
 Nauka – Etyka – Wiara 2011 - 1 

GENOM I POCHODZENIE CZŁOWIEKA 

 

Geoff Barnard PhD MA (Theol) MIBiol 

 
Do niedawna debaty dotyczące darwinizmu koncentrowały się wokół różnorodnych świadectw 

historycznych – takich jak molekularne i strukturalne homologie, brakujące ogniwa zapisu skamieniałości, 

eksplozja kambryjska, embriologia, ćmy krępaki czy też darwinowskie zięby. Choć te wszystkie „ikony 

ewolucji” nadal warte są omawiania, główna debata dotycząca wspólnego pochodzenia gatunków przeniosła 

się do ery genomiki.  

Przez wiele lat biolodzy byli przekonani, że około 98% genomu nie pełni żadnej funkcji, jako że nie 

podlega transkrypcji ani translacji na białko. W powszechnym użyciu była nazwa „śmieciowe DNA”. Czasy 

się jednak zmieniły. W 2007 roku opublikowane zostały pierwsze rezultaty projektu ENCODE.
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Nieoczekiwanie odkryto, że olbrzymia większość genomu podlega transkrypcji na RNA nie kodujące białek 

(ncRNA, czyli niekodujące RNA). Od tamtego czasu wielokrotnie potwierdzono to odkrycie. Na przykład 

Marcel Dinger ze swoimi współpracownikami z Institute for Molecular Bioscience, University of 

Queensland w Brisbane w Australii opublikował w 2009 roku artykuł, w którym stwierdził: 

Analiza transkryptomu organizmów eukariotycznych w obszarze całego genomu ujawniła, że 

większość genomu podlega transkrypcji, wytwarzając znaczną ilość RNA nie kodującego białka 

(ncRNA). Ta zaskakująca obserwacja podważa wiele założeń na temat genetycznego programowania 

organizmów wyższych oraz tego, jak informacja w genomie jest przechowywana i uporządkowana.
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Odkrycie to było nieoczekiwane, ale zostało wielokrotnie potwierdzone. Słowo „transkryptom” 

skutecznie zastąpiło przestarzały zwrot „śmieciowe DNA”. Odkrycie to dało również wgląd w niewyobra-

żalną złożoność genomu.  

Wiemy obecnie, że geny kodujące białka dostarczają jedynie podstawowe składniki białkowej 

maszynerii życia i dużo (choć nie wszystkie) tych składników jest wspólnych różnym gatunkom. 

Tymczasem cząsteczki ncRNA służą złożonej regulacji i zarządzaniu w czasie ekspresji genów – bardzo 

różnej u różnych gatunków – i ludzie oraz małpy człekoształtne nie są tu wyjątkiem. Genom nie kodujący 

białek zawiera wiele różnych elementów – jak introny, pseudogeny i ruchome elementy genetyczne. 

W dalszej części artykułu zostaną przedstawione konkretne przykłady elementów odróżniających gatunek 

ludzki od małp człekoształtnych.  

 

1. Introny 
 

Pierwotny transkrypt mRNA (komplementarna kopia DNA) zawiera zarówno eksony jak i introny. 

Jednak zanim mRNA ulegnie translacji na białko, introny zostają wycięte (spliced out) przez odpowiednie 

enzymy z końcowej formy mRNA. Pokazuje to rycina 1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Rycina 1. Usuwanie intronów 
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 Podczas gdy RNA kodujące białka (nie zawierające intronów) składa się na 2% ludzkiego genomu, 

sekwencje intronowe obejmują około 25%. Funkcja intronów jest mało poznana, ale naukowcy odkryli, że 

introny posiadają inny poziom biologicznej informacji, nazwany „splicing code”.  

 Inną wielką niespodzianką projektu ludzkiego genomu było początkowe odkrycie, że zawiera on 

jedynie około 22.000 genów kodujących białka. Oczekiwano że będzie ich setki tysięcy. Jednak po odkryciu 

splicing code uważa się, że wiele podobnych białek może być wytwarzanych w oparciu o ten sam transkrypt 

RNA. Proces ten dokonuje się pod kontrolą wysoce złożonego i skoordynowanego układu zarządzania, 

różnego w różnych komórkach i tkankach – w którym wszelkie zmiany są zintegrowane w czasie życia 

pojedynczego organizmu.  

