιαςτικι ιδζα είναι ότι θ γζ-

νεςθ των ειδϊν είναι ζνα ωαινόμενο που δεν ανάγεται ςε μια απλι προςαρμογι τοπικι των οργανιςμϊν κάτω από τθν επίδραςθ τθσ ωυςικισ επιλογισ. Αυτό τον οδθγεί ςτα όρια τθσ νζο δαρβινικισ
κεωρίασ. Ρράγματι οι βιολόγοι πολλζσ ωορζσ αποκαλοφνε το ωαινόμενο τθσ γζνεςθσ των ειδϊν ςαν
πιδθμα (saltation). Ρολλζσ ωορζσ γίνεται αναωορά ςτον γερμανό γενετιςτι Γκολντςμιτ που το 1940
είχε παρουςιάςει μια κεωρία εξζλιξθσ με άλματα!
Πμωσ ςτθν πραγματικότθτα υπάρχει ζνα τρίτο ρεφμα ςτον νεοδαρβινιςμό, αυτό ζχει εμωανιςκεί
ςτθν δεκαετία του 1970,είναι το ρεφμα των κοινωνιοβιολόγων. Μποροφμε να το ονομάςουμε ρεφμα
των ςυντθρθτικϊν νζο δαρβινιςτϊν γιατί μζνει προςκολλθμζνο ςτο μακθματικό μοντζλο τθσ κλαςςικισ γενετικισ των πλθκυςμϊν( διατιρθςθ ενόσ αλλθλομόρωου) δεν βάηει ςε αμωιβολία τθν ζννοια
τθσ επιβίωςθσ του πιο ικανοφ οφτε τθν ζννοια τθσ εξζλιξθσ ςαν μια απλι προςαρμογι των πλθκυςμϊν, δεν βάηει κανζνα ρόλο ςτθν τφχθ για τθν προζλευςθ νζων ειδϊν (ντετερμινιςτικι και μοντζλο
ςυμπατρικό) ζχει αναλφςει τα ηωντανά όντα ςε ςτοιχειϊδθ μζρθ (απόλυτοσαναγωγιςμόσreductionism) Αυτό το ρεφμα περιλαμβάνει Αμερικανοφσ βιολόγουσ όπωσ τον Ουίλςον( Χάρβαρντ) Τράιβερσ
(Χάρβαρντ) θ βρετανοφσ Maynard Smith (πανεπιςτιμιο του Σάςεξ) που ζχουν δθμοςιεφςει βιβλία και
εργαςίεσ κατά τθν τελευταία δεκαετία. Μποροφμε να τουσ ομαδοποιιςουμε κάτω από τθν ετικζτα
κοινωνιοβιολόγοι αν και μόνο ό Ουίλςον ζχει ςαωϊσ οικοδομιςει μια κοινονιοβιολογικι κεωρία το
1975 (δθλ. προςπακϊντασ να εξθγιςει όλα τα κοινωνικά ωαινόμενα του ηωντανοφ κόςμου) Αυτοί οι
βιολόγοι ζχουνε ςαν κοινό χαρακτθριςτικό ότι βλζπουν τισ αλλθλεπιδράςεισ μεταξφ των οργανιςμϊν
μζςα ςτο ςφνολο του πλθκυςμοφ ενόσ είδουσ ςαν να κακορίηοηνται από τθν ωυςικι επιλογι (δθλ.
