Co naukowcy wiedzą na temat pochodzenia życia: ewolucjonizm chemiczny - historia
wielkiej porażki i ukrywanej dezercji!

Zagadnienie pochodzenia życia nurtowało ludzi od tysięcy lat i w zasadzie wartość naukowa
wyjaśnień jakie się podaje od czasów, z których pochodzą pierwsze zapiski historyczne na ten temat
pozostaje niezmieniona. Platon wierzył w idee zwaną samorództwem. On i jemu podobni myśliciele
twierdzili, że myszy powstają ze śmieci a muchy z błota, lub zgniłego mięsa. I chociaż w wyniku
rozwoju nauk biologicznych wiemy skąd się biorą myszy i muchy, ponieważ odkryto mikroskop i
zaobserwowano jaja składane przez nie w mięsie, to po okrojeniu różnych współczesnych
wywodów, dotyczących genezy życia z mowy zrozumiałej przez wybrańców, dochodzimy do
wniosku, że w przypadku rozważań na temat pochodzenia pierwszej żywej komórki idea
samorództwa jest cały czas żywa!
Chociaż myśl o ewolucji biosfery nie jest nowa, gdyż już Indianie wierzyli w pochodzenie
poszczególnych plemion od różnych zwierząt, co wyrażali w budowaniu totemów- odpowiedników
późniejszych herbów rodowych - przedstawiających raki, ryby czy żaby. Jak już wspomniałem
rozwodzili się nad tymi kwestiami starożytni Grecy, lecz w naukowe piórka ubrali te opowieści
biolodzy z dziewiętnastego wieku. Pierwszym poważnie traktowanym ewolucjonistą był lekarz
Erasmus Darwin, dziadek Karola Darwina (1731-1802) [1]. Po nim urodził się Jean Baptiste de
Lamarck (1744-1829) [2] W końcu przyszedł na świat człowiek, który korzystając z rozważań
teoretycznych swoich poprzedników sformułował teorię ewolucji przy udziale doboru naturalnego.
Był to Karol Darwin (1809-1882) [3]
Współcześni darwiniści stanowczo odżegnują się od obowiązku wyjaśniania ewolucyjnej genezy
pierwszej żywej komórki i podzielili ewolucjonizm na chemiczny i biologiczny. Chemicy zajmują
się wyjaśnianie tego, jak rzekomo proste monomery połączyły się w złożone polimery i powstała
żywa komórka, którą określają LUCA (uniwersalny wspólny przodek wszystkiego co żyje). Inni
zajmują się tym, co się z założenia działo z LUCA już po tym, jak powstała: są to tak zwani
neodarwiniści czy biolodzy ewolucyjni - zajmujący się ewolucja biologiczną. Karol Darwin w
swojej głośnej książce „O pochodzeniu gatunków na drodze doboru naturalnego” również oddzielił
te dwie ewolucje i wywodził wszystkie organizmy od wspólnego przodka. Napisał:

„Prawdopodobnie wszystkie formy życia organicznego, jakie kiedykolwiek istniały na tej Ziemi,
pochodzą od pierwotnej formy, w którą po raz pierwszy tchnięto życie (…). Jest coś wspaniałego w
takiej wizji życia (…) albowiem podczas gdy ta planeta krążyła zgodnie z niezmiennym prawem
grawitacji, z tak prostych początków rozwinęły się nieskończone formy, najpiękniejsze i
najcudowniejsze, i dalej się rozwijają.”
• Źródło: wyd. PWRiL, Warszawa 1959.

Po tym jak napisał, że wzniosły jest pogląd, że Stwórca natchną życiem jedną lub kilka form,
rozważał istnienie jakiejś pierwotnej kałuży, w której w przypadkowy sposób powstały pierwsze
żywe organizmy [4].
Karol Darwin miał istotne powody, żeby unikać rozważań na temat pochodzenia życia. Nie miał
zielonego pojęcia czym jest żywa komórka na poziomie molekularnym i wyobrażał ją sobie, jako
kulkę żelową! Dopiero w 20 wieku mikroskopia rozwinęła się do tego stopnia, że uczeni zaczęli
sobie uświadamiać, że nawet najprostsze żywe organizmy są niesamowicie skomplikowane [5]. W
wiekach od 19 do 21 pojawiło się wielu myślicieli, którzy chcieli wyjaśnić w jaki sposób mogła
powstać żywa komórka, aż w końcu w wyniku coraz większego rozumienia istoty życia na
poziomie molekularnym - podstawowym - rozważania te utknęły w martwym punkcie, ponieważ
wszystkie razem wzięte, jak i doświadczenia eksperymentalne osiągnęły maksimum swoich
możliwości. Czy to znaczy, że wyczerpały się pomysły na stworzenie przepisu - modelu
teoretycznego opisującego abiogenezę, bo to tym słowem nowocześni naukowcy zastąpili
samorództwo? Przy obecnym stanie wiedzy można tak stwierdzić z całą pewnością i nic nie
wskazuje na to, że kiedyś będzie inaczej. W niniejszym artykule postaram się uzasadnić to
twierdzenie.
Najbardziej znanym pionierem w badaniach nad pochodzeniem życia był radziecki, komunistyczny
chemik Aleksander Oparin (1894-1980). Wielu naukowców chciało potwierdzić jego tezy, więc

stworzyli wizje bulionu pierwotnego, którym rzekomo był wszechocean na pierwotnej ziemi. Miały
się w nim gromadzić aminokwasy aż w końcu powstać z nich żywa komórka. W roku 1951 Stanley
Miller (1930-2007) zbudował odpowiednie urządzenie, mające odwzorowywać warunki na
pierwotnej ziemi i poddając wyładowaniom elektrycznym odpowiednio dobrana mieszaninę
chemiczną uzyskał kilka aminokwasów obecnych w żywych organizmach[7]. Mimo całego szumu
medialnego, jaki towarzyszył tym osiągnięciom i późniejszym podobnym, które przeprowadzili
tacy badacze, jak Robert Shapiro [8] czy Leslie Eleazer Orgel [9] ich wartość w wyjaśnianiu genezy
żywej komórki znakomicie podsumowała kobieta uznana za pierwszą damę biologii: Lynn Margulis
[10]

Potem pojawiało się jeszcze wiele konferencji i badaczy, a wszystkie ich osiągnięcia były
systematycznie komentowane przez wielu naukowców w ten sposób [11]:

"Biologia komórkowa i molekularna nauką XXI wieku" - wykład prof. Włodzimierza Korohody:
https://youtu.be/6dyL3uM4y7c
https://drive.google.com/open?id=1op72DvFNTEQv7w3LdA8SOXcMJomly1H9

Więcej na temat hipotez związanych z tajemnicą pochodzenia życia opisano w tym artykule: https://
bioslawek.files.wordpress.com/2019/05/abiogeneza-pochodzenie-c5bcycia.pdf
Po niemal 100 latach rozważań nad pochodzeniem życia, wszystkie osiągnięcia podsumowano na
jednej kartce papieru. Tyle z tego zostaje, gdy się wszystko okroi ze zbędnego żargonu naukowego,
który ma sprawiać wrażenie naukowości rozważań uczonych zajmujących się abiogenezą i który
robi wrażenie jedynie na laikach: Źródło: https://bioslawek.files.wordpress.com/2012/02/prostszepoczc485tki-c5bcycia-robert-shapiro1.pdf

Na powyższych ilustracjach zaprezentowano dwie hipotezy. Pierwsza dotyczy Świata RNA. Jej
zwolennicy twierdzą, że życie zaczęło się od RNA, gdyż te cząsteczki mogą być enzymami
(rybozymami), jak i nośnikami informacji. Robert Shapiro, wybitny badacz pochodzenia życia nie
zgadza się z takim wyjaśnianiem, ponieważ jego zdaniem:

Ewolucjoniści zajmujący się pochodzeniem życia mają z rybozymami (enzymami złożonymi z
RNA) ten sam problem, co z pochodzeniem białek. W jednym i drugim przypadku sekwencję
określa kolejność monomerów poukładanych w łańcuchu RNA lub polipeptydu. Żeby łańcuch RNA
mógł spełniać odpowiednią funkcje rybozymu musi mieć odpowiednią długość i konkretną
sekwencję. To samo dotyczy białek, polipeptydy które zawierają mniej niż 50 aminokwasów z
reguły określa się już peptydami, gdyż tracą one stabilność i nie potrafią przyjmować użytecznych
biochemicznie konformacji. Choć peptydy pełnią w organizmach rozmaite role, np. są hormonami,
to przeważnie białka tworzące potrzebne komórce maszyny molekularne składają się przynajmniej
z około 300 aminokwasów! Poza tym zarówno dłuższe rybozymy, jak i różne polipeptydy w celu
przyjęcia użytecznej konformacji potrzebują pomocy różnie wyspecjalizowanych białek zwanych
chaperonami, które pieszczotliwie określa się „molekularnymi przyzwoitkami”:
Źródło: https://bioslawek.files.wordpress.com/2012/02/biologia-dobrze-funkcjonujacy-balagan1.pdf