 

2. Pseudogeny 

 
 Pseudogenami nazywamy sekwencje DNA przypominające geny kodujące białka, lecz nie 

transkrybowane na informacyjne RNA (mRNA) w sposób umożliwiający translację na funkcjonalną 
cząsteczkę białka. Wielu sugerowało, że pseudogeny są po prostu „molekularnymi skamieniałościami”, które 

ilustrują ewolucyjną historię i są dowodem ewolucji. Zakłada się w tym rozumowaniu, że pseudogeny są 
genetycznymi reliktami, które straciły swą początkową funkcję kodowania białek – posiadaną przez jakiegoś 
przodka. Na poparcie tej koncepcji naukowcy ewolucjoniści wskazują na fakt, że pseudogeny są rozrzucone 

po całym genomie wszystkich wyższych gatunków (zwierząt i roślin) i – w szczególności – wiele podobnych 

pseudogenów znajduje się u wszystkich naczelnych. Biolodzy określili dwa różne typy pseudogenów, często 

nazywanych przetworzonymi i nieprzetworzonymi. Pokazuje to rycina 2.  

 

 

 

 
Jest ogólną zasadą, że przetworzone pseudogeny zazwyczaj umiejscowione są w innych chromosomach niż 
podobne do nich geny kodujące białka. Większość biologów jest przekonana, że powstały one na skutek 

retrotranspozycji transkryptu mRNA rodzicielskiego genu. Uzasadnieniem jest brak intronów w tym rodzaju 

pseudogenów. Przetworzonym pseudogenom brak również sekwencji regulujących, które zazwyczaj 

znajdujemy „w górę prądu” od genów kodujących białka, przed sekwencją startu. Mają one poliadeninowe 

(poly-A) odcinki charakterystyczne dla terminalnego końca cząsteczki mRNA. Dodatkowo pseudogeny są 
zazwyczaj otoczone z obu stron przez powtarzające się sekwencje DNA, co jest charakterystyczne dla 

ruchomych elementów genetycznych, o czym będzie mowa dalej.  

 Nieprzetworzone pseudogeny, przeciwnie, zazwyczaj znajdują się w pobliżu odpowiadających  im 

genów kodujących białka, często w tym samym chromosomie. Najczęściej – w odróżnieniu od przetworzo-

nych pseudogenów – zawierają one introny i znajdujące się „w górę prądu” sekwencje regulacyjne. Tym 

niemniej uważa się, że nie dochodzi do ekspresji tych „genów” na skutek mutacji, delecji i / lub wstawienia 

Rycina 2. Tworzenie się przetworzonych i nieprzetworzonych pseudogenów 
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„niepoprawnych” nukleotydów. Te zmiany genetyczne mogą prowadzić do przedwczesnej terminacji lub 

mogą spowodować przesunięcie ramki odczytu, co czyni przekaz bezsensownym. 

Zachowanie podobnych sekwencji genetycznych pomiędzy gatunkami jest argumentem wskazującym 

na to, że pseudogeny (czy też dowolne inne nie kodujące białek sekwencje) posiadają ważne funkcje biolo-

giczne. Odnośnie takich sekwencji twierdzi się, że są pod działaniem oczyszczającego (lub stabilizującego) 

doboru, co oznacza że szkodliwe mutacje są usuwane z puli genetycznej i genetyczna różnorodność jest 

ograniczona. Zachowanie genetycznej integralności (a z pewnością nie napędzanie zmian ewolucyjnych) jest 

prawdopodobnie najbardziej typową rolą doboru naturalnego. Zgodnie z niedawną recenzją Sasidharana 

i Gersteina: 

Chociaż powszechnie uważano pseudogeny za ewolucyjne „ślepe uliczki”, znaczna ilość tych sekwen-

cji wydaje się podlegać oczyszczającemu doborowi, przy czym dobór naturalny eliminuje z populacji 

szkodliwe mutacje – zaś elementy genetyczne podlegające doborowi mają swoje zastosowanie. 
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Pseudogeny odgrywają rolę w przekształcaniu genów i rekombinacji z funkcjonalnymi genami. 

Pseudogeny ukazują ewolucyjną konserwację sekwencji genetycznych, zredukowaną zmienność nukleoty-

dów, częstszy bliskoznaczny od niebliskoznacznego polimorfizm nukleotydów oraz inne cechy, jakich 

możnaby oczekiwać u sekwencji DNA pełniących funkcjonalne role.  

Sugestie, że pseudogeny są jedynie „genetycznymi skamieniałościami”, były mocno przedwczesne. 

Nie znaczy to, że nigdy nie spotkamy przykładu pseudogenu, będącego dysfunkcjonalną kopią genu 

kodującego białko, który przestał być aktywny na skutek przypadkowej mutacji. Ale być może będzie 

koniecznym takie przedefiniowanie pojęcia „pseudogenu”, by rozróżnić uszkodzone geny od elementów 

genomicznych pełniących ważną rolę regulacyjną.  
 

3. Ruchome elementy genetyczne 
 

Genom zawiera również przemieszczające się elementy, czyli transpozony – sekwencje DNA, mogące 

zmieniające swoją pozycję w genomie. Istnieje kilka typów transpozonów; klasyfikuje się je według 

mechanizmu transpozycji.  

Większość elementów genomicznych powstałych na skutek retrotranspozycji stanowią sekwencje 

DNA znane jako (1) short interspersed repeated sequences (SINEs) – czyli krótkie przeplecione powtarzają-
ce się sekwencje, lub (2) long interspersed repeated sequences (LINEs) – długie przeplecione powtarzające 

się sekwencje. Obydwa typy są powielane za pośrednictwem RNA. Większość SINEs stanowią tak zwane 

„sekwencje Alu”, mające zazwyczaj długość 300 baz nukleotydowych. Ludzki genom zawiera ponad milion 

takich sekwencji. Ich nazwa pochodzi od Alu endonukleazy – enzymu znalezionego u bakterii Arthrobacter 

luteus, który potrafi precyzyjnie wyciąć te sekwencje z całości DNA.  

Byłoby również bardzo przedwcześnie dojść do wniosku, że sekwencje Alu są jedynie „genetycznymi 

skamieniałościami”. Nie jest niespodzianką, że kilka niedawnych publikacji wskazuje na bardzo ważną rolę 
sekwencji Alu. Najczęściej tę pełnioną przez nie funkcję odkrywa się badając skutki mutacji, niepoprawnego 

powielenia lub usunięcia. Uzyskane w ten sposób informacje pośrednio dowodzą ważnej roli normalnych 

sekwencji Alu.  

 

4. Retrowirusy endogenne 
 

Retrowirusy są wirusami, których materiał genetyczny ma postać RNA zamiast DNA. Posiadają 
stosunkowo niewielką ilość genów i – jak wszystkie wirusy – nie mogą się rozmnażać bez „przejęcia” 

genetycznej maszynerii komórki-gospodarza, należącej do organizmu wyższego. Retrowirusy używają 
enzymu odwrotnej transkryptazy do skopiowania swojego genomu RNA na DNA. Kopia ta zostaje włączona 

do DNA genomu gospodarza. Od tej pory wirus powiela się w ramach cyklu danej komórki i rozmnaża się 
przez transkrypcję i translację z wykorzystaniem mechanizmów komórki.  

Zakłada się najczęściej, że te retrowirusoswe wstawki weszły w przeszłości w skład ludzkiego 

genomu i są przekazywane kolejnym pokoleniom. Jako część ludzkiego genomu nazywane są human 

endogenous retroviruses (HERVs) – ludzkie retrowirusy endogenne. Uważa się, że stanowią one 5 – 8 % 

genomu. Większość tych wstawek nie ma znanej nam funkcji, ale przyjmuje się obecnie, że przynajmniej 

niektóre HERVs odgrywają kluczową rolę w biologii gospodarza – jak koordynacja ekspresji genów, 

reprodukcja (np. funkcjonowanie łożyska, spermatogeneza) i – faktycznie – zwiększanie odporności na 
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zarażenie retrowirusami patogenicznymi. Na dodatek wiemy obecnie, że w ludzkim genomie wiele tysięcy 

„retrowirusowych” promotorów podlega transkrypcji i inicjuje transkrypcję. Andrew Conley ze swoimi 

współpracownikami z Georgia Institute of Technology w będącym punktem zwrotnym artykule Retroviral 

promoters in the human genome (Retrowirusowe promotory w ludzkim genomie) odnotował 51.197 

sekwencji promotorowych o pochodzeniu HERV, inicjujących transkrypcję w ludzkim genomie. Liczba ta 

obejmuje 1.743 przypadki, gdy transkrypcja inicjowana jest z sekwencji HERV umieszczonych w regionie 

promoterowym genów. Wykorzystując słowa autorów: 

Dane te obrazują potencjał sekwencji retrowirusowych do regulacji ludzkiej transkrypcji na szeroką 

skalę, zgodnie ze znacznym wpływem ERVs na funkcję i ewolucję ludzkiego genomu.
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Chociaż powyższe zdanie wyrażone jest w „ewolucyjnym języku”, odkrycia te wskazują na fascynują-
cą  możliwość, że model pochodzenia HERVs od zakażeń wirusowych jest tylko częściowo prawdziwy. 

