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L'any 1863 Huxley, eminent naturalista defensor 
del pensament darwinia, escrigué: a ' h i  ha que diuen 
que les diferkncies estructurals entre l'home i els si- 
mis superiors són petites i insignificants. Perb jo vol- 
dria assenyalar tot el contrari: que hi ha diferkncies 
grosses i significatives. Seria fals i absurd negar l'exis- 
tkncia d'aquestes diferkncies. Perb com a mínim se- 
ria igualment incorrecte i absurd exagerar-ne la mag- 
nitud i, un cop admeses, deixar d'investigar si són 
grosses o petites)). 

Al cap de més d'un segle encara hi ha una impossi- 
bilitat de referir-nos a les diferkncies biolbgiques (en- 
tre espkcies, entre poblacions dins d'una espkcie) d'u- 
na manera objectiva i absoluta. Si per exemple es 
pregunta si hi ha gaire diferkncia entre l'home i les 
espkcies més properes, pot repondre's exclusivament 
en termes evolutius; és a dir fixant-se en la diferkncia 
que s'ha acumulat durant el temps posterior a la sepa- 
ració dels llinatges que han portat a les espkcies con- 
siderades. I aquest tipus de pregunta pot ésser formu- 
lat a molts altres nivells, incloent-hi la historia i la 
gknesi de poblacions concretes, els repoblaments, les 
migracions i tants altres. 

Una resposta en unitats de temps és realment ab- 
soluta i objectiva. Podem, a més, demanar-nos si hi 
ha caracteristiques biolbgiques que puguin servir 
d'indicadors d'aquest grau de diferenciació. Hi ha 
dos tipus de caracters emprats en biologia que poden 
servir-nos: els morfolbgics (tant en mesures com en 
carhcters qualitatius), que s'han emprat en gran part 
de l'estudi evolutiu i en general en l'antropologia físi- 
ca tant per la facilitat d'observació com per llur per- 
sistbncia temporal en forma de restes de fbssils; i els 
moleculars, de més difícil reconeixement, per6 que 

veurem que tenen una colla d'avantatges que els han 
convertit actualment en peces clau en l'estudi dels 
processos evolutius i, en concret, en la resolució de 
filogknies (camí o arbre evolutiu) i en la clarificació 
de l'origen i el procés histbric de diferents grups. 

Aquest treball no pretén pas fer una discussió de- 
tallada de l'evolució molecular. Sens dubte l'obra de 
NEI (1987) n'és una sistematització excellent. Perb 
algunes de les idees clau en quk es basa l'ús en biolo- 
gia evolutiva poden ser exposades de manera senzi- 
lla. Potser la possibilitat de mesurar la velocitat de 
canvi sigui un dels fets essencials, ja que ens permet 
utilitzar els canvis moleculars com a rellotges evolu- 
tius. És a dir, conegudes les diferkncies entre dues 
espkcies actuals, deduir-ne el temps que fa que diver- 
geixen. 

Aquest fet suposa un gran aveng en l'estudi dels 
processos evolutius, ja que l'existkncia d'algun tipus 
de rellotge pot permetre la reconstrucció del passat 
amb la informació present. Aixb era impensable par- 
tint de les dades morfologiques, ja que la seva veloci- 
tat d'evolució canvia molt en el temps, depenent so- 
bretot de les pressions ambientals, tradui%les en 
termes de selecció natural. Així hi ha hagut kpoques 
de canvis rapids i altres de canvis lents; parts del cos 
que es transformen molt i altres que gairebé no can- 
vien en llargs períodes de temps. Per tot aixb l'estudi 
morfolbgic de l'evolució s'ha basat sempre en la com- 
paració amb restes fbssils que, gracies a llur context 
geolbgic, poden ser situades en kpoques pretkrites. 

El tipus d'analisi que cal per a una interpretació 
en termes d'evolució molecular pot ser molt divers, 
perqub ens podem endinsar de moltes formes i en 
nivells diferents en les bases moleculars dels éssers 
vius. Tot i aixb, ens interessen especialment aquelles 
caracteristiques que serveixin per establir i mesurar 



semblances i que es comportin, de la manera més 
precisa possible, com a rellotges moleculars. Aquest 
ultim aspecte Cs el més preocupant i el que encara ara 
6s font de polkmica. 

El rellotge molecular de l'evolució es basa en l'e- 
xistkncia de la mutació a 17atzar en el material genktic 
i en el fet que gran part d'aquests canvis són evoluti- 
vament neutres (és a dir, no seran ni afavorits ni de- 
safavorits per la selecció natural), de tal manera que 
s'acumularan en el genoma (conjunt del material ge- 
nktic d'un individu) de manera fixa i continuada, i 
originaran un rellotge. Cal, doncs, mesurar amb gran 
precisió les diferkncies, calibrar el rellotge (per aixb 
se sol utilitzar el registre fbssil) i llavors aplicar-ho al 
cas que interessi: en el nostre cas a l'evolució huma- 
na, intentant de precisar tant el patró evolutiu o filo- 
g&nia respecte a d'altres primats (és a dir la topografia 
de l'arbre evolutiu), com el temps esmer~at entre els 
diferents punts de separació. 

Sense cap mena de dubte la selecció natural tam- 
b& podra actuar en la modulació de la velocitat d'evo- 
lució a nivell molecular. Aixi, les mutacions que pro- 
voquin canvis en les prote'ines que les facin no 
funcionals seran eliminades per la selecció, i l'impac- 
te dependra del canvi que hi hagi en la prote'ina i de la 
importancia bioquímica: tot aixb ens és facilment 
comprensible des de la perspectiva dels defectes ge- 
nktics. Es tracta, en el propbsit del present treball, de 
buscar tan acuradament com puguem el nivell d'ob- 
servació que més ens apropi a un comportament cor- 
recte com a rellotge o com a mínim de ser ben cons- 
cients de les limitacions que cada mktode pugui 
tenir. 

Evolució molecular i evolució humana: Els problemes 
plantejats 

Abans de considerar els experiments duts a terme 
i llurs resultats, convé considerar els problemes que 
l'analisi molecular pot emprendre en l'estudi de l'e- 
volució humana. Sens dubte l'aspecte que ha ocupat 
la majoria de treballs ha estat l'intent d'aclarir com 
fou el patró de separació entre les diferents espkcies 
de pbngids (ximpanzé, gorilala i orangutan) i els homí- 
nids i establir els temps de divergkncia. Aixo ens pot 
precisar l'antiguitat i la posició del llinatge huma. 

