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DNA-reparatieonderzoek onthult  
verbazingwekkende complexiteit 

Door Frank Sherwin, MA, https://www.icr.org/article/11492/ , 15-8-2019  

Vertaling, plaatje en inlas door M.V. 
 
 

U bent ontworpen met vele biljoenen cellen. In de 
kern van elke cel (behalve rode bloedcellen) be-
vindt zich de “levensmolecule”, DNA genoemd. 
Het is georganiseerd in chromosomen (mensen 
hebben er 46) waarin vele duizenden genen worden 
gevonden. Genen zijn erfelijke eenheden, bestaan-
de uit nucleotidebasen genaamd T, G, C en A. Elke 
cel ondergaat complexe metabolische processen, of 
metabolisme. Omdat we leven in een gevallen we-
reld, kunnen deze processen (zoals zuurstof meta-
bolisme ) soms reactieve chemicaliën produceren 
die nadelige DNA-veranderingen kunnen voort-
brengen. Ons DNA kan ook worden beschadigd 
door milieutoxines en ioniserende straling. 
De omvang van deze spontane wijzigingen of lae-
sies kan worden bepaald aan de hand van de schat-
ting dat elke cel van een warmbloedig zoogdier 
ongeveer 10.000 basen per dag verliest! Het niet 
repareren van dergelijke laesies veroorzaakt per-

manente wijzigingen of mutaties in het DNA.[1] 
In zekere zin hangt onze gezondheid grotendeels af van de DNA-schade1-respons (DDR) van onze 
cellen.[2] God heeft ons lichaam ontworpen om op moleculair niveau te reageren op dergelijke mi-
lieu- en metabolische schade - genotoxische stress genoemd. Onderzoekers hebben een aantal repa-
ratiemechanismen ontdekt die uw DNA relatief ongeschonden houden. Drie van de meest voorko-
mende mechanismen zijn dubbelstrengs-breukreparatie (DSB’s)2, mismatch-reparatie (MMR) en 
base-excisiereparatie (BER)3. 
Maar hoe ingewikkeld deze ook zijn, er is een reeks kleine eiwiteenheden, MRE11-RAD50-NBS1 
genaamd, die samen een multifunctionele DDR-machine vormen, het MRN-complex4.[3] genaamd. 
Kortom, het MRN is ontworpen om te binden aan de DNA-helix en fungeert als een sensor voor 
DNA-schade.[4] Syed en Tainer noemen dit MRN-complex “een intrigerende chemomechanische 
moleculaire machine” en zijn “multidomein drie-eiwit [MRE11-RAD50-NBS1] samenstelling 
maakt dat zijn centrale enzymatische voel-, signalerings-, architecturale- en steiger-functies werken 
bij schadereacties”.[3] 

De uitdaging voor seculiere wetenschap is proberen uit te leggen hoe deze verbazingwekkende re-
paratiesystemen (zoals het MRN-complex) spontaan evolueerden door toeval en tijd. Ironisch ge-
noeg is DNA een molecule die vrij gevoelig is voor schade. Bij de gedachte dat miljarden jaren ge-
leden, het DNA (of sommige hypothesen RNA [5, 6]) zou evolueren uit willekeurige chemicaliën, 
zou men zich terecht kunnen afvragen : waar waren de vereiste reparatiesystemen die de natuurge-
trouwheid zouden handhaven van het groeiende DNA-molecuul, dat op zijn beurt een code voor een 

 
1 https://nl.wikipedia.org/wiki/DNA-schade 
2 https://nl.wikipedia.org/wiki/DNA-schade#Dubbelstrengsbreuken 
3 https://nl.wikipedia.org/wiki/DNA-schade#Schade_aan_een_enkele_streng 
4 https://en.wikipedia.org/wiki/MRN_complex  

1 menselijke cel is gemiddeld 
slechts 0,015 mm groot! 
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functioneel proteïne zou produceren? Logica dicteert dat codes zichzelf niet kunnen creëren. Dit 
heeft vooral betrekking op de geavanceerde DNA-code.[7] 
 

Codes (informatie) kunnen zichzelf niet creëren. Informatie transcendeert materie. 
Materie kan geen informatie genereren ! 

 
Ten slotte is het MRN “katalytisch subcomplex geconserveerd op alle domeinen van het leven”,[3] 
dat wil zeggen, het is niet geëvolueerd. Twee evolutionisten zeiden dat het woord geconserveerd 
“van toepassing is op DNA- en eiwit-sequenties en op alle structuren die openstaan voor vergelij-
kende studie, die relatief onveranderd zijn gebleven gedurende grote perioden van geologische 
tijd”.[8] 
Scheppingswetenschappers zijn het daarmee eens. Het verbazingwekkende en verfijnde MRN-
complex is vanaf het begin duizenden jaren geleden volledig functioneel gemaakt en repareert 
sindsdien DNA.  
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