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voluționiștii susțin că 'omologiile' unei anatomii comune și ale 
unui ADN comun, împărtășite de multe organisme diferite, oferă 
dovezi puternice asupra faptului că variate plante și animale 
observate astăzi au evoluat din strămoși comuni. De exemplu, 

multe animale au patru membre, doi ochi și două urechi, după cum se 
presupune, acest lucru indică descinderea dintr-un strămoș comun din 
care au evoluat, care are aceste trăsături. Într-adevăr, relațiile aparente 
dintre unele structuri omoloage sunt izbitoare, așa cum se poate vedea 
în Fig. 24. Există multe similarități între ADN-ul oamenilor și cel al 
cimpanzeilor (și al altor animale), din nou, lucru care se presupune că 
indică faptul că amândouă speciile au evoluat dintr-un strămoș comun 
cu ADN similar. Codul genetic însuși este aproape universal printre 
organisme. Există, totuși, o explicație alternativă pentru aceste 
similarități – un „arhitect” comun. 

Unul dintre argumentele cele mai puternice în sprijinul omologiilor 
ca dovezi ale unui proiectant comun, mai degrabă decât ale unui 
strămoș comun din care să fi evoluat, este găsit în studiul embrionilor. 
De exemplu, degetele (de la membrele anterioare ale) oamenilor se 
formează prin dizolvarea dintre ele a țesutului mâinii,1 în timp ce la 
broaște acestea cresc înspre în afară din muguri (Fig. 25).2 Dacă 
broaștele și oamenii au degete pentru că au evoluat dintr-un strămoș 
comun, cu degete, așa cum cred evoluționiștii, ne-am aștepta ca 
dezvoltarea lor embrionară să fie asemănătoare. În cartea sa, Omologia, 
o problemă nerezolvată, Sir Gavin de Beer FRS (membru al Societății 
Regale din MB, n.tr.), fost profesor de embriologie la Universitatea din 
Londra, dă câteva exemple excelente ale modului în care dezvoltarea 
embrionară a acelorași structuri de la pești, amfibieni, reptile și 
mamifere poate să fie foarte diferită. Luați în considerare, de exemplu, 
tubul digestiv (pasajul prin care trece mâncarea de la gură spre anus în 
timpul digestiei). La rechini, acesta se formează din plafonul 
intestinului embrionar; la mreana cu nouă ochi, din planșeu; la broaște 
din plafon și planșeu; iar la reptile și păsări, din discul embrionar 
(blastoderm).3 Exemplul clasic al omologiei – membrele anterioare ale 
vertebratelor – este de asemenea sortit eșecului atunci când este supus 
unei analize amănunțite (Fig. 26). Nu numai că se dezvoltă destul de 
diferit, dar ele cresc, de asemenea, din diferite părți ale embrionului: la 
triton (un amfibian), se dezvoltă din segmentele trunchiului 2 - 5; 
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Fig. 24. Câteva structuri 'omoloage' la vertebrate © John Lewis 2009 
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Fig. 25. Dezvoltarea embrionară a degetelor de om și broască 
Din Creația, creation.com. Folosit cu permisiune. 
 

 
la șopârlă (o reptilă), din segmentele 6 la 9; și la om (un mamifer), din 
segmentele 1 3  la 18 .4 Confruntat cu multe exemple de acest gen, 
profesorul de Beer concluziona: 'Nu pare să conteze de unde provine 
substanța vie din ou sau embrion din care se formează organele 
omoloage.'5 ' Cu certitudine corespondența dintre structurile omoloage 
nu poate fi înmatrițată în similaritatea poziției celulelor din embrion, 
sau a părților din zigot din care sunt compuse în cele din urmă aceste 
structuri, sau a mecanismlului de dezvoltare prin care sunt formate.'6 

Conform biologului de la Universitatea Harvard, Dr. Pere Alberch, 
astfel de diferențe în dezvoltarea structurilor omoloage sunt 'regula 
mai degrabă decât excepția'.7 
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Fig. 26. Membre anterioare de vertebrate 
Acestea sunt considerate a fi strict omoloage, însă ele se dezvoltă diferit și din diferite părți 
ale embrionului. 
 

