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Gdy zastanawiam siê nad rozwojem nauk przyrodniczych, to dochodzê do przekonania, ¿e postêp w poznaniu przyrody chyba zawsze dokonywa³ siê równolegle z rozwojem jakiegoœ mitu. Powiedzia³bym nawet, ¿e mit by³ bardzo czêsto inspiracj¹ dla
postêpu wiedzy przyrodniczej. Przyk³adem niech bêdzie mit „kamienia filozoficznego” zamieniaj¹cego pospolite substancje w z³oto. Ile¿ to eksperymentów i obserwacji dokonali ci, którzy usi³owali ten kamieñ wyprodukowaæ. Albo mit „perpetuum
mobile”. Ile¿ to ciekawych konstrukcji zaprojektowano i skonstruowano, by potwierdziæ to, co jak dziœ wiemy, jest mrzonk¹. Albo mit o nadrzêdnej roli czystej matematyki w poznawaniu Przyrody. Mit prysn¹³ jak bañka mydlana1, ale przecie¿ doprowadzi³ do znacznego poszerzenia naszych pojêæ i na pewno by³ sprê¿yn¹ wielu owocnych wysi³ków poznawczych. Dziœ, w dobie rozwoju biologii molekularnej tworz¹ siê
i dzia³aj¹ nowe mity. Biologia molekularna rekonstruuje mechanizmy chemiczne dzia³aj¹ce w mikroskopijnych przestrzeniach komórek, bakterii. W oparciu o powierzchown¹ znajomoœæ tych rekonstrukcji i w oparciu o pobo¿ne ¿yczenia wielu przyrodników powsta³o parê mitów na temat tzw. „programu genetycznego DNA”. Nie tylko
laicy, ale i wielu biologów jest np. zdania, ¿e „cz¹steczka DNA ma zdolnoœæ do
samopowielania (autoreplikacji)”. Ten mit nazwiemy Mitem Autokatalizy. Drugi mit
g³osi, ¿e „podwójna spirala cz¹steczki DNA kieruje rozwojem komórki, ba, nawet
ca³ego organizmu”. „W genach komórki rozrodczej cz³owieka” – s³yszy siê i czyta –
„zakodowane s¹ wszystkie dziedziczne w³aœciwoœci ludzkiego cia³a i ludzkiej osobowoœci”2. Ten mit nazwiemy Mitem Heterokatalizy.
Mity dotycz¹ce DNA maj¹ bardzo du¿e znaczenie œwiatopogl¹dowe. Wp³ywaj¹
one na wspó³czesne rozumienie problemu powstania ¿ycia, problemu ewolucji organizmów, problemu pochodzenia cz³owieka, nawet problemu prawdziwych czy rzekomych zagro¿eñ in¿ynierii genetycznej. Ale takie samo znaczenie œwiatopogl¹dowe
maj¹ rzeczywiste osi¹gniêcia biologii molekularnej. To, co biochemia wie dziœ o mechanizmach rozmna¿ania komórek, o mechanizmach rozwoju embrionalnego, jest znacz1
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nie bardziej fascynuj¹ce, ni¿ historyjki science-fiction o DNA. Wyniki badañ biochemików otwieraj¹ na nowo problem celowoœci, tak bardzo zdeprecjonowany w nowoczesnej filozofii i biologii.
Celem niniejszego eseju jest omówienie badañ nad „programem” i kodem genetycznym DNA po to, by skonfrontowaæ mniemania mityczne z wymow¹ faktów ostatecznie ustalonych.
POWTÓRNE ODKRYCIE DNA
Kwas dezoksyrybonukleinowy czyli DNA (deoxyribonucleic acid) zosta³ po raz
pierwszy odkryty jeszcze w XIX wieku, dok³adnie w roku 1871, przez szwajcarskiego
chemika F. Mieschera. Miescher udowodni³, ¿e DNA jest g³ównym iloœciowo
sk³adnikiem j¹der komórkowych. Mimo ¿e ju¿ wtedy, jak o tym zaraz powiemy,
pojawia³y siê g³osy przypisuj¹ce j¹dru komórkowemu decyduj¹cy wp³yw na przebieg
rozwoju organizmu, Miescher zachowa³ przytomnoœæ umys³u i zimn¹ krew, stwierdzaj¹c wyraŸnie, ¿e „zjawiska chemiczne maj¹ tylko drugorzêdne znaczenie”, i ¿e „s¹
podporz¹dkowane wy¿szym formom wyjaœnienia ... Bior¹c pod uwagê dostêpn¹ nam
wiedzê – pisa³ – s¹dzê, ¿e (substancja j¹drowa) jest jedynie urz¹dzeniem wyzwalaj¹cym, lub przekszta³caj¹cym pewien rodzaj ruchu”3.
Prowadzone w pocz¹tkach XX wieku badania nad zawartoœci¹ j¹der komórkowych i sk³adem substancji j¹drowych wykaza³y rozpaczliw¹ prostotê tych substancji. Chemicy nie mogli uwierzyæ, ¿e niezmiernie z³o¿one procesy ¿yciowe komórki i ca³ego wielokomórkowego organizmu, mog¹ byæ kierowane przez obfit¹ ale
monotonn¹ masê kwasów nukleinowych. W roku 1928 Griffith udowodni³, ¿e jakiœ
materialny czynnik, pochodz¹cy z bakterii chorobotwórczych, przenika do innych
bakterii „zara¿aj¹c” je chorobotwórczoœci¹. Ale dopiero w roku 1944 Avery, MacLeod
i MacCarty wykazali, ¿e tym czynnikiem jest w³aœnie ów skromny, lekcewa¿ony i zapomniany kwas nukleinowy DNA. Minê³o nastêpnych dwadzieœcia lat badañ zanim
zacz¹³ siê wyjaœniaæ obraz mechanizmu tego „zara¿ania”. W miêdzyczasie DNA sta³
siê s³awny z innego jeszcze powodu, mianowicie ze wzglêdu na sw¹ rzekom¹ zdolnoœæ do samopowielania.
Zajmiemy siê teraz Mitem Autokatalizy (autoreplikacji), a potem wrócimy do
g³ównego mitu, Mitu Heterokatalizy, czyli Mitu Cz¹steczki Kieruj¹cej Procesami
¯yciowymi.
ZAWARTOŒÆ J¥DRA KOMÓRKOWEGO SPADKOBIERC¥ „DUSZY
WEGETATYWNEJ”
Ma³o kto zdaje sobie dzisiaj sprawê z tego, ¿e te mity w pewnym stopniu wi¹¿¹ siê
ze starym, arystotelesowskim pojêciem duszy. Nie chodzi tu jednak o nieœmierteln¹,
woln¹ i rozumn¹ duszê ludzk¹, ale o tzw. „duszê wegetatywn¹”. Arystoteles by³ znakomitym na owe czasy biologiem, ze szczególn¹ predylekcj¹ do zagadnieñ embriologicznych. W tej dziedzinie dokona³ obserwacji przeœcigniêtych dopiero w XIX wieku4.
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Obserwowa³ rozwój ssaków, ptaków, gadów, p³azów, ryb, owadów, skorupiaków i g³owonogów. Doszed³ do przekonania, ¿e najbardziej typowym i najbardziej zarazem
zagadkowym zjawiskiem biologicznym jest w³aœnie rozwój organizmu, czyli – jak to
nazywa³ – „rodzenie”. Dzisiejsza biologia jest tego samego zdania.
