
Ihminen vs simpanssi 
(pauli.ojala@gmail.com)

• Ihminen ja simpanssi 99% identtiset geneettisesti?
– Divergenssi samasta kantamuodosta 5 milj. v. sitten
– Vrt. ”Ihminen ja hiiri 95% identtiset geneettisesti”

• ”DNA-hybridisaatio osoittaa vertailtavien lajien sukulaisuuden. Tällaisten 
tutkimusten perusteella eräät tutkijat ovat puolivakavissaan ehdottaneet, 
että eläinten luokittelu pitäisi uusia. Ihminen on oikeastaan yksi 
simpanssilaji.” (Biologian koulukirja Elämä, WSOY 1997)

• “Ihminen on läheisempää sukua gorillalle ja simpanssille kuin nämä
esimerkiksi marakateille" (Elämä, WSOY 1997)

• ”Ihminen ja simpanssi eroavat perimältään huomattavasti vähemmän 
kuin esimerkiksi hevonen aasista tai talitiainen sinitiaisesta, vain 1,2 % 
DNA:sta on erilaista.” (Paleontologian professori M. Fortelius, Tieteen 
päivät 1997) http://www.tieteessatapahtuu.fi/197/forteliu.html

• Pitääkö paikkansa?
– Tieteessä ei saa uskoa suoraan painettua sanaa – lähdekritiikki
– http://en.wikipedia.org/wiki/Chimpanzee_genome_project:
”Perimän ero vähintään 30%” + organisaatio/järjestyserot



Uusin laitos, WSOY 2008: ”Kolme ihmislajia”
Kimmo Lahti, Pasi Tolonen, Seija Airamo, Mervi Holopainen, Ilkka Koivisto,

Teuvo Suominen, Juha Valste, Pertti Viitanen



Jokapäiväistä leipää koulussa ja mediassa...



Bestseller-
tiedekirjojen 

satoa
historiassa:

”Tietojen synty”

Ernst Haeckel
The Evolution of Man, 1874

Haeckel suomalaisen evolutionismin isänä:
http://www.helsinki.fi/~pjojala/Tieteenpaivat-2009_Haeckelismi-vai-Darwinismi-Suomeen.ppt



Bestseller- tiedekirjojen satoa historiassa
Ernst Haeckel, Natural history of creation, 1898 



Bestseller- tiedekirjojen satoa historiassa
Ernst Haeckel 5th ed. of The Evolution of Man, 1910 



Ernst Haeckel 5th ed. of The Evolution of Man, 1910 

Bestseller- tiedekirjojen satoa historiassa



Ernst Haeckel
The Evolution of Man, 1903 

Bestseller-
tiedekirjojen 

satoa
historiassa:

”Tietojen 
synty”



Bestseller-
tiedekirjojen satoa

historiassa:
Indo-

eurooppalaisten
kielten kehitys

Ernst Haeckel
5th ed. of The Evolution of Man, 1910 



Saman Ernst Haeckelin
väärennetty sikiövertailu (1868) 

Suomen biologiankirjojen 
käytetyin kuvasarja 1900-luvulla.

Pelkistetty versio edelleen kierrätettynä.
”Kidusaihiot”, ”evät”, ”turkki”, ”ruskuaispussi” jne.

Vrt. vanha slogan 
”yksilönkehitys pikakelaa lajinkehityksen”
kala-, matelija- ja sammakkovaiheen läpi.

1. perusbiologian koulukirjan mukaan
(Kivirikko 1911)

ihmissikiöllä oli toimivat kidukset lapsivedessä.



Ihmisen ominaispiirteitä: Kädet
• Simpanssin aivot vain puolet ihmisaivojen painosta
• Herkkä tuntoaisti
• Kätevät kädet

– Beethovenin kuutamosonaatissa 6 500 nuottia 7 minuutissa (16/s) 

• Peukalon liike, lihastoiminnan hienosäätö ja tuntoaisti
• 27 luuta, 35 lihasta, 27 niveltä

– Mahdollistavat tarkan liikkeiden säätelyn
– Apinoilla tällaista hienosäätömahdollisuutta ei ole 

• Käden lihastoiminnan kontrollialue 1/4 aivokuoren ko. alueesta
• Erilaisia liikeyhdistelmiä on >58

– Yksikin liikeyhdistelmä voi edellyttää 35 eri lihaksen yhteistyötä

• Viittominen, voimaote, tarkkuusote ja näppäimistötaidot
• Apinat pystyvät lähinnä vain karkeaan voimaotteeseen

– Apinat eivät suoriudu tarkkuusotteesta



Ihmisen ominaispiirteitä: Jalat

• Taidokas pystykävely
– Ihmisen jalkaterä pystyy kantamaan kehon painon
– Silti riittävän joustava kävelyyn

• Selkäranka sekä polvi- ja lonkkanivelet
suunniteltu kävelyyn ja seisomiseen

• Ihminen pystyy myös ojentamaan polvensa
täysin suoraksi
– Lukko pystyasentoon ei rasita lihaksia
– Apinat seisovat aina polvet hieman koukussa
– Rullalaudalla apina ei pysy muutamaa sekuntia

kauemmin



• Ihmisellä hämmästyttävä kyky viestiä ilmeillä

• 50 naaman lihasta
– Liikuttaa tarkasti kasvojen eri osia

• Puolta lihaksista tarvitaan syömiseen
– Puolet varattu vain ilmeilylle

– Apinoilla ei viimemainittuja lihaksia ole

• ”Pokerinaamaa” hyvin vaikea pitää
– (Älkää pelatko Hold’Emia – voitto on lähimmäiseltä pois)

• Hymyyn vain 4-6 lihasta

• Synkkään ilmeeseen jopa 20

Ihmisen ominaispiirteitä: Kasvot



• Ääntä kontrolloi noin 100 lihasta

• Puhe vaivatonta? Yli 100 lihasta ko-operoi!
– (Puhumaton autistipoikamme, kommunikoi ilmein & kortein)

• Ääniskaalan laajuus voi olla yli kolme oktaavia

• Gorillalla naamalihaksia puolet vähemmän
– Ei ilmeiden tuottamiseen tarvittavia lihaksia

– Puhuessaan tuottaa yli 50 erilaista ääntä

– Apinat eivät pysty tuottamaan puhetta

• Ihminen kykenee puhumaan jopa 200 sanaa/min

• Päivittäisissä toimissa jopa yli 100 000 sanaa
– Pianisti kykenee muistamaan jopa 10 000 nuottia

– Ennätys 42 195 piin desimaalia

Ihmisen ominaispiirteitä: Kommunikaatio



Tarzanin CHEETAH-myytti

• Osoitus sinisilmäisyydestä

• Maailman kuuluisin simpanssi, ”~80v”)

• Väitettiin viettävän 60-vuotistaiteilijajuhlaa

• Edes eläintarhoista ei juuri 60-vuotiaita yksilöitä

• Tarzaneissa simpanssit vaihtuivat

• Juttua pyöritettiin hyväuskoisesti lehdissä
– Pääsi jopa Guinnesin ennätystenkirjaan 

• Kysynnän ja tarjonnan laki hallitsee

• (Naurettava Hype)



• ”Jumalan valtakunta lasten (≠ sotilaiden) kaltaisten”
• Ihmisen lapsuus poikkeaa eläinkunnasta
• Pitkäkestoinen, mittava aivojen kehitys
• Apinoiden poikaset vankempia
• Liikkuvat pian itsenäisesti
• Selviävät pienellä huolenpidolla viidakossakin
• Ensimmäisen 5 v. aikana aivot kasvavat nopeimmin

kehossa
• Simpanssin aivot eivät 5v. aikana kasva juurikaan
• 14 miljardia yhteyttä tunnissa 2v ajalla
• Lapsilla hämmästyttävä kyky oppia

– ”Vanhemmat eivät voi erehtyä”, vaikka lapsi kiukutteleekin

Ihmisen ominaispiirteitä: Lapsuus



Yleisiä fysiologisia eroja
• Hyvin erilainen ruokavalio

– Simpanssi syö raakaa ruokaa
– Ihmisen pitää avittaa ruuansulatusta ”keittämällä”

• Tai tarkalla elävän ravinnon valikoinnilla
• B12-vitamiinin entsymologian erot, kommensaalibakteerien erot

• Simpanssin karkeamotorinen lihasvoima
– Jos simpanssilla pelisilmää baseballissa...
– ...kokonainen joukkue ei saisi pois palloa

• Erilaisuutta kromosomirakenteessa
• Indels (insertions and deletions) 
• Ko-ekspressoidut geenikontekstit erilaiset
• Geeniekspressio = geenien konsentraatio

– Aliarvioitu tekijä lajien, yksilöiden ja eri elinten eroissa
• Erilaisia yhteyksiä signaalikaskadeissa



150/200 juhlavuoden kunniaksi: Ida & Ardi !
http://www.helsinki.fi/~pjojala/Ardi.htm
Maa- ja sedimenttinäytteitä kerättiin 150000
Löydöksiä oli analysoitu ja tutkittu 15 vuotta
Koottu 125 luunpalasesta
Kallo lytistynyt pahoin kasaan
Puuttuvia osia on "rakennettu" tietokonemallien avulla digitaalisesti
Näytteitä koplattu 35 muusta yksilöstä
"...Lucya edeltäviltä ajoilta ei ole toistaiseksi löydetty montaa fossiilijäännettä,
etenkään näin täydellistä kuin Ardi“
Näytteet kaavittu yli 1.5 km päästä toisistaan



Miksi koulu liioittelee ihmisen eläimellisyyttä?

• ”99% identtiset geneettisesti”?
• Mitattu vain 1-3% perusteella genomista

– Vertailuun valittu kaikkein samanlaisin aines; Proteiineiksi koodattu DNA
– Tiiliskiviin tarkastelun rajaamalla ei voi käsittää, mitä eroa on Tikkurilan 

poliisitalolla ja Sörkan linnanmuurilla
– Valikoitu ensin samanlaisin alue
– Poistettu siitäkin selektiivisesti on/off -erot (puuttuvat ortologit)

• Yksittäiset SNiP-erot = 1.2%
• 24% ei pystytä rinnastamaan keskenään (2400/3165 milj. DNA-

aakkosta)
• Simpanssiperimä on jäsennelty ihmisen referenssigenomille
• Kopiolukuvariaatio CNV tuo eroa 2-8% (>2.7?)

– Aukoista eroa lisää 3%
• Eksoneita liitellään kuin Legoja

– RNA:n silmukoinnille tyypillistä lajien erot



Kromosomit

• Eri määrä kromosomeja (22+2 vs 23+2)

• Inversiot Kr. 1, 4, 5, 9, 12, 15, 16, 17 & 18 

Kr. 2



Selityksiä ”orvoille geeneille”
• ~700 ihmisgeeniä poissa kädellisistä

• ~100 kädellisgeeniä pois ihmisestä
– Demuth & Hahn (2009) 

• 1.6-3% proteiiniperheistä “nopeaa paralogien
lkm lisääntymistä”

• “Nopea kopiolukujen divergenssinopeus erityisesti
ihmisellä”

– “Nukleotidien vaihtumisnopeus hidastunut”

• Ei-koodaavat RNA-geenit
– miR=micro-RNA:t: ”Mahtisormukset” säätelyssä



Klassikkojulkaisuja
Science. 2005 Apr 1;308(5718):107-11. Comparison of fine-scale 

recombination rates in humans and chimpanzees. Winckler W, 
Myers SR, Richter DJ, Onofrio RC, McDonald GJ, Bontrop RE, 

McVean GA, Gabriel SB, Reich D, Donnelly P, Altshuler D.

“We compared fine-scale recombination rates at orthologous loci in 
humans and chimpanzees by analyzing polymorphism data in both 
species. Strong statistical evidence for hotspots of recombination 

was obtained in both species. Despite approximately 99% identity at 
the level of DNA sequence, however, recombination hotspots 
were found rarely (if at all) at the same positions in the two 
species, and no correlation was observed in estimates of fine-

scale recombination rates. Thus, local patterns of 
recombination rate have evolved rapidly, in a manner 
disproportionate to the change in DNA sequence.”



Fast-evolving noncoding sequences in the human genome
Christine P Bird et al Genome Biology 2007, 8:R118doi
Venn diagram of overlap between accelerated sequences in the 
three studies. The figure shows the overlap between the present 

study (yellow), the study by Pollard and coworkers [18] (green), and 
the study by Prabhakar and colleagues [19] (pink). ANC, 
accelerated noncoding; HAR, human accelerated region. 

Klassikkojulkaisuja



Miten ollaan ihmisiksi?

• Ihmis-spesifiset geenit liittyvät etenkin inflammaatioon, 
solusykliin ja solunkasvuun

• Pois simpanssista: APOL4, CARD18, IL1F7, IL1F8, 
FOXBP2, CFTR, B12-vit ents., granulysin, glycophorin
jne.

• Sekvenssierona suurimmat erot: Human accelerated 
regions (HARs)
– 49 segmenttiä selkärankaisissa, hyvin erilaiset ihmisellä
– Pollard KS, Salama SR, King B, Kern AD, Dreszer T, Katzman S, Siepel A, 

Pedersen JS, Bejerano G, Baertsch R, Rosenbloom KR, Kent J, Haussler D 
(2006). "Forces shaping the fastest evolving regions in the human genome". 
PLoS Genet. 2 (10): e168



Omia tutkimustuloksia ihmisgeeneistä
(ei ”ortologeja” simpanssissa) 

- 18525 yhteistä geenituotetta
- 984 geeniTUOTETTA, joita ei simpansseilla

-836 havaittu ”wetlab”
-164 kanonisissa kartoissa
-282 sairausassosiaatio
-636 annotoitu Gene Ontology -tietokannassa

Lähteenä EU:n Ensemble-tietokanta
- Huom! Noin 9 ihmisyksilöä sekvenoitu
- Noin 3.6 simpanssiyksilöä sekvenoitu



Omia tutkimustuloksia ihmisgeeneistä
(ei ”ortologeja” simpanssissa, gorillassa, rhesuksessa tai orangissa) 



Ihmisgeenit, joilta puuttuu ”ortologi” JOKO gorillassa, 
orangissa, rheesus-apinassa tai simpanssissa



Ihmisgeenit, joilta puuttuu ”ortologi” simpanssissa



No orthologs in any of the 4 primates

No orthologs in 2 primates

Ihmisgeenit, joilta puuttuu ”ortologi” SEKÄ
gorillassa, orangissa, rheesus-apinassa

ETTÄ simpanssissa:
Ihmisspesifisten geenien funktiot



No orthologs in any of the 4 primates

No orthologs in 2 primates

Ihmisgeenit, joilta puuttuu ”ortologi” SEKÄ
gorillassa, orangissa, rheesus-apinassa

ETTÄ simpanssissa:
Ihmisspesifisten geenien funktiot



No orthologs in any of the 4 primates

No orthologs in 2 primates

Ihmisgeenit, joilta puuttuu ”ortologi” SEKÄ
gorillassa, orangissa, rheesus-apinassa

ETTÄ simpanssissa:
Ihmisspesifisten geenien funktiot



No orthologs in any of the 4 primates

No orthologs in 2 primates

Ihmisgeenit, joilta puuttuu ”ortologi” SEKÄ
gorillassa, orangissa, rheesus-apinassa

ETTÄ simpanssissa:
Ihmisspesifisten geenien funktiot



No orthologs in any of the 4 primates

No orthologs in 2 primates

Ihmisgeenit, joilta puuttuu ”ortologi” SEKÄ
gorillassa, orangissa, rheesus-apinassa

ETTÄ simpanssissa:
Ihmisspesifisten geenien sairausalttiudet



Simpanssista pois olevien
geenien

sairausassosiaatiot





Solubiologian prosessit, joissa ihmisspesifiset geenit toimivat



ORF-Open Reading Frame

• Ehkä paras muuttuja vertailuille

• Mistä kohdasta geenit ja niiden proteiinia 
koodaavat eksonit alkavat?

• Em. lisäksi n. 1700 ”avointa lukuraamia” (ORF)
– Proteiinia koodaamattomia ei-geenejä

• Ei vastinetta missään eliössä näilläkään
– Mutatoituvat suht vapaasti – ei funktiota?



ORF vs. sekvenssivertailu
Open Reading Frame



Rappeutumisaines erikseen
myös ihmisspesifisissä ei-funktionaalisissa ORF:eissa

Proc Natl Acad Sci U S A. 2007 Dec 4;104(49):19428-33. Distinguishing protein-coding 
and noncoding genes in the human genome. Clamp M, Fry B, Kamal M, Xie X, Cuff 

J, Lin MF, Kellis M, Lindblad-Toh K, Lander ES.