După cum se poate demonstra, chiar o problemă mai mare pentru 
teoria evoluției s-a ridicat atunci când s-a descoperit că structurile 
omoloage la diferite soiuri de animale sunt adesea specificate de gene 
diferite. Cum spunea și profesorul de Beer: 
 
Deoarece omologia implică descendența comună dintr-un… strămoș comun s-ar 
putea crede că genetica ar pune la dispoziție cheia problemei omologiei. Aici apare 
însă cel mai puternic şoc… [deoarece] structurile omoloage nu trebuie să fie 
controlate de gene identice. Este clar azi că mândria cu care se presupunea că 
omologia nu este decât moştenirea unor structuri omoloage de la un strămoş comun 
a fost nejustificată; o astfel de moştenire nu poate fi explicată prin gene identice. 
Încercarea de a găsi gene 'omoloage', cu excepția speciilor îndeaproape înrudite, a 
fost abandonată fiind lipsită de speranță.8 



    Evoluția: știință adevărată? 
 

74

Capitolul 4 
 
 

Într-adevăr, așa cum explică și Rolf Sattler, profesor de biologie la 
Universitatea McGill, '… în general, omologia structurilor precum 
organe sau entități biologice nu poate fi atribuită moștenirii genelor 
sau seturilor de gene omoloage. Prin urmare, omologia organelor nu 
poate fi redusă la omologia genică.'9 

În mod similar, Gunter Wagner, profesor de ecologie și biologie 
evoluționistă la Universitatea Yale, se lamentează că 'multele probleme 
perturbatoare și profunde asociate cu vreo încercare de a identifica 
baza biologică a omologiei au fost prezentate în mod repetat. Este 
important să remarcăm tema comună a plângerilor privind inadecvarea 
biologiei și geneticii dezvoltării în explicarea omologiei.'10 

Dat fiind faptul că moștenirea genetică este fundația teoriei 
evoluționiste, se poate într-adevăr susține că structurile omoloage 
indică obârșie evoluționistă comună atunci când genele ce le produc 
sunt diferite?  

Mai mult, nu numai că dezvoltarea structurilor omoloage este adesea 
controlată de către gene diferite, dar dezvoltarea structurilor ne-
omoloage este adesea controlată de aceleași gene. De exemplu, gena 
Distal-less se știe că este implicată în dezvoltarea diferitelor apendici la 
organisme diverse precum șoareci, viermi, fluturi și arici de mare.11 Din 
nou, asocierea dintre aceleași gene și mai multe structuri ne-omoloage 
pare să fie regula mai degrabă decât excepția.12 În mod semnificativ, 
descoperirea faptului că dezvoltarea structurile omoloage este adesea 
controlată de diferite gene a fost pentru profesorul de Beer 'un șoc', iar 
descoperirea faptului că dezvoltarea structurilor ne-omoloage este 
adesea controlată de aceleași gene a fost pentru profesorul Gould 'clar 
neașteptată'.13 În mod evident, acești evoluționiști nu ar fi prezis aceste 
descoperiri. 