¯ycie, to przede wszystkim „cykl ¿yciowy”. Organizm ¿ywy to nie ten, czy inny
etap ¿ycia, ale ca³y „cykl ¿yciowy”. Poszczególne etapy rozwoju s¹ tylko jego czêœciami. Przyk³adem cyklu ¿yciowego jest przemiana jaja w kurê, ¿o³êdzia w dojrza³y
d¹b, skrzeku w kijankê i w ¿abê, jajeczka jedwabnika w g¹sieniczkê, poczwarkê i wreszcie doros³¹ postaæ owada. Te przemiany, ten rozwój to jest w³aœnie ¿ycie. Reszta, to
tylko czêœci, narzêdzia, fragmenty. Arystotelesa w tym rozwoju najbardziej intrygowa³a epigeneza, ca³oœciowoœæ i niepodzielnoœæ. Epigeneza, tzn. wzrost z³o¿onoœci,
przemiana etapów i struktur prostszych w bardziej z³o¿one. Ca³oœciowoœæ, czyli takie
kszta³towanie siê zal¹¿ków, zawi¹zków, by ostatecznie pasowa³y do siebie w dojrza³ym mechanizmie cia³a. Niepodzielnoœæ, czyli zjawiska regeneracji uszkodzonych,
okaleczonych organów i dok³adna powtarzalnoœæ cykli, rozwijaj¹cych siê na nowo
z maleñkich nasion. W obliczu tych faktów i prawid³owoœci Arystoteles uzna³, ¿e musi
istnieæ ca³oœciowy, niezmienny, niezale¿ny od czasu i przestrzeni czynnik, który kieruje epigenez¹, czuwa nad ca³oœciowoœci¹ i t³umaczy regeneracjê zniszczonych struktur. Arystoteles nazwa³ ten hipotetyczny czynnik „dusz¹ wegetatywn¹”. Mia³a byæ ona
„ca³a w ca³oœci i ca³a w ka¿dej czêœci”. Mimo niepodzielnoœci wewnêtrznej mog³a siê
ona mno¿yæ poprzez zwi¹zek z „materi¹” (pojmowan¹ w swoisty sposób, odbiegaj¹cy
nieco od naszego dzisiejszego rozumienia materii, raczej jako materia³ bytu ni¿ samoistny byt).
Pod koniec œredniowiecza, a raczej w renesansie, pogl¹dy Arystotelesa sta³y siê
niemodne i pozosta³y w znacznym stopniu zapomniane a¿ do XIX wieku. To prawda,
¿e bronili tych pogl¹dów tak wybitni biolodzy, jak np. William Harvey, ale g³ówny
nurt biologii szed³ zupe³nie inn¹ drog¹, koncentruj¹c siê na badaniach etapu formy
dojrza³ej, na fizjologii, czyli mechanizmach dzia³ania narz¹dów ostatecznie ukszta³towanych.
W drugiej po³owie XIX wieku w zwi¹zku z gromadz¹cym siê obfitym materia³em
obserwacji embriologicznych pojawi³ siê na nowo niepokoj¹cy problem czynnika
kieruj¹cego ca³oœci¹ i niepodzieln¹ epigenez¹ rozwoju. August Weismann uzna³, ¿e
czynnik ten musi spe³niaæ rolê „duszy wegetatywnej” Arystotelesa, ale – zgodnie z duchem epoki – przyj¹³, ¿e musi to byæ czynnik czysto materialny. Za³o¿y³, ¿e czynnik
ten rezyduje w j¹drze komórki rozrodczej i ¿e ka¿de nasionko, ka¿dy plemnik, ka¿da
komórka jajowa musi posiadaæ taki czynnik. Konsekwentnie pojawi³o siê pytanie, jak
taki czynnik siê rozmna¿a. By unikn¹æ zarzutu „b³êdnego ko³a” (circulus vitiosus),
Weismann uzna³, ¿e czynnik sam siê powiela, sam siê rozmna¿a5. Przez wiele lat nikt
nie wyobra¿a³ sobie, w jaki sposób cz¹steczka chemiczna mog³aby siê sama rozmna¿aæ. Dopiero prace nad struktur¹ DNA otworzy³y, tak siê przynajmniej zdawa³o, szansê zrozumienia tego dziwnego, a przecie¿ koniecznego warunku.
MIT SAMOPOWIELANIA SIÊ DNA
A¿ do lat piêædziesi¹tych dok³adna struktura DNA pozostawa³a zagadk¹. Wiedziano
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tylko, ¿e DNA sk³ada siê z czterech sk³adników, zwanych nukleotydami, oraz ¿e ka¿dy
nukleotyd sk³ada siê z takiej samej cz¹steczki cukru (dezoksyrybozy), z takiej samej
cz¹steczki kwasu fosforowego, oraz jednej z tzw. zasad organicznych. Czyli, wiedziano ¿e nukleotydy ró¿ni¹ siê miêdzy sob¹ tylko tymi zasadami. W DNA wykryto cztery
takie zasady zwane (A)denin¹, (G)uanin¹, (T)ymin¹ i (C)ytozyn¹. St¹d nukleotydy
DNA nazwano od tych zasad adenozyn¹, guanozyn¹, tymidyn¹ i cytydyn¹. Nie wiedziano jednak, jak te cztery cegie³ki ³¹cz¹ siê razem. W 1953 roku Amerykanin Watson
i Anglik Crick, pracuj¹cy na uniwersytecie w Cambridge, wysunêli trzy hipotezy:
hipotezê podwójnego ³añcucha DNA, hipotezê komplementarnoœci tych dwu ³añcuchów oraz hipotezê replikacji semikonserwatywnej. I tak powsta³ model „podwójnej
spirali DNA” (double helix)6.
Na czym polega³ model podwójnej spirali? Zgodnie z pierwsz¹ hipotez¹, DNA
mia³o sk³adaæ siê z dwu ³añcuchów nukleotydowych (polinukleotydów) zazêbiaj¹cych siê nawzajem o siebie tak, jak dwie taœmy zamka b³yskawicznego spojone s¹ ze
sob¹ z¹bkami. Z pewnych, bardzo z³o¿onych powodów Watson i Crick przyjêli, ¿e te
dwa ³añcuchy s¹ skrêcone razem w spiralê, choæ do dzisiejszego dnia toczy siê
dyskusja na ten temat7. Dalej, hipoteza komplementarnoœci g³osi³a, ¿e nie ka¿dy nukleotyd jednego ³añcucha pasuje do nukleotydu w ³añcuchu drugim. Adenozyna „pasowa³a” tylko do tymidyny, zaœ guanozyna do cytydyny. A wiêc je¿eli ³añcuchy DNA
mia³y byæ dok³adnie zazêbione na ca³ej d³ugoœci, to A musia³a mieæ zawsze naprzeciwko T, zaœ G musia³o byæ naprzeciwko C. I tak, wg hipotezy komplementarnoœci, kto
zna³ kolejnoœæ nukleotydów w jednym ³añcuchu, móg³ przewidzieæ, jaka jest kolejnoœæ nukleotydów w drugim, komplementarnym ³añcuchu. I tu dochodzimy do
g³ównego Ÿród³a mitu, mianowicie do hipotezy replikacji semikonserwatywnej.
Watson i Crick postulowali, ¿e komórka nie buduje nowych egzemplarzy DNA od
nowa, ale, ¿e korzystaj¹c ze starej cz¹steczki tworzy na niej, jak na matrycy, now¹
cz¹steczkê. Wystarczy, ¿e ³añcuchy od³¹cz¹ siê od siebie, wystarczy, ¿e pojawi¹ siê
wolne nukleotydy A, T, G i C, a wszystko dokona siê samoczynnie. Nukleotydy
przyczepi¹ siê do swoich „partnerów” na jednym i drugim ³añcuchu i na miejsce jednej
powstan¹ dwie identyczne cz¹steczki DNA. Te dwie nowe cz¹steczki znowu mog¹ siê
same skopiowaæ, itd. w nieskoñczonoœæ. Konsekwentnie ka¿da potomna komórka
rozrodcza mog³aby ³atwo otrzymaæ tak¹ sam¹ cz¹steczkê DNA, jak¹ posiadali jej
rodzice. Model struktury DNA zaproponowany przez Watsona i Cricka potwierdzi³
siê, przynajmniej w swych istotnych elementach. W 1962 roku otrzymali oni razem
z Wilkinsem nagrodê Nobla. Wydawa³o siê, ¿e Weismann, zamieniaj¹c niematerialn¹
„duszê wegetatywn¹” na materialny czynnik chemiczny j¹dra komórkowego, dobrze
trafi³ i ¿e czynnik ten rzeczywiœcie mo¿e siê sam kopiowaæ. Mit samoreplikacji by³ tak
poci¹gaj¹cy, ¿e pobo¿ne ¿yczenia zosta³y przez wielu potraktowane jako fakt
naukowy. Im kto mniej zna³ siê na biochemii, tym g³oœniej zachwyca³ siê przedziwn¹
moc¹ DNA. Tymczasem, chocia¿ trzy hipotezy dotycz¹ce struktury DNA
potwierdzi³y siê, sam mit siê nie potwierdzi³. Dlaczego?
Oto parê faktów, które spowodowa³y klêskê mitu. Cz¹steczka DNA w formie podwój6
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nych, komplementarnych ³añcuchów okaza³a siê jednym z najbardziej biernych elementów komórki. Rozerwanie, otwarcie tego „zamka b³yskawicznego” wymaga sporej energii, a w dodatku musi byæ ona dostarczana bardzo precyzyjnie, by zamiast
otwarcia, nie dosz³o do zniszczenia cz¹steczki. Odkryto ca³y szereg enzymów przeprowadzaj¹cych wspólnie tê skomplikowan¹ operacjê8. Uœwiadomiono te¿ sobie coœ,
co mog³o byæ oczywiste od samego pocz¹tku, ¿e przecie¿ musz¹ siê sk¹dœ braæ te
wolne nukleotydy, których wyprodukowanie nie jest wcale prost¹ spraw¹. Wreszcie
po³¹czenie indywidualnych nukleotydów, przylegaj¹cych do swoich „partnerów” na
otwartym ³añcuchu DNA, te¿ wymaga bardzo z³o¿onego dzia³ania niezwykle skomplikowanych urz¹dzeñ molekularnych, zwanych polimerazami DNA. Liczba wszystkich ró¿norodnych czynników, które wspó³dzia³aj¹ w operacji powielania cz¹steczki
DNA i które s¹ absolutnie niezast¹pione, przekroczy³a ju¿ liczbê stu, a ka¿dy
dos³ownie rok przynosi doniesienia o odkryciu nowych, nieoczekiwanych komplikacji. Proces replikacji DNA jest œciœle zsynchronizowany z aktualnym stanem innych
mechanizmów wewn¹trzkomórkowych, z parametrami œrodowiska i sygna³ami, które
stamt¹d do komórki dochodz¹. Wiadomo obecnie, ¿e to ca³a komórka powiela swój
DNA, a samopowielanie jest tylko legend¹.
MIT HETEROKATALIZY CZYLI KIEROWNICZEJ ROLI DNA
PrzejdŸmy teraz do omówienia drugiego Mitu, który g³osi, ¿e cz¹steczka DNA
kieruje rozwojem procesów ¿yciowych w komórce i w ca³ym w ogóle organizmie. Ale
najpierw musimy zrozumieæ t³o, na jakim ten mit siê pojawi³. Tym t³em by³a zagadka
powstawania enzymów.
Mówi siê czasem „enzym, to bia³ko”, ale nie jest to œcis³e. Bia³ko jest zazwyczaj
tylko czêœci¹ enzymu. Mimo to zagadka enzymów rzeczywiœcie wi¹¿e siê z t¹ w³aœnie
bia³kow¹ ich czêœci¹. Dlaczego bia³ka tak bardzo intryguj¹ biochemików? Przecie¿
organizm sk³ada siê nie tylko z bia³ek, ale i z cukrów, substancji t³uszczowych i tysi¹ca
innych bardzo z³o¿onych zwi¹zków, bez których procesy ¿yciowe s¹ niemo¿liwe.
Otó¿ zainteresowanie bia³kami wi¹¿e siê te¿ jakoœ z Arystotelesowsk¹ koncepcj¹
¿ycia. Arystoteles uzna³ budowanie organizmu za najwa¿niejszy i najbardziej podstawowy proces ¿yciowy, za proces wa¿niejszy od funkcjonowania organizmu. Funkcjonowanie organizmu jest przecie¿ w znacznej mierze skutkiem tego, ¿e zosta³ on
w³aœciwie zbudowany. Enzymy zaœ, z³o¿one z bia³ek, s¹ w³aœnie maszynami budowlanymi, narzêdziami, dziêki którym dokonuje siê budowa funkcjonalnych struktur
komórki.
Szybkoœæ i precyzja dzia³ania enzymów jest niewiarygodna. Miliony i miliardy
razy przyspieszaj¹ przebieg reakcji chemicznych. Decyduj¹ o w³aœciwym rozmieszczeniu poszczególnych atomów w cz¹steczkach licz¹cych tysi¹ce i dziesi¹tki tysiêcy
takich atomów. Reakcje enzymatyczne wewn¹trz komórki, czyli in vivo, przebiegaj¹ z
wykorzystaniem œciœle okreœlonych porcji energii wyzwalanych we w³aœciwym momencie9. Mechanizm dzia³ania enzymów jest badany ju¿ od lat i widaæ coraz wyraŸniej, ¿e nie ma w tym mechanizmie niczego nadprzyrodzonego, wykraczaj¹cego poza
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prawa fizyki i chemii, podobnie zreszt¹ jak dzia³anie obrabiarek-robotów w fabryce
nie wykracza w niczym poza dzia³anie praw przyrody. A¿ do lat szeœædziesi¹tych
powstawanie enzymów stanowi³o jednak wielk¹ tajemnicê. Ka¿dy organizm buduje je
od nowa z surowca materii nieorganicznej, z prostych zwi¹zków mineralnych
dostêpnych w œrodowisku. Nawet po ich wytworzeniu komórka korzysta z nich przez
krótki stosunkowo okres czasu, demontuj¹c „stare” enzymy i wymieniaj¹c je na „nowe”.
Kto nie zdaje sobie sprawy ze z³o¿onoœci poszczególnych enzymów, ten nie
przejmuje siê zbytnio problemem ich powstawania. W okresie, który siê zacz¹³ jeszcze
przed II wojn¹ œwiatow¹, wzrasta³a powoli œwiadomoœæ wielkiej z³o¿onoœci enzymów, a zw³aszcza ich g³ównego (iloœciowo) sk³adnika, czyli bia³ek-polipeptydów10.