“Although the Human Genome Project was completed 4 years ago, the catalog of human 
protein-coding genes remains a matter of controversy. Current catalogs list a total of 
approximately 24,500 putative protein-coding genes. It is broadly suspected that a 

large fraction of these entries are functionally meaningless ORFs present by chance 
in RNA transcripts, because they show no evidence of evolutionary conservation with 

mouse or dog. However, there is currently no scientific justification for excluding 
ORFs simply because they fail to show evolutionary conservation: the alternative 
hypothesis is that most of these ORFs are actually valid human genes that reflect 
gene innovation in the primate lineage or gene loss in the other lineages. Here, we 
reject this hypothesis by carefully analyzing the nonconserved ORFs-specifically, 

their properties in other primates. We show that the vast majority of these ORFs are 
random occurrences. The analysis yields, as a by-product, a major revision of the 

current human catalogs, cutting the number of protein-coding genes to approximately 
20,500. Specifically, it suggests that nonconserved ORFs should be added to the 
human gene catalog only if there is clear evidence of an encoded protein. It also 
provides a principled methodology for evaluating future proposed additions to the 

human gene catalog. Finally, the results indicate that there has been relatively little 
true innovation in mammalian protein-coding genes.”



Eric Landerin
huippuryhmän

vertailu
aidosti orvoista

geeneistä



So What?
• Vaikka samanlaisuutta liioiteltu, niin...

• ...simpanssi samanlaisin ihmiseen nähden

• Ihminen luotiin viimeisenä
– Luomisen huipentuma

– Aiempi kuin harjoittelua

• Taksonomian l. luokittelun isä Carl v. Linne literalisti
– Ei nähnyt ihmisen ja simpanssin samanlaisuutta ongelmana

– Linne käsitteli samanlaisuutta luomisen näkökulmasta

• Lähtökohtansa oli eri termi ”lajeille” luomiskertomuksessa vs 
vedenpaisumuksessa

– Ehtinyt jo tapahtua muuntelua?



Jumalan kuva(t)?

• Ainutlaatuisia fyysisiä, henkisiä ja hengellisiä kykyjä
• NAINEN+MIES=JUMALAN KUVA

– Nainen ja mies 2-10% geneettisesti erilaiset
• Jumalassa sekä feminiininen että maskuliininen puoli

– Genesis oli vallankumouksellinen patriarkaalisessa ajassa
• Kumpikaan ei yksin ehjä kuva Jumalasta
• Vain ihmisellä on kyky tunnistaa isänsä

– Apinat voivat olla suhteessa äitinsä kanssa
– Jopa taistelevat isäänsä vastaan naaraista

• Vain ihmisellä on kyky tunnistaa taivaallinen isänsä
• Ihmisellä ei fatalistista ekologista lokeroa
• Iankaikkisuus-lokero niin ikään avoin?



Lähteitä & lisämateriaalia
• Myytti apinaihmisestä
• Evoluutio – Kriittinen analyysi
• http://www.datakirjatkustannus.fi/
• Kimmo Pälikön Taustaa-sarja
• Pekka Reinikaisen 1. englanninkielinen kirja + käännös Le 

Programme Homme, Pierre Rabischong
• http://www.helsinki.fi/~pjojala/Devoluutioteoria.ppt
• http://www.helsinki.fi/~pjojala/Simpanssimyytti.ppt
• http://www.helsinki.fi/~pjojala/Simpanssi.htm
• http://www.helsinki.fi/~pjojala/gigantismi.htm
• http://www.helsinki.fi/~pjojala/Ardi.htm



Evoluutio vai devoluutio?
(pauli.ojala@gmail.com)

• 1) Gigantismi fossiilirekisterissä
• 2) Geneettisten mutaatioiden nopeus
• Devoluutio l. rappeutumisteoria
• Historiassa degeneraatio-oppi liitetty 

rodunjalostukseen
– Tässä kyse kehityksen yleissuunnan teoriasta, ei 

toimenpiteistä
– Ihmisarvo toinen kysymys
– Kytkeytyy suorituskyvyn ulkopuolelle, 

Kaikkivaltiaan rakkauteen
– ”Erilaisia, mutta samanarvoisia”



Julkaisuja evoluutiokritiikistä
(kv)

• Ojala PJ: Haeckelian Legacy of Popularization - Vertebrate Embryos 
and the Survival of the Fakest, in Challenges for Bioethics from Asia. 
ABC 2004, 5:388-409. Eubios Ethics Institute, Tsukuba Science City, 
Japan

• Pauli J. Ojala and Matti Leisola. Haeckel: Legacy of fraud to 
popularise evolution. Journal of Creation 2007, 21(3):102-110

• Ojala PJ, Vähäkangas JM, Leisola M. Evolutionism in the Haeckelian
shadow – Harry Federley, the father of the Finnish genetics and 
eugenics legislation, as a recapitulationist and a Monist propagator, 
in Yearbook for European Culture of Science / Jahrbüch für
Europäische Wissenschaftscultur 2005, 1:64-86. Steiner - Verlag, 
Stuttgart, Germany



Julkaisuja evoluutiokritiikistä (suomeksi)
HY:n biologian opiskelijoiden ainejärjestö Symbioosi ry:n

Symbiontti-lehdessä ilmestyneitä kirjoituksia:
Lokeronvaltaajat (1/01)

Ajan lyhyt hysteria (2/01)
Embryologian oppihistoriaa (1/02)

Lääketiede murrosvaiheessa? (2/02)
HY:n biotieteiden ainejärjestö Helix ry:n Vapaa Radikaali:ssa

Taksonomin painajainen (2/98)
Bi Tec I (2/98)
Bi Tec II (3/98)

Kadonnut Maailma I /1/99)
Kadonnut Maailma II (4/99)
Kadonnut Maailma III (1/00)

Ötzin Ihmemaa (3/00)
Pingviinikerhon jälkeenjääneet rakennelmat (1/01)

HY:n maatalousylioppilaiden ainejärjestön Sampsa-lehdessä:
Luonto-rekisteröimätön tavaramerkki? (1/02)

Teologisessa aikakauslehti Perustassa ilmestynyt artikkeli:
"Viljele ja varjele – Biotekniikan lupauksista ja uhkakuvista" (3/2002)



Gigantismi fossiilirekisterissä?

• Vahvat sortuu elontiellä – lammas sen kun porskuttaa?
• ”Megafauna” kadonnut kaikilta mantereilta
• Ilmiö EI KOSKE pelkästään dinosauruksia!

– Luolaleijonat, jättiläisvyötiäiset, jättiläissiat, 
jättiläissudenkorennot, jättiläiskasvit jne.

• Rappeutumistodisteista vaietaan popularisaatiossa
• Selitykseksi ehdotettu

– Suoliston huonompaa toimintaa
– Yhteistyön puutetta
– Ilmastonmuutosta etc.

• Varmuudella luut kuitenkin kertovat koon
– Myös pehmeät kudokset fossiloituvat



Gigantismin esimerkkejä

• Sapelihammastiikerit, nautiloidiset mustekalat, jättiläisnisäkkäät
ja –liskot: Kadonneet

• Nykysarvikuonojen ennätys 4,2 x 1,9 m pituus, 3,6 t paino
• Fossiilina 11,3 x 5,4 m + 11-20 t
• Nelimetriset kilpikonnat vs 2.3 x 2.8 m nykyään
• Mammutit 5 m korkea/10 tonnia. Nykynorsu 4 t/3,5 m
• Luolakarhu usein tonnin, nykynallet yleensä 300 kg

– Ennätys 7-metrinen karhu vs 730 kg nykyään

• Virtahevon kokoinen sika
• Jättibiisonin sarvien kärkiväli oli 2 m
• Jättiläispeuran sarvet 50 kg, 4,3 m leveät

– Megaloceros giganteus ja hiiden hirven hiihto Kalevalassa tai 
Nibelungenliedissä?



Maaeläimiä
• Salamanteri 4 m pitkä, pelkkä pääkin 1,25 m

– Nykysalamanteri 1,8 m
• Giganthopithecus-apina 2,7-3 m

– Nykyapina 1,8 m ja 188 kg, aikanaan
• Kalliomäyrät suuria kuin tapiirit tai pienet hevoset

– Nykyään maksimi 5 kg ja 60 cm
• 3-metrinen kenguru Procoptodon goliah
• 7m ja 4 t jättiläislaiskiainen vs 50-70 cm
• 3m vyötiäisten panssareista kattoja % hauta-arkkuja

– Glyptodontti oli nykysarvikuonon kokoinen
• Krokotiilien pituus 15 m, pelkät leuatkin 1,8 m
• Jättiläiskäärme Titanoboa cerrejonensis linja-autoa pitempi

– Selkänikamat greipin kokoa vs boan kolikonkokoiset
• Pussieläimetkin nykyisiä Australian yksilöitä huomattavasti suurempia



Lintuja

• Muinaissudenkorennoilla siipienväli jopa 90 cm 
ja vartalo kuin pesäpallomaila

• Argentavis magnificens -linnun siipien kärkiväli
8,5 m, 80-120 kg
– Nykylinnuista albatrossi 12 kg

• Madagaskarin norsulintu 3 m, painoa 450 kg 
(lentokyvytön)

• Moa jopa 3 m ja kuoli vasta noin 300 v sitten
• 1600-luvulla kuoli myös Marco "Miljoona" 

Polonkin kuvailema norsulintu



Kasvit
• Sequoia gigantea -metsät kasvoivat ennen Beringinsalmesta Labradorin

pohjoisosiin
– Alaskan ja Grönlannin viikunapalmujen ja korallien kanssa
– Nykyään Välimerikin liian kylmä koralleille

• 30-100 m, puumaisia vedenalaisia kortekasveja fossiileina
• Skandinavian ja baltian jättiläismetsistä kertoo meripihka
• V. 1875-1914 yht. 10 miljoonaa t
• Suurimmat palaset 200 kg
• 4 Moos. latinankielinen nimi osuvasti “NUMEROT“…
• 4 Moos 13:21, 24: "Ja he tulivat Rypälelaaksoon; sieltä he leikkasivat

viiniköynnöksen, jossa oli rypäleterttu, ja kahden miehen täytyi kantaa sitä
korennolla; samoin he ottivat granaattiomenia ja viikunoita. Se paikka
nimitettiin Rypälelaaksoksi sen rypäleen tähden..." 
– Tänäänkin Palestiinan parhaat hedelmät kasvavat Jerikossa
– “Maa joka vuotaa maitoa ja hunajaa“
– 7 maan hedelmää - mikään ei appelsiini…



Gigantismi fossiilirekisterissä?
Megafaunan esimerkkejä kuvina



Vanha panda

Vanha vs
nykymajava

Muinainen maa-nisäkäs

Krokotiilin pieneminen
17m siipiväli – nahkaisilla siivillä



Vanhoja simpukoita

Muinaiset kilpikonnat

Muinaiset ravut

Muinaishirvi

Pingviini

Sammakko



Jätti-
Laiskiainen

Muinaisrotta

Muinaiset hait

Kirahvikameli

Muinaiset merieliöt

Muinaislintu

Muinaisapina



NYKYINEN KALLOVARIAATIO saman älykkyyden puitteissa
(harhaanjohtavaa popularisointia ihmisen esi-isä-löytöjen luotettavuudesta)

Neanderthal:
Suurempi kallo kuin meillä’

Rotevampi 



Huomioita neanderthalilaisista

• Nykyään korvanliikuttajalihakset ja leuka heikot
• Ei enää salli viisaudenhampaan normaalia kasvua
• Edustiko Neandertalin ihminen kehityksen huippua?
• Jopa hammaskiille pystyi uusiutumaan?
• Luustosta päätellen heidän lihasvoimansa on ollut 

melkoinen
• Kallo oli pitkulaisempi, koska heidän pikkuaivonsa olivat 

suuremmat
• Ts. heidän lihaskoordinaationsa ja tasapainonsa on 

saattanut olla nykyisiä nuorallatanssijoita parempaa



Dinoglyfit

Eläinten vetovoiman laki:
"Lapsen ikä on kääntäen verrannollinen sen

eniten suosiman eläimen kokoon“…

• Suurten liskojen kivettyneisiin jalanjälkiin
saattaa mahtua yli sata litraa vettä
– Ennätys on mitoiltaan 136 cm x 81 cm

• Ultrasaurus 27 m ja Supersaurus >30 m
www.helsinki.fi/~pjojala/Dinoglyphs.htm



Devoluutioteoria

• ”Teoria joka ei testattavissa, ei tiedettäkään”
• Vaikka luomistapahtumaa ei voisikaan toistaa...
...olisiko rappeutuminen geneettisesti testattavissa ja 

todennettavissa?
• KEHITYKSEN KULMAKERROIN?

– Positiivinen vai negatiivinen?
– Rappeutuvatko vai kehittyvätkö lajit?

• Eniten perinnöllisyystietoa ihmisestä
– Yksilöiden välinen muuntelu
– Jälkeläisiin ilmestyvät uudet mutaatiot vanhempiin nähden
– Myös komparatiivinen genomiikka lajeittain
– Ihmisiä sekvenoitu n. 9, simpansseja 3.6, myös gorilla ja rhesus valmiina

• Genotyyppi vs fenotyyppi (perimä vs ilmiasu)
• Resessiivisyys: Puskuri mutaatioita vastaan, ”peittyvät”
• Milloin mutaatiot ylikuormittavat resessiviteettipuskurin?



Rappeutumisia
• Sokeat luolakalat, lentokyvyttömät saarilinnut ja läpikuultavat

kylmien vetten hemoglobiinittomat kalat
• Sirppisoluanemia: Tunnetuin hyödyllinen mutaatio (B-globuliini)
• Yleisyys jopa 40% osissa Afrikkaa
• Yksi peritty mutaatio suojaa malarialta osittain
• Resessiivinen piirre tappava ilman hoitoa
• Kuin Kwai-joen sillan räjäytys

– Tauti estää vielä pahemman taudin, eivät päällekkäin
• Kokonaisten geeniperheiden rapistuminen

aineenvaihduntaentsyymeissä
– 9 kaikista 20 aminohaposta aitotumaisilla saatava ruuasta

(“vitamiineiksi”)
– L-gulono-γ-lactone oxidase (GLO) deleetio estää askorbiinihapon/C-vit.



Biodiversiteetin köyhtyminen

• Nykyään noin 80 lahkoa ja yli 650 heimoa eläimiä
• Pääjaksoja on 35 - Kambrissa pääjaksoja oli n. sata
• Nykyään 96% lajeista kuuluu pääjaksoista 9:ään
• Maailmassa arvioitiin olevan 80 000 syötäväksi

kelpaavaa kasvilajia 1970-luvulla
• 3000 on käytetty joskus ihmisravinnoksi

– 150 suuressa mittakaavassa
– Alle 20 lajia tuottaa 90 % maailman ravinnosta
– Vehnä, riisi, maissi ja peruna tuottavat enemmän ravintoa

kuin 26 seuraavaa yhdessä
– Luottamusta saataisiin liittämällä biotekniikka

biodiversiteettiin ja nälkäongelman ratkaisuun tutkijoiden
kaupallisten kytköksien kustannuksella



Genomieroosio

• DNA → RNA → proteiini
– Transkriptio → Translaatio

• Vain 1-3% proteiineiksi
• “Moska-DNA”:ta yli 90% perimästä?
• Moska oli moskapuhetta
• Ennen uskottiin vain 5% genomista tuotettavan

RNA:ksi
• Nykyään transkriptio-arvio 93%

– Oma artikkeli: 4-20% geeneistä naapurien “tandemeita”
– Uusi tautimekanismi?



Kopiolukuvaihtelu CNV

• Kopiolukumuutokset genomissa
• CNV, Copy Number Variation
• Noin 70 000 DNA-aakkosen 

könttämutaatioita
• Deleetiot

– Toisen vastinkromosomin pätkän poistuminen
– Perimästä ”haploidi” siltä kohden, pistemutaatiot 

näkyvät heti fenotyypissä eli ilmiasussa

• Insertiot
– Ylimääräisiä kopioita geenialueesta



Pistemutaatio SNP
• SNP = Single Nuclear Polymorphism = Pistemutaatiot

– Painotus 30 vuotta
• Suuret kromosomimuutokset: Downin, Bloomin ja Rettin syndroomat

(oireyhtymät)
• Kaikkien autosomi-kromosomien paitsi 21:n (Down) johtavat kuolemaan
• YKSILÖN “oireyhtymä” = laaja kirjo oireita
• KANSAN “oireyhtymä” – kansantauti
• Jopa kokonaisten geenien & cis-säätelyalueiden duplikaatio tappava
• ENCODE (Encyclopedia of DNA elements) –projekti
• International HapMap project (2005): SNP-arvio 0.1% ihmisheimoissa
=> vähintään 1% CNV:n johdosta
• Jopa 12% ihmisgenomista (360 megabases) CNV-altista
• 1 kb – miljoonia emäspareja
• Vain ituradan (munasolujen ja siittiöiden) mutaatiot periytyvät
• Meioosi (suvullinen jakaantuminen) tod. näk. paremmin suojattu kuin 

mitoosi (somaattisten kehon solujen jakaantuminen)
• CNV:t lisääntyvät vanhetessa
• CNV-sairaudet korreloivat vanhempien korkeampaan ikään



”Vammaisista” kansantauteihin:
All are ill

• Vain jokunen vuosi sitten geenivariaatio näytti rajoittuvan harvinaisiin
perinnöllisiin tauteihin

• Vasta nyt yleisten rakenteellisten muutosten laaja levinneisyys todettu
– Näennäisen terveissä ihmisissä

• Mendelisissä taudeissa (kystinen fibroosi, sirppisoluanemia jne.) yksittäinen
geeni selittää tapaukset

• Yleisemmissä taudeissa pienet mutta kasaantuvat genomidegeneraatiot
– + Ympäristön kuorma ja elämäntapavalinnat
– Mm. DiGeorge ja talassemia suuremmista CNV:stä
– Syöpää aiheuttavien onkogeenien duplikaatiot

• P70-S6 Kinase 1 rintasyövässä yms.
– Eivät jää 3 milj. SNPs HapMapin 2-faasiin.

• Ei läheskään aina autosomaalinen dominantti periytyminen 
– =Todennäköisyys sairaan vanhemman sairaalle lapselle 50%

• Yleensä sukupuissa ei klassista mendelistä perinnöllisyyttä
– “Geenivauriot enemmän aggregoituvat kuin seggregoituvat perheisiin”, “kulkee suvussa”, kasaantuvat

• Monitekijäinen malli on välttämätöntä ymmärtämiseen
• “Kokonaisuus enemmän kuin osiensa summa”
• ⇒ VAURIO ENEMMÄN KUIN VIKOJEN SUMMA



Lisää kopiolukuvaihtelusta
• Perinteiset geenisirut mittaavat lähetti-RNA:n pitoisuuksia
• Luultiin että SNP-resoluution siruissa pitää verrata satojen populaatioita

– Terveiden vs sairaiden SNP-sirut
• Voikin verrata esim. saman henkilön tervettä ihonäytettä sairaaseen 

iholäiskään
– Huono uutinen firmoille... 5+5kpl array-siruja riittää

• Melanooma, autismi jne. de novot (uudet) CNV:t ~ neljäsosan potilaista
– Mutaatioita ei lainkaan vanhemmilla.

• CNV + periytyvät SNPit potentoivat toisiaan
• CNV-esimerkkejä verenluovutuskorttiemme +/– (Rhesus-veriryhmä)
• Tuhannet geenit vaikuttavat käytökseen→ Ilmenee nopeimmin 

neurologiassa
• Alle 40 kb CNV:tä ei aiemmin kyetty havaitsemaan
• p-arvot sairausassosiaatioissa ”kertaluokkia” paremmat kuin SNiPeissä
• Tyypillisesti deleetioita, mutta myös ekstrakopioita
• Duplikaatiot pienemmän valintapaineen alla
• RNA-geeneistä yleensä enemmänkin ekstrakopioita



• Myös mitokondrioiden mutaationopeudet jopa 100x nopeammat 
kuin luultiin
– Empiirinen nopeusmittaus contra ekstrapolaatio ihmisen ja simpanssin 

divergenssistä 5 milj v. sitten

• Tasapainotettu/neutraali ”evoluutio”
– ”ei hyödyllinen eikä vahingollinen”

• Neutraali mutaatio EI lupaus - vaan uhka:
– Eivät näy ilmiasussa, mutta kuormittavat jälkipolvia
– Genomic instability

• Erityisesti duplikaatiot pienemmän valintapaineen alla
• ”Polymorfia” vain >1% frekvenssi populaatiossa
• Keinotekoinen raja-arvo vähättelee CNV-tilannetta
• SNP-nopeus arvioitu 2.5E–8 per nucleotide per sukupolvi
• Yht. 175 uutta SNPpiä per sukupolvi

– 6 Gb diploidissa genomissa

• Miesten mutaationopeus ~4X naisiin nähden
• Inversioita tod. näk. aliarvioidaan, koska vaikeaa havainnoida



Pseudogeenit
• Ihmisgeenejä 20 000, ei 100 000
• Kopioitunut geeni vailla funktiota - pseudogeeni
• Pseudogeenejä jo ENEMMÄN kuin toimivia…
• > 12000 tietokantojen pseudogeeniä kattaa eksoneita

– Proteiinijaksoja suurten intronien välissä

• > 6000 kattaa introneita
• >2000 kattaa eksoneita joissa stop-kodoneita
• Pseudogeeneissä enemmän aminohapon säilyttävää DNA-

sekvenssin polymorfiaa
• Voivat siksi häiritä rekombinaatiota meioosissa liimautumalla

toimiviin geeneihin
• Jotkut siRNA:t (small interfering RNAs) pseudogeeneistä
• Pseudot eivät inerttejä, vaan voivat inhiboida (jarruttaa) fysiologiaa?

• Vaihtoehtoinen RNA-silmukointi (mitkä eksonit mukaan)
– Eksonien duplikaatio taustalla > 3100 ihmisgeenissä



Pseudogeenejä

• ~ 20% pseudogeeneistäkin transkripoitu
– Hälyttävää interferenssin takia

• Aiemmin vähäteltiin:
– Vähäisen datan, sekvenointivirheiden, vanhempien välisten

erojen (heterotsygotian) ja duplikaation luokkia ei voitu
erotella

• Talonmies-geenit jättävät enemmän pseudogeenejä

• 83 ribosomigeeniä ihmisessä
– Ainakin 1800 prosessoitua pseudogeeniä ja 200 fragmenttia



Epigeneettinen koodi
Metainformaatio

• Geenialueet transkripoidaan n. 5 eri tavalla
• UTR:t/”moska-DNA:t” n. 7 eri tavalla
• Moskassa n. 33x enemmän emäspareja

– Noin 50X aktiivisempaa ainesta kuin vars. Geenit?!?
• Transkriptio replikaatiota (kopioitumista) kriittisempi
• Replikaation initiaatio voi väistyä eri paikkaan RNA-polymeraasin tieltä
• Noin 100 bittiä METAINFORMAATIOTA yhtä bittiä primääristä

proteiinikoodausta vastaan
• Metainformaatio ei ole voinut ilmaantua samalla sattuma-mekanismilla

– Riippuvainen primääri-informaatiosta johon liittyy
• Epigeneettinen histonikoodi, differentiaatiokoodi, replikaatiomuisti jne.
• Metainformaatio määrittelee lajien eron

– IHMINEN VS. SIMPANSSI



”Moska-DNA” vai kompleksisuutta?
• Eräs evokritiikki yhteistä esi-isää vastaan

– Yhteinen ei-funktionaalinen DNA
• Moska-DNA (UTR, UnTranslated Regions)
• Vain puolet jopa prosessoiduista ja silmukoiduista lähettiRNA:sta annotoitu geeneiksi
• ~5.4 transkriptiä per proteiinia koodaava lokus
• Vain 1.7 edes potentiaalisesti proteiinia koodaava
• ENCODE: 95% geeneistä ja UTR:stä ei osoita valintapainetta

– Mutatoituvat keskiarvonopeudella
• Jopa 40% konservaatiosta proteiineissa tai niiden lähi-säätelyalueissa
• Uutta kompleksisuutta “genomin pimeässä aineessa” (vrt. astronomia)

– TSS – Tuntemattomat Tissue Specific transcription Start sites
• Vähintään 1600 Linc-RNA:ta (Large Intervening Non-Coding RNAs)

– Molemmista DNA:n juosteista geenejä
– 50-70% koodaavista geeneistä myös vastin-juoste transkripoidaan
– Etenee kumpaankin suuntaan!
– Ihmisessäkin yksi geenialue voi koodata aivan eri proteiineja eri lukuraamissa

• Kodonit 3 nukleotidista
– Geeni voi sijaita toisen geenin intronissa
– Transkriptiofaktorit satojentuhansienkin DNA-aakkosten päässä säädeltävästä

• Jopa eri kromosomeissa

• Myös Gingeras 2007 (1%, 30 Mb) suurin osa annotoimattomia RNA-transkripteja
• RNA:ta pitää blokata toksisten RNA-RNA-liimausten välttämiseksi



Crow J.F. 1997 The high spontaneous mutation 

rate: is it a health risk? PNAS 94:8380-86

The human mutation rate for base substitutions is much higher in males than in 
females and increases with paternal age. This effect is mainly, if not entirely, 
due to the large number of cell divisions in the male germ line. The mutation-
rate increase is considerably greater than expected if the mutation rate were 
simply proportional to the number of cell divisions. In contrast, those 
mutations that are small deletions or rearrangements do not show the 
paternal age effect. The observed increase with the age of the father in the 
incidence of children with different dominant mutations is variable, 
presumably the result of different mixtures of base substitutions and 
deletions. In Drosophila, the rate of mutations causing minor deleterious 
effects is estimated to be about one new mutation per zygote. Because of a 
larger number of genes and a much larger amount of DNA, the human rate 
is presumably higher. Recently, the Drosophila data have been reanalyzed 
and the mutation-rate estimate questioned, but I believe that the totality of 
evidence supports the original conclusion. The most reasonable way in 
which a species can cope with a high mutation rate is by quasi-truncation 
selection, whereby a number of mutant genes are eliminated by one "genetic 
death."



National Geographic 2004: ”Was 
Darwin Wrong?”

New Scientist 01/2009:
”Darwin was wrong”

”Cutting down the tree of life”



SUPERSOLU alussa?
Kosmoksesta kaaokseen

• Elämän puu on kaatunut
– Eri geeniperheiden evoluutiopuiden topologiat ristiriitaiset
– Tippaleipä, orapihlaja

• “Survival of the fittest” << ARRIVAL of it
• Kurland et al (2006): “sequence loss, mutational meltdown, cellular simplification, 

compaction or reductive evolution is a common mode in natural history”
• HGT, Horizontal Gene Transfer: ad hoc –selitys

– Käyttää todisteiden puutetta todisteena; vrt. paleontologian punktualismi
– Bioinformatiikan alkuperä peittyy signaali/kohina –suhteen laskiessa

• Endosymbioositeoria: Syanobakteerit, mitokondriot, kloroplastit nielaisemalla
– Nykymitokondrioissa 3-67 omaa geeniä

• Parsimonian päättelyketju evoluutiopuiden fylogenetiikassa⇒ alkusolu supersolu?!?
– Parsimonia=”Yksinkertaisin selitysmalli on paras”
– Vähiten oksankohtia evoluutiopuussa
– LUCA: Last Universal Common Ancestor ei alkeellinen
– Kaikkien nykyeukaryoottien esi-isällä oli mitokondriot
– Toimivat solunsisäiset organellit olleet aina
– Esi-isällä oli intronit
– Esi-isällä oli monimutkainen vesikkelikuljetusjärjestelmä

The Long War

against The Second Law (of thermodynamics)



Raju on ajan riento
Ihmiskunnan sukupuutto?

• 1980-luvun arvio: 15% pistemutaatioista & huoli 
degeneraatiosta

• Nykytieto: 300-400% pistemutaatioista
• Sukupuuton kynnyksellä koiraita vähemmän
• Y-kromosomi: Enää ~40 toimivaa geeniä?
• Sisarusavioliitot Raamatun “synnyissä”
• Pidemmät eliniät Raamatun “synnyissä”
http://www.helsinki.fi/~pjojala/job.htm

– Postkatastrofaalinen aikalaiskuvaus
– Lyhentyvät eliniät, luolamiehet, jääkausi, aavikoituminen, Arabian 

rämeet, urbanisaatio, pyramidit, hevosen ja koiran kesytys, maidon
hapatus, dinosaurukset jne.

• Ihmiskunnan sukupuutto näyttää olevan lyhyen ajan kysymys?
– Suhteessa geologisiin aikajaksoihin 
– Historiakaan ei ole voinut kattaa miljoonia vuosia ⇒ katastrofismi 

paleontologiassa?


