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Bevezető 

A természetes szelekcióra épülő evolúció információs molekulák ismétlődő, hibás 

replikációjának eredménye. A replikátorok a biológia olyan megkülönböztetett szereplői, 

melyek képesek szaporodni, és adott esetben alkalmasak folytatólagos evolúció kiváltására. 

Amióta Richard Dawkins 1976-ban bevezette a replikátor fogalmát, az megszámlálhatatlan 

tanulmány és vita tárgya lett. A replikátor-fogalom az idők során hasznosnak bizonyult, és 

számos tudományterületre beszivárgott, melyek csak érintőlegesen kapcsolódnak a 

biológiához. 

A biológiai eredetű komplex adaptív rendszerek mind információs replikátorok 

evolúciójának eredményei. Ilyen, igen sikeres, adaptív rendszer például a sejt, mint élő 

organizmus, az immunrendszer, illetve elképzelhető, hogy bizonyos kognitív folyamatok, 

akár maga a nyelv is. A memetika elmélete is a darwinizmus univerzális alapelvének (a 

szaporodás, változékonyság és öröklődés evolúciót eredményezhet) kultúrára történő 

kiterjesztéséből ered. Tekintélyes mennyiségű elméleti és kísérletes munka szaporodott fel az 

elmúlt három évtizedben az (ön-)replikáció folyamatairól a kémiai, (proto-)biológiai, nyelvi, 

kulturális, neuronális, digitális és mérnöki irodalomban. Replikátorjelöltekből és a hozzájuk 

tartozó téma-specifikus definíciókból több van, mint amennyit egy emberöltő alatt fel lehet 

dolgozni. Az általánosan elfogadott replikátorok közül néhány példa: autokatalitikus kémiai 

ciklusok (pl. formóz reakció), prionok, biológiai és számítógépes vírusok, gének, genetikus 

membránok, organellumok, sejtek. Az elméleti modell-replikátorok száma is hatalmas: 

ribozimek, hiperciklusok, a GARD modell komposzómái, a chemoton elősejtjei, vagy 

különféle neuronális replikátorok. A felsorolt létező vagy feltételezett rendszerek, elméletben, 
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ugyanazon az alapvető dinamikán osztoznak, mivel mind ugyanannak a darwini alapelvnek a 

megtestesítői. Ugyanakkor a különféle tudományterületek eredményeit és modelljeit igen 

problematikus összevetni egy közös nevező – a replikátor általános definíciója – nélkül. 

Célkitűzések 

A disszertáció elsődleges célja, hogy formalizálja és újradefiniálja a replikátor fogalmát. 

Ezáltal olyan eszközt nyújt, amely stabil, univerzális modellezési alapot biztosít, s lehetőséget 

ad bármely replikációs-szelekciós modell összehasonlítására, legyen az in vivo, vitro ut silico 

rendszer. Ennek megfelelően munkám során az alábbi kérdésekre kerestem a választ: 

1. Milyen mennyiségi vagy minőségi különbség van gének, organizmusok, egyszerű 

autokatalitikus kémiai molekulák és más szaporodó objektumok között? 

2. Milyen alapvetőbb fogalmakra épül a szaporodás, változékonyság, öröklődés darwini 

alapvetése, s ezek mennyiben szükségesek a replikáció általános elméletéhez? 

3. Miképpen fogalmazható meg a replikátor-azonosság/hasonlóság? Mikor tekinthető két 

replikátor azonosnak? 

4. Mi a közös és mi a különbség gének és mémek között? 

A replikátor-fogalom legnagyobb problémája az alul-definiáltság: a megközelítések vagy 

túl szűkre, vagy túl tágra sikerülnek, de nem határolják körül kellőképpen a replikátor-teret. 

Az érvelésem szerint egy replikátor definíciónak az alábbi öt általános követelménynek kell 

megfelelnie, amennyiben jobban akar teljesíteni elődeinél: 

1. Autokatalízis: potenciálisan autokatalitikus módon történő szaporodás. 

2. Hasonlóság: szülő és utód közötti (a véletlennél valószínűbb) potenciális hasonlóság. 

3. Információs: képesség az információ örökítésére (csak információs replikátoroknál). 

4. Inkluzivitás: A legszélesebb értelemben vett definíciónak tartalmaznia kell a géneket 

és mémeket is, más egyéb jelöltek mellett. 

5. Specificitás: A definíciónak tisztán és egyértelműen különbséget kell tenni a különféle 

szaporodó dolgok között (gének, mémek, sejtek, prionok, stb.). 

A fenti célok értelmében a disszertáció részletesen bemutatja a Replikátor Formalizmust, 

egy olyan fogalmi keretet, mely a replikáció univerzális voltát szem előtt tartva képes 

érthetően elkülöníteni az egyes replikációs rendszereket, s tisztázni a félrevezető fogalmakat. 