Prenent com a punt de partida la sistematica (or- 
denació dels diferents grups dins de l'escala dels és- 
sers vius), dins de l'ordre dels primats es situa la su- 
perfamília dels Hominoides, la qual engloba tres 
famílies: 

F. Hilobatids, que comprkn els gibons (gknere 
Hylobates) i el siamang (gknere Symphalangus). 
F. Pongids, que inclou l'orangutan (Pongo), el 
goril-la (Gorilla) i dues espkcies de ximpanzk 
(Pan). 

F. Homínids, amb l'home com a única espkcie 
(Homo sapiens). 

És corrent de referir-se als hominoides no homí- 
nids com a antropoides. 

Fins a quin punt aquesta classificació reflecteix la 
filogknia, és a dir el camí recorregut en el procés evo- 
lutiu? Aquestes tres famílies representen tres llinat- 
ges diferents en l'evolució? 0, dit d'una manera més 
general, la sistematica reflecteix la filogknia? Aques- 
tes preguntes han estat tractades directament des de 
l'estudi de l'evolució molecular. 

S'ha treballat, tant a nivell tebric com experimen- 
tal, per tal de posar una escala de temps en aquest 
procés evolutiu. En aquest sentit, convé destacar que 
des de la paleoantropologia hi ha hagut una tendkn- 
cia a donar una gran antiguitat al llinatge huma, per6 
aquesta antiguitat ha estat posada en dubte fins arri- 
bar-se a modificar gracies a les evidkncies molecu- 
lars. Per tant, un segon objectiu serl posar una edat al 
llinatge dels homínids. 

Un cop ja dins el nostre exclusiu camí evolutiu, 
les dades moleculars també poden fer aportacions de 
gran interks sobretot pel que fa al grau de diferencia- 
ció entre les poblacions humanes actuals. És a dir, 
estudiant les diferkncies existents entre les pobla- 
cions humanes actuals, es tracta d7inferir l'antiguitat 
i l'origen de l'home modern (conjunt de les pobla- 
cions actuals) i, en un altre nivell, de poder fer apor- 
tacions a la histbria de poblacions humanes concre- 
tes. Aixi, actualment disposem d'eines de gran 
eficlcia i precisió per poder reconstruir complexos 
problemes de poblament o migració de poblacions 
tant prehistbriques com histbriques. 

Per bé que tots els aspectes esmentats poden tenir 
un gran interks en la comprensió de l'evolució huma- 
na (tant a nivell d'espkcie com de poblacions concre- 
tes), ens cenyirem, a causa de la gran quantitat de 
dades i la complexitat de les interpretacions, a consi- 
deracions més prbximes a la paleoantropologia. Cal 
destacar, perb, que les aportacions de l'antropologia 
molecular són fonamentals per a la reconstrucció de 
poblacions humanes, tant si són molt antigues com 
més recents. 

Nivells d'analisi 

En principi, qualsevol comparació entre espkcies 
feta a nivell molecular, ens pot ser d7inter&s, tot i que 
la fiabilitat i precisió del mktode emprat depenen del 
nivell d'observació. El camí seguit en el desenvolupa- 
ment de la genktica molecular evolutiva reflecteix 
una línia que tendeix cap a les unitats més bbiques 
d'informació biolbgica, és a dir, cap a l'ADN (acid 
desixirribonucleic, molkcula portadora de la infor- 
mació genktica). Pero la comparació es pot fer, de 
vegades amb resultats excel-lents, a nivells que no su- 



posin el coneixement més detallat possible del mate- Pot observar-se que tot i que els quatre grups es 
rial genktic. En cada cas el més important és poder troben en el conjunt dels antropoides, cap espkcie no 
valorar i interpretar els resultats en llur significat filo- presenta totes les variants humanes: el gibó i l'oran- 
genktic (evolutiu), d'acord amb les connnotacions gutan tenen els grups A, B i AB, el xiinpanzé només 
biolbgiques del nivell d'observació considerat. en té dos, A i O, i el gorilela sembla ser monomorfic 

Seguint un camí alhora histbric, amb mktodes cada (sense variació). A més, hi ha nombroses particulari- 
cop més refinats i d'apropament progressiu a resultats tats del sistema dins de cada espkcie, fet que es pre- 
mCs precisos, revisarem diferents nivells d'anhlisi, al- senta en altres sistemes estudiats, i que aboquen a 
guns amb poc interb actual, insistint en els que avui una problematica més relacionada amb la compren- 
dia poden considerar-se més correctes i informatius. El sió dels propis sistemes sanguinis que no pas amb les 
primer nivell és la comparació indirecta de l'estructura espkcies que en són portadores. 
d'una prote'ina; després l'anllisi directa de l'estructura Quines implicacions filogenktiques en podem 
molecular, amb la seqükncia d'aminoacids que la for- treure? De fet, poques i més referides a la filogknia 
men; finalment el nivell de l'ADN, tan directament (se- del sistema sanguini (quan va sorgir, el grau en quk 
qükncia de nuclebtids o bases que el formen) com indi- s'ha modificat amb el temps) que a la de les espkcies. 
rectament (la tendkncia a formar una doble hklix, amb En cap cas no podem extreure afinitats que ens per- 
aparellament entre bases). metin deduir un camí evolutiu. En definitiva, doncs, 

l'existkncia d'afinitats grupals no ens permet de fer 
deduccions que no siguin d'una gran generalitat i, per 

Sistemes sanguinis tant, són poc informatives en l'intent de conkixer i 
mesurar la semblan~a a nivell molecular entre l'home 

La primera prova de la semblanqa bioquímica en- i els pbngids. 
tre l'home i altres primats provC dels treballs pioners 
sobre grups sanguinis. Aixi, el sistema RH va ser des- 
crit gracies als antigens presents en els eritrbcits Tkcniques immunologiques 
(glbbuls vermells) de la mona Macaca mulatta (ano- 
menada antigament Macaca rhesus, d'aquí el nom Aquest camí de semblanqa en la resposta immu- 
del sistema) l'any 1940 per Landsteiner i Wiener. Im- nolbgica ha tingut una gran expansió en aplicar-se a 
munitzant conills amb eritrbcits d'aquesta espkcie la comparació immunolbgica de prote'ines entre dife- 
s'obtenen anticossos que aglutinen els eritrbcits del rents espkcies. A grans trets, el mktode consisteix 
85% de les persones (RACE i SANGER, 1975). Aquesta (DOBZHANSKY et al, 1980) a purificar una prote'ina 
primera observació permet establir la similitud entre d'una espkcie, per exemple albúmina humana, i in- 
un antigen present en un primat i en l'home i, en jectar-la a un mamífer, com pot ser el conill. Aquest 
definitiva, una afinitat a nivell molecular. mamífer reacciona immunolbgicament i produeix 