Polipeptydy okaza³y siê ³añcuchami z³o¿onymi nie z czterech, jak DNA, ale z dwudziestu ró¿nych rodzajów „paciorków”, zwanych aminokwasami. Poniewa¿ ka¿dy
rodzaj aminokwasu posiada identyczne „zaczepy”, umo¿liwiaj¹ce tworzenie ³añcuchów dowolnej praktycznie d³ugoœci, sta³o siê rzecz¹ jasn¹, ¿e istota sekretu bia³ek
zawiera siê w odpowiedniej kolejnoœci aminokwasów w ³añcuchu. Pod koniec lat 40tych i na pocz¹tku lat 50-tych pojawi³y siê pierwsze rekonstrukcje niektórych cz¹steczek polipeptydów wystêpuj¹cych w organizmach ¿ywych, rekonstrukcje nagrodzone nagrodami Nobla. Wtedy ju¿ ostatecznie zrozumiano, ¿e przypadkowe powstanie funkcjonalnego polipeptydu oznacza tyle samo, co wygranie przypadkiem
g³ównej nagrody w Toto-Lotka przez tysi¹ce razy z rzêdu. Nikt by nie uwierzy³, ¿e
takie wygrywanie jest wyrazem przypadku, wzglêdnie wyrazem jakiegoœ prawa przyrody.
Podobnie by³o z bia³kami. Nikt nie mia³ w¹tpliwoœci, ¿e ani prawo przyrody, ani
przypadek nie mog¹ tu odgrywaæ ¿adnej roli. Komórka musi mieæ jakiœ „program”,
jak¹œ wewnêtrzn¹ informacjê, która pozwala jej bezb³êdnie budowaæ nie byle jakie
polipeptydy, ale polipeptydy funkcjonalne. Znowu zwrócono uwagê na DNA. Tylko
cztery nukleotydy, to za ma³o, by zaprogramowaæ dwadzieœcia ró¿nych aminokwasów. Wysuniêto wiêc hipotezê, ¿e nukleotydy DNA tworz¹ wyrazy kilkuliterowe.
Dwuliterowych wyrazów w oparciu o cztery nukleotydy mo¿na utworzyæ 16. To jednak te¿ za ma³o. Ale gdyby DNA zawiera³o wyrazy trzyliterowe, by³oby ich a¿ 64. A to
by ju¿ wystarczy³o. Hipoteza kodu trzyliterowego potwierdzi³a siê dopiero w latach
szeœædziesi¹tych. Najpierw udowodniono, ¿e uszkodzenie DNA powoduje uszkodzenie polipeptydu. Potem, ¿e rozmieszczenie uszkodzeñ wzd³u¿ cz¹steczki DNA.
odpowiada z grubsza rozmieszczeniu uszkodzeñ wzd³u¿ polipeptydów. Wreszcie odkryto, ¿e ka¿demu kolejnemu aminokwasowi polipeptydu odpowiadaj¹ na cz¹steczce
DNA trzy s¹siaduj¹ce nukleotydy, zwane odt¹d kodonem lub trypletem. Poniewa¿ kodonów jest 64, wiele aminokwasów oznaczonych jest dwoma, trzema lub nawet
szeœcioma synonimicznymi kodonami. Ponadto, trzy kodony – jak siê okaza³o –
oznaczaj¹ „znaki przestankowe”, czyli miejsca, gdzie koñczy siê zaszyfrowany zapis
dla danego polipeptydu11.
Trzeba, dodaæ, ¿e w pocz¹tkach lat szeœædziesi¹tych Monod i Jacob wysunêli
hipotezê informacji zakodowanych wzd³u¿ ³añcucha DNA i ¿e ta hipoteza te¿ siê po10

Por. M. Florkin, A History of Biochemistry, Amsterdam 1972, p. 285-294.
Por. H. L. K. Whitehouse, Towards an Understanding of the Mechanism of Heredity,
London 1970, p. 220-235.
11
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twierdzi³a12. Prócz kodonów trójliterowych, DNA ma na swej d³ugoœci wyrazy cztero-,
a nawet dziesiêcio- i wiêcej literowe, oznaczaj¹ce rozmieszczenie przepisów na poszczególne enzymy lub ca³e ich zespo³y. Znaleziono odcinki DNA s³u¿¹ce do blokowania informacji zawartej w innych odcinkach, do synchronizowania jak gdyby
procesu wykorzystywania tej informacji z wieloma innymi procesami zachodz¹cymi
wewn¹trz i na zewn¹trz komórki13.
Zagadka powstawania enzymów wyjaœni³a siê wiêc. Liczne dziwne, niewyt³umaczalne poprzednio obserwacje sta³y siê nagle zrozumia³e – i w³aœnie na tym etapie
badañ powsta³ mit o Kierowniczej Roli Cz¹steczki DNA. Rozentuzjazmowani biolodzy zaczêli wyobra¿aæ sobie, ¿e ta niesamowita cz¹steczka DNA po prostu buduje
enzymy, enzymy buduj¹ komórkê, komórka buduje organy ... itd.
Informacja zmagazynowana w DNA wydawa³a siê tym archimedesowym punktem oparcia, w którym mia³ rzekomo rozpocz¹æ siê ruch prowadz¹cy w konsekwencji
do postaci dojrza³ej. „DNA zawiera informacjê, która poprzez oddzia³ywanie ze
œrodowiskiem kieruje rozwojem i zachowaniem siê organizmu”14. Ale by³ to mit.
Dalsze badania nad procesem powstawania bia³ek polipeptydów rozwia³y go
doszczêtnie, wysuwaj¹c na nowo, ale w jeszcze bardziej oczywisty sposób,
koniecznoœæ odnalezienia w³aœciwego czynnika odpowiedzialnego za epigenezê,
ca³oœciowoœæ i niepodzielnoœæ procesów cyklu ¿yciowego.
W tym miejscu musimy poruszyæ sprawê terminu „kontrola”. To s³ówko pojawia
siê czêsto w tytule i tekstach publikacji biochemicznych, ale w innym znaczeniu ni¿
potoczne. W ¿yciu codziennym mówimy o „kontroli”, gdy chodzi o œwiadome czuwanie nad bezb³êdnym funkcjonowaniem ró¿norodnych mechanizmów, nad zachowaniem proporcji ich dzia³ania w zmieniaj¹cych siê warunkach otoczenia. W biochemii natomiast przyjê³o siê, dosyæ niepostrze¿enie, stosowaæ ten termin zamiast terminu „zale¿noœæ”, wzglêdnie terminu „wp³yw”. Je¿eli opady atmosferyczne zale¿¹.
m. in. od temperatury powietrza, to biochemik powiedzia³by dzisiaj, ¿e temperatura
„kontroluje” proces powstawania opadów. Albo, je¿eli wzrost upraw zale¿y od
opadów atmosferycznych, biochemik powie, ¿e opady „kontroluj¹” wzrost marchewki czy sa³aty. Sa³ata „kontroluje” rozwój zajêcy, a zaj¹ce rozwój kó³ek myœliwskich.
Laik albo bêdzie protestowa³, albo uwierzy, ¿e klimat „kontroluje” rozwój kó³ek myœliwskich. Biochemik jednak nie da siê wprowadziæ w b³¹d, bo jest zaznajomiony z naukowym ¿argonem przyjêtym w jego œrodowisku. Je¿eli w tekœcie biochemicznym
czyta siê czasem, ¿e DNA kontroluje ten czy inny proces, nale¿y rozumieæ, ¿e chodzi
tu o zale¿noœæ tego procesu od DNA, a nie o jak¹œ rzeczywist¹, kontroluj¹c¹ (reguluj¹c¹ i koordynuj¹c¹) moc tej cz¹steczki.
12

J. Monod, F. Jacob, General Conclusions: Teleonomic Mechanisms in Cellular Metabolism, Growth and Differentiation, Cold Spring Harb. Sympos. Quant. Biol, 26 (1961)
389-401.