μια αλλθλεπίδραςθ που τθν εκτιμοφνε ςαν κοινωνικι44) (Δεσ la Recherche no 75, p. 134, fev. 1977)
Αυτζσ οι αλλθλεπιδράςεισ κάνουν το άτομο να ςυμπεριωζρεται κατά τζτοιο τρόπο που βοθκά το
άτομο να κάνει τα αντίγραωα των γονίδιϊν του που ζχει να επιβιϊνουν (με το να πολλαπλαςιάηονται). Αυτζσ οι αλλθλεπιδράςεισ είναι ςτθν πράξθ ςυμπεριωορζσ. Οι κοινωνιοβιολόγοι εκτιμοφν ότι
οι «κοινωνικζσ» ςυμπεριωορζσ, είναι ςυμπεριωορζσ που κυβερνιοφνται από τα γονίδια, και ότι αυτά
επιλζγονται κατά τθ διάρκεια τθσ εξζλιξθσ όπωσ όλα τα άλλα γονίδια διαχειρίηεται τουσ βιολογικοφσ
χαρακτιρεσ (από τθν επιλογι, προςπακοφν να διατθριςουν όπωσ ςτθν κλαςικι γενετικι να διατθριςουν το πιο ικανό αλλθλόμορωο). Θεωροφν ότι θ εξζλιξθ δεν είναι παρά ζνασ ανταγωνιςμόσ μεταξφ των αλλθλόμορωων για να αποκτιςουν μια πλειοψθωία μζςα ςτον πλθκυςμό. Πμωσ αντίκετα
με το ρεφμα του κλαςικοφ νζο- δαρβινιςμοφ, για τουσ κοινωνιοβιολόγουσ, όλα γίνονται ϊςτε κάθε
γονίδιο να ζχει ωσ ςτόχο να εξαπλωκεί μζςα ςτον πλθκυςμό, δθλαδι να αυξιςει τον αρικμό των
αντιγράωων που υπάρχουν μζςα ςτον πλθκυςμό για να γίνει θ απόλυτθ πλειοψθωία ζναντι των
ανταγωνιςτικϊν αλλθλόμορωων: Αυτι είναι θ κεωρία των «εγωιςτικοφ» γονιδίου (εικόνα 9)45 Τα
γονίδια για να πολλαπλαςιαςτοφν και να νικιςουν ςτο ςυναγωνιςμό με τα αντίπαλα αλλθλόμορωα
εξθγεί τισ «κοινωνικζσ» ςυμπεριωορζσ. (Μποροφμε να ςθμειϊςουμε εν παρόδω ότι ςτθ κεωρία του
εγωιςτικοφ γονιδίου , που κάνει επίκλθςθ ςτο «ενδιαωζρον» των γονιδίων, ωαίνεται να υπάρχει μια
τελεολογικι ζμπνευςθ.) Οι «κοινωνικζσ» ςυμπεριωορζσ ςφμωωνα με τθ κεωρία του εγωιςτικοφ γονιδίου κακορίηονται γενετικά για να εξαςωαλίςουν τθ διάδοςθ των γονιδίων, Θ περίπτωςθ που μασ
μιλά πιο πολφ ςφμωωνα με τουσ κοινωνιοβιολόγουσ είναι θ περίπτωςθ τθσ «αλτρουιςτικισ» ςυμπε-
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Θ χριςθ των όρων κοινωνικόσ και κοινωνία όπωσ χρθςιμοποιοφνται από τουσ κοινωνιοβιολόγουσ είναι πο-

λφ διαωορετικι θ χριςθ του από ότι ςτθν πολιτικι κοινωνιολογία.

ριωοράσ μεταξφ ατόμων που είναι ωορείσ του ιδίου γονιδίου. Ο αλτρουιςμόσ μεταξφ των ατόμων
είναι μια εκδιλωςθ του εγωιςμοφ των γονιδίων ςτθν πραγματικότθτα. Με το να βοθκάσ ζναν αδελωό, ζνα γονζα ι ζνα εξάδελωο , το άτομο δεν κάνει τίποτε άλλο παρά να υπακοφει ςτο ζνςτικτο του
αλτρουιςμοφ, που κακορίηεται από τα γονίδια. Στθν πραγματικότθτα ζνα άτομο κατζχει κατά μζςο
όρο τα μιςά από τα γονίδια που είναι κοινά με τον αδελωό του ι τον πατζρα, το ζνα όγδοο με τον
εξάδελωο. Ζτςι βοθκϊντασ τθν επιβίωςθ του αδελωοφ, του πατζρα του εξαδζλωου, τα γονίδια
βοθκοφν τα αντίγραωα τουσ που είναι παρόντα ςουσ γονείσ τουσ να επιβιϊςουν (και ζτςι να πολλαπλαςιαςτοφν)46. Ο αλτρουιςμόσ τουσ ατόμου δεν είναι παρά θ ςυνζπεια του εγωιςμοφ των γονιδίων.