Posteriorment s'han trobat propietats antigkni- anticossos contra la prote'ina estranya, els quals reac- 
ques en eritrbcits de nombroses espkcies de primats i cionen no solament amb l'antigen concret utilitzat, 
en concret de pbngids, alguns dels quals són del ma- sinó amb prote'ines relacionades, com ara l'albúmina 
teix tipus que en l'home. Tot i aixb, la similitud bio- d'altres primats. La reacció serl més forta com més 
química no esta establerta ja que la reacció creuada gran sigui la semblan~a entre la prote'ina emprada per 
no implica exactitud total de l'antigen. Aixi per a immunitzar el conill i la que estudiem, de tal manera 
aquest primer sistema descrit, estudis posteriors han que si podem mesurar la reacció, podrem obtenir 
mostrat que es tracta de sistemes relacionats i no unes distancies immunolbgiques. Un dels mktodes 
idkntics (SOCHA et al., 1976). més efica~os és la fixació del complement (CHAM- 

Respecte del sistema ABO, el més conegut dels sis- PION et al., 1974), que amb molt poca quantitat de 
temes d'antigens eritrocitaris, les dades sobre homi- prote'ina purificada proporciona unes distancies d'a- 
noides són les següents (SOCHA i MOOR-JANKOWSKI, cord amb la semblanqa en l'estructura primaria de les 
1979): prote'ines (la seqükncia d'aminoicids). 

Sens dubte aquí és obligatori referir-se als treballs 
O A B AB total de SARICH i WILSON (1966 i 1967) que provocaren 

Ximpanzé 50 483 O O 533 tanta polkmica i que tingueren tanta repercussió en la 
Ximpanzé pigmeu O 9 O O 9 reconstrucció de la historia evolutiva de l'home. Pre- 
Gibons O 27 59 54 140 pararen anticossos contra l'albúmina humana, la de 
Orangutan O 41 14 16 7 1 ximpanzé i de gibó i els varen fer reaccionar amb 
Gorilela de costa O O 27 O 27 albúmina de set espkcies d'antropoides i sis de cerco- 
Gorilla de pitkcids (mones). Els resultats, expressats en forma 
muntanya O O 6 O 6 de distancies immunologiques, foren: 

8 1 



Home 
Ximpanzé 
Ximpanzé 
pigmeu 
Cioril-la 
Orangutan 
Siamang 
Gibó 
Cercopitkcids 

home 
o 
5,7 
577 

337 
876 

11,4 
10,7 
38,6 

anticossos contra 
ximpanzé gibó 

377 11,l 
O 14,6 
O 14,6 

Les deduccions que poden fer-se d'aquesta taula 
s6n nombroses i algunes entraren en contradicció 
amb la visió tradicional de la sistematica i de la filo- 
gknia. S'observa una gran similitud de l'home amb 
els antropoides africans (ximpanzé i gorilala) i més 
diferenciació respecte als asiatics (orangutan i hilo- 
bitids), amb una clara interpretació evolutiva. Hi ha 
una similitud total entre el ximpanzé i el ximpanzé 
pigmeu i gran semblanqa entre el gibó i el siamang. 
La separació de tots ells respecte dels cercopitkcids és 
molt patent. Graficament els resultats es presenten a 
la figura 1. 

La deducció d'aquesta filogknia a partir dels re- 
sultats anteriors topa amb algunes dificultats, no Úni- 
cament a causa del tractament matematic aplicat, si- 
nó per inconvenients intrínsecs del mktode. Així, els 
resultats no són simktrics i la reactivitat creuada en- 
tre les tres espkcies no és la mateixa: les diferkncies 
entre dues espkcies, considerant els casos que hi ha 
prova en els dos sentits entre elles, presenten un alt 
grau d'asimetria (per exemple ximpamzé-gibó 9,7 i 
gibó-ximpanzé 14,6) cosa que teoricament no és es- 
perable. 

Siamang 6 Giba 

Ximpanzé 

Goril4a 
I Cercooitecids 

Figura 1. Dendrograma constru'it a partir de la reacció immu- 
nolbgica de diferents espbcies d'hominoides enfront de diferents 
albúmines. De SARICH i WILSON, 1967. 

Jncongrukncies d'aquest tipus i d'altres s'han tro- 
bat en assajos semblants amb altres prote'ines que ens 
obliguen a plantejar els inconvenients del mktode. 
De fet es basa en una valoració indirecta de l'estruc- 
tura d'una prote'ina i aixb pot introduir un cert error: 
sens dubte l'anhlisi directa de la seqükncia d7aminoB 
cids de les prote'ines pot ser, tal com veurem més 
tard, molt més precisa. 

Tot i aixb, alguns autors han reinvindicat aquest 
tipus d'analisi a l'hora de considerar tota l'estructura 

proteica perquk creuen que en la reacció entre anti- 
gen i anticos hi ha una especial selecció i capacitat 
per detectar zones <<importants>>, les quals poden ser 
els centres actius, amb baixa taxa de canvi, i no es 
deixarien influir per canvis més <<accidentals>>. 
Aquesta perspectiva és parcialment criticable ja que 
és en les zones que no tenen gaire influkncia sobre la 
funció de la prote'ina on es produiran més canvis d'a- 
minoacids i on menys actua la selecció en llur elimi- 
nació. 

Malgrat tot, algunes aplicacions tenen gran vali- 
desa i perspectives de futur, com pot ser el cas de la 
immunització amb les prote'ines presents en restes 
fbssils: en aquest cas es pot reconkixer, almenys en 
teoria, a quina de les espkcies actuals és biolbgica- 
ment més propera la resta fbssil analitzada. És un 
aspecte complex i fonamentalment limitat pel grau 
de conservació de les prote'ines (i d'altres macromol&- 
cules) en les restes fbssils. El tema, pero, resta obert 
amb grans expectatives. 