Czyż nie jest możliwe, że wiele HERVs jest tak naprawdę integralnymi funkcjonalnymi składnikami 

genetycznymi o jeszcze nieznanej funkcji? Zarzutem wobec tej argumentacji byłoby podobieństwo regionów 

kodujących białka w HERVs do retrowirusów egzogennych. Tym niemniej istniej alternatywna hipoteza, że 

to retrowirusy mogły powstać przez „ucieczkę” konwencjonalnych składników genomicznych. Dopiero czas 

może pokazać, czy ta niepewna jeszcze sugestia znajdzie poparcie.  

 

5. Fuzja chromosonalna 
 

Niektórzy sugerowali istnienie niepodważalnych dowodów genetycznych na pochodzenie człowieka 

i małp człekoształtnych od wspólnego homoidalnego przodka. Argumentacja ta popierana jest odwołaniem 

do fuzji chromosonalnej. Podstawowe fakty są następujące: ludzie mają czterdzieści sześć chromosomów, 

zaś małpy człekokształtne – czterdzieści osiem. Układ chromosomów człowieka zawiera dwadzieścia dwie 

pary autosomów i jedną parę chromosomów płciowych. U kobiet chromosomy płciowe tworzą rzeczywistą 
parę (XX), podczas gdy u mężczyzn występuje chromosom X i Y. W przypadku małp człekoształtnych 

(szympansów, goryli i orangutanów) mamy 23 pary autosomów i jedną parę chromosomów płciowych (XX 

u samic i XY u samców).  

Poza strukturalną różnicą pomiędzy wieloma chromosomami ludzi i małp, najbardziej znacząca 

różnica widoczna jest w budowie drugiego chromosomu. U ludzi ma on postać pojedynczego chromosomu; 

u małp występuje para. Ponieważ obecnie za fakt przyjmuje się ewolucjonistyczny scenariusz, te małpie 

chromosomy zostały przemianowane na 2p i 2q z wyjściowych oznaczeń 12 i 13.  

Jakie istnieją dowody potwierdzające, że fuzja chromosonalna rzeczywiście miała miejsce? Co 

znaczące, wydaje się, że są na to argumenty, choć nadal w procesie oceny. Dyskretna struktura chromoso-

mów pojawia się w jądrze komórkowym jedynie przed podziałem komórki w procesie zwanym mitozą. 
Końce każdego chromosomu zostały nazwane telomerami; zawierają one powtarzające się obszary DNA. 

Środkowy region każdego chromosomu nosi nazwę centromeru.  

Wyraźnie widać, że centralny region genomiczny ludzkiego drugiego chromosomu zdaje się zawierać 
powtarzające się sekwencje telomeryczne. Ponadto sekwencje otaczające te telomeryczne powtórzenia 

w środku drugiego chromosomu ludzkiego są charakterystyczne dla współczesnych ludzkich pre-telomerów, 

otaczających telomery na końcach chromosomów. Pokazuje to rycina 3 na następnej stronie. 

Analogicznie do telomerów, równieź centromery mają charakterystyczne DNA nazwane sekwencjami 

alfoidalnymi. Jeśli zdarzyład się fuzja dwóch rodzicielskich chromosomów, oczekiwalibyśmy znaleźć 
dowody obecności więcej niż jednego centromeru w chromosomie po fuzji. Odpowiednio, wtórny alfoid 

DNA w dowolnym chromosomie może być postrzegany jako genetyczna pozostałość funkcjonującego 

wcześniej centromeru oddzielnego chromosomu. Chociaż alfoid DNA jest obecny w ludzkim drugim 

chromosomie, sytuacja nie jest łatwa do interpretacji, jako że regiony alfaidalne jak również znajdujące się 
w środku chromosomu telomery zostały znalezione w wielu innych chromosomach, gdzie fuzja nie może 

służyć jako wyjaśnienie. 
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6. Mejoza i zachowanie genetycznej integralności 

 

Mejoza jest szczególnym rodzajem podziału komórki, który zachodzi jedynie podczas tworzenia 

plemnika i komórki jajowej. Jest podobna zwykłego podziału (mitozy) z tą różnicą, że obejmuje redukcyjny 

podział chromosomów, na skutek czego każda gameta (plemnik i komórka jajowa) posiada haploidalną 
liczbę (23) pojedynczych i niesparowanych chromosomów.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rycina 3. Sekwencje drugiego chromosomu ludzkiego 