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2610265/
„RNA potrafi się zwijać w niezliczone struktury trójwymiarowe, co umożliwia pełnienie różnych
funkcji w komórce. Zdolność RNA do fałdowania i działania in vivo (wewnątrz komórki) jest tym
bardziej godna uwagi, ponieważ w doświadczeniach prowadzonych in vitro (poza środowiskiem
komórki) wykazano, że RNA ma silną skłonność do przyjmowania nieprawidłowo sfałdowanych,
niefunkcjonalnych konformacji.
Podczas badań stało się jasne, że za przyjmowanie prawidłowej konformacji rybozymów
odpowiadają białka opiekuńcze RNA (chaperony), które ułatwiają przemiany konformacyjne RNA.
W ciągu ostatnich dwóch dziesięcioleci wykazano, że kilka klas niespecyficznych białek wiążących
RNA przejawia dużą aktywność białek opiekuńczych RNA in vitro i przynajmniej niektóre z tych
białek wydają się działać jako białka opiekuńcze in vivo.
Niedawno wykazano, że pewne białka DExD / H-box działają jako ogólne białka opiekuńcze
ułatwiające zwijanie intronów grupy I i II. Białka te są ATPazami zależnymi od RNA i mają
aktywność helikazy RNA. Niniejszy przegląd przedstawia badania eksperymentalne, które
doprowadziły do naszego obecnego zrozumienia zakresu nieprawidłowo sfałdowanych struktur
RNA, fizycznych źródeł nieprawidłowego fałdowania RNA oraz funkcji i mechanizmów
przypuszczalnych białek opiekuńczych RNA.”
Wielkim problemem ewolucjonizmu chemicznego, nie jest sam oczywisty fakt, że rybozymy to
łańcuch rybonukleotydów, a białka to łańcuchy aminokwasów połączonych ze sobą w określony
sposób, lecz okoliczność, że ich kolejność nadaje tym łańcuchom szczególne właściwości. Gdyby
rybonukleotydy, lub aminokwasy zostały połączone przypadkowo, rezultatem byłaby ogromna
liczba kombinacji nieprzydatnych żywej komórce. Ilość możliwych kombinacji przewyższa
szacunkową liczbę cząstek elementarnych we wszechświecie. Poezji nie otrzymuje się w wyniku
przypadkowo porozrzucanych liter!

Robert Shapiro ma całkowitą rację odnośnie znikomego prawdopodobieństwa spontanicznej
syntezy rybozymów, co zostanie dowiedzione w dalszej części niniejszego artykułu, ale czy jego
koncepcja „najpierw metabolizm” jest słuszna i naukowa? Wyjaśnianie w stylu Od A do B do C i
znowu do A przypomina bajeczkę/ zagadkę: A i B siadło na trąbie. A spadło, B przepadło co
zostało? Dopóki zamiast liter nie zobaczymy wzorów chemicznych i publikacji, która opisuje
potwierdzenie eksperymentalne tej bajeczki, to nie można w tym przypadku mówić o teorii
naukowej. Tego typu naiwne wyjaśnianie dobrze podsumował Michael Behe w rozmowie z Alanem
Orrem, biologiem ewolucyjnym:

Kiedyś zapytałem mojego kolegę: skąd się wzięło życie? On na to: powstało w ten sposób.
Najpierw pływało takie małe coś i następnie po spotkaniu drugiego połączyło się w jedno większe.
Potem to większe połączyło się z jeszcze większym i to z jeszcze większym. Wystarczająco duży i
skomplikowany twór zaczął się rozmnażać i tak powstała pierwsza żywa komórka! Jeżeli czytając
tą opowieść uśmiechasz się to wiedz, że dokładnie takie same scenariusze są publikowane w
literaturze naukowej. Różnica polega na tym, że te publikowane w renomowanych czasopismach są
przyozdabiane w żargon naukowy i wspierane autorytetami doktorów i profesorów. Poza tym
żadnej wartości poznawczej w nich nie ma. Są to zwykłe bajeczki, jak ta Roberta Shapiro, który
sugeruje, że życie zaczęło się nie od replikacji, tylko od jakichś niezidentyfikowanych cykli
chemicznych, których istotę ukrył pod literami. Dopiero tego typu „życie” jego zdaniem dało

początek proto-komórce, która rozmnażała się przy udziale replikacji materiału genetycznego:
najpierw RNA potem DNA. Inni badacze pochodzenia życia, jak Jack Szostak [12] nie wykluczają
takiej możliwości, ale swoje rozważania zaczęli od koncepcji Świata RNA. Zanim przejdę do
omówienia jego pomysłów i tego, jaki jest wynik jego twórczości, to należy wyjaśnić ważna
kwestię.
Współcześnie występuje życie komórkowe. Wszystkie żywe organizmy od bakterii po ludzi mają
budowę komórkową. Bakterie składają się z jednej komórki, organizmy wielokomórkowe z tysięcy
czy bilionów! Według zwolenników ewolucjonizmu chemicznego życie nie mogło się zacząć od
komórki, jakie żyją dzisiaj, ponieważ nawet najprostszą bakterię można porównać do miniaturowej
fabryki z wyspecjalizowaną maszynerią molekularną, która posiada wszystkie cechy
zaawansowanych technicznie urządzeń. Więc ewolucjoniści twierdzą, że życie musiało się zacząć
od czegoś prostszego, co na początku nie miało struktury komórkowej. Inni uważają, że zawsze
jakaś struktura komórkowa występowała. Jedni uważają, że pierwotnie cząsteczki RNA replikowały
się w zagłębieniach w skale i to te dołki były proto-komórkami. John Maynard Smith [13]
twierdził że pierwotne komórki przypominały torebki, które otwartą stroną były przytwierdzane do
ilastych minerałów, które jako katalizatory wspomagały reakcje proto-biochemiczne. Uczeni są
zgodni co do tego, że LUCA, rzekomy uniwersalny przodek wszystkiego, co żyje miał strukturę
organiczną, bardzo podobną do współczesnych bakterii, więc ich zdaniem przed nim powinien
występować twór zwany proto-biontem, którego struktury nie potrafią opisać i zdefiniować z
naukową rzetelnością. Mimo wszystkich luźnych rozważań na temat pochodzenia życia nikt nie
stworzył szczegółowego, naukowego scenariusza abiogenezy (modelu teoretycznego).
Protobiontami nazywa się najprostsze struktury przed-komorkowe, rzekome najwcześniejsze
stadium ewolucji życia. Coś takiego, co już nie było ewolucją chemiczną, ale jeszcze nie było
pełnofunkcjonalną komórką. Generalnie protobiont to otoczony błoną twór, który ulega
autokatalitycznym podziałom, chroniąc zawartość która ma w środku. A w środku siedzi jakiś
autokatalityczny cykl rybozymów. Co wam to mówi? Czego konkretnego się dowiedzieliście?
Tego, że zdaniem darwinistów przed życiem komórkowym, jakie współcześnie obserwujemy
istniało życie komórkowe, jakiego nie obserwujemy i że było ono prostsze od współczesnego.

Eksperymenty Jacka Szostaka
Jack Szostak, amerykański biolog z polskimi korzeniami, zasłynął z dokonania, jakim było
odkrycie telomerów i funkcji telomerazy, za co został uhonorowany nagrodą Nobla. Poza tą częścią
swojej pracy naukowej zajmował się ewolucjonizmem chemicznym. Przez długie lata był uznanym
autorytetem pośród badaczy pochodzenia życia, a jego artykuły najczęściej cytowane. Trwało to
wiele lat i przez ten czas Szostak swoimi pseudonaukowymi wnioskami zdołał omamić
przytłaczającą część biologów ewolucyjnych na świecie. Aż tu nagle w roku 2017 dowiadujemy się,
że renomowane czasopismo Nature Chemistry wycofuje najważniejsza pracę zespołu Jacka
Szostaka, gdyż nie spełnia ona naukowych wymagań a wyniki eksperymentów jakie w niej opisano
zostały wzięte z sufitu!
https://www.nature.com/nchem/journal/v8/n10/abs/nchem.2551.html

W odezwie do społeczności naukowej Jack Szostak przeprasza za całe zamieszanie. Np. stwierdził:
http://www.frontlinegenomics.com/news/17272/nobel-laureates-make-mistakes-jack-szostakretracks-nature-chemistry-paper/

„Powtórne eksperymenty nie potwierdziły replikacji RNA bez udziału
polimerazy. Czuje się zażenowany. Byliśmy zaślepieni wiarą w nasze odkrycia,
nie byliśmy rygorystyczni."
Mimo, że właściwie nie ma już o czym rozmawiać, to warto wyjaśnić na czym polegała
argumentacja Jacka Szostaka i przy okazji pokazać, w jaki sposób za pomocą komiksowych
obrazków i wyimaginowanych animacji można omamić najbardziej uznanych fachowców na
świecie! Na początek zaprezentuję początkowe opowieści Jacka Szostaka, które zostały
opublikowane również w polskiej edycji czasopisma Scientific American, które u nas ukazuje się
pod nazwa Świat Nauki. Replikujące się RNA – jak to na poniższych ilustracjach i animacji miało
być przechwytywane przez tłuszczowe pęcherzyki, które po łączeniu się z sobą miały się dzielić
(rozpadać) z zawartością nowych kopi zreplikowanego RNA. Przez nieszczelne błony tych
pęcherzyków miały przenikać spontanicznie powstałe w bulionie pierwotnym energetyczne rybonukleotydy i cykl replikacji miał się zaczynać od nowa. Podczas tej replikacji rzekomo powstawała
nowa jakość, ponieważ zachodziły mutacje. Zawartość pęcherzyków zaczynała się od siebie coraz
bardziej różnic a najlepsze proto-komórki, najlepiej dostosowane do środowiska miały wygrywać
podczas konkurowania z innymi o zasoby. W końcu mutacje doprowadziły do coraz większej
komplikacji i specjalizacji aż w końcu powstała żywa komórka przypominająca współczesną:
LUCA – uniwersalny wspólny przodek wszystkiego, co żyje!
Źródło:
https://bioslawek.files.wordpress.com/2012/02/ricardo-szostak-c5bbycie-na-ziemi-2009.pdf