Una de les aportacions més importants dels tre- 
balls de Sarich i Wilson fou, sens dubte, la interpreta- 
ció de les matrius de distancies en temps de divergkn- 
cia entre espkcies, és a dir, emprades com a rellotges 
evolutius. Els resultats foren motiu de molta contro- 
vkrsia a causa de l'escassa antiguitat que donaven al 
llinatge humb. Tot i aixb, les crítiques a la metodolo- 
gia o a la relació entre les comparacions immunolbgi- 
ques i les diferkncies estructurals de les prote'ines no 
han posat en dubte el patró filogenktic que aquesta 
metodologia proposa (FRIDAY, 1981). En canvi si 
que ha estat molt criticat l'us com a rellotge evolutiu 
ja que, tal com veurem, no poden establir-se veloci- 
tats d7evoluciÓ iguals ni tan sols constants per a di- 
verses prote'ines. 

Mesures electroforktiques 

Un mktode que permet establir les relacions de 
parentiu per afinitats en les estructures de les prote'i- 
nes es basa en la comparació, entre poblacions, de les 
freqükncies en quk es troben les diferents variants (es 
pot estendre a moltes) d'una prote'ina, detectades 
mitjanqant diverses tkcniques, entre elles l'electrofo- 
resi (separació de variants moleculars segons la carre- 
ga elkctrica). És un mktode que serveix per estimar la 
variabilitat genktica que hi ha en tot el genoma i, per 
tant, el grau de diferenciació genktica entre pobla- 
cions i espkcies (DOBZHANSKY et al., 1980). 

Dos treballs han de ser destacats dins del nostre 
propbsit. En primer lloc el de KING i WILSON (1975) 
en el qual mostraren, d'acord amb altres evidkncies 
de tipus molecular, que la similitud genktica entre 
l'home i el ximpanzé és molt gran. D'altra banda, 
BRUCE i AYALA (1979) en un exhaustiu estudi mos- 
traren que les quatre espkcies, home, ximpanzé, goril- 



la i orangutan, són igualment divergents entre elles, tres reconstru'im adequadament el procés evolutiu 
amb una diferenciació escassa i similar a l'observada d'una prote'ina concreta en diverses especies, el patró 
entre espkcies del mateix gknere, perb ben separades d'evolució (el camí seguit o la topologia) d'aquestes 
dels hilobhtids. Tot i aixo, el mktode no dóna més espkcies forgosament ha de coincidir amb la de les 
precisió en el patró de separació del conjunt de prote'ines. És fonamental, doncs, que la reconstrucció 
pbngids i homínids. estigui ben feta. L'ús com a rellotge, perb, esta plagat 

Aquest tipus de mesura de diferenciació i paren- de dificultats, i es discutiran més tard. 
tiu entre grups ha donat grans resultats en casos en Podem considerar, per exemple, l'evolució de les 
que la diversificació no és gaire gran, com en espkcies cadenes de l'hemoglobina. La filogknia pot incloure 
molt proximes de Drosophila o entre diferents pobla- les cadenes alfa, les beta i la mioglobina. Comparant 
cions humanes. La informació d'aquest tipus, aplica- tant les cadenes alfa com les de beta s'observa una 
ble en la reconstrucció de moltes poblacions huma- identitat total entre l'home i el ximpanzé. El goril.la 
nes, és enorme i s'ha emprat tant a escala difereix en un aminoacid en cada cadena: en la posi- 
microgeografica com a escala més extensa. No apro- ció 23 de I'alfa hi ha aspartic en comptes de glutamic 
fundirem en el tema perquk ens allargaríem massa, i en la 104 de la beta hi ha lisina en comptes d'argini- 
per6 cal considerar l'intkrks d'aquesta eina en la com- na. L'aspartic en alfa 23 es troba també en l'orangu- I 

prensió del passat de les poblacions i en la recons- tan, en el gibó i en les mones. Sembla, doncs, que el 
trucció de migracions. L'ús d'aquesta metodologia gluthmic és una condició derivada en l'home i el xim- 
per establir relacions entre grups més allunyats no ha panzé conjuntament. Aixb té una interpretació bbvia 
donat bons resultats: es tracta d'un sistema de mesu- en la filogknia de les espkcies (figura 2) a la qual no 
ra de diferenciació genktica que té escassa aplicació s'havia arribat a partir del registre fbssil. 
en la diversificació produ'ida entre les diverses espB 
cies d'hominoides. 

-3 
Home 

Ximpanzé pigmeu 

Sequhncia d'aminohcids de les proteines Ximpanzé 

Goril-la 
Quan es va comenGar de conkixer la seqükncia de 

diferents prote'ines, a l'inici dels anys 60, es va veure Orangutan 

de seguida l'homologia d'una prote'ina en diferents Figura 2. Filogknia dedui'da a partir del metode de maxima 
espkcies. També es trobaren homologies entre prote'i- parsimbnia de les seqükncies de les globines alfa i beta. 
nes diferents dins d'una mateixa espkcie, per6 rela- 
cionades en llur origen. Així es comengaren a fer filo- De manera semblant es podrien analitzar les filo- 
gknies de prote'ines i filogknies d'espkcies, conceptes gknies de moltes altres prote'ines. Si les comparem 
ben diferents entre ells perd no sempre ben delimi- entre elles ressalta el fet que les taxes d'evolució ob- 
tats. De fet, es tracta de fer filogknies de prote'ines a servades són molt diferentes de l'una a l'altra. Les 
partir de les diferkncies en la seqükncia d'aminohcids histones són molt estables, perb els fibrinipkptids o 
i després inferir-ne la filogknia de l'espkcie. l'hormona del creixement han variat molt rapida- 

Els canvis d'aminohcids permeten estimar el ment. Aquestes diferencies no poden ser degudes a 
nombre minim de canvis que s'han produ'it en la se- diferents taxes de mutació per múltiples raons, una 
qükncia de nuclebtids de 1'ADN. Per cada aminohcid de les quals és que en el transcurs de l'evolució es fixa 
diferent el canvi minim és d'un nuclebtid i el maxim només una petitissima fracció de les mutacions que 
és de 3 Cja que cada tres nuclebtids informen un ami- s'han produ'it. 
noacid). Com que el codi genktic és degenerat (hi ha És molt més important la restricció que suposa la 
diferents triplets de nuclebtids que informen un ma- funció de la prote'ina, en el sentit de modular les pro- 
teix aminoacid; cal tenir present que les 64 combina- babilitats de canvis: així els fibrinipkptids es formen 
cions possibles de grups de tres dels quatre nuclebtids en el pas de fibrinogen a fibrina i la seva funció (pro- 
diferents han d'informar només 20 aminohcids), po- duir un entramat per la coagulació sanguínia) no és 
den existir diverses solucions i s'agafa la que implica gaire específica. Les histones, per altra banda, pre- 
un nombre més petit de canvis. Aixi pot calcular-se senten una restricció molt més gran en l'estructura ja 
una distancia mutacional considerant els canvis es- que mantenen una relació estreta i fonamental amb 
devinguts en el material genktic. El camí seguit en el 1'ADN (VOGEL i MOTULSKY, 1986). 
procés de canvi es traga (o bé reconstrueix) a partir Podríem discutir encara altres aspectes respecte a 
del mktode de la maxima parsimbnia (en el significat la velocitat d'evolució de les prote'ines, com ara les 
d'economia), que considera el nombre minim de diferkncies entre les diverses parts de la molkcula 
substitucions possibles, és a dir, el camí més curt. (domini, centre actiu, etc.) o els canvis en la velocitat 