13
Por. np. A. Minty, P. Newmark, Gene Regulatlon: New, Old and Remote Control,
„Nature”, 288 (1980) 210-211, oraz Gloria Lee, Carol Talkington, Janice Pero, Nucleotide
Sequence of a Promoter Recognized by Bacillus subtilis DNA Polymerase, Molec. gen.
Genet. 180 (1980) 57-65.
14
F. Ayala, The Concept of Biological Progress, W: Studies in the Philosophy of Biology,
pod red. P. J. Ayala, T. Dobzhansky, London 1974, p. 344.
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KRYZYS MITU KIEROWNICZEJ ROLI DNA
Mit ten sk³ada³ siê z dwóch twierdzeñ. Jedno twierdzenie dotyczy³o symbolicznej
informacji zawartej w DNA, drugie – zdolnoœci do przekszta³cania symboli w funkcjonalne struktury organizmu.
Mit informacji g³osi³, ¿e w ³añcuchu DNA jest zaszyfrowana nie tylko kolejnoœæ
aminokwasów w polipeptydach funkcjonalnych, nie tylko sposób, w jaki polipeptydy
te musz¹ zwin¹æ siê, by osi¹gn¹æ odpowiednie w³aœciwoœci dynamiczne, nie tylko
sposób ³¹czenia tych polipeptydów z kompleksami niebia³kowymi w kompletn¹
strukturê enzymów. Sposób przestrzennego rozmieszczenia enzymów w b³onach
wewn¹trzkomórkowych, struktura organów wewn¹trzkomórkowych, dynamika powstawania tych organów, ca³a dynamika cyklu ¿yciowego pojedynczej komórki, sposób
ró¿nicowania siê komórek miêœniowych, nerwowych, gruczo³owych, kostnych, itd.,
sposób ³¹czenia siê tych komórek w takie organy, jak nerka, mózg, czy przewód pokarmowy, wszystko, dos³ownie wszystko mia³o byæ, w taki czy inny sposób, zapisane na
taœmie ³añcuchów DNA.
Mit aktywnoœci DNA natomiast g³osi³, ¿e cz¹steczka DNA sama tê informacjê
realizuje. Oznacza³oby to, ¿e DNA jest nie tylko pe³n¹ dokumentacj¹ technologiczn¹
cyklu ¿yciowego, ale ¿e jest to dokumentacja ¿ywa. Plany, rysunki czy instrukcje
dokumentacji przemys³owej s¹, jak wiemy, czymœ biernym. Nie s¹ w stanie wybudowaæ ani obrabiarki, ani fabryki, ani gotowego samochodu. Mit DNA g³osi³, ¿e DNA
jest nie tylko dokumentacj¹, ale te¿ jak¹œ moc¹ zdoln¹ do urzeczywistnienia tej
dokumentacji. Nikt nie stawia³ mo¿e tej sprawy tak ostro, jak ja tu j¹ przedstawiam.
Ale istota mitu Heterokatalizy do tego siê, niestety, sprowadza³a. Bez tego mitu nie
mo¿na by podtrzymywaæ nadziei na tzw. redukcjonistyczne rozwi¹zanie zagadki
¿ycia, nie mo¿na by g³osiæ, ¿e ¿ycie jest tylko sposobem istnienia materii i niczym
wiêcej.
A jak ten mit poniós³ klêskê? Powiem to od razu, by zmêczony Czytelnik móg³
ewentualnie darowaæ sobie dalszy ci¹g tych nu¿¹cych zapewne wywodów. Otó¿ okaza³o siê, ¿e sama informacja zapisana w DNA nie wystarcza nawet do budowy enzymów, nie mówi¹c ju¿ o wy¿szych piêtrach funkcjonalnych struktury organizmu. Nie
wystarcza do budowy polipeptydów funkcjonalnych w tak szybki i tak bezb³êdny
sposób, jaki jest absolutnie konieczny do kontynuowania procesów ¿yciowych i w jaki
one de facto zachodz¹. Poza tym odkryto bardzo z³o¿on¹ maszyneriê molekularn¹,
odczytuj¹c¹ symboliczny, zaszyfrowany zapis DNA i montuj¹c¹ wed³ug tego zapisu
³añcuchy polipeptydów. Zgodnie z oczekiwaniami zdrowego rozs¹dku istnieje w komórce precyzyjne urz¹dzenie zamieniaj¹ce bierny zapis informacyjny w polipeptyd,
czyli bia³kowy pó³produkt do konstrukcji enzymów. Urz¹dzenie to posiada cechy ca³oœci i – co najwa¿niejsze – powstaje drog¹ epigenezy, ca³oœciowej i niepodzielnej.
Stale powstaje od nowa, stale jest tworzone z materii nieorganicznej i to wielokrotnie
w ci¹gu ¿ycia pojedynczej komórki. A wiêc nie uda³o siê uciec od tego zjawiska, które
zafascynowa³o niegdyœ Arystotelesa i które zmusi³o go do postulowania „duszy
wegetatywnej”. Nie powiod³a siê ucieczka od tego postulatu, mimo ¿e biolodzy zeszli
na samo dno dynamiki ¿yciowej, na poziom procesów chemicznych.
PROCES BUDOWY BIA£KOWEJ CZÊŒCI ENZYMÓW
Konkretny enzym wykonuje tylko jedn¹ œciœle okreœlon¹ „operacjê” i tylko na œciœle
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okreœlonej cz¹steczce chemicznej. St¹d komórka musi posiadaæ komplet setek, a mo¿e nawet wiêcej ni¿ tysi¹ca enzymów. Tak, jak dentysta ma ró¿ne kleszcze o ró¿norodnych kszta³tach, pasuj¹ce do pojedynczych zêbów górnej czy dolnej szczêki, po
lewej czy po prawej stronie, tak i komórka posiada ró¿norodne enzymy, nie tylko do
„wyrywania”, ale do ³¹czenia, przekszta³cania, aktywowania ró¿norodnych grup
atomów w ró¿norodnych cz¹steczkach. Bia³kowe czêœci enzymów, czyli polipeptydy
sk³adaj¹ siê z setek i wiêcej aminokwasów, po³¹czonych, jak ju¿ mówiliœmy, w œciœle
okreœlonej kolejnoœci. Budowanie tych polipeptydów dokonuje siê w ogromnym wielocz¹steczkowym kompleksie rybosomu. Na rybosom sk³ada siê 55 ró¿nych ³añcuchów polipeptydów i 3 ró¿ne ³añcuchy polirybonukleotydu (tzw. rRNA). W rybosomie spotykaj¹ siê pojedyncze aminokwasy oraz taœma kodonów mRNA, bêd¹ca
zmodyfikowan¹ kopi¹ kodonów zapisanych na DNA. Jak kodony mRNA wp³ywaj¹
na uk³adanie siê i ³¹czenie aminokwasów we w³aœciwej kolejnoœci? Otó¿ aminokwasy
nie dostaj¹ siê do rybosomu „luzem”, ale ka¿dy aminokwas pojawia siê tam na
grzbiecie cz¹steczki transportuj¹cego polirybonukleotydu (tRNA), ten zaœ posiada
tzw. antykodon, czyli „przyczep”, pasuj¹cy tylko do œciœle okreœlonego kodon mRNA.
Transportuj¹ce RNA ustawiaj¹ siê w rybosomie wzd³u¿ taœmy kodonów mRNA we
w³aœciwej kolejnoœci, zdeterminowanej ich antykodonami, a przez to niesione przez
nie aminokwasy zbli¿aj¹ siê do siebie w tej samej kolejnoœci, jak¹ okreœla³ DNA,
matryca s³u¿¹ca do produkcji mRNA15.