Na tym gifie pokazano jak hipotetycznie miała wyglądać replikacja przy pomocy samego RNA:
https://bioslawek.files.wordpress.com/2012/02/comment_2foyglezxdup1eedkfkknvfpsjm9rsut.gif?
w=300&zoom=2

Tutaj jest film pokazujący, jak to miało wyglądać: https://drive.google.com/open?
id=15bqynYTmnG1zngW7HG2Buyu9W9U-BQrf
O tej hipotezie w bardzo obiektywny i przystępny sposób opowiedział doktor Łukasz Lamża:
https://drive.google.com/open?id=1fRhOPkTNttE6GhZdUCe2yIhzmVEqTwYb
https://www.youtube.com/watch?v=KAiSEcgKbYE&t=383s
https://www.youtube.com/watch?v=uII3ppf72Vo
https://drive.google.com/open?id=1iWZGothAI6KLmedaecI9DJjmaPuRM5iK
Czym jest życie? Cybernetyczna definicja życia, profesor Bernard Korzeniewski:
https://youtu.be/c99VeS-eR-k
https://drive.google.com/open?id=1qOyklenOWumMDfzwXDRbQC7VuG-W-v3R
Reakcja Łańcuchowa Polimerazy (PCR), a „eksperymenty” Jacka Szostaka
Cały ten rzekomy proces miał przypominać PCR (Reakcji Łańcuchowej Polimerazy). W dzień w
bulionie pierwotnym miała wzrastać temperatura i dwa komplementarnie połączone łańcuchy RNA
miały ulegać rozdzieleniu (denaturacji) i wówczas możliwa była replikacja na odsłoniętej matrycy
bez udziału polimerazy. Kiedy temperatura się obniżała do tych wolnych matryc przyłączały się
rybonukleotydy i zaczynała się replikacja bez udziału polimerazy RNA.
Na tym filmie można zobaczyć na czym polega proces PCR: https://drive.google.com/open?
id=1ibqWv47ieJXm1eszJ3NvTPXnZ7mf9sTH
Zobacz też: https://drive.google.com/open?id=1cTVBgJ6i3Ohy6zIiVtVCt83WrqX-IV1X
Zobacz też: http://www.e-biotechnologia.pl/Artykuly/pcr

Do całej tej bajkowej opowieści, którą Jack Szostak ciągnął przez wiele lat i publikował jej kolejne
odcinki w różnych czasopismach oraz filmach, dołożył ostatni element i opublikował w Nature
Chemistry – ten artykuł został wycofany a całe zdarzenie uruchomiło kaskadę wniosków, wiodącą
do ostatecznego konsensusu: nie było żadnej nieenzymatycznej rybo-replikacji na taką skalę, jak to
twierdził zespół Jacka Szostaka! [16]

W całej tej wyimaginowanej rybo-replikacji miały brać udział prymitywne peptydy, złożone
głównie z jednego aminokwasu argininy, które w doświadczeniach rzekomo stabilizowały matrycę i
powstający na niej łańcuch komplementarny. Rzekoma nieenzymatyczna replikacja napotykała
przeszkody. Nukleotydy zbyt szybko przyłączały się do matrycy, co skutkowało brakiem
dokładności powielania. Peptydy miały spowalniać tą replikację do tego stopnia, że w
odpowiednich miejscach przyłączały się startery, które wytyczały miejsca jej rozpoczęcia.
Jack Szostak przeprosił społeczność naukowców i napisał, że kolejne eksperymenty nie
potwierdzają pozytywnego udziały peptydów w rybo-replikacji, a błąd wcześniejszych wniosków
polegał na mylnym zmierzeniu wyników doświadczenia. Jeżeli istniałaby nieenzymatyczna ryboreplikacja na matrycy dłuższych łańcuchów RNA, to po jakimś czasie substrat, czyli pojedyncze
rybonukleotydy powinny się wyczerpać w roztworze, bo wszystkie przyłączyłyby się do matryc,
tworząc komplementarne łańcuchy. Szostak napisał że w powtórzonych doświadczeniach nie
zaobserwowano takiego zahamowania replikacji – więc czy zachodziła? Odpowiedź brzmi: NIE!
Pozostaje teraz ustalić, czy chodzi o błąd w sztuce czy o oszustwo.

Można się tylko dziwić dlaczego Jack Szostak z taką łatwością przepchną swoja pracę przez sito
recenzentów do tak renomowanego pisma naukowego. Ja nie wierzę w jego tłumaczenie i w moim
przekonaniu powinien zostać rozliczony z tego, co zrobił, ponieważ nagroda Nobla nie daje mu
żadnego, ochronnego listu żelaznego. Mark Hauser [15] – znany badacz moralności nie miał tyle
szczęścia, chociaż istnieją uzasadnione wątpliwości co do tego, że dopuścił się oszustwa.
Recenzenci również powinni zostać pociągnięci do odpowiedzialności, bo jak można przyjąć do
publikacji tak ważną pracę, jeżeli alternatywne uniwersytety nie potwierdziły wyników Jacka
Szostaka przeprowadzając tak zwaną ślepą próbę naukową?

Pomysł Jacka Szostaka plagiatem!
Ponadto należy dodać, że to nie Jack Szostak wymyślił ten wyimaginowany scenariusz
nieenzymatycznej replikacji, on jedynie stwierdził że potwierdził jego zasadność eksperymentalnie.
Twórcą takiego modelu był najwybitniejszy biolog ewolucyjny (teoretyczny) 20 wieku John
Maynard Smith. Pod tymi adresami można obejrzeć jego wykład na temat pochodzenia życia:

https://drive.google.com/open?id=1PWqkTCJsjpq5pddXK6YaSzxPV2HYFm1z
https://drive.google.com/open?id=17b2jSIoQJKk6Sp66N-1JHjl_HDHjyVGt
https://drive.google.com/open?id=1Ix9lKKhrRWwZlBqQGu56JseCgbr90l7a
https://drive.google.com/open?id=11-XkDIGZg5JdVcXE7j_l9oYjOlV6xhchttps://drive.google.com/open?id=1brmjFIEG9mnlw8kNXHfszAtnw-yVl6nW
https://drive.google.com/open?id=17FAkrEFMctQm5zcCTxNxLRqJp0nabF2D

Eksperymenty Gerarda Joyce. Prawdziwa rybo-replikacja. Czy mogła dać początek
obecnemu życiu?

Nawet gdyby nieenzymatyczna replikacja Jacka Szostaka rzeczywiście działała, to i tak nie
mogłaby dać początku mechanizmom molekularnym istniejącym w najprostszych żywych
organizmach. Biochemik profesor Gerard Joyce przeprowadził inny rodzaj rybo-replikacji, który
został uznany za nadzieję dla uczonych zajmujących się pochodzeniem życia. Niestety nie jest to
nadzieja, a wręcz odwrotnie. Wyniki tego eksperymentu pokazują granicę możliwości rybozymów i
ostatecznie pogrzebały koncepcję Świata RNA, a sam przebieg procesu nigdy nie mógłby
prowadzić do powstania żywego organizmu!
Na czym polega replikacja Gerarda Joyce? On i jego zespół zaprojektowali rybozymy, tenzymy
złożone z RNA. Potrafią one katalizować pewne procesy biochemicznie nie wchodząc z nimi w
reakcję. Tutaj jest artykuł o rybozymach między innymi autorstwa Katarzyny Adamali z zespołu
Jacka Szostaka. Ona również była współautorką artykułu wycofanego przez Nature Chemistry:
Katarzyna Adamala Rybozymy http://kosmos.icm.edu.pl/PDF/2004/123.pdf
1. W uproszczeniu: Gerard Joyce wyprodukował dwa łańcuchy RNA. Oba się zwinęły w
cząsteczki.
2. Następnie uczony użył katalizatora, który umożliwił połączenie się tych dwóch cząsteczek i
stworzenie jednej większej:

3. Następnie wyprodukowano dużą ilość takich samych małych cząsteczek, spowodowano że
weszły ze sobą w kontakt i w miejscu kontaktu wywołano reakcję wiązania. Użyto do tego
wcześniej powstałego z dwóch podjednostek rybozymu. Powstały w ten sposób moduł również
okazał się rybozymem, który może połączyć kolejne cząsteczki w kolejne rybozymy.

4. Następnie Gerard Joyce dodał trochę takich rybozymów i dużą ilość małych podjednostek do
specjalnego roztworu i mieszał w specjalnym urządzeniu, żeby wchodziły ze sobą w fizyczny
kontakt. Kiedy mała i duża cząsteczka się spotykały i razem z nimi rybozym, to następowało ich
łączenie i tak aż do wyczerpania substratu, to znaczy małych podjednostek. Kiedy wszystkie się
połączyły w rybozymy replikacja się zatrzymywała. Proces ten nie ma nic wspólnego z replikacją
obecną w żywych komórkach i w żaden sposób nie mógł być jego ewolucyjnym prekursorem.
Źródło: Gerard Joyce replikucjące się rybizymy http://www.pnas.org/content/99/20/12733.full.pdf

SCHEMAT RYBO-REPLIKACJI: Replikujący się system składał się z rybozymu oznaczonego
literą E, złożonego z dwóch podjednostek A i B. Po kontakcie podjednostek A i B z E powstawał
kolejny rybozym E. Można to zapisać wzorem: A+B+ E= 2x E. 2x E+AB+AB= 4x E i tak aż do
wyczerpania A i B. Jeżeli w roztworze byłoby 100 cząsteczek A i 100 cząsteczek B = 200, to po
połączeniu powstanie około 100 cząsteczek E i replikacja się zatrzyma.
Jak wygląda replikacja w żywych komórkach?
Tutaj można poczytać na temat kompleksu replikacyjnego DNA:
Maszyny molekularne – Kompleks umożliwiający replikację DNA

O innych procesach komórkowych: transkrypcji czy translacji można poczytać tutaj:
Komórka prokariotyczna to fabryka, eukariotyczna to metropolia!