Potser la idea més interessant sigui que si nosal- que sembla que hi ha hagut en els diferents moments 
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de l'evolució (GOODMAN et al. 1972; GOODMAN et 
al., 1983; LI i TANIMURA, 1987). Tot plegat, perb, no 
resoldria els inconvenients que hem trobat en l'ús 
d'aquests canvis com a rellotge molecular, sobretot 
per les diferkncies entre les prote'ines i la seva relació 
amb el valor selectiu de les mutacions. 

Observació en I'ADN 

Seguint el camí cap a les unitats relacionades més 
directament arnb el propi material genktic, l'últim 
pas és l'analisi directa de 1'ADN. Aquest nivell ens 
resoldra alguns dels inconvenients trobats fins ara i 
ens permetra d'emmarcar la discussió en els coneixe- 
ments que poden ser més informatius per reconstruir 
detalladament la filogknia humana: estem ja en el ni- 
vell més basic de la informació genktica. 

A més a més, per fer les comparacions en aquest 
nllvell, podem triar zones que compleixen millor que 
altres els requisits imposats en l'analisi, entre els 
quals destaca el de fer que la selecció natural no hi 
tingui cap influkncia. En aquest sentit, podem pren- 
dre en consideració la variació entre els diferents tri- 
plets (codons) que informen un mateix aminoacid i, 
per tant, sense efecte posterior o analitzar les zones 
de l'ADN que no informin la síntesi de cap prote'ina 
(cal considerar que gran part del genoma no es trans- 
criu, és a dir, no intervé en la síntesi de prote'ines). 

Dins d'aquest context de l'ADN s'han obert dues 
vies d'analisi filogenktica molt diferents entre elles: 
per un cantó l'estudi de seqükncies de nuclebtids, de 
manera semblant a l'analisi de seqükncies d'aminoa- 
cids en les prote'ines, i per l'altre l'estudi de la hibri- 
dació de l'ADN. Dins de la primera via, caldria par- 
lar per separat de 1'ADN segons el lloc on es troba en 
les ckl.lules, és a dir, el nuclear i el mitocondrial. 

Seqiikncies de nuclebtids de I'ADN 

Sens dubte que l'anhlisi de la seqükncia de nucleb- 
tids de 17ADN és el nivell més profund que podem 
assolir en la valoració de semblanga genktica entre 
esptxies. Pero en l'estat actual de coneixements no 
és, tal com veurem, el mktode que ens proporciona 
més informació filogenktica. Per bé que cada vegada 
es coneixen més seqükncies de gens, subsisteixen els 
problemes per obtenir una interpretació evolutiva: la 
part seqüenciada es una petitissima fracció del geno- 
ma; no es té informació de moltes zones no transcri- 
tes, d'escas interks genktic perb de gran interks des 
d7una perspectiva evolutiva; hi ha pocs fragments del 
genoma seqüenciats alhora per diferents espkcies; l'a- 
nalisi numkrica de les seqükncies continua presen- 
tant una gran quantitat de dificultats que no perme- 
ten de treure conclusions clares. Tot i les possibilitats 

que té, aquest tipus d'analisi, doncs, no ha arribat 
avui en dia a fornir tota la informació de quk és dipo- 
sitaria. 

L'anhlisi de les seqükncies de gens estructurals 
(que informen la síntesi de prote'ines) concrets no di- 
fereix molt de la duta a terme amb les protei'nes que 
codifiquen. És més exacta, ja que no hi ha incertesa 
en els triplets que informen un mateix aminoacid, 
per6 les dificultats en el tractament numkric subsis- 
teixen: se sol tractar amb el mktode de la maxima 
parsimbnia, que no assegura el camí evolutiu real- 
ment seguit. 

En primer lloc convé destacar els treballs que fan 
referkncia a 17ADN mitocondrial (ADN-mt, present 
en les mitocbndries i independent del que porta la 
immensa part de la informació i que és en el nucli). 
Actualment coneixem la seqükncia completa de 
l'ADN-mt huma gracies al treball de Barrel i col-labo- 
radors (MONTOYA i ATTARDI, 1986). És circular, 
consta de 16.569 parelles de bases i porta la informa- 
ció per sintetitzar dos ARN ribosbmics (1 6s i 12s), 22 
tipus d7ARN de transferkncia i 13 prote'ines. Els gens 
estan molt compactes, sense practicament zones de 
separació ni introns. 

L'ADN-mt té una velocitat d'evolució unes 10 ve- 
gades superior a la de 1'ADN nuclear, fet que pot re- 
presentar un avantatge ja que poden detectar-se 
molts canvis. De fet, perb, la gran quantitat de dife- 
rkncies que hi ha dins dels hominoides i el fet de no 
poder referenciar aquestes diferkncies a algun grup 
exterior (per exemple, els cercopitkcids són massa di- 

Ximpanzé 

Gorilsla 

I 1 - Home 

1 I Orangutan 

0 Gibó 

,-n Home 

r--l Ximpanzé 

L Orangutan 
Figura 3. Filogenies a partir de la comparació de 869 nucleotids 

de ~ ' A D N - I ~ ~ .  a. Resultats inicials de BROWN et al. (1 982). b. Resul- 
tats segons randlisi de NEI et al. (1985). 



ferents per poder resseguir els canvis produ'its) ha fet 
que no es pogués emprar a l'hora de reconstituir la 
filogknia entre l'home i les espkcies més properes. Tot 
i aixo, té un interbs molt gran i estl obert, cada vega- 
da més, a l'estudi de les diferkncies entre els grups 
humans actuals i a la interpretació en termes de l'an- 
tiguitat de l'home modern i el procés de radiació. Es 
tracta d'un rellotge rapid, per mesurar exclusivament 
temps curts. Així, a partir exclusivament d'aquestes 
dades (CANN et al., 1987) s'ha confirmat l'origen afri- 
c l  de l'home modern, la seva possible datació i la 
posterior radiació cap als altres continents. 

