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30 højprofilerede forskningsartikler inden for den menne-

skelige genomforskning er for nylig blevet offentliggjort. Det

skete samtidigt i medier fra så forskellige forskningsmiljøer

som evolutionærbiologi, Intelligent Design og creationismen'

Her fremhæves det i
fællesskab at det humane
genom er irreducibelt
komplekst og intelligent
designet. Og fra et evo-
lutionært perspekriv må
dette ses som et massivt
angreb på mlten om
"junk-DNA".

En storstilet interna-

øvrige 95 o/o som "over-

skydende" DNA af ringe
værdi. Det er derfor blevet
kaldt "junk-DNA'. Men
mange tidlige studier i

funktionel genomforskning
har vist sig at gå imod

denne idd. De har derimod
afslører at ikke-kodende
DNA spiller en væsendig
rolle i genreguleringen og

genernes funktion.

ENCODE-projektet blev indledt som en massiv global

forskningsindsats: Mar ville kortlægge og give en nøiagtig

beskrivelse afden funktionalitet der ligger i hele det menne-

skelige genom.
Første runde af ENCODEs forskningsresultater blev

offentliggjort i 2007, og her rapporterede foråtterne i hoved-

publikationen at deres studieoviser overbevisende dokumen-

tation for at genomet bliver omfattende transskliberet, og

hovedparten afdets baser kan således findes i ... ikke-protein-

kodende transkripter<.
Processen med transskription består i at producere en

RNA-kopi af 6n af DNA-suengene i den dobbelte helix'
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tional forskningsindsats,
ENCODE Ge artiklen "Fælles DNA-sekvenser"), begyndre

i 2003 som en udløber af Det Humane Genomprojekt,

HUGO. Og allerede i 2004 var menneskets genom i vid

udstrækning beskrevet i sin endelige form. Men funktiona-

liteten afde mange områder uden for de proteinkodende

regioner vidste man ikke så meger on-.

lkke så meget junk
Da de proteinkodende dele omfatter mindre end 5 o/o afden

samlede DNA-sekvens, har et stort antal biologer betragtet de

Sommetider bruges disse RNA-stykker til at lave proteiner

(RNA fra proteinkodende gener), mens de i andre tilfælde

koder dir&e til regulerende RNA af forskellige ryper der

bruges til at sryre hvordan generne fungerer

Forskere har konstateret at næsten hele genomet er aktivr,

både de proteinkodende dele og det øvrige såi<aldte "junk-

DNA'. Forbundet med denne udbredte transskriptionsak-

dvitet har man fundet en bred vifte afregulatoriske DNA-

sekvenser eller mønstre, og disse regulatoriske enheder har

vist sig at være involveret i protein-DNA-interaktioner og at

fungere som forskellige genetiske "switch", "konrakter" eller

"tænd-og-sluk-fu nktioner".

Spektakulære opdagelser
Efter førsre runde afENCODE forskningen blev det klart

at fere studier var nødvendige. Forskere har opdaget en Iang

række DNA-sekvenser der virker regulerende gennem hele

genomet, og de har endvidere opdager mange forskellige ryper
af DNA-kontrolfunktioner. En ring er sikkert: Genomet er

betydeligt mere komplelct end oprindeligt antaget Og ideen

om at genomet indeholder en stor mængde af ubrugeligt

"junk-DNA", blev hurtigt oPgivet.
Anden fase af ENCODE-programmet har været ikke

mindre spektakulært i sine opdagelser.
I den ledende forskningspublikation, bragt i tidsskrifter

Nature, sh.tev forfatterne: ,Disse data gør det muligt for os

knltte biokemiske funkdoner sammen med 80 o/o afgenomet,

især uden for de velundersøgte proteinkodende områder'n

Og hvad med de resrerende 20 procenr afgenomet - er

det funktionelt også? Ifølge Ewar Birney, ENCODEs ledende

analysekoordinator, er det sandsynligvis ikke meningsløs junk

heller. Birney siger: oDet er sandsynligt at de 80 procent vil

blive til 100 procent,o og nvi står ikke rigtigt med bidder af

overflødigt DNA - og slet ikke i større omfarg. Metaforen

"iunk' duer ikke.u
Birney er selv evolutionist og forventer derfor at mange

kritikere vil imødegå hans påstand.
Han tilføjer: ,Tallet 100 procent svarer bedst til forskellen

mellem et genom lavet af dødt organisk materiale og Ievende

organismer,n og ,uanset hvordan man vender og drejer det' må

vi vænne os dl det faktum at der er meget mere at undersøge r

genomet end vi hidtil har haft anelse om n

Slet intet junk!
Hvad mener Birney i øvrigt om udtrykket "junk DNA"?

Scientifc American\ar spurgt Birney: nSkal vi lade udtrykket

"junk-DNA" gå på pension nu?n Og til det har Birney- 
-

*ar"t, ,]", j.g sytt". uirkelig dete uduyk må slettes helt fra

leksikonet. Det var et lidt forhastet udtryk man opfardt i

l9'0 erne for at beskrive meger interessante fænomener Jeg

er til gengæld overbevist om i dag at det bare ikke er en særlig

konstruktiv måde at beskrive hvad der foregår på'n

skabelse.dk
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