Dobrze funkcjonujący „bałagan” - Subtelne dopasowania
Źródło: https://bioslawek.files.wordpress.com/2012/02/biologia-dobrze-funkcjonujacy-balagan1.pdf
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK26911/
W komórce w każdej sekundzie zachodzi tysiące różnych reakcji chemicznych. Jedne mają na celu
rozkładanie składników odżywczych (metabolizm) na użyteczne elementy – substraty na produkty.
Inne są odpowiedzialne za syntezę białek, ich transport i tak dalej. Wszystkie te procesy są ściśle
regulowane na zasadzie sprzężeń zwrotnych dodatnich i ujemnych. Pozwala to na zachowanie
odpowiedniego tempa metabolizmu, co w efekcie umożliwia życie. Na animacji pokazano
szczegóły związane z działaniem enzymów:
https://drive.google.com/open?id=1GjramRbXNtZNVOfaKVLCOThhTBmvlSrC
https://www.youtube.com/watch?v=yk14dOOvwMk

Kiedy oglądamy różne schematy procesów komórkowych – glikolizy, cyklu Krebsa, czy transdukcji
sygnału, to niektórzy mają wrażenie, że poszczególne białka mają jakąś cudowną, witalną moc
pozwalającą im na odszukanie się w komórce. To nie tak. Wszystko przypomina raczej ruch fusów
od kawy w wodzie, kiedy zamieszamy wszystko łyżeczką. Przeróżne cząsteczki białek są w
nieustannym ruchu w cytoplazmie. Obijają się od siebie i gdy w końcu znajdują inne białko, do
którego pasują jak klucz do zamka, to się z nim łączą. To samo dotyczy substratów, które łączą się z
odpowiednimi enzymami. Podczas tego szalonego ruchu, w tym gąszczu białek odbywają się
najbardziej wyrafinowane procesy komórkowe.
Wyobraźcie sobie kompleks replikacyjny, który sunie po szynach złożonych z poszczególnych
łańcuchów DNA, które powiela – sugestywnie pokazano to na jednym z teledysków grupy Björk
Podczas tej wędrówki nieustannie zderza się z pędzącymi z zawrotną szybkością białkami, a mimo
to prze do przodu. Jaką wielka siłę musi mieć helikaza, która rozplata podwójną helisę oraz
polimerazy, które napędzane rozkładem energetycznych nukleotydów, ciągną całą maszynerię do
przodu!

https://drive.google.com/open?id=1AjY5Ro0xY8rx0Vd2YWcem5Ql8jMASyVX
https://drive.google.com/open?id=1thrsQ4jOKIXY0Lztucqiu567nSzBHqh0

Jaką siłę musi mieć polimeraza RNA, która podczas transkrypcji zderza się z różnymi białkami i w
dodatku potrafi przecisnąć się pomiędzy podwójną helisą.

https://drive.google.com/open?id=1stFXbk0knzdhQsCgHtLrUnboA9i0Q_bY
https://drive.google.com/open?id=1q-ekjcc5jwssmU6RhaejklVGMdRs4u19
https://drive.google.com/open?id=1RrFgtNj8IakEjuS08LJ38D6EWb7Z6ty4

Wyobrażacie sobie, co by było gdyby ludzie stworzyli tak silne motory i pojazdy tak odporne na
zderzenia?
Cały ten molekularny taniec białek, który składa się na życie, umożliwiają subtelne dopasowania
białek do siebie oraz białek do substratów – na zasadzie puzzli czy klucza do zamka. W
przeciwnym razie wszystko pozlepiałoby się w różne agregaty, a komórka przestałaby przypominać
gąszcz odbijających się od siebie, wyrafinowanych maszyn molekularnych, tylko zlepek
przypominający kulkę śniegową. Drugi świetny filmik pokazujący, jak w tłumie różnorakich białek
w komórce eukariotycznej kinezyna (białko kroczące) odnajduje pęcherzyk transportujący,
następnie przyczepia się do mikrotubuli i jak po autostradzie kroczy transportując wypakowany

białkami pęcherzyk do jakiegoś odległego miejsca w komórce. Później pokazano formowanie się
samego pęcherzyka:
https://www.youtube.com/watch?v=uHeTQLNFTgU
https://drive.google.com/open?id=1y8WIL51IL3lNsYSqPrhtWRpj-WylDd46

https://drive.google.com/open?id=1Tv_EamHyzLPPOm5I2GO35kzf3azBlF81

Komórkę eukariotyczną można sobie wyobrazić jako metropolię, poprzedzielaną różnymi murami,
za którymi mogą funkcjonować tylko odpowiednie rodzaje białek. Gdyby dostały się do innego
przedziału mogłyby narozrabiać, wchodząc w reakcję z innymi białkami i doprowadzić do śmierci
komórki. Inaczej jest w przypadku komórki prokariotycznej. Można ją sobie wyobrazić, jako
fabrykę otoczoną jednym murem; błoną komórkową, ewentualnie jeszcze ścianą komórkową. Lub
jako jeden worek, w którym mieści się cała zawartość bakterii. Ten typ budowy wymaga aby
różnorodne białka obecne w bakterii miały taką budowę i właściwości, żeby nie wchodzić ze sobą
w niepotrzebne reakcje. Patrząc ewolucyjnie i idąc w dół rzekomej drabiny filogenetycznej,
dochodzimy do najprostszego organizmu żywego określanego LUCA, który miał być przodkiem
wszystkiego co żyje.
Według darwinistów przypominał on bardzo współczesne bakterie, więc był jednym workiem na
wszystko a jego białka musiały być ściśle zdefiniowane jeżeli chodzi o ich możliwości
biochemiczne, konformacje i funkcje, ponieważ inaczej wchodziłyby ze sobą w śmiercionośne
reakcje. Jak już napisałem zwolennicy koncepcji abiogenezy, spontanicznego/ przypadkowego

powstania życia twierdzą, że przed LUCA istniała jakaś inna komórkowa forma życia, ryboorganizm, lub jakaś inna zwana protobiontem. Przed tym protobiontem również musiałyby istnieć
procesy, które doprowadziły do jego powstania. Jak mogliśmy się przekonać dotychczasowe
doświadczenia zaprzeczają możliwości istnienia rybo-organizmu i w żaden naukowy sposób nie
tłumaczą możliwości stopniowego przejścia od rybo-organizmu do LUCA z białkami w zasadzie
takimi samymi jak u współczesnych bakterii, oddziałującymi na siebie i substraty na zasadzie
klucza i zamka. Skoro białka te muszą być tak dobrze dopasowane, to musiało tak być od początku
istnienia żywej komórki. Nie mogły być do niej dodawane kolejne o szkodliwych właściwościach
biochemicznych. Innymi słowy logiczne analizy filogenetyczne pokazują nam, że podstawowa
żywa komórka od samego początku musiała istnieć w obecnej postaci!

Żywa komórka nie mogła powstawać stopniowo, ponieważ obowiązuje w niej zasada: wszystko
albo nic. Jest nieredukowalnie złożona!

Tutaj można poczytać o koncepcji nieredukowalnej złożoności w biologii:
Mechanizm krzepnięcia krwi – system nieredukowalnie złożony 1) Co to jest nieredukowalna
złożoność kompleksów molekularnych? 2) Na czym polega koncepcja nieredukowalnego rdzenia?
3) Na czym polega problem mnogich mutacji w ewolucji?
Zobacz też:
Michael Behe odpiera filozoficzne zarzuty wobec nieredukowalnej zlozonosci i projektu w biologii
Krytyki: hipotezy kooptacji w ewolucji silnika bakteryjnego oraz hipotezy modularnej w ewolucji
syntazy ATP
https://bioslawek.files.wordpress.com/2015/12/krytyki-hipotezy-kooptacji-w-ewolucji-silnikabakteryjnego-oraz-hipotezy-modularnej-w-ewolucji-syntazy-atp-pdf.pdf
Sagan, Zarzut nietestowalnosci teorii inteligentnego projektu(1)
Spor o naukowosc teorii inteligentnego projektu w przyrodzie
Problem religijnego charakteru teorii projektu

Czy darwiniści dostrzegają nieredukowalną złożoność kompleksów biochemicznych. Tak! Wbrew
temu, co głoszą widzą nieredukowalną złożoność w biologii, tylko inaczej ją określają. Można o
tym poczytać tutaj: „Silna, pozytywna epistaza” Angielscy biolodzy edytorzy wikipedii często o
Inteligentnym Projekcie w biologii i o koncepcji i Nieredukowalnej Złożoności!