Quant als treballs de comparació de seqükncies de 
1'ADN-mt entre espkcies, no s'ha portat a terme la 
comparació de tot el conjunt d'hominoides ja que no 
es coneix bé en pbngids. El primer treball en aquest 
sentit fou dut a terme per BROWN et al. (1982) i s'hi 
comparen les seqükncies de 896 parelles de bases 
(p.b.). Mitjanqant el mktode de la parsimbnia, mos- 
traren que la millor topografia era la que agrupava 
per un cantó els homínids asiltics (orangutan i gi- 
bons) i per l'altre l'home, el gorilala i el ximpanzé, 
amb un nombre menor de substitucions, dintre d'ells, 
entre els dos Últims (figura 3a). 

Fins a les publicacions de 1986 aquest treball apa- 
reix com el realitzat amb seqükncies més llargues. I 
porta a molts punts de reflexió, entre ells el tractat 
per NEI et al. (1985) que fa referkncia al nombre mí- 
nim de nuclebtids que calen per estar segurs d'una 
topologia concreta, fet d'una bbvia importincia me- 
todologica. A més, sobre les mateixes dades obtin- 
gueren una topologia diferent, més d'acord amb al- 
tres tipus d'evidkncies moleculars i que agrupa, en 
primer lloc, l'home i el ximpanzé, posteriorment el 
gorilela i deixa els hominoides asiltics en una altra 
branca (figura 3b). 

A partir de noves sequkncies de 1'ADN-mt, SAI- 
TOU i NEI (1 986) analitzaren les similituds per 1834 
parelles de bases en quatre espkcies (home, ximpan- 
zé, goril-la i orangutan) aplicant diversos mktodes nu- 
mkrics. Les diferkncies en nuclebtids foren: 

H X G O 
Home - 
Ximpanzé 114 - 
Gorilla 126 134 - 
Orangutan 225 237 234 - 

Els tractaments numkrics d'aquesta matriu com- 
prenien el chlcul de distancies genktiques entre les 
espkcies i l'aplicació de diferents mktodes de classifi- 
cació (UPGMA i Wagner), per un cantó, i el mktode 
de la parsimbnia per l'altre. La topologia que donen 
els diferents mktodes és la mateixa: per un cantó s'a- 
grupa l'home amb el ximpanzé i per l'altre el goril-la 
amb l'orangutan. L'observació de les dades de la par- 
simbnia ens pot ajudar a valorar la validesa dels re- 
sultats: el nombre de substitucions d 'aquesta topolo- 

gia (home amb ximpanzé respecte a goril-la amb 
orangutan) és menor que el de les altres: 

Nombre de substitucions 
H+X-G+O 88 
X+G-H+O 9 3 
H+G-X+O 96 

Les diferkncies entre els diferents models són pe- 
tites i, tot i que sabem que els processos vitals i l'evo- 
lució, sobretot, són estalviadors (parsimoniosos), és 
difícil de decidir fins a quin punt ho són. Aquests 
resultats, doncs, no poden ser presos com a defini- 
tius. 

El treball més rellevant quant a comparació de 
seqiikncies és, fins ara (estiu de 1988) el de MIYAMO- 
TO et al. (1987) i s'aplica a la seqükncia més llarga 
coneguda per l'home, ximpanzé, goril-la i orangutan, i 
que correspon a un segment de 7.100 nuclebtids de la 
regió de les beta-globines. Les filogknies dedu'ides a 
partir del mktode de la parsimbnia mostren un resul- 
tat ja conegut: home i ximpanzé s'uneixen en primer 
lloc; posteriorment s'hi agrupa el gorilla i per últim, a 
una distlncia molt superior, l'orangutan (figura 4). 

Home 

Ximpanzé 

Goril-la 

Orangutan 
Figura 4. Filogenia de maxima parsimonia a partir de la com- 

paració de les seqii6ncies del gen de la n-globina segons MNAMO- 
TO et al. (1987). 

De forma general podem considerar que conti- 
nuen havent-hi dificultats importants en la compara- 
ció de seqükncies per poder prendre els resultats com 
a irrefutables. Entre elles podríem destacar la manca 
d'informació de grans sequkncies homblogues o el 
tractament numeric en la comparació i encara s'hi 
podrien afegir les diferkncies existents dintre les es- 
pkcies o la variació en el moment de l'especiació. 

Hibridació de I'ADN 

L'últim tipus d'evidkncia en la comparació del 
material genMic entre espkcies és la hibridació de 
l'ADN, que tracta de mesurar el grau d'hibridació 
entre dues cadenes senzilles d'ADN de dues espkcies 
diferents, i que es produirl més com més semblants 
siguin les sequkncies entre les dues espkcies. S'extreu 
1'ADN d'una de les espkcies i es trenca en fragments 
d'uns 500 nuclebtids; s'escalfa a uns 100 graus per tal 
de trencar els enllaqos entre les dues cadenes, i queda 



l'ADN d'una cadena senzilla i es mesura la tempera- 
tura en quk s'ha produ'it la separació. Si es refreda, 
tornen a formar-se cadenes de doble hklix. Si el refre- 
dament es fa amb cadenes senzilles procedents d'una 
altra espkcie, es formaran cadenes hibrides que no 
estaran unides per totes les parelles de nuclebtids, si- 
nó Únicament per aquelles que siguin complementl- 
ries. La temperatura necessaris per separar els nous 
híbrids és menor que si es tractés d'ADN d'una única 
espkcie, de manera que la diferkncia entre les dues 
temperatures de separació és una mesura de la sem- 
blanga entre les dues cadenes dYADN comparades. 
De fet, el parametre que es fa servir per quantificar la 
diferkncia entre espkcies (T50H) depkn d'aquesta di- 
ferkncia. 