Rycina 4. Synapsis i rekombinacja podczas mejozy 
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Podczas pierwszej fazy mejozy chromosomy homologiczne (tj. pary pierwszego chromosomu, 

drugiego etc.) ustawiają się w jednej linii i zostają „spięte” razem w procesie nazywanym synapsis (zygoten, 

drugi etap profazy I). Następnie zachodzi chromosomalny crossing-over czyli rekombinacja, gdy pojedyncze 

chromatydy wymieniają segmenty informacji genetycznej. Jest to niewiarygodnie precyzyjny i dokładny 

proces, wymagający zachowania komplementarności między wymieniającymi swoje DNA chromatydami. 

Pokazuje to rycina 4 na poprzedniej stronie.  

To tutaj, bardziej niż gdziekolwiek indziej, stajemy twarzą w twarz wobec darwinowskiego paradok-

su. Jak wskazuje sama definicja, ewolucja międzygatunkowa musi wiązać się z bardzo znacznymi 

chromosomalnymi zmianami strukturalnymi. Redukcja ilości chromosomów jest tak naprawdę najmniej-

szym problemem, gdy rozważamy rzekome wspólne pochodzenie ludzi i szympansów. To co nie może być 
tolerowane to masowe inwersje, podwojenia, usunięcia – nie mówiąc nawet o włączeniu nowych, 

specyficznych dla danego gatunku genów. Co więcej, przy dobieraniu się w pary i przetwarzaniu 

homologicznych chromosomów kluczową rolę odgrywa umiejscowienie centromerów. Nawet pobieżne 

spojrzenie porównujące chromosomy człowieka i szympansa pozwala zobaczyć ten problem. Mejoza nie 

może zajść bez fazy synapsis. Zmienność nie może pojawić się bez rekombinacji.  

Zasadniczo znaczne zmiany chromosomalne są nieuchronnie szkodliwe i są eliminowane przez dobór 

naturalny. Załóżmy jednak, że może się zdarzyć jakaś zmiana genomiczna nie mająca szkodliwego wpływu 

lub nawet korzystna dla organizmu. Nawet w tym przypadku – aby taka zmiana utrwaliła się w populacji, 

musiałby się znaleźć partner seksualny (przypuszczalnie przypadkowo), posiadający dokładnie taka samą 
zmianę genomiczną. Co więcej, populacja musiałaby być bardzo nieliczna – gdyż inaczej jakakolwiek 

korzystna dla pojedynczego organizmu zmiana uległaby  „rozpuszczeniiu” i zanikowi w puli genetycznej. 

Nie ma prostego rozwiązania tego problemu.  

 

7. Konkluzja 
 

Twierdzenie, że istnieją przytłaczające dowody na istnienie wspólnego przodka ludzi i małp 

człekoształtnych, jest co najmniej przesadą. Omawialiśmy temat pseudogenów, ruchomych elementów 

genomicznych – i stwierdziliśmy, że powołujące się na te pojęcia argumenty pochodzą z ignorancji. W 

drugiej części artykułu rozważaliśmy proces fuzji chromosomalnej. Możliwe, że w historii ludzkości taka 

fuzja miała miejsce i nie ma potrzeby zajmowania w tej sprawie dogmatycznej pozycji. Jeśli do takiej fuzji 

doszło, musiało to wydarzyć się, gdy populacja ludzka była bardzo nieliczna. Takie zaś stwierdzenie pociąga 

za sobą bardzo znaczące konsekwencje.  

To co jest jednak pewne, to że między ludźmi a małpami człekoształtnymi istnieją znaczące 

chromosomowe różnice. Są one dobrze udokumentowane w literaturze naukowej i odniesiono się do nich w 

tym artykule. Sprzeciwiają się też tezie o wspólnym pochodzeniu tych dwóch gatunków. W szczególności 

przebieg mejozy wymaga chromosomowej strukturalnej integralności, aby chromosomy homologiczne 

mogły być doskonale dopasowane jako warunek wstępny rekombinacji. Bez fazy synapsis nie ma 

możliwości mejozy. Bez mejozy nie mogą powstać sprawne gamety (plemniki i komórki jajowe). Bez 

sprawnych gamet nie ma seksualnej reprodukcji – a bez tego nie ma życia. A przecież kluczową sprawą jest 

przeżycie najbardziej płodnego, a nie najlepiej dostosowanego.  
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