Genom minimalny

Do swych badań wybitny biotechnolog Craig Venter (http://pl.wikipedia.org/wiki/Craig_Venter)
wybrał prymitywną bakterię Mycoplasma genetalis, mającą 470 genów i po kolei wyciszał jeden
gen po drugim, sprawdzając czy bakteria jeszcze żyje. Udało mu się ich liczbę zmniejszyć do 382 i
jak dotychczas tak zredukowany genom (Mycoplasma laboratorium) jest magiczną granicą. Genom
minimalny składa się z 480 000 par zasad, które tworzą 382 geny. Wiele produktów tych genów
musi występować w wielu kopiach, ponieważ w komórce minimalnej musi występować
odpowiednie stężenie białek, żeby mogły zachodzić procesy życiowe. Na przykład genom komórki
bakteryjnej E. coli składa się z około 4 000 000 par zasad, a do jej prawidłowego funkcjonowania
potrzebnych jest około 20 000 rybosomów. Rybosomy, to największe maszyny molekularne, jakie
występują w żywych organizmach. Komórka minimalna potrzebuje około 5 000 rybosomów, aby
mogła żyć:
http://pl.wikipedia.org/wiki/Rybosom
„U prokariotów występują rybosomy 70S. Masa rybosomu u Escherichia coli wynosi
około 2700 kDa a średnica około 20 nm. W pojedynczej komórce prokariotycznej
znajduje się około 20 tys. rybosomów, które stanowią około jednej czwartej jej masy.
Duża podjednostka (50S) zawiera 34 białka (oznaczanych od L1 do L34) i dwie
cząsteczki rRNA (5S rRNA i 23S rRNA), a mała podjednostka (30S) zawiera 21 białek
(oznaczanych od S1 do S21) i jedną cząsteczkę rRNA (16S rRNA). W Podjednostce
dużej występują po dwa białka L7 i L12, pozostałe występują pojedynczo. Identyczne z
białkiem L26 jest białko S20”
Później co jakiś czas, w miarę odkrywania innych złożonych procesów genetycznych u bakterii (np.
kodowania dwóch białek na jednym genie) zmieniano oszacowania, co do rozmiaru genomu
minimalnego. Warto jeszcze dodać, że organizmy z tak zredukowanymi genomami przeżywają
tylko na specjalnych pożywkach, gdyż są niezdolne do samodzielnego życia. W najmniejszej
możliwej komórce obecne są wszystkie podstawowe procesy życiowe, a więc jest ona bardziej
podobna do człowieka niż do czegokolwiek, co jest nieożywione. Poza tym należy dodać, że
wnioski zespołu Ventera są co jakiś czas korygowane. Ostatnio okazało się, że do funkcjonowania
minimalnej komórki potrzeba o wiele więcej genów. Błąd pierwszej interpretacji polegał na tym, ze
komórkę pozbawiano genów, gdy już były wyłączone. Gdyby je wyciąć zanim komórka się
podzieliła, gdy spełniały daną funkcję, to nic by z tego nie wyszło- zabiliby komórkę.

Na ilustracji pokazano jak skomplikowana jest minimalna komórka:

Film dokumentalny o eksperymentach Craiga Ventera, cz.1 i 2
https://drive.google.com/open?id=1yFE7fXCy0VSLfmDWDcTf46x9qw2tfav3
https://drive.google.com/open?id=1lPow0t8qvuaB0aTATpjGnPK6TVhe3Mr7

Craig Venter neguje istnienie drzewa filogenetycznego (darwinowskiego drzewa życia)
https://drive.google.com/open?id=1bcZtRqbu9WQQxs7qvWt_CKtspy7TyPT3
https://youtu.be/YK2TkTC3HNE

O braku homologii ewolucyjnej w mikroświecie
Co miał na myśli Craig Venter, gdy w polemice z Richardem Dawkinsem stwierdził, że drzewo
Darwina jest sztucznym wytworem, nie opartym na badaniach empirycznych, tylko na założeniach,
które przecież nie mogą być traktowane jako dowody? Co mógł mieć na myśli, gdy stwierdził że
ten twór jest współcześnie folklorem naukowym i na jakiej podstawie tak powiedział? Profesor
Venter nie tylko zajmuje się redukowaniem genomu mykoplazmy, ale też angażuje się w różne inne
projekty badawcze. Był jednym z liderów podczas pionierskiego sekwencjonowania ludzkiego
genomu i to między innymi dzięki jego pracy sekwencjonowanie genomów jest teraz o wiele
szybsze i tańsze. Venter pływa po oceanach, zbiera różne mikroorganizmy i po przeprowadzeniu
sekwencji ich genomów oraz zbadaniu metabolizmów i innych właściwości molekularnych
klasyfikuje je do odpowiednich jednostek taksonomicznych. Z czasem zauważył że różnice między
nimi są tak duże że nie można mówić o ciągłości ewolucyjnej, która na podstawie podobieństw
(wspólnych cech/ homologii) pomogłaby poukładać te mikroorganizmy na poszczególnych
gałęziach drzewa filogenetycznego.
Bakterie, jak i archeony posiadają różne zestawy genów odpowiedzialne nie tylko za różnie
przebiegające cykle metaboliczne. Jedne potrafią żyć tylko na pożywkach organicznych inne
wykorzystują do produkcji energii różne związki chemiczne. Niektóre gatunki bakterii posługują się
dwoma rodzajami fotosysntezy podczas fazy jasnej. Sinice tradycyjną:
https://pl.wikipedia.org/wiki/Fotosynteza

http://www.cas.miamioh.edu/~huertaaj/LIGHTRXBIG.gif
https://drive.google.c/open?id=1tvLneCg0AZ6th4tNQLMtJTXq1wZmqg4v

Inny rodzaj fotosyntezy - Bakterie na 'baterie' słoneczne
pl.wikipedia.org/wiki/Halobakterie
Halobakterie mogą urosnąć w obecności tlenu, w warunkach beztlenowych oraz przeprowadzać
proces zbliżony do fotosyntezy. Części błon halobakterii zawiera czerwony barwnik, stąd duże
zakwity tych bakterii tworzą czerwone plamy. Barwnik obecny w błonach to bakteriorodopsyna,
związek zbliżony do rodopsyny obecnej w siatkówce. Bakteriorodopsyna przechodząc w stan
wzbudzenia po pochłonięciu fotonu przenosi przez błonę jony wodorowe – H+. Powstały gradient
elektrochemiczny bakterie wykorzystują do syntezy ATP. Jest to więc pewna forma fotofosforylacji.
Halobakterie posiadają również drugi barwnik – halorodopsynę, która przenosi jony chlorkowe
przez błony podczas pochłania kwantów światła. Przyczynia się to do zwieszenia gradientu
elektrochemicznego i zwiększa syntezę ATP podczas oświetlania. Proces uzyskiwania energii na
świetle jest zbliżony do fotosyntezy, jednak nie towarzyszy mu asymilacja CO2.
pl.wikipedia.org/wiki/Bakteriorodopsyna

Bakteriorodopsyna– białko o masie 26 kDa występujące u halobakterii należących do domeny
archeowców. Zalicza się do białek określanych jako pompy protonowe, posiada zdolność
przenoszenia protonów przez błonę komórkową pod wpływem światła. Wytworzona różnica stężeń
jonów wodorowych wykorzystywana jest następnie do syntezy ATP. Część naukowców proces
syntezy ATP przy udziale bakteriorodopsyny traktuje jako rodzaj fotosyntezy.

https://drive.google.com/open?id=1VFl1WnfjR6TV9D3z8hrg4uvkH6cqyWFw
https://bioslawek.files.wordpress.com/2017/06/bakteriorodopsyna-bacteriorhodopsin-bakterie-nabaterie-sc582on-1.gif?w=500

Bakterie posiadają przeróżne struktury, które służą im do rozmaitych celów. Wymienię kilka
odnosząc do osobnych artykułów na ich temat:
Niehomologiczne helikazy DNA u bakterii, archeonów i eukariotów
Maszyny molekularne – Kompleks umożliwiający replikację DNA
Przeróżne: Bakteryjne systemy serecji i narządy ruchu
Zdumiewający narząd ruchu bakterii mykoplazmy Mobile!
Tutaj można poczytać o różnicach między bakteriami, archeonami i eukariotami: Dziedziczenie
epigenetyczne u Archea!
Specyficzny rodzaj apoptozy u jednokomórkowca z rodzaju Blepharisma – Rewelacyjny film:
śmierć jednokomórkowca na żywo!
https://youtu.be/BjUyA7Cr9kw
https://drive.google.com/open?id=1tNtLduOxKv_Zn6vYInAXmsUXw2wbrgNR

Jest to jednokomórkowy organizm z rodzaju Blepharisma, który na tym filmie umiera.
Mikrobiolog, który zamieścił ten film, badał reakcję jednokomórkowca na światło. Ten przy
pewnym natężeniu zaczął umierać. Naukowiec nie wie z jakiej przyczyny, ale udało mu się zrobić
niepowtarzalne nagranie. Napisał, że ten widok złamał jego serce.
Z tego co widać, ten jednokomórkowiec umarł w wyniku nagłego wyrzucenia, wypłynięcia
cytoplazmy do środowiska zewnętrznego – w wyniku przerwania błony komórkowej. Nie wiem
jaki mechanizm mógł spowodować to molekularne harakiri, ale przyszła mi do głowy myśl, czy nie
jest to jakaś forma komórkowego samobójstwa. Intuicja zaprowadziła mnie w dobrym kierunku!
Znalazłem artykuł naukowy, w którym napisano, że różne natężenia światła wywołują różne reakcje
u Blepharismy, w tym proces przypominający….apoptozę. W innych artykułach nazywano go
„proto-apoptozą” Tutaj jest ten artykuł:
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1065699509000948

Apoptoza u organizmów wielokomórkowych
https://youtu.be/-vmtK-bAC5E
https://drive.google.com/open?id=14p_K7r5xS4DnBd6heKqU4TMu4rDTzCXA

https://youtu.be/G0TDgxG1HNQ
https://youtu.be/JwX2Ahp76Mw

https://youtu.be/ycOU9-PKfT8

O braku homologii ewolucyjnej w biologii molekularnej i w fenotypach organizmów
wielokomórkowych

https://drive.google.com/open?id=1DqEzcQrc-sDhiZqY9mRRWArrnYUjPJtj

Największym projektem mającym na celu ustalenie pokrewieństw filogenetycznych, jaki do tej
pory zrealizowano było przeprowadzenie sekwencji 48 kompletnych genomów przedstawicieli
podstawowych grup ptaków. Przy zaangażowaniu masy fachowców oraz najsilniejszych
komputerów na całym świecie, szukano powiązań filogenetycznych między nimi. Jaki jest efekt?
Po pierwsze rozpadło się ewolucyjne drzewo rodowe ptaków zbudowane na podstawie podobieństw
anatomicznych. Po drugie idąc śladem odnośników z tego streszczenia traficie na różne artykuły
dotyczące wyników tych badań: https://phys.org/news/2014-12-lsu-modern-genomic-analysishistoric.html , https://www.sciencedaily.com/releases/2008/06/080626141117.htm
„(Swiat Nauki 2008,NR;8,STR;20) Według badań genetycznych wyprowadzono wniosek, iż
najbliższymi krewnymi wróblowatych są papugi,te mają najbliżej do sokołów. Jak sugeruje artykuł
rozpada się rząd szponiastych, ponieważ jastrzębie orły i sępy, sowy i czepigi są krewnymi dudków,
żołn, zimorodków, dzięciołów, miodowodów i dzioborożców. Lelkom bliskie są rzekomo jeżyki i
kolibry. Flamingi nie będą zaliczane razem z bocianami, czaplami i ibisami do brodzących i stworzą
osobną grupę z perkozami, które „rozwiedziono” właśnie z nurami. Do tej grupy dołączą ponadto
wężówki, kormorany, głuptaki, pelikany. Pelikany uplasowały się w jednej podgrupie z albatrosami
i w tym momencie nazwa brodzące traci sens. U żurawiowatych pozostaną żurawie,łyski i dropie i
dołączą kukułki (!). Madagaskarniki dołączą do gołębi, słonecznica do lelków,a dropiopodobne
karami w okolice sokołów….”

Np. neurobiolodzy analizujący genetykę mózgów rożnych ptaków doszli do wniosku, że wiele
rodzajów śpiewu u ptaków należących do tego samego rzędu wróblowatych, mimo dużych
podobieństw anatomicznych wyewoluowało niezależnie, a nie w wyniku preadaptacji poprzednich
struktur mózgowych i różnicowania, tylko za każdym razem od zera! - w takim przypadku mówi się
o konwergencji/ ewolucji zbieżnej. Mało tego. Zestawy i struktura oraz organizacja genów, które
kodują te podobne rodzaje śpiewów, u tych różnych gatunków, są prawie takie same lub bardzo
podobne. Darwiniści już od dawna mają problemy z wyjaśnieniem czegoś, co określają głęboką
homologią: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5182409/
Neodarwiniści przyznają, że zakładane przez nich miliony lat ewolucji zatarły ślady homologii i
teraz ciężko je odróżnić od analogii. Z czasem, gdy zaczęto rozwijać coraz skuteczniejsze metody
sekwencjonowania genomów i narzędzia umożliwiające identyfikacje genów odpowiedzialnych za
morfogenezę poszczególnych narządów u organizmów wielokomórkowych, zauważono że organy
wcześniej interpretowane, jako homologiczne są kodowane przez niehomologiczne zestawy genów.
Np. oko ośmiornicy i oko człowieka są podobnymi organami. Jednak kręgowce mają odwróconą
siatkówkę a głowonogi nie. Więc należało założyć, że oba organy wyewoluowały niezależnie. Z
czasem się okazało, że różnice leżą również na poziomie genów.

https://j.gifs.com/D91XMA.gif
https://drive.google.com/open?id=1wIHd6z4cKo8hi3qvVL_8zkhVEC9hYVe1

Wracając do tematu porównań genomów różnych grup ptaków, przypomnę że powyżej zwróciłem
uwagę na podobieństwa strukturalne zestawów genów kodujących podobne rodzaje śpiewu u
różnych gatunków w obrębie rzędu wróblowatych, które powstały niezależnie. Okazuje się że
ludzie dzielą z ptakami dziesiątki genów, które są odpowiedzialne u ptaków za śpiew natomiast u
ludzi za rozwój i naukę mowy: https://www.newscientist.com/article/dn26694-humans-and-birdsshare-the-same-singing-genes/
Podobieństwa są tak duże, że uczeni mają nadzieję, że ptaki staną się standardowymi modelami
podczas badań nad zaburzeniami mowy u ludzi. Podobieństwa te nie są powierzchowne. Ptaki
posiadają niemal identyczne obwody w mózgach, które są odpowiedzialne za naukę śpiewu, jak i
samo śpiewanie, co te w ludzkich mózgach odpowiadające za naukę i artykulację mowy.
Naukowcy porównali mapy aktywności genetycznej (transkryptomy) zięb, papug i kolibrów, czyli z
trzech grup ptaków uczących się różnych głosów. Następnie porównano te mapy z mapami
ekspresji genów u ptaków i naczelnych, które nie uczą się dźwięków tak, jak one oraz sześciu ludzi.
Ich wyniki pokazały, że wcześniej zidentyfikowany u wielu różnych gatunków uczących się
komunikacji dźwiękowej lub nie - gen FOXP2 jest tylko jednym z 55 genów, które wykazują
podobny wzór aktywności w mózgach ludzi i ptaków uczących się dźwięków. Te same geny
przejawiają zupełnie inne wzory ekspresji i funkcje u gatunków nie uczących się głosu - nie są to
geny identyczne. Są dopasowane do zestawów innych genów za pośrednictwem różnych
modyfikacji.
Mimo ukucia przez darwinistów pojęcia „głęboka homologia” i zapewniania, że w miarę badań
zjawisko to pozwoli tworzyć dokładniejsze drzewa filogenetyczne, tak naprawdę istnienie tego
zjawiska jest nieprzebytym problemem dla neodarwinizmu. Powód jest taki, jak zawsze: brak
szczegółowego wyjaśnienia. Darwiniści twierdzą, że ewolucja dobierała sobie różne geny, tworząc
z nich niezależnie odmienne moduły kodujące niemal identyczne organy. Czasami rzekomo łączyła
większe moduły w jeszcze większe i tak ich zdaniem powstała głęboka homologia. Nie prezentują
szczegółowych modeli stopniowej ewolucji, która rzekomo do tego doprowadzała mnóstwo razy w
historii naszej planety. Ograniczają się do bardzo ogólnikowych zapewnień, a jak piszą na ten temat
tasiemcowe artykuły, to przeważnie koncentrują się na opisywaniu podobieństw wynikających ich
zdaniem z głębokiej homologii, a nie mechanizmów, które do niej doprowadziły. Innymi słowy
opisują funkcje a nie jej genezę.

Według założeń filogenetyków wspólny, ewolucyjny przodek wróblowatych, papug, kolibrów i
ludzi żył około 310 000 000 lat temu, a więc wobec ich przekonania był to płaz lub wczesny gad.
Ostatni wspólny przodek ptaków nowoczesnych rzekomo żył jakieś 40 000 000 lat temu
(oszacowania są różne). Według nowych oszacowań genomików wróblowate i papugi są bliżej
spokrewnione niż myślano. Jednak nie wszystkie wróblowate to ptaki śpiewające. Przyjmuje się
podział wróblowych na dwa podrzędy: pierwowróblowce (Suboscines syn. Tyranni) - o unikatowej
budowie krtani oraz śpiewające (Oscines syn. Passeri) - o krtani lekko umięśnionej.[19] Innymi
słowy zestawy genów odpowiedzialne u ptaków za śpiew a u ludzi za mowę, chociaż są tak bardzo
podobne powstały niezależnie. Genów na śpiewanie nie mógł też posiadać ewolucyjny wspólny
przodek rzędu wróblowatych. Jak więc i dlaczego się to stało, że rzekomi ewolucyjni przodkowie
podrzędu Oscines syn. Passeri dobierali podobne zestawy genów odpowiedzialne za śpiew spośród
genów pełniących różne funkcje Darwiniści nie mają pojęcia. Pozwolę sobie przypomnieć, że w
samym obrębie tego podrzędu miało się to stać kilka razy niezależnie! Miejmy też w pamięci
papugi u których rzekomo niezależnie od wróblowatych i ludzi wyewoluowały bardzo podobne jak
u tych gatunków zestawy genów odpowiedzialne za uczenie się dźwięków.
Brak homologii przy istnieniu podobnych struktur u różnych gatunków jest wyraźnie widoczny na
różnych poziomach organizacji biologicznej. Kto z nas nie czytał w literaturze podręcznikowej, lub
nie słyszał w internetowych dyskusjach o tym jak istotną dziedziną badań dla neodarwinizmu jest
embriologia. Rzekome podobieństwa pomiędzy embrionami poszczególnych gromad kręgowców
miało świadczyć o ich wspólnym ewolucyjnym pochodzeniu. Ręka do góry kto nie słyszał że
embrion ludzki w pewnym stadium posiada bruzdę podobną do “skrzeli”, czy ogon.
Dwóch uczonych sceptycznych wobec neodarwinizmu , P. Nelson i J. Wells [20] , wskazuje że taki
obraz jest najzwyklejszym uproszczeniem. Embriony nie są wcale podobne we wczesnych stadiach.
Początkowy rozwój embrionalny można podzielić na trzy etapy:
1. Podział jaja na komórki. Każda grupa kręgowców ma własny wzorzec podziału, znacznie
różniący się od innych. Na etapie dzielenia się ustala się podstawowy kierunek ciała (od przodu do
tyłu).
2. Faza gastruli – podczas której konstruuje się podstawowy plan budowy ciała. W czasie
gastrulacji komórki zaczynają różnicować się w odpowiedniego rodzaju tkanki. Odbywa się to na
różne sposoby u różnych gatunków zwierząt.
3. Etap farynguli – w przeciwieństwie do dwóch pierwszych etapów faza farynguli cechuje się
podobieństwem embrionów ryb, gadów, ssaków, ptaków, wszystkie one wyglądają jak malutkie
rybki. Nie da się nie zauważyć że dojście do tego etapu odbywa się poprzez rozmaite, odmienne
ścieżki. Wszystkie embriony mają maleńkie bruzdy w okolicy gardła, przypominające skrzela.
Jednak tylko u ryb zamieniają się one w prawdziwe skrzela , natomiast u pozostałych grup
kręgowców tworzą się z nich gruczoł tarczowe oraz ucho wewnętrzne.

