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In zowel de evolutionistische als de creationistische gemeenschap gonst het van de laatste resultaten
van 30 gelijktijdig gepubliceerde spraakmakende onderzoeksdocumenten, waarin wordt beweerd
dat het menselijk genoom onherleidbaar complex en intelligent ontworpen is.[1] Vanuit een evolutionair perspectief is dit weer een enorme klap voor de mythe van “Junk DNA”. Dit evolutionaire
idee werd vanuit een wetenschappelijk perspectief ontmaskerd in het recente boek van Jonathan
Well, The Myth of Junk DNA.[2]
Een grootschalige internationale onderzoeksinspanning, ENCODE1 (Encyclopedia of DNA Elements), begon in 2003 als een uitbreiding van het Human Genome-project. Het doel van ENCODE
was om de functionaliteit van het gehele menselijke genoom in kaart te brengen en te karakteriseren.
Vóór ENCODE begrepen biologen dat slechts een klein deel van het DNA van het genoom daadwerkelijk codeert voor eiwitten. Ze redeneerden dat de overgrote meerderheid daarom nutteloos
was. Maar in de eerste ronde van de ENCODE-onderzoeksresultaten die in 2007 werden gepubliceerd, meldden de auteurs in het hoofdartikel dat hun “studies overtuigend bewijs leveren dat het
genoom pervasief wordt getranscribeerd, zodat het merendeel van zijn bases kan worden gevonden
in primaire transcripties, inclusief niet-proteïne-coderende transcripties”.[3] Nu al dat DNA wordt
getranscribeerd (geactiveerd en gekopieerd naar RNA), moet de cel het ergens voor gebruiken. Met
andere woorden: het is helemaal geen rotzooi (junk).
De tweede fase van ENCODE was niet minder spectaculair in zijn ontdekkingen. In het hoofdonderzoeksartikel, gepubliceerd in het tijdschrift Nature, schreven de auteurs: “Met deze gegevens
konden we biochemische functies toewijzen aan 80% van het genoom, in het bijzonder buiten de
goed bestudeerde proteïne-coderende regio’s”.[1] In reactie op deze ontdekking zei Tom Gingeras,
een van de senior wetenschappers van het ENCODE-project: “Bijna elke nucleotide wordt geasso1

The Encyclopedia of DNA Elements (ENCODE) is a public research project which aims to identify
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cieerd met een of andere functie, en we weten nu waar ze zijn, wat hen bindt, wat hun associaties
zijn, en meer”.[4]
En hoe zit het met de resterende 20 procent van het genoom – is dat ook functioneel? Volgens Ewan
Birney, de hoofdanalysecoördinator van ENCODE, is dat waarschijnlijk ook geen zinloze rotzooi
(junk). Birney zei in een interview: “Het is waarschijnlijk dat de 80 procent naar 100 procent zal
gaan” en “We hebben niet echt grote brokken overbodig DNA. Deze metafoor van rotzooi (junk) is
niet zo nuttig’.[4]
Birney verwacht dat veel critici zullen redetwisten over het cijfer van 80 procent en de definitie van
“functioneel”. Birney voegde eraan toe: “[Dat cijfer] geeft het best het verschil weer tussen een genoom dat grotendeels van dood materiaal is gemaakt en een genoom dat leeft met activiteit” en “…
we moeten eraan wennen dat er veel meer aan de hand is met het genoom dan we wisten”.[4]
Sommige mensen zullen waarschijnlijk proberen te beweren dat deze uitspraken van de wetenschappers van ENCODE slechts een hype zijn. Maar er is echter weinig op aan te merken, aangezien het cijfer van 80 procent rechtstreeks afkomstig is van een duidelijk geschreven verklaring in
een onderzoekspaper van 18 pagina’s in het prestigieuze seculiere tijdschrift Nature.[1] Bovendien
kwam deze verklaring uit het leidende artikel van 30 andere gelijktijdig gepubliceerde ENCODEartikelen die zijn geschreven door honderden vooraanstaande genomische wetenschappers in meerdere internationale laboratoria over de hele wereld.
Hoewel deze opzienbarende commentaren over de pas ontdekte wonderen van het menselijk genoom niet uit de mond van creationisten kwamen, tonen ze duidelijk aan dat we “op een ontzaglijke
en wonderbaarlijke manier gemaakt zijn” door onze Schepper God die ons “naar Zijn beeld” heeft
gemaakt.
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