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John C. Sanford: Eliömaailma rappeutuu

Geneettinen entropia ja perimän
salaisuus
Vuoden 2015 lääketieteen Nobel-palkinto geneettisen informaation korjausmekanismien selvittämisestä
jaettiin kolmen tutkijan kesken. Viime vuonna
julkaistuista tiedekirjoista siten kenties ajankohtaisimman, Cornellin yliopiston populaatiogenetiikan
professorin John C. Sanfordin teoksen Genetic
Entropy & The Mystery of the Genome suomennos
ilmestyi sopivasti vuoden lopulla otsikolla ”Eliömaailma rappeutuu”. Teos sisältää uusimman tieteellisen
tiedon luonnonvalinnan siivilöimien satunnaisten
mutaatioiden välittymismahdollisuuksista seuraaville
sukupolville.
”Kaikki elollinen ei voi polveutua alkusolusta.
Nobelistit oivalsivat käsityksen DNA-molekyylin
vakaudesta virheelliseksi. Aikaisemmin kuviteltiin,
että DNA olisi lähes muuttumaton, koska se kestää
kokonaisen ihmisiän ja myös sukusoluissa seuraaviin
sukupolviin”, todetaan esipuheessa.
Nyt Nobel-palkittu Tomas Lindahl tiesi jo 1970-luvulla, että DNA-molekyyli ei ole niin vakaa elämän
perusrakennekaavojen säilyttäjä kuin siihen saakka
oli luultu. Hän löysi oikoluku- ja korjausmekanismin, joka poistaa DNA-ketjusta virheellisesti kopioituneen molekyylin ja korvaa sen oikealla. Tuhannesta kopioitumisvirheestä jopa 999 korjataan solun
sisällä. Korjausmekanismeista huolimatta geneettinen entropia rappeuttaa perimäämme, mikä ilmenee
paitsi yksilön vanhenemisena, myös lajin perimän
vähittäisenä rappeutumisena — devoluutiona.
Kasvin- ja eläinjalostajien jo vuosisatojen ajan
käyttämä menetelmä, ns. karsiva valinta — jolla
mm. useimmat nykyiset viljelyskasvilajikkeet sekä
kotieläinrodut on onnistuttu kehittämään — ei
toimi luonnossa. Sukusiitoksella ”jalostetut” rodut
ja lajikkeet eivät ole esimerkkejä evoluutiosta, ja

ihmisen aikaansaamat
keinotekoiset populaatiot,
kuten sairaalaympäristössä
menestyvät antibioottiresistentit bakteerit, eivät
pärjäisi luonnonvalintakilpailussa alkuperäisten
lajien kanssa.
Genetiikan isäksi nimitetyn Gregor Mendelin
jo 150 vuotta vanhat tutkimukset ovat kestäneet
aikaa Charles Darwinin
hypoteesiä paremmin.
Genomien tutkimuksen
osoitettua Darwinin evoluutiokäsityksen vanhentuneeksi ja virheelliseksi ”uusdarwinistit” keksivät, että
mutaatiot ja luonnonvalinta eivät toimisikaan luonnossa eri yksilöiden välillä, vaan yksittäisissä soluissa,
joissa ”itsekkäät geenit” mittelevät kelpoisuudestaan
”geenipoolin” sisällä.
”Tällaisessa uudelleenmäärittelyssä on kuitenkin yksi
vakava ongelma — se on ehdottomasti väärä. Populaatiot eivät muistuta mitenkään geenivarastoja, eikä
valinta koskaan kohdistu yksittäisiin nukleotideihin”,
Sanford kirjoittaa. ”Modernin populaatiogenetiikan
teoreettiset perusteet on rakennettu tällaiselle hyvin
virheelliselle perustalle. Mallit eivät sovi biologiseen
todellisuuteen.”
Tätä vuoden kenties tärkeintä tiedekirjaa voi
suositella jokaiselle, joka haluaa päivittää tietojaan
biokemiasta, bioinformatiikasta, epigenetiikasta ja
kybernetiikasta. Parasta opuksessa on se, että se ei
erehdy esittämään ainoatakaan väitettä, joka olisi
tulkittavissa uskonnolliseksi kreationismiksi. 
>>
MENSALAINEN 1|2016

43