Na powyższym zdjęciu widać, jak naprawdę wygląda rozwój embrionalny u
poszczególnych grup zwierząt. Widać wyraźnie, że przebiega on różnymi ścieżkami,
a poszczególne narządy uznawane za homologiczne rozwijają się z różnych
prekursorów, co przeczy ewolucji od wspólnego przodka

Komentarz profesora biochemii Michaela Behe’ego
“Wszystko to prowokuje do postawienia wielu pytań, skoncentrujmy się jednak na dwóch spośród
nich. Po pierwsze, kiedy już fałszerstwo Haeckla stało się powszechnie znane, co na temat
embriogenezy ma do powiedzenia teoria Darwina? Czy wczesny rozwój może się mimo wszystko
zmienić? Czy to, co mówiliśmy na temat domku z kart jest już nieważne? Przypuśćmy, iż jakiś
naukowiec przewidział, że jutro na niebie pojawi się supernowa …lub ewentualnie się nie pojawi.
Ponieważ oba przeciwieństwa są zgodne z przewidywaniami, przewidywania te niczego nie
przewidują. Gwiazda może wybuchnąć lub nie, bez żadnego związku z przewidywaniami.
Darwiniści są w podobnej sytuacji. W najlepszym przypadku darwinizm może istnieć zarówno z

zabezpieczonym przed zmianami rozwojem embrionów, jak i z rozwojem, w którym występują
odchylenia, tak więc nie mówi o rozwoju zupełnie nic. Jest to wymowna cisza, ponieważ
darwinowska ewolucja po prostu musi funkcjonować poprzez modyfikowanie rozwoju embrionu do
jego dorosłej formy. Jeżeli darwinizm nie jest w stanie nic powiedzieć na temat tego, jak tworzy się
forma, wówczas nie mówi on nic na temat głównego pytania dotyczącego ewolucji.W najgorszym
przypadku Alberts i Watson mają rację twierdząc, że wczesna embriogeneza nie może być
zmieniona przez ewolucję Darwina i że darwinizm jest całkowicie sfałszowany. Nie są to dobre
wieści dla zwolenników teorii doboru naturalnego.
Drugie pytanie brzmi następująco: Co mamy sądzić na temat Albertsa i Watsona? Jest prawie
niemożliwe, aby jakikolwiek naukowiec mógł im dorównać sławą. Istnieją jednakże tylko dwa
możliwe wyjaśnienia tego, dlaczego podręcznik przez nich przygotowany podkreśla znaczenie
szkiców Haeckla:
1) nie zdawali sobie sprawy z tego, że rysunki te wprowadzały w błąd, mimo, iż Goldschmidt,
Richardson i wielu innych naukowców o tym wiedziało,
2) wiedzieli, że rysunki te wprowadzały w błąd, a jednak je wykorzystali. Być może karygodna
ignorancja jest mniej poważnym wykroczeniem niż celowe wprowadzenie w błąd. Jednak bez
względu na rodzaj wykroczenia okazuje się, że rektor Państwowej Akademii Nauk i laureat
Nagrody Nobla nie mają pojęcia na temat tego, jaki wpływ może mieć darwinowska ewolucja na
embriony. A jeżeli nie wiedzą Bruce Alberts i James Watson, to nie wie nikt. I tak w ogólnym
zarysie przedstawia się bardzo precyzyjny opis naukowego rozumienia tego, jak życie pojawiło się
w świecie – nie wie tego nikt. Jednak, mimo że odpowiedź na pytanie “jak” wciąż nam umyka,
możemy wyciągnąć zdecydowane wnioski z zawiłych, wzajemnie oddziałujących na siebie struktur
życia: “Wskazują na stwórczą Przyczynę i pokazują nam stwórczą Inteligencję, i czynią to dziś w
sposób bardziej zrozumiały i jaśniejszy niż kiedykolwiek dotąd.”
Michael Behe; Dogmatic Darwinism

Homologii brakuje wszędzie tam, gdzie jest bardzo wskazana. Np. okazało się, że błony bębenkowe
(słuchowe) u gadów, ptaków i ssaków są niehomologiczne, a przecież zakłada się, że organizmy te
pochodzą od wspólnego przodka u którego po raz pierwszy wyewoluowało ucho:
http://www.sciguru.org/newsitem/18946/eardrum-evolved-independently-mammals-reptiles-andbirds
Dopiero potem drogi ewolucyjne gadów z jedną kością w uchu i gado-ssaków u których elementy
szczęki stały się kolejnymi kośćmi w uchu miały się rozejść. Te pierwsze dały rzekomo początek
przodkom współczesnych gadów i dinozaurów a te ptakom, drugie ssakom. Można by dużo jeszcze
na ten temat pisać, ale moim celem nie jest napisanie całej książki, tylko artykułu.

U góry ucho środkowe ssaka, które zawiera trzy kości - młoteczek, kowadełko i strzemiączko.
Na dole ucho środkowe gada z jedną kością przewodzącą sygnał z błony bębenkowej do ucha
wewnętrznego. Dwa kostne dodatki w uchu ssaka mają pochodzić z elementów gadziej szczęki
- kości stawowej i kwadratowej, które podczas ewolucji rzekomo odbyły stopniową wędrówkę
do ucha środkowego i przekształciły się w młoteczek i kowadełko [20]
https://www.youtube.com/watch?v=7N0sb_C7RA8
https://drive.google.com/open?id=1QI-QxJG3kNmMPmcEOo92uZL8aiiRQ8ym

Wróćmy do ptaków. 20 lat temu, kiedy zadawałem różnym biologom pytanie, jak to możliwe żeby
niezależnie wyewoluowały te same rodzaje zestawów genów, które wiodą do powstania podobnych
fenotypów, odpowiedzieli że ja nie rozumiem, jak działa ewolucja! Że nie jest tak że powstają te
same, lub podobne zestawy genów, tylko rożne zestawy genów determinują podobne fenotypy –
ewolucja różnymi drogami dochodzi do tych samych efektów i dlatego jest taka prawdopodobna,
zapewniali! Żeby wesprzeć ten wniosek powoływali się na istnienie białek, które mimo różnej
sekwencji aminokwasów przybierają taką samą, lub podobną konformację, choć po dziś dzień
zdania na temat tego zjawiska są podzielone wśród biologów ewolucyjnych. Opracowuje się coraz
bardziej zaawansowane algorytmy w celu odróżniania postulowanych sekwencji homologicznych
od analogicznych i w miarę zagłębiania się w tą dziedzinę badań pojawia się więcej pytań niż
odpowiedzi: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22244085 Odkryto też przypadki krótkich
peptydów, które posiadają identyczną sekwencje aminokwasów, a przyjmują różne konformacje:
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC390546/
Należy podkreślić, że filogenetyka molekularna oparta na genomice nie tylko falsyfikuje zasadność
struktury darwinowskiego drzewa życia opartego na porównaniach anatomicznych, ale również
wcześniejsze ustalenia filogenetyków molekularnych na podstawie porównywania krótszych
sekwencji DNA. Nagle okazały się mało wiarygodne! Dlatego też wielkie uniwersalne drzewo
filogenetyczne, drzewo definiujące pokrewieństwa wszystkich organizmów, idzie na podpałkę.
Zwaliło się łamane sprzecznościami i niekonsekwencjami, ścięte bezwzględną piłą negatywnej
argumentacji. I pomyśleć, że wmawiano nam, że jego istnienie jest dowiedzione równie dobrze, jak
teoria grawitacji. Ogłoszenia tej nowiny podjął się „New Scientist”.