A formalizmus nem más, mint az autokatalitikus dolgok általános elmélete, olyan nyelven 

megfogalmazva, mely független az egyes tudományterületektől. A formalizmus segítségével 

felderíthetőek az egyes autokatalitikus rendszerek kulcsfontosságú tulajdonságai, s ez alapján 
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egy egzakt osztályozás is megvalósítható. Az osztályozásból levezethető az egyes rendszerek 

evolúciós viszonya is: mely replikátorok előztek meg másokat, s melyek épültek már meglévő 

replikációs rendszerekre. 

Modellek és módszerek 

A disszertáció elsősorban a replikáció információs aspektusára fókuszál. A formalizmus 

alapvető eleme, hogy a replikáció során az információ entitástól entitásig (az autokatalitikus 

ciklus intermedierjei) halad, függetlenül bármilyen anyagáramlástól. Ennek megfelelően 

három alapvető öröklődési módot lehet elkülöníteni: direkt, weismanni és lamarcki 

öröklődést. E rendszerek vizsgálatára három különböző modellt fejlesztettem ki. 

Először egy analitikus modellel megbecsültem, hogy mennyi a fenntartható információ 

mennyisége a különféle öröklődési módok esetében. A modell egyszerű szekvenciákkal 

operál, melyek az absztrakt replikátor köztes állapotainak (intermedierek) felelnek meg – 

minden állapothoz egy speciális szekvenciatér tartozik. A replikáció során ezek a szekvenciák 

alakulnak át egymásba: ez a szekvenciatereken értelmezett leképezést jelent. Annak a 

valószínűsége, hogy egy bizonyos szekvenciából kiindulva a replikáció ugyanazt a 

szekvenciát generálja, a levezetett analitikus formula által megbecsülhető. A modell 

kiterjeszthető bonyolultabb öröklődési módokra is. 

A második, populáció alapú sztochasztikus modell a munkamegosztás egy lehetséges 

evolúciós forgatókönyvét teszteli. A kiindulási állapot egy direkt-replikáló populáció, 

melyben a templátreplikátorok autokatalitikus ciklusa egy neutrális mellékterméket produkál. 

Amennyiben ez a termék megszűnik neutrálisnak lenni, és szerepet kap az információ 

örökítésében (genotípus), az öröklődés a továbbiakban már nem direkt. Mivel mindkét 

szekvencia (az eredeti és a melléktermék) visszahat a ciklus öröklődésére, mindkettő 

replikátor lesz, s az információ öröklődése lamarcki módon történik. Amennyiben a fitnesz-

tájképet (korrelált Nk-típusú) és az egyes információs csatornák (transzláció, re-transzláció) 

másolási hűségét megfelelően választjuk meg, lehetőség van arra, hogy a ciklus-intermedierek 

felosszák maguk között a munkát, s egyikük csak az öröklődésért, másikuk csak a fitneszért 

legyen felelős. Ebben az esetben a munkamegosztás teljes, s weismanni replikációval van 

dolgunk. 

Egy harmadik, dinamikus ökológiai modellben vizsgáltam annak a lehetőségét, hogy 

versengő információs molekulák mi módon tudnak együtt élni egy növekedő és osztódó 

hordozóban, anélkül hogy konkrét szelekciós hatásuk lenne a hordozó szintjén (azaz nem úgy, 
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mint a sztochasztikus korrektorban). A Gánti Tibor által kidolgozott chemoton modell itt 

vázolt kiterjesztésében több templát is osztódik a chemoton belsejében. Ökológiájukat saját 

növekedési dinamikájuk és a hordozó kompartment periodikus osztódása határozza meg. Az 

eredmények azt sugallják, hogy a chemoton-kínálta módon lehetőség van a prebiotika 

paradoxonjának egy elegáns megoldására: eredendően kompetáló információs molekulák 

stabilan integrálhatóak egy hordozóban. 

Tézisek 

A disszertáció legfontosabb eredménye maga az absztrakt fogalmi keret: a Replikátor 

Formalizmus. Ez lehetőséget ad az egyes replikátorok azonosítására, besorolására, 

tipizálására; kontextusba és új fénybe helyezi a szelekciós és evolúciós szintek klasszikus 

problémáját. A formalizmust fogalmi és modellálási eszközként használva (a fent ismertetett 

modellek alapján) az alábbi téziseket és eredményeket állapítottam meg: 

1. A formalizmus tiszta és logikus módon azonosítja, reprezentálja és osztályozza a 

replikátorokat. A klasszikus fogalmak integrálásával (pl. genotípus, interaktor, hordozó, 

transzláció) a formalizmus közel teljes képet ad a replikáció általános elméletéről. 

2. A formalizmus összefüggő és tiszta definíciókat nyújt a replikáció, információs 

replikáció, és annak altípusai (weismanni és lamarcki öröklődés) fogalmaira. 