Més enllh dels detalls tkcnics, ens interessa discu- 
tir la validesa del mktode i els resultats obtinguts. En 
aquest tipus d7anllisi es treballa directament sobre 
17ADN i sobre la totalitat del material genktic &una 
espkcie, i aixb te molts aspectes interessants. Sabem 
que moltes mutacions són neutres en considerar tot el 
genoma (més de mil milions de parelles de nucleb- 
tids), ja que una gran part no informa prote'ines: s'ex- 
pressa aproximadament un 10% del genoma. A més, 
entre les que es produeixen en zones que s'expressen, 
hi ha mutacions sense canvi de sentit per la degenera- 
ció del codi genktic o sense diferkncies selectives en la 
prote'ina. 

Sense cap mena de dubte hi haura mutacions amb 
repercussions selectives, perb el que interessa és l'im- 
pacte global. Poden donar-se diferents taxes de canvi 
en diferents seqükncies, perb en considerar el geno- 
ma globalment tendeixen a eliminar-se per la llei dels 
grans nombres. La taxa promig és el resultat estadís- 
tic de l'evolució de milions de nuclebtids durant mi- 
lions d'anys. En definitiva, la taxa promig d7evoluciÓ 
de les seqübncies de l'ADN és la mateixa en totes les 
línies evolutives. Per tant, el valor de les diferkncies 
de temperatura són mesures de temps relatiu, que 
poden emprar-se no solament per reconstruir una to- 
pologia evolutiva, sin6 que es poden convertir en 
unitats absolutes tiesprés de calibrar el temps relatiu 
amb una datació externa, procedent del registre fbssil 

I Cercopitkcids 

Home 

Figura 5. Topologia evolutiva segons el primer treball d'hibri- 
daci6 de ~'ADN segons HOYER et al. (1972). 
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o per esdeveniments geolbgics. Diferents tipus d7evi- 
dkncia han mostrat que una unitat de T50H equival a 
entre 4 i 4, 5 milions d'anys. 

El primer estudi d'hibridació en primats fou rea- 
litzat per HOYER et al. (1972) emprant ADN d'home 
i d'orangutan com a base i comparant-10 amb el d7ho- 
me, ximpanzé, gorilela, orangutan, gibó i cercopitb- 
cids. Aquest treball, tot i els errors experimentals que 
contenia (els valors reciprocs entre home i orangutan 
diferien molt entre ells), refor~a la hipbtesi d'una se- 
paració continuada de les diferents especies, tal com 
es veu a la figura 5, tot i que no es clarifica la diver- 
gkncia entre home, ximpanzé i goril-la. Entre els de- 
fectes d'aquest treball, destaca el de no haver fet la 
matriu completa d'hibridacions, amb totes les pare- 
lles possibles, i d7haver comb grans errors experi- 
mentals a causa de no haver fet rkpliques dels dife- 
rents híbrids. 

L'any 1984 Sibley i Ahlquist publicaren un dels 
treballs més importants en antropologia molecular, 
corregint els defectes del treball anterior i introduint 
nombroses espkcies en les proves d'hibridació de 
17ADN, com les dues espkcies de ximpanzé o el sia- 
mang. En la matriu de distancies, les diferkncies en- 
tre reciprocs (en les dues direccions) no són pas més 
grans que entre les diferents proves en una mateixa 
direcció. Les diferencies entre les diverses compara- 
cions són clares i significatives estadísticament. 

- - Ximpanzé 

* 

Ximpanzé 
Ximpanzé pigmeu 

Home 
Gorilela 

- 

Orangutan 

Gorilala 

Gibons 

Cercopitecids 
Orangutan 

Figura 6. Arbre de Wagner per mostrar la topologia obtinguda 
per hibridació de I'ADN segons SIBLEY i AHLQUIST, (1984). 
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A partir d'aquesta matriu es construí un arbre de 
Wagner (FARRIS, 1972) en quk, a diferkncia dels cla- 

L Gibó 



dogrames, les branques tenen longituds variables. La 
topologia (figura 6) és clara en enfortir la idea de les 
successives separacions d'espkcies i no de divergkn- 
cies amb ramificacions en els diferents grups. Hi ha 
una semblan~a extraordinlria entre les dues espkcies 
de ximpanzks, amb un parentiu prbxim amb l'home 
i, a una distancia una mica superior, amb el gorilala. 
Ja més allunyats es troben l'orangutan en primer lloc 
i posteriorment els hilobatids, ben separats, en con- 
junt, del cercopitkcids. 

Per aconseguir una datació es calibra a partir de la 
data de separació de l'orangutan del grup que inclou 
els altres pbngids i l'home, situada entre 13 i 16 mi- 
lions d'anys, essent la més antiga la més plausible 
(PILBEAM, 1982). Els resultats, en forma de filogbnia, 
es presenten a la figura 7. Els resultats que es poden 
detectar són molts: crida l'atenció, en primer lloc, 
lkscAs temps de separació dels hominids, situats en- 
tre 6,7 i 7,7 milions d'anys. Aquest resultat, que 
s%auria enfrontat a dades paleoantropolbgiques de 
temps enrere, encaixa dins el context més acceptat 
actualment, amb l'assignació de Ramapithecus com a 
avantpassat de l'orangutan, el descobriment de nous 
hominoides miocknics clarament no homínids i les 
afinitats amb el ximpanzé de les restes ben tipificades 
i més antigues d'hominids, representades per 1'Aus- 
tralopithecus afarensis. 

La separació entre els antropoides i els cercopit& 
cids s'hauria produ'it fa entre 27 i 33 milions d'anys i la 
dels pbngids dels hilobatids entre 18,2 i 22,4. Els gibons 
i el siamang haurien tingut una separació molt antiga 
(entre 7,9 i 9,5 milions d'anys), més antiga que la dels 
hominids, fet que contradiu clarament llur posició sis- 
tematica. Dins dels pbngids, la separació de i'orangu- 
tan, emprada com a calibrador, es posa entre 13 i 16 
milions d'anys, la del gorilala entre 8 i 9,9 i la de les dues 
espkcies de ximpanzé fa tot just entre 2,4 i 3. 

Discussió sobre els rnhtodes 

En la revisió que hem fet de les diferents aproxi- 
macions que s'han succe'it per reconstruir la filogknia 
humana, hem vist un refinament continu i una apro- 
ximaci6 constant a les unitats fonamentals d'infor- 
maci6 genktica. En l'estat actual de coneixements no 
sembla que hagin de sorgir mktodes o nivells d'obser- 
vació molt diferents dels exposats aquí; ara bé, sí que 
s'hi esperen refinaments importants, sobretot pel que 
fa a la comparació de seqükncies de nuclebtids de 
1'ADN. 