Zobacz też:
Oszałamiająca złożoność wynikająca z prostoty – wszystko, co żyje składa się z
mikroskopijnych łańcuchów!
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the field either end in stalemate or in a confession of ignorance. New lines of thinking and
experimentation must be tried.”
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Czy Marc Hauser wiedział, co robi?
Jak dotąd nie wiadomo dokładnie, dlaczego Marc Hauser tak postąpił. Ten wybitny badacz z
Harvard University specjalizuje się w psychologii naczelnych oraz, jak na ironię, w ewolucji
moralności. Niedawno władze uniwersytetu uznały, że dopuścił się ośmiu naukowych przewinień.
Szczegółów oficjalnie nie ujawniono, ale jeden z byłych asystentów twierdził, że gdy Hauser
oglądał rejestracje badań zdolności rezusów do uczenia się kolejności dźwięków, widział
zachowania niedostrzegane przez innych członków zespołu, ale za to pasujące do przyjętej przez
niego hipotezy. A gdy mu wytykano te niezgodności, stwierdzał autorytatywnie, że jego
interpretacje są słuszne, a wszyscy inni się mylą.
Hauser przyznał się do popełnienia „znaczących błędów”. Obserwując reakcje moich kolegów na to
szokujące wyznanie, zdziwiłem się, jak wielu z nich odruchowo zakłada, że jego działanie musiało
być zamierzone. Na przykład fizyk z University of Maryland, Robert L. Park napisał w swojej stałej
rubryce internetowej, że Hauser „zmyślił wyniki swoich badań”. Moim zdaniem nie jest to wcale
pewne. Całkiem możliwe, że Hauser uległ wpływowi „efektu potwierdzenia” – tendencji do
poszukiwania i postrzegania potwierdzeń naszej hipotezy oraz do odrzucania i przekręcania faktów
z nią niezgodnych.
Kilkadziesiąt lat badań kognitywistów i psychologów pozwala sądzić, że poszukiwanie
potwierdzenia jest powszechniejsze, niż nam się wydaje. Nawet najlepsi naukowcy mogą ulec tej
tendencji, zwłaszcza gdy mają głębokie przeświadczenie o słuszności własnych hipotez, a
uzyskiwane wyniki nie są jednoznaczne. Trener czy zawodnik nie sprzecza się przecież z sędzią,
gdy jego decyzja jest oczywista, ale wtedy, gdy istnieją wątpliwości.
Specjalistom nauk behawioralnych, zwłaszcza z dziedziny psychologii i etologii zwierząt,
najtrudniej zachować obiektywizm. Często wyciągają konkretne wnioski na podstawie danych,
które można rozmaicie interpretować. W ubiegłym roku belgijski neurolog Steven Laureys uparcie
twierdził, że pacjent w śpiączce może komunikować się ze światem zewnętrznym poprzez
klawiaturę, mimo że dobrze kontrolowane testy tego nie potwierdziły. Klimatolodzy próbujący
szacować zmiany temperatury w przeszłości również „stają przed trudnym zadaniem, ponieważ
dysponują danymi niespójnymi i niekompletnymi” – stwierdza David J. Hand, statystyk z Imperial
College London.
Dwa czynniki utrudniają walkę z tendencją do wyszukiwania potwierdzeń. Po pierwsze, obserwacje
wskazują, że prominentni naukowcy są bardziej aroganccy i pewni siebie od swoich mniej znanych
kolegów. Jeśli zapomną o czujności, stają się niesłychanie podatni na wpływ efektu potwierdzenia,
co prowadzi do wyciągania błędnych wniosków. Po drugie, silniejsza staje się presja wywierana na
badaczy, aby za fundusze rządowe realizowali programy skupione na pojedynczych
hipotezach. Wielu naukowcom szczególnie więc zależy na odrzucaniu lub wybiórczym
reinterpretowaniu negatywnych wyników, gdyż te mogą zagrozić ich karierze. Niestety, gdy ludzie

nauki zaczynają uważać się za odpornych na błędy, hamują postęp i szargają dobre imię nauki w
oczach opinii publicznej. Cała struktura nauki opiera się na gotowości badaczy do przyjęcia, że
mogą się mylić.
Najlepszym antidotum na oszukiwanie samego siebie jest ścisłe przestrzeganie zasad metodyki
naukowej. W rzeczy samej, historia uczy nas, że nauka to nie jedno narzędzie ustalania prawdy, ale
raczej zróżnicowana kolekcja przemyślanych środków mających chronić nas przed tendencyjnością.
W naukach behawioralnych podstawowymi metodami gwarantującymi obiektywne podejście są
grupy kontrolne, próby ślepe i niezależne kodowanie danych. W ten sposób zmniejszamy ryzyko
tego, że robocza hipoteza skłoni nas do dostrzegania rzeczy nieistniejących oraz ignorowania
oczywistych. Astronom Carl Sagan oraz jego żona i zarazem współautorka wielu prac Ann Druyan
stwierdzili, że nauka jest jak cichy głos w naszych głowach, mówiący: „Możesz być w błędzie. Już
kiedyś się pomyliłeś”. Dobrzy naukowcy wcale nie są odporni na działanie efektu potwierdzenia.
Po prostu pamiętają o nim i zabezpieczają się przed jego zgubnymi konsekwencjami, trzymając się
sprecyzowanych wytycznych i procedur.
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https://www.nature.com/nchem/journal/v8/n10/abs/nchem.2551.html
„Retracted online 12 October 2017
We the authors are retracting this Article because our efforts to repeat and follow up on the
results have been unsuccessful. Specifically, we have been unable to reproduce observations
suggesting that arginine-rich peptides allow the non-enzymatic copying of an RNA template
in the presence of its complementary strand (Fig. 4e). We originally dismissed variability in
these experiments as resulting from variability in the snap cooling of samples following
thermal denaturation. However, we now understand that the data reported in the published
article are the result of false positives that arose from an incorrectly designed experiment in
which random errors, including transfer and concentration errors, affected the ratio of the
concentrations of the RNA template and its complementary strand. This resulted in false
positives that were misinterpreted as template copying in the presence of a complementary
strand, where in reality these reactions did not contain enough complementary strands to
completely inhibit the reaction.
Subsequent experiments suggested that arginine-rich peptides may not slow the reannealing of
complementary strands (Fig. 3), and that what we had previously interpreted as a decrease in
annealing rate was actually an artefact due to slow coalescence or strand exchange between
droplets of RNA–peptide coacervate, as well as droplet coalescence and settling that led to
decreased fluorescence intensity. Similarly, the changing circular dichroism spectra shown in
Figure 2c, which were originally interpreted to be the result of a change in the global helical
structure of RNA upon peptide binding, may also be an artefact due to, for example, loss of
signal or light scattering. Although the binding of arginine-rich peptides to RNA does form
condensed-phase droplets, and although most of the RNA does reside within the condensed
phase, follow-up experiments to confirm that non-enzymatic RNA polymerization occurs
within these coacervate droplets have been inconclusive (Fig. 5d).
The experiments showing that vesicles are stable in the presence of arginine-rich peptides
(Supplementary Figure 26, by N. Kamat), and the failure of acidic peptides to condense RNA

(Supplementary Figure 8, by K. Adamala) have been reproduced. However, since the main
conclusions of our paper are incorrect, all of the authors are now retracting the Article. The
authors would like to thank Dr Tivoli Olsen for her extensive efforts to unravel the errors in
our Article and we apologize to the scientific community for any confusion arising from our
publication. „
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„Udalo sie opracowac kilka dzialajacych modeli takich ukladow.
Jednym z najefektywniejszych (i co najwazniejsze: calkowicie
self-assembly) jest cykl eksperymentow grupy prof. Szostaka z
HHMI, opisane w Science zima 2003 roku (Experimental Models of
Primitive Cellular Compartments: Encapsulation, Growth, and
Division, M. M. Hanczyc, S M. Fujikawa, J W. Szostak, 24-10-2003,
302: 618-622) Jesli chcesz, moge Ci podeslac pdfa tej pracy na
priva.”
- Katarzyna Adamala

http://www.protobiology.org/
We have developed the first known system capable of non-enzymatic RNA synthesis inside model
protocells.
In this work, we have shown how citric acid can stabilize fatty acid liposomes in presence of
divalent cations, allowing for non-enzymatic template director RNA primer extension inside the
liposomes. This discovery bridges the RNA-world hypothesis or earliest life having RNA-based
metabolism with the origin of compartmentalization based on fatty acid liposomes. (Adamala and
Szostak, Science 2013)

We also discovered a chemically-driven replication mechanism for model protocells (Zhu, Adamala,
Zhang and Szostak, PNAS 2012).
Together, those projects allow for drawing a plausible, complete protocell cycle: inside the
protocells, RNA is replicated by template-directed non-enzymatic synthesis, and the protocells grow
into filamentous threads by absorbing fatty acid molecules from micelles and divide in response to
shear stress.
-----https://molbio.mgh.harvard.edu/individual/2
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Podręcznikowa wizja białek aktywnych dopiero po przyjęciu ściśle określonej konfiguracji
przestrzennej odchodzi do lamusa. Cząsteczki te nie dają się zamknąć w sztywnych ramach teorii.
A. Keith Dunker i Richard W. Kriwacki
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ŻYCIE JEST STARSZE NIŻ SIĘ SPODZIEWANO!

http://naukawpolsce.pap.pl/aktualnosci/news%2C415275%2Cjak-wygladaly-poczatki-zycia-naziemi-sprawdzaja-to-bioinformatycy.html

Jak to możliwe, że na Ziemi istnieje życie? I ze zwykłych pierwiastków powstały związki, które
potrafią się namnażać i przechowywać informacje? W testowaniu hipotez wyjaśniających te
zjawiska pomagają symulacje na superkomputerach - opowiada bioinformatyk prof. Jacek
Błażewicz.
Między 4,5 mld i 3,2 mld lat temu zdarzyła się na Ziemi rzecz dotąd niepojęta - pojawiło się
życie. Jak to w ogóle było możliwe? Nad problemem tym głowią się nie tylko biolodzy,
chemicy czy fizycy, ale i informatycy. [….]

https://www.focus.pl/artykul/zycie-na-ziemi-ma-ponad-4-miliardy-lat

Życie na Ziemi prawdopodobnie pojawiło się zaraz po powstaniu samej planety, czyli nawet
300 mln lat wcześniej, niż dotychczas sądzono. Wskazują na to prastare minerały zbadane
przez naukowców z USA.