Θ κεωρία του εγωιςτικοφ γονίδιου είναι ςε διάςταςθ με τον κλαςςικό νζο δαρβινιςμό. Θζτει αξιωματικά ότι θ μονάδα ςτθν εξζλιξθ είναι το γονίδιο47 γονίδιο. Μποροφμε να ποφμε αλλιϊσ ότι δεν
είναι ολόκλθρο άτομο που είναι πιο ικανό ςτθν επιβίωςθ όπωσ ςτον κλαςικό νζο δαρβινιςμό
αλλά το γονίδιο· Αν υπάρχει ανταγωνιςμόσ δεν είναι μεταξφ των ατόμων αλλά μεταξφ των
αλλθλόμορωων γονιδίων. Θ αιτία που επικαλοφνται για αυτι τθν αλλαγι αρχισ ζχει προωκθκεί
από τον Williams το 196648 μόνο το γονίδιο είναι θ μόνιμθ οντότθτα ςτθν διαδρομι τθσ εξζλιξθσ. Οι γονότυποι δεν είναι παρά μια ςυλλογι γονιδίων που δεν είναι μόνιμεσ και δεν διαρκοφνε παρά μόνο όςο είναι θ ηωι ενόσ ατόμου: κάκε ωορά που ςχθματίηονται τα γεννθτικά
κφτταρα για τθν προετοιμαςία τθσ επόμενθσ γενεάσ αυτι θ ςυλλογι ςπάει: τα χρωμοςϊματα
κάκε ηεφγουσ χωρίηονται και διάωορα τμιματα των χρωμοςωμάτων ανταλλάςςονται (ςτθν διεργαςία του διαςκελιςμοφ). Ζνα ςφνολο από πατρικά γονίδια πάει να ςυνδεκεί με ζνα ςφνολο από μθτρικά γονίδια μζςα ςτο γονιμοποιθμζνο ωάριο για να κάνει μια ςυλλογι από
γονίδια που δεν υπιρξε ποτζ ςτο παρελκόν. Ζνα άτομο είναι γενετικά μοναδικό (με εξαίρεςθ
τα μονοωικά δίδυμα·)
Στθν ςυνεχι πάλθ των γονιδίων μόνο τα γονίδια ατομικά ζχουν μια μονιμότθτα και ςτθ ςειρά των γενεϊν αυτι θ μονιμότθτα ζχει αξία. Είναι θμιακάνατα και γι’ αυτό πρζπει να πάρουν
τθν πλειοψθωία ςτον πλθκυςμό αυτό για τουσ κοινωνιοβιολόγουσ οι ηωντανοί οργανιςμοί, τα
ηϊα και ο άνκρωποσ επίςθσ δεν είναι παρά "μθχανζσ για τθν επιβίωςθ των γονιδίων". Αυτι
θ εξαιρετικά μθχανιςτικι άποψθ του ηωντανοφ κόςμου που οδθγεί ςτο νά κζςουμε αξιωματικά ότι υπάρχει ςτα ηωντανά όντα, και ότι κάνουν τα ηωντανά όντα κακορίηεται γενετικά
και είναι αποτζλεςμα τθσ πάλθσ των γονιδίων για τθν εξάπλωςθ τουσ και για τθν απόκτθςθ τθσ υπεροχισ μζςα ςτουσ πλθκυςμοφσ. Θ επικετικι ςυμπεριωορά, ο αλτρουιςμόσ, θ μθτρικι ωροντίδα, θ ςεξουαλικι ςυμπεριωορά, θ ςυηυγικι πιςτότθτα ι θ μοιχεία κτλ, όλα
εξθγοφνται με τθν ακόλουκθ αρχι: "κάκε μθχανι επιβίωςθσ (=ηϊο) είναι για μια άλλθ μθχανι επιβίωςθσ ζνα εμπόδιο που πρζπει να νικθκεί ι μια πθγι που πιρε για να εκμεταλλευτοφμε"49.Με μια τζτοια ωιλοςοωία τθσ ηωισ είναι άραγε εκπλθκτικό ότι ο Ντάουκινσ
ζχει δικαιωκεί απ' το Νεοναηιςτικό βρετανικό κόμμα;1,50
Ρράγματι θ κεωρία του «εγωιςτικοφ» γονιδίου δεν είναι αποδεκτι από όλουσ τουσ εξελικτικοφσ-μακράν τοφτου. Από τθ μια μεριά οι "ανανεωτζσ νζο δαρβινιςτζσ" εκτιμοφν ωσ
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λάκοσ τθν προςπάκεια να μετατραπεί θ εξζλιξθ ςε μια αλλαγι τθσ ςυχνότθτασ των γονιδίων .·Αυτό οδθγεί ςε μια προςαρμογι των πλθκυςμϊν ςτο περιβάλλον τουσ αλλά δεν οδθγεί ςε μια νζα γζνεςθ είδουσ. Στα μάτια των κλαςικϊν νζο δαρβινιςτϊν ζχει γίνει πολφ
λεπτό το κζμα τθσ χριςθσ τθσ ζννοιασ τθσ επιβίωςθσ του πιο ικανοφ. Ρράγματι ζχουμε