Els dos mktodes que actualment poden conside- 
rar-se més adequats i amb més grans possibilitats 
d'interpretació filogenktica són la comparació de se- 
qükncies de l'ADN i la hibridació de 1'ADN (DIA- 
MOND, 1988), aplicats a la filogknia humana per MI- 
YAMOTO et al. (1987) i SIBLEY i AHLQUIST (1984) 
respectivament. L' avantatge fonamental en tots dos 

casos és observar directament 1'ADN; l'aproximació, 
perb, és molt diferent i ens permet plantejar quin és el 
més apropiat. 

A primera vista sembla que tractar amb seqükn- 
cies sigui l'aproximació més precisa ja que és la més 
detallada. Té altres avantatges, com el fet de poder- 
ho aplicar a seqükncies que sabem que no són sensi- 
bles a la selecció natural (com per exemple els 
pseudbgens, sequkncies semblants a gens concrets 
pero que no són funcionals) i que ens fan acostar al 
maxim a un rellotge evolutiu. De totes maneres 
aquest rellotge no funciona de manera general i cada 
vegada s'acumula més informació sobre el fet que la 
taxa promig de canvi no és uniforme en les diferents 
branques evolutives dels éssers vius. En els hominoi- 
des, i en concret en el llinatge humi, hi ha hagut un 
clar alentiment (LI i TANIMURA, 1987; BRITTEN, 
1986; MIYAMOTO et al. 1987), fet que no tindria inci- 
dkncia si en comptes d'utilitzar gens aillats fkiem ser- 
vir tot el genoma. 

Hi ha, a més, altres inconvenients importants en 
la comparació de seqükncies, tots ells entorn al pro- 
blema de la magnitud de la seqiikncia que es compa- 
ra. La comparació més llarga duta a terme fins ara 
comprkn 7.100 nuclebtids i representa només un 
0,0004 per cent del genoma. I el poder estadístic esta 
molt per sota dels mktodes d'hibridació: Felsenstein 
(citat a DIAMOND, 1988) calcula que per aconseguir 
un error semblant al mktode d'hibridació caldria se- 
quenciar més de 100.000 parelles de bases en l'home i 
ximpanzé, objectiu que esta molt lluny d'assolir-se. 

Sembla que el mktode d'hibridació sigui per ara el 
que millors resultats pot donar a nivell filogenktic a 
l'escala plantejada, és a dir, de separació dels homi- 
nids respecte de les espkcies més prbximes. No seria 
adequat, perb, a altres nivells taxonbmics, tant si són 
molt superiors i d'escls interks en el nostre cas, com 
inferiors (entre races o poblacions concretes) en quk 
hauríem de recórrer a altres mktodes, com la compa- 
ració de l'ADN mitocondrial, de gran velocitat d'e- 
volució (CANN et al., 1987) o mitjan~ant les tkcni- 
ques més conegudes per6 encara no del tot 
explotades de polimorfismes (grups sanguinis, poli- 
morfismes de prote'ines; vegeu una aplicació molt in- 
teressant i recent a CAVALLI-SFORZA et al., 1988). 

Discussió sobre els resultats 

Tot i les diferkncies, els resultats d'ambdós mktodes 
han de convergir, tal com s'ha esdevingut en els estudis 
més recents. Per tant, hi ha una drie de resultats que 
poden ser discutits sense haver de considerar el mktode 
que els ha fornit. Podem parlar, doncs, de forma gene- 
ral de les conclusions aconseguides en l'aproximació 
molecular a la filogknia humana a partir dels resultats 
concrets obtinguts per hibridació de l'ADN. 
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Figura 7. Temps de divergkncia entre espkcies a partir de la 
hibridació de I'ADN (SIBLEY i AHLQUIST, 1984). 

Aquests resultats, tal com ja ha estat comentat 
(figura 7), situen en una data molt propera (entre 
6,3 i 7,7 milions d'anys) l'origen dels hominids a 
partir d'una branca conjunta amb el ximpanzé i 
actualment aquesta evidkncia no estd en contradic- 
ció amb les troballes paleoantropologiques. Aques- 
ta. dada pot ser, obivament, de gran interks per a 
altres aproximacions a l'evolució de l'home, sobre- 
tot pel que fa a una valoració a priori de determi- 
nats jaciments o interpretació de determinades 
restes fossils. 

La separació de les dues espkcies de ximpanzé 
és molt més recent i la del goril-la respecte a la bran- 
ca comuna d'home i ximpanzé seria una mica ante- 
rior a la diversificació dels hominids i aquesta és la 
conclusió a quk s'ha arribat amb més dificultats 
arnb els diferents mktodes. La separació de l'oran- 
gutan d'aquest mateix llinatge és molt més clara i 
arnb data molt anterior. Per Últim, el grup dels gi- 
bons, incloent-hi el siamang, forma un llinatge ben 
diferenciat del conjunt de pongids i home. 

Tots aquests conceptes, junt amb datacions re- 
lativament precises, formen part ja dels coneixe- 
ments generalment acceptats en l'evolució humana 
i han estat proporcionats per l'antropologia mole- 
cular. Ja lluny d'antigues lluites amb altres aproxi- 
macions, sobretot amb la paleoantropologia, les 
dades de diverses disciplines van encaixant cada 
vegada més (com per exemple a CAVALLI-SFORZA 
et al., 1988 amb aproximació genktica, arqueolbgi- 
ca i lingüística) i permeten enfocar millor totes les 
diverses investigacions entorn del camí seguit en la 
nostra evolució i en el passat de les poblacions hu- 
manes. 

The application of molecular studies to reconstruct 
the history of the human species has become a power- 
ful to01 for ascertaining either the evolutionary path- 
way or the timing of evolutionary events. Both long 
term and short t e m  evolutionary problems may be 
analyzed, although only the long term, the human li- 
neage, is treated here. 

Several levels of analysis allow us to compare 
among related species or different human populations 
in order to ascertain their degree of similarity from 
which an evolutionary tree may be reconstructed. The- 
se levels include, with increasing closeness to the gene- 
tic infomation (DNA), comparison using blood groups, 
immunological techniques, polymorphisms, sequence 
of aminoacids of proteins, sequence of nucleotides of 
DNA, and DNA hybridation. 

Since the complexity and diversity of techniques 
and of the mathematical treatment of results provided 
is very powerful in ascertaining the date of human ori- 
gin, those and other molecular methods are being em- 
ployed successfully to understand the problems related 
to migration and composition of ancient human popu- 
lations. 
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