W rybosomie nastêpuje ³¹czenie s¹siaduj¹cych aminokwasów w jeden ³añcuch
polipeptydu (struktura I-rzêdowa). Taki ³añcuch ulega potem odpowiedniemu, nieprzypadkowemu skrêceniu i „pofa³dowaniu” (struktura II-rzêdowa), odpowiedniemu,
nieprzypadkowemu zwiniêciu (struktura III-rzêdowa) i – czêsto – w³aœciwemu, nieprzypadkowemu po³¹czeniu z wyprodukowanym osobno odpowiednim polipeptydem lub koenzymem (struktura IV-rzêdowa). Koenzym jest niebia³kowym, bardzo
zazwyczaj z³o¿onym zwi¹zkiem chemicznym, wchodz¹cym w sk³ad tzw. „centrum
aktywnego” enzymu. Do dzisiejszego dnia trwa spór o to, który poziom struktury enzymu jest determinowany przez informacjê DNA, a od którego poziomu musz¹ dzia³aæ jakieœ inne Ÿród³a informacji16. Niektóre polipeptydy s¹ zakodowane w DNA razem z funkcjonalnie zbytecznymi „wstawkami”, które jednak u³atwiaj¹ prawid³owe
zwiniêcie siê polipeptydu we w³aœciw¹ formê k³êbuszka, po czym s¹ – znowu przez
odpowiednie enzymy – odcinane. Nale¿y jeszcze dodaæ, ¿e szereg aminokwasów
wmontowanych ju¿ w strukturê polipeptydu ulega pod wp³ywem enzymów odpowiednim przekszta³ceniom i modyfikacjom wewnêtrznym tak, ¿e gotowy, funkcjonalny polipeptyd mo¿e zawieraæ w sobie znacznie wiêcej ró¿norodnych aminokwasów, ni¿ owe 20 form podstawowych17. To wszystko dzieje siê oczywiœcie nieprzypadkowo, powtarzalnie, a zak³ócenie budowy bia³ka na jakimkolwiek etapie (poprzez
dzia³anie antybiotyków, trucizn) prowadzi do dramatycznego za³amania procesów ¿yciowych komórki.
Powstawanie mRNA czyli matrycowego polirybonukleotydu mo¿na porównaæ do
wykonania kserokopii paru stron z wielotomowego dzie³a (DNA). Matrycowy RNA jest
15

Por. J. A. Lake, The Ribosome, Sci. Amer., August 1981, p. 56-69.
Por. np. M. J. Geisow, Disulphide Bonds and Protein Folding, Nature, 269 (1977) 9-10
17
Por. Rosa Uy, F. Wold, Posttranslational Covalent Modification of Proteins, Science,
198 (1977) 890-896.
16
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w dodatku kopi¹ zmodyfikowan¹. Zamiast cukru dezoksyrybozy wystêpuje w jego
nukleotydach cukier ryboza, a zamiast tyminy – uracyl. Wytworzenie tych rybonukleotydów, dotarcie do w³aœciwego odcinka DNA, otwarcie „zamka b³yskawicznego”, po³¹czenie w jeden ³añcuch rybonukleotydów ustawionych na „matrycy” DNA
wed³ug zasady komplementarnoœci, oderwanie tego ³añcucha, przetransportowanie go
do rybosomu to d³uga, skomplikowana historia, a liczba enzymów, które tego dokonuj¹, jest te¿ niema³a.
Omówimy nieco dok³adniej inny, ciekawy fragment procesu budowy bia³ka, a mianowicie proces powstawania tRNA, ob³adowanego w³aœciwym aminokwasem.
EPIGENEZA tRNA
Na cz¹steczce DNA znajduje siê, jak siê okaza³o, matryca dla wielu ró¿norodnych
form tRNA. Tak jak szewc kszta³tuje buty na kopycie, tak podstawowa, surowa struktura konkretnej formy tRNA jest po prostu komplementarnym, choæ zmodyfikowanym odbiciem struktury odpowiedniego odcinka DNA. Czêsto konkretny odcinek
DNA jest matryc¹ nie dla jednego, ale dwu tRNA, które formowane s¹ tu wspólnie, a dopiero potem przecinane na dwie osobne cz¹steczki18. Taki surowy pó³produkt jest nazywany prekursorem tRNA. Prekursor po oddzieleniu od DNA ulega dalszej obróbce,
polegaj¹cej na odciêciu (przez odpowiednie enzymy) pewnej czêœci ³añcucha rybonukleotydów, na przy³¹czeniu (przez odpowiednie enzymy) pewnej liczby rybonukleotydów, na wewnêtrznym przekszta³ceniu (przez odpowiednie enzymy) niektórych nukleotydów tak, ¿e ostatecznie gotowy tRNA jest cz¹steczk¹ o ciê¿arze cz¹stkowym ok. 2,5 tysi¹ca, licz¹cym ok. 80 nukleotydów, z których do 16% uleg³o mniej
lub bardziej istotnym modyfikacjom19. Cz¹steczka zwiniêta ciasno w podobny nieco
do litery L, zagiêty wa³eczek, posiada na jednym koñcu przyczep dla aminokwasu, zaœ
na drugim tzw. antykodon, czyli zestaw trzech zasad organicznych, komplementarnych dla okreœlonego kodonu matrycowego RNA (a poœrednio dla kodonów
DNA)20. I tak np. tRNA dla aminokwasu leucyny posiada antykodon z³o¿ony z UAG
(uracylu, adeniny i guaniny), dla fenyloalaniny – GAA, dla tyrozyny – GUA... itd.
Mo¿na teraz zapytaæ, w jaki sposób tRNA z antykodonem GUA zostanie za³adowany
w³aœnie tyrozyn¹, a nie innym aminokwasem?
DZIA£ANIE AMINOACYLO–tRNA SYNTETAZ
Komórka posiada zestaw enzymów zwanych aminoacylo-tRNA syntetazami,
które „potrafi¹” rozpoznaæ strukturê aminokwasów i ³¹czyæ je z w³aœciwym tRNA.
Tych enzymów jest przynajmniej tyle ile jest rodzajów podstawowych aminokwasów,
czyli dwadzieœcia. Konkretny enzym posiada rodzaj szczeliny, w któr¹ idealnie pasuje
tylko jeden, œciœle okreœlony aminokwas. W g³êbi tej szczeliny znajduje siê obszar hydro18

Por. Christine Guthrie, Folding up a Transfer RNA Molecule is not Simple. Quart. Rev.
Biol., 55 (1980) 335-352.
19
Por. Sung-Hon Kim. J. L. Sussman, Transfer RNA: Structure-Function Correlation,
„Horiz. Biochem. Biophys.”, 4 (1977) 159-200, oraz O. Schmidt, D. Sõll, Biosynthesis of
Eucaryotic Transfer RNA, Bioscience, 31 (1981) 34-39.
20
Dwuwymiarowe schematy struktury tRNA maj¹ zazwyczaj, dla przejrzystoœci, kszta³t
koniczyny z czwartym listkiem odrobinê „niedorozwiniêtym”.

11

lityczny (hydrolitic site) tego enzymu. Zbyt du¿a cz¹steczka aminokwasu nie jest w
stanie wpasowaæ siê w szczelinê syntetazy i odpada od jej powierzchni. Cz¹steczka
mniejsza od w³aœciwej wchodzi wprawdzie do szczeliny, ale zbyt g³êboko i ulega
zniszczeniu w obszarze hydrolitycznym. Dziêki temu mechanizmowi, zwanemu „podwójnym sitem”, enzym jest w stanie zidentyfikowaæ w³aœciw¹ cz¹steczkê aminokwasu21. W jakiœ analogiczny sposób identyfikuje on te¿ w³aœciw¹ cz¹steczkê tRNA
i ³¹czy obie te cz¹steczki ze sob¹, co zreszt¹ wymaga dostarczenia mu odpowiedniej
porcji energii z zewn¹trz. Za³adowana w³aœciwym aminokwasem cz¹steczka tRNA
zostaje teraz przy³¹czona do specjalnej cz¹steczki bia³ka zwanej czynnikiem wyd³u¿aj¹cym (elongation factor) i przy jego pomocy transportowana do rybosomu. Stamt¹d jest potem wyrzucana „pusta” i b¹dŸ to ³adowana na nowo, b¹dŸ to demontowana
na „czynniki pierwsze”.
BUDOWA POLIPEPTYDÓW A MIT HETEROKATALIZY
Czytelnikowi, który dobrn¹³ do tego miejsca, zagra¿a obecnie pewne z³udzenie i to
tym groŸniejsze, im lepiej zrozumia³ to, co zosta³o napisane. Dzia³anie „fabryki polipeptydów” jest imponuj¹ce w swej szybkoœci, precyzji i logice. Pojawia siê wiêc
pokusa, by uznaæ, ¿e wszystko jest ju¿ jasne. Przez tê „jasnoœæ” Czytelnik mo¿e nie
zapytaæ w duchu, „jak dzia³aj¹ enzymy modyfikuj¹ce prekursor tRNA?”, „jak mRNA
wsuwa siê do rybosomu w³aœciwym koñcem?”, „sk¹d siê bierze energia potrzebna do
tych procesów?”, „jaki mechanizm dostarcza tê energiê tam, gdzie trzeba i wtedy, gdy
trzeba?”, „w jaki sposób te ró¿norodne cz¹steczki orientuj¹ siê w przestrzeni i trafiaj¹
tam, gdzie nale¿y?”... Takich i podobnych pytañ mo¿e powstaæ tysi¹ce. One s¹ si³¹
napêdow¹ badañ biochemicznych. Je¿eli siê o nich zapomni, natychmiast powstaje
z³udzenie, ¿e ca³y ten wspania³y proces odbywa siê automatycznie, samoczynnie. ¯e
nie wymaga czynnika koordynuj¹cego, integruj¹cego. To tak, jak gdyby zwiedzaj¹cy
przychodz¹c do nowoczesnej fabryki, w której cicho szumi¹ rozmaite urz¹dzania
produkcyjne, popatrzy³ na to wszystko i powiedzia³ do in¿ynierów na s³u¿bie: „wy tu
naprawdê nie macie nic do roboty!”.
Fabryka polipeptydów w komórce stale powstaje na nowo, stale jedne jej czêœci s¹
demontowane, inne zaœ montowane od „zera”. W komórce trudniej wiêc popaœæ w
z³udzenie automatycznoœci procesów biochemicznych. Ale i o tym powstawaniu na
nowo rybosomów, tRNA, syntetaz... itp. te¿ siê zapomina, albo zgo³a nie wie. A ta
niewiedza, ten brak œwiadomoœci, ten brak prawdziwego pojêcia o ¿yciu sprawia, ¿e
Mit DNA i jej kierowniczej roli mo¿e siê karmiæ w³aœnie nowymi odkryciami, które
przy poprawnej interpretacji powinny by go unicestwiæ.
Podsumowuj¹c mo¿na powiedzieæ, ¿e DNA jest wa¿nym, niezast¹pionym
magazynem informacji symbolicznej w komórce. Jest to jednak tylko magazyn, a nie
czynnik integruj¹cy ró¿norodne procesy cyklu ¿yciowego.
ZAWARTOŒÆ MAGAZYNU INFORMACYJNEGO DNA
Powróæmy jeszcze raz do mitu „pe³nej informacji”. Zastanówmy siê nad jego kon21

A. F. Fersht, C. Dingwall, Mechanism and Specificity of Aminoacyl-tRNA synthetases:
„Double sieve” Sorting, W: Protein: Structure, Function and Industrial Applications.
FEBS 12th Meeting, Dresden 1978, Symp. S4, pod red. W. Pfeil, Oxford 1978, p. 69-80.
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sekwencjami. Cz¹steczka DNA jest stosunkowo bardzo d³uga. W komórkach bakterii
bezj¹drzastych cz¹steczka DNA tysi¹c i wiêcej razy d³u¿sza od komórki jest zwiniêta
w ciasny k³êbuszek. W komórkach j¹drzastych, np. w pojedynczej komórce cia³a myszy, DNA ma d³ugoœæ grubo ponad metr i jest, jak siê okazuje, zwiniête ciasno na licznych, utworzonych z bia³ka, mikroskopijnych szpuleczkach, zwanych nukleosomami22. Czy DNA mo¿e zawieraæ w sobie pe³niê dokumentacji koniecznej dla reprodukcji wszystkich dziedzicznych cech organizmu? To zale¿y, jak gêsto i jak oszczêdnie ta informacja jest w DNA zapisana. Poniewa¿ zakodowanie jednego aminokwasu wymaga kodonu trzynukleotydowego, odcinek DNA koduj¹cy 100 aminokwasów sk³adaæ siê musi z 300 nukleotydów, które s¹ poza tym trzy razy ciê¿sze od
aminokwasów. Z drugiej strony, jak siê okaza³o, niektóre cz¹steczki DNA s¹ zapisane
niejako podwójnie. WyobraŸmy sobie, ¿e ktoœ napisa³ wiersz w wierszu, czyli napisa³
wiersz tak, ¿e przestawienie odstêpów pomiêdzy wyrazami daje zupe³nie now¹ treœæ.
Coœ analogicznego stwierdzono w symbolice DNA wirusa öX174. Niektóre odcinki
tego DNA s¹ w jednej „fazie” zakodowanym przepisem na jedno bia³ko, a w innej,
czyli po przesuniêciu pocz¹tku odczytywania o jeden nukleotyd otrzymuje siê kodony
oznaczaj¹ce kolejne aminokwasy innego bia³ka funkcjonalnego23. Mo¿na sobie te¿
wyobraziæ, ¿e na tych trzyliterowych kodonach istnieje jeszcze wy¿sze piêtro
informacji, dotycz¹cej np. monta¿u b³on komórkowych, kolejnoœci poszczególnych
dzia³añ w kompleksach enzymatycznych. Bêd¹ to fantazje typu science-fiction oczywiœcie, ale za tymi fantazjami jawi siê bardzo wa¿ny problem, a mianowicie odczytywania tych symboli. Im bardziej z³o¿on¹ jest symbolika, tym bardziej z³o¿one musz¹
byæ urz¹dzenia odczytuj¹ce. Tak wiêc pakowanie do DNA wszelkiej mo¿liwej i niemo¿liwej informacji poci¹ga powa¿ne konsekwencje teoretyczne, je¿eli chcemy pozostaæ na gruncie praw fizyki i chemii.
CA£OŒCIOWOŒÆ I NIEPODZIELNOŒÆ KOMÓRKOWEJ FABRYKI
POLIPEPTYDÓW
Ca³oœciowoœæ polega tu na absolutnej koniecznoœci wszystkich elementów na raz.