δει ότι τα διάωορα αλλθλόμορωα ενόσ γονιδίου για να διατθρθκοφν από τθν ωυςικι επιλογι πρζπει να είναι «τα πλζον ικανά» ςτθν οικολογικι τουσ γωνιά, και αυτό ςθμαίνει ότι
κανζνα τουσ δεν είναι το «πλζον καλά προςαρμοςμζνο» ςε όλθ τθν περιοχι που κεωρείται θ οικολογικι ωωλιά του είδουσ. Επίςθσ ο Ernst Mayr που ζχει διακθρφξει κακαρά ότι θ εξζλιξθ δεν είναι αλλαγι ςτθν ςυχνότθτα των γονιδίων,51 λζγει ότι είναι λάκοσ να μιλάμε για
τθν απόλυτθ ικανότθτα ενόσ γονιδίου: θ προςαρμοςτικι αξία ενόσ αλλθλομόρωου είναι μεταβλθτι και εξαρτάται από τισ ςυνκικεσ και από τθ ωφςθ των αλλθλομόρωων των άλλων
γονιδίων που βρίςκονται μαηί του ςτον γονότυπο και ότι δεν μποροφμε να ςκεωτόμαςτε ςε
κζματα εξζλιξθσ τα γονίδια απομονωμζνα. Ρρζπει να ςκεωτόμαςτε πάνω ςε όλο το γονότυπο
που είναι που είναι ζνα ολοκλθρωμζνο ςφνολο.52 Για τον Dobzhansky, τα γονίδια δεν είναι κακόλου
ανεξάρτθτα και το χρωμοςϊματα ενόσ δεδομζνου ηεφγουσ ςχθματίηουν ςφνολα αλλθλόμορωων που
προςαρμόηονται ταυτόχρονα53. Γι’ αυτόν επίςθσ, το ςφνολο των γονιδίων ενόσ ατόμου ςχθματίηει
ζνα ολοκλθρωμζνο ςφνολο , και το ςφνολο των γονιδίων ενόσ πλθκυςμοφσ είναι τζτοιο που εξαςωαλίηει τθν αρμονία των ατομικϊν γονοτφπων.54 Ο Κάρςον πθγαίνει πιο πζρα και υπολογίηει ότι για να
υπάρχει ζνα είδοσ ζνα ςφνολο γονιδίων ελζγχει τθν ανάπτυξθ, τθν ωυςιολογία και αποτελοφν ζνα
«κλειςτό ςφςτθμα». Αυτά τα γονίδια είναι προςαρμοςμζνα μαηί με τζτοιο τρόπο που να εξαςωαλίηουν τθν αρμονικι γενετικι δομι των ατόμων του είδουσ31. Από αυτά είναι λανκαςμζνο το να δοφμε
το γονίδιο ςαν μονάδα τθσ ωυςικισ επιλογισ γιατί αυτό είναι το μόνο που δρα ςαν μια ςτακερι
μονάδα: είναι το κλειςτό γενετικό ςφςτθμα των γονιδίων που είναι θ βάςθ τθσ εξζλιξθσ. Σ’ αυτό το
ςυμπζραςμα ωτάνουν οι παλαιοντολόγοι που είναι οπαδοί των «διαλειπουςϊν ιςορροπιϊν» που
μασ διαβεβαιϊνουν ότι τα είδθ είναι οντότθτεσ αυτόνομεσ που αποτελοφν τθν βάςθ τθσ εξζλιξθσ.
Στα 1980 ο Στθβεν Τηεψ Γκουλντ ζγραψε ζνα άρκρο που αξιοςθμείωτο2: πιρε υπό κεϊρθςθ το ςφνολο των νζων τάςεων που εμωανίςτθκαν τα τελευταία χρόνια, τόςο ςτθν γενετικι των πλθκυςμϊν (Lewontin, Kimura…) όςο ςτθν γενετικι τθσ ςυςτθματικισ των ειδϊν (Carson, M.J.D. White…)
Ππωσ θ παλαιοντολογία είχε δει τθ γζνεςθ μιασ νζασ προςζγγιςθσ που ζςπαηε τθν παράδοςθ του
κλαςικοφ νεοδαρβινιςμοφ, αυτό τον οδιγθςε ςτο να κζςει τθν ερϊτθςθ: «άραγε μια νζα κεωρία
εξζλιξθσ βρίςκεται ςτον δρόμο;» Στα 1961 ο Στζμπινσ και ο Αγιάλα που είναι κλαςικοί νζο δαρβινιςτζσ, απάντθςαν ότι τα νζα δεδομζνα τθσ γενετικισ τθσ ςυςτθματικισ και τθσ παλαιοντολογίασ δεν
κζτουν ςε αμωιβολία τθν ςυνκετικι κεωρία. Στθν πραγματικότθτα θ απάντθςθ τουσ προςπακεί να
δϊςει πολφ λίγθ ςθμαςία ςτα νζα δεδομζνα και να παραμερίςει το μινυμα των ανανεωτϊν νεοδαρβινιςτϊν55: αυτοί υπολογίηουν ότι θ εξζλιξθ δεν είναι αποτζλεςμα τθσ προςαρμογισ αλλά γζνεςθσ ειδϊν. Χωρίσ αμωιβολία αυτό το πρόβλθμα τθσ γζνεςθσ των ειδϊν κα γίνει το κζντρο ςε κάκε
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