3. A formalizmus egy következménye a replikátor-kontinuum hierarchikus (információs) 

osztályozása a szerzett és örökölhető variabilitás függvényében. 

4. A replikátor-tér további dimenzióit azonosítva és a formalizmusba integrálva lehetőség 

volt egy olyan többdimenziós osztályozás megalkotására is, mely a lehető legtágabb 

tartományát fedi le a replikátorok halmazának. 

5. A replikátor-ekvivalencia relatív, és csak egy előre meghatározott (önkényes) 

szempontból definiálható. Az ekvivalencia formális definíciója ezt teljes mértékben 

tükrözi. 

6. Az autokatalitikus ciklusok heterokatalitikus melléktermékei ugyancsak replikátorok, a 

formalizmus értelmében. Ennek megfelelően nem csak a génekről átírt fehérjék, de a 

madarak fészkei is replikátornak tekinthetők, hiszen végső soron a a ciklusnak nyújtott 

heterokatalitikus segítség visszahat a saját termelődésükre (természetesen az ő 

esetükben nincs mód közvetlen információ örökítésére). 

7. A gének és organizmusok közötti különbség a formalizmus alapján elsősorban 

kvantitatív. Ennek megfelelően minden reprodukálódó entitás (DNS szekvenciák, 
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sejtek, organizmusok, stb.) replikátornak minősül. Egy egyszerű modell lehetőséget ad e 

replikátorok elkülönítésére a megszerezhető és örökölhető variabilitás függvényében. 

8. Az egyes öröklődési rendszerek mögött eltérő anyagi, információs és szelekciós 

topológiák húzódhatnak meg. Azaz az utód nem feltétlenül ugyanabból a forrásból 

kapja az anyagi és az információs hozzájárulást a replikáció során. 

9. A fenotipikus replikáció nem más, mint direkt replikáció, interaktor nélkül. 

10. Az információs replikáció az információ replikációját jelenti, s nem az anyagét. 

Számos információs replikátor esetében nincs szükség anyagi átfedésre szülő és utód 

között (pl. prionok, mémek), ami kizárja e feltétel általánosságát a replikáció 

definíciójában. 

11. A weismanni és lamarcki öröklődés közötti kontinuum tartalmazza a lamarcki 

replikátorokat. 

12.  Ez a kontinuum evolúciósan áthidalható: egy evolúciós forgatókönyv sztochasztikus 

modellezésével igazoltam, hogy lehetőség van direkt öröklődésű replikátorokból 

kiindulva eljutni a weismanni öröklődés munkamegosztásáig. 

13. A replikációs információvesztést a formalizmuson belül csakis sorozatos elemi 

transzformációk esetében lehet értelmezni. Ennek megfelelően három információvesztés 

is megkülönböztethető: 1) külső mutációból eredő; 2) belső, a transzláció 

probabilisztikusságából eredő; és 3) belső, csatolt transzlációk probabilisztikusságából 

eredő. Ezek közül az utolsó az, amely valóban elháríthatatlan információvesztéssel jár. 

14. Az információ lamarcki öröklődésű rendszerben is stabilan fenntartható. Ezt mind az 

analitikus, mind a sztochasztikus modell eredményei alátámasztják. 

15. Információs templátreplikátorok stabilan képesek együtt élni egy hordozóban, akkor is, 

ha nincs explicit fenotipikus hatásuk a hordozóra. A kiterjesztett chemotonon végzett 

numerikus szimulációk megerősítik, hogy a kompetícióban lévő templátok képesek 

együtt élni. Ez elegáns és új megoldást kínál a prebiotika paradoxonjára. 

Konklúzió 

A disszertációban bemutatom a Replikátor Formalizmust, mely alulról szerveződő módon 

közelíti meg az (információs) replikáció fogalmát. A formalizmus univerzális, absztrakt keret, 

mely szinte minden autokatalitikus rendszert képes integrálni és osztályozni. A kapcsolódó 

fogalmak új, formális definíciói illetve az ismertetett modellek alkalmasak arra, hogy 

különbséget tehessünk az egyes replikációs és öröklődési rendszerek között, például a 
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megszerezhető és örökölhető változékonyság, vagy az információáramlás topológiájának 

függvényében. 

A formalizmusra épülő, a disszertációban részletesen tárgyalt sztochasztikus és 

determinisztikus modellek kijelölik az öröklődési rendszerek lehetséges evolúciós pályáját, és 

megoldást kínálnak a templátreplikátorok prebiotikus körülmények között történő stabil 

együttélésre. A Replikátor Formalizmus hatékony elméleti és modellálási eszközt kínál a 

különféle tudományterületek valós és posztulált autokatalitikus rendszereinek logikus 

osztályozására. 
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