Tak, jak z mechanizmu silnika wystarczy wyj¹æ jedn¹, dowoln¹ czêœæ, by unieruchomiæ ca³oœæ dynamiki tego silnika, podobnie dzia³anie na mechanizm produkcji
bia³ka toksynami atakuj¹cymi tylko jeden, konkretny etap powoduje sparali¿owanie
ca³ego procesu. Zreszt¹, po zapoznaniu siê z rekonstrukcj¹ procesu powstawania
bia³ka mo¿na by³o tego z góry oczekiwaæ. Na marginesie mo¿na dodaæ, ¿e proces badawczy dokonywa³ siê w przeciwnym kierunku. Najpierw dokonywano eksperymentów parali¿uj¹cych badany mechanizm, a potem, najczêœciej drog¹ eliminacji, identyfikowano „punkt uchwytu” toksyny, stopniowo kompletuj¹c pojêcie zespo³u czynników koniecznych do produkcji bia³ka.
Na wstêpie artyku³u wspomniano o regeneracji uszkodzonych czêœci organizmu
oraz o tym, ¿e Arystoteles uzna³ regeneracjê za jeden z przejawów dzia³ania hipotetycznego czynnika integruj¹cego proces powstawania struktur cia³a w cyklu ¿yciowym. Zjawisko regeneracji obserwuje siê nie tylko na szczeblu organów anatomicznych
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czy tkanek, ale równie¿ na szczeblu mechanizmów biochemicznych. W latach szeœædziesi¹tych wykryto zespó³ mechanizmów identyfikuj¹cych uszkodzenia pojawiaj¹ce
siê wzd³u¿ ³añcuchów DNA, wycinaj¹cych uszkodzone miejsca i wstawiaj¹cych „³atki”, przywracaj¹ce w³aœciwy stan nukleotydów. Regeneracj¹ jest te¿ wymiana elementów maszynerii produkuj¹cej polipeptydy, wymiana cz¹steczek enzymów, b³on
wewn¹trzkomórkowych i organelli, dokonuj¹ca siê w absolutnie ka¿dej bez wyj¹tku
komórce ¿ywej, od bakterii pocz¹wszy, a na komórkach cz³owieka skoñczywszy.
Widzimy wiêc, ¿e epigeneza, ca³oœciowoœæ i niepodzielnoœæ, stanowi¹ce problem
biologiczno-filozoficzny od czasów staro¿ytnoœci, nie zdezaktualizowa³y siê do dzisiaj. Przeciwnie, zjawiska te, jak siê okaza³o z badañ biochemicznych, przenikaj¹ ca³y
organizm ¿ywy na wszystkich jego poziomach organizacji i podczas wszystkich etapów jego egzystencji. Odkrycie DNA, jego zapisu symbolicznego i roli w produkcji
enzymów nie przyczyni³o siê do rozwi¹zania pytania postawionego przez Arystotelesa, ale przeciwnie, wagê tego pytania jeszcze bardziej podkreœli³o. Mit samoreplikacji i mit kierowniczej roli DNA jest wynikiem dziwnej tendencji popularyzatorów, by nieproprocjonalnie podkreœlaæ znaczenie uzyskanych odpowiedzi, przy równoczesnym lekcewa¿eniu nowo powstaj¹cych zagadek.
Niezbyt wiele osób czyta dziœ, o ile wiem, Arystotelesa, za to wielu z zapa³em studiuje dzie³o psychologa von Ditfurtha, zatytu³owane Na pocz¹tku by³ wodór24. Autor
ten z pora¿aj¹c¹ beztrosk¹ i swobod¹ „wyjaœnia” wszystkie Najwa¿niejsze Zagadki
Kosmosu, pocz¹wszy od ewolucji cia³ astronomicznych, poprzez powstanie ¿ycia,
jego ewolucjê, a¿ do powstania œwiadomoœci cz³owieka. Na koñcu zaœ ksi¹¿ki von
Ditfurth zamieszcza reprodukcjê grawerowanej p³yty, któr¹ sonda Pionier 10 wynios³a w Kosmos, by poinformowaæ inne cywilizacje o poziomie naszej, ziemskiej
inteligencji. Prócz tego zamieszcza on te¿ ci¹g 551 symboli zero-jedynkowych, „których komputerowa analiza wyka¿e natychmiast, ¿e nastêpowanie po sobie 551 impulsów i braku impulsów (symbole zerojedynkowe maj¹ byæ obrazem zmiennego sygna³u radiowego) nie jest przypadkowe i ¿e musi tu w grê wchodziæ jakiœ przekaz, zawieraj¹cy informacjê”25.
W moim przekonaniu nawet stosunkowo prosta struktura DNA wirusa öX174 jest
wyrazem dzia³ania inteligencji znacznie wy¿szej ni¿ ta, która skomponowa³a
wspomniany ci¹g 551 zer i jedynek, choæ zgodzê siê, ¿e nie jest rzecz¹ ³atw¹ ustaliæ
obiektywne kryteria, pozwalaj¹ce na porównanie dwu inteligencji, wzglêdnie porównanie wytworów tych inteligencji. Inteligencjê pozaziemsk¹ rozumiem zaœ bardzo
szeroko. Szerzej ni¿ ci, którzy gotowi s¹ przyj¹æ istnienie najbardziej fantastycznych
inteligencji pozaziemskich z wyj¹tkiem Boga. To uporczywe, aprioryczne wykluczanie pojêcia Stwórcy wynika nie tylko z obawy przed interwencjami kleru w procesy poznania naukowego. Jest to równie¿ jakaœ nieomal mistyczna obawa, wyrastaj¹ca z mrocznych i nieuzasadnionych koncepcji Absolutu. Niekonsekwencja von
Ditfurtha polega, moim zdaniem, na tym, ¿e przyk³ada dwojak¹ miarê do tworów
czysto materialnych. Jedne z nich traktuje jako oczywisty wytwór inteligencji, drugim
zaœ, analogicznym, tej wymowy odmawia. Z lektury ca³ej ksi¹¿ki von Ditfurtha
wynika, ¿e nie rozumie on ca³oœciowego charakteru procesów biochemicznych i ¿e
prawdopodobnie nigdy nie s³ysza³ o tym, co to jest epigeneza.
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Nieœwiadomoœæ bardzo u³atwia propagowanie mitów. Takie mity jednak nie rozwijaj¹ naszej wyobraŸni, nie poszerzaj¹ naszych horyzontów. Przeciwnie, zamykaj¹ nas
w ciasnym kó³eczku naszych z³udzeñ, zaspokajaj¹ tendencje poznawcze, blokuj¹c je
pseudo-t³umaczeniami. Pochopny dualizm, „witalizm” w ró¿norodnych jego odcieniach, te¿ bywa³ hamulcem rozwoju pojêæ biologicznych; ¿aden zreszt¹ kierunek myœli, ¿adna orientacja filozoficzna nie posiada gwarancji bezb³êdnoœci. Do poznania
prawdy trzeba siê przedzieraæ wszystkimi sposobami, przy u¿yciu wszystkich metod,
bo takie jest bogactwo rzeczywistoœci, ¿e ograniczenia metodologiczne tyle samo
przynosz¹ szkody co po¿ytku. Pojêcie „duszy wegetatywnej” oderwane od tych danych empirycznych, które le¿a³y u jego Ÿróde³ i od tej roli, jak¹ dusza ta mia³a w organizmie spe³niaæ, mog³o byæ hamulcem postêpu naukowego. Obecnie to mit DNA na
miejsce s³usznych choæ drêcz¹cych pytañ wprowadza namiastkê odpowiedzi,
zaspokaja byle czym umys³ ¿¹dny zrozumienia, a przez to hamuje jego tendencjê do
kontaktu z rzeczywistoœci¹ przez ma³e r i przez du¿e R.