Atunci când este examinată în adâncime, natura se dovedește 
esențialmente discontinuă. Amfibienii se presupune că au evoluat în 
reptile, însă oul de reptile este cu mult mai complex și, în multe feluri, 
în mod esențial diferit decât cel al unui amfibian. De fapt, aproape că 
nici nu se mai găsesc în regnul animal alte două ouă care să difere mai 
mult decât acestea. Reptilele se presupune că au evoluat în păsări, însă 
plămânii reptilelor au configurație de burduf, aerul schimbându-și 
direcția în timp ce animalul inspiră și expiră, pe când plămânii 
păsărilor sunt cu un design direct, un sistem întărit la păsări prin faptul 
că au oase cu goluri. 
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Solzii reptilelor, care sunt de fapt piele îngroșată, nu pot fi comparați 
cu penele, care sunt cele mai complexe și complicate dintre structuri, 
formate din milioane de componente. Reptilele se presupune că au 
evoluat în mamifere, însă compararea inimilor lor și a vaselor de sânge 
nu susține acest lucru. La reptile, aorta (artera care duce sângele 
oxigenat de la inimă) este formată dintr-un vas de sânge ce pleacă din 
dreapta, pe când la mamifere acesta pleacă din stânga. Ornitorincul 
este un alt animal care ridică mari probleme teoriei evoluției. Și aceasta 
din cauză că el încorporează trăsături de mamifer, păsări și reptile. De 
exemplu, are blană și produce lapte pentru puii săi la fel ca și 
mamiferele, are la picioare membrane între degete și cioc la fel ca 
păsările, și produce venin și face ouă ca reptilele. Prin urmare, este 
dificil de susținut faptul că este fie strămoșul, fie descendentul 
oricăreia dintre cele trei clase de vertebrate.15 Mai degrabă decât să fie 
un exemplu al evoluției, ornitorincul pare să fi fost creat cu un mozaic 
de trăsături care sunt caracteristice în mod normal unor animale 
diferite. 

Dacă a avut loc evoluția între soiurile animale de bază, ne-am 
aștepta să observăm același șablon fundamental al continuității atunci 
când are loc speciația în cadrul unui soi. De exemplu, există un 
continuum clar între pescărușul argintiu (Larus argentatus) și 
pescărușul negricos (Larus fuscus). Deși în Europa acestea sunt două 
specii distincte care nu se încrucișează în mod normal, este posibil să 
fie observată progresia de la una la cealaltă prin simpla călătorie spre 
estul îndepărtat al Rusiei. Evoluționiștii susțin că formele tranziționale 
dintre soiurile de animale de bază nu sunt observate astăzi deoarece 
acestea au dispărut. Însă este credibil întrutotul ca toate să fi dispărut? 

Evoluționiștii susțin că diferența dintre genomurile uman și cel al 
cimpanzeilor este de 'doar' 4 sau 5%, indicând o înrudire apropiată.16 
Totuși, din cauză că aceste genomuri sunt atât de mari, acest lucru 
înseamnă o diferență enormă în informația genetică. De fapt, există în 
jur de 35 de milioane de 'litere genetice' care sunt diferite, plus în jur 
de 45 de milioane care se găsesc la om și care sunt absente la 
cimpanzei și în jur de 45 de milioane găsite la cimpanzei și absente la 
om.17 Mai mult, se știe acum că oamenii și cimpanzeii au secvențe 
diferite de aminoacizi în cel puțin 55% din proteinele lor.18 
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Conform profesorului David DeWitt, în jur de 40 de milioane de 
evenimente mutaționale ar fi fost necesare pentru a separa cele două 
specii și pentru a da naștere la o astfel de diferență mare în privința 
genomurilor lor - 20 de milioane pe linia ce duce la maimuțele 
moderne și alte 20 de milioane pe linia ce duce la oamenii moderni.19 
Evoluționiștii cred că multe dintre aceste mutații ar fi fost în cea mai 
mare parte neutre în ceea ce privește efectul lor și astfel nu ar fi fost 
supuse selecției naturale. Ar fi putut însă selecția naturală să acționeze 
asupra mutațiilor benefice astfel încât să transforme creaturile cu 
aspect de maimuță în oameni? 

Conform teoriei evoluției, creaturile cu aspect de maimuță au 
evoluat în oameni în ultimele cinci milioane de ani. În timpul acestei 
perioade, multe schimbări și îmbunătățiri ar fi trebuit să aibă loc: 
triplarea mărimii creierului, evoluția posturii erecte, dexteritatea 
mâinii, organele de vorbire, limbajul și aprecierea muzicii - și multe 
altele. Însă o astfel de rată ridicată a evoluției este plină de dificultăți, 
una dintre cele mai problematice fiind cunoscută drept 'Dilema lui 
Haldane'.20 Conform regretatului profesor J. B. S. Haldane FRS 
(membru al Societății Regale din MB, n.tr.), organismele care au ratele 
de reproducere similare celor pe care le au maimuțele și oamenii nu ar 
putea încorpora mutații noi benefice într-o populație mai rapid decât 
una la fiecare 300 de generații.21 Pentru o populație de 
maimuțe/oameni în evoluție, cu douăzeci de ani per generație, acest 
lucru ar limita numărul de mutații benefice care ar putea fi sporit în 
zece milioane de ani (dublu față de timpul disponibil) la 

1667
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Acest lucru, cu siguranță, nu justifică toate schimbările care ar fi 
necesare pentru a transforma o maimuță în om. 

Rațiunea din spatele 'Dilemei lui Haldane' nu este dificil de înțeles, 
deși a fost foarte confuz prezentată în literatură. Simplu spus, evoluția 
reclamă o rată de reproducere în plus, care limitează viteza la care 
schimbările se pot produce. Doar pentru a menține mărimea sa 
actuală, o populație trebuie să se reproducă la o rată mult mai mare 
decât unu la unu. Și acest lucru este din cauză că multe progenituri vor 
muri înainte de a atinge maturitatea reproductivă. Dacă o populație 
mică, în evoluție trebuie să crească în dimensiune (și să devină noua 
specie predominantă), membrii săi trebuie să se reproducă chiar mai 
repede. 
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Cei care studiază genetica populațiilor fac referire uneori la astfel de 
cerințe reproductive drept 'costuri'. De exemplu, există un 'cost al 
pierderii aleatorii', care este rata de reproducere în plus necesară 
compensării pierderilor din populație care apar din cauza unor 
evenimente precum incendii, inundații sau foamete. Există și 'costul 
mutației', care este rata de reproducere suplimentară necesară 
compensării deceselor datorate mutațiilor nocive. De o importanță 
aparte este 'costul substituției', care este rata de reproducere 
suplimentară necesară creșterii numărului de organisme care poartă 
mutațiile benefice noi – aceste mutații pleacă de la o singură copie și 
trebuie să crească în număr până când se dezvoltă o nouă populație 
care le conține.22 Suma tuturor 'costurilor' este 'costul evoluției', care 
este rata de reproducere totală cerută speciilor pentru a face să pară 
plauzibil scenariul evoluționist. Dacă rata de reproducere a unui 
organism este mică, evoluția poate progresa foarte încet.23 'Dilema lui 
Haldane' este o problemă serioasă pentru teoria evoluției și nu a fost 
rezolvată.24 

Lumea naturală este fără îndoială ordonată și conține multe tipare. 
Afirmația evoluționiștilor, totuși, că omologiile provin prin 
descendență din strămoși comuni, este inconsistentă cu mare parte din 
informațiile deținute. Nu poate, astfel, să fie luată în considerare drept 
concluzie științifică. În schimb, existența structurilor similare la 
diferite soiuri de animale, dezvoltate prin căi diferite de dezvoltare 
controlate de gene diferite, indică lucrarea unui Creator ingenios și 
plin de imaginație. 
 

 

O interpretare creaționistă a omologiei 
Întrebarea de ce a ales Dumnezeu un astfel de tipar pentru lumea 
naturală a fost una dificilă pentru creaționiști. În cartea sa Mesajul Biotic, 
Walter ReMine susține că structurile similare care se dezvoltă pe căi 
diferite sunt un truc al Creatorului pentru a ne distrage de la evoluție ca 
explicație a lumii naturale. Tiparul (omologiilor) arată spre un proiectant 
în timp ce frustrează explicațiile evoluționiste pentru similarități. O altă 
explicație posibilă este cea că Dumnezeu a intenționat ca omul să 
interacționeze cu și să se relaționeze la lumea naturală, pe care el ar putea 
să o înțeleagă mai bine dacă ar avea o formă similară. Dar de ce ar trebui 
să fie oamenii atât de diferiți spiritual de animale și totuși atât de 
apropiați anatomic și genetic? Un posibil răspuns poate fi găsit în 
afirmația lui Dumnezeu către Adam și Eva după ce aceștia au păcătuit: 
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