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Molekyyl ievoluutio - osa evoluutiotutkimusta
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Molekyyl ibiologi sen tutkimuksen räjähdysmäinen kehitys 1 960-lu-
vulla toi molekyyl ibiologian keskeiset tutkimusmenetelmät myös
evoluutiotutkimukseen. Molekyyl ievoluti ivinen tutkimus tul i pe-
rinteisten tutkimusmenetelmien, kuten fossiilitutkimus ja ver-
tai leva anatomia, rinnal le. Molekyyl ievoluutiota tutkitaan kol-
mella tasolla: RNA-tasolla, DNA-tasolla ja proteiinitasolla. Mo-
lekyylievoluti ivinen tubkimus antaa arvokasta tietoa lajiutumis-
ajankohtien selvittelyssä etenkin si I loin, kun fossi i I i löydöt
ovat puutteellisia.

Tämän työn tarkoituksena on luoda yleiskatsaus molekyylievoluu-
tion eri tasoihin ja molekyylejä muuttavi in mekanismeihin. Lisäk-
si työssä tarkastel I aan es imerki nomai sesti muutamaa molekyyl ievo-
lutiivisten tutkimusmenetelmien avulla saatua sukupuuta.

Evoluti ivisen muutoksen nopeutta pyritään mittaamaan molekyyl i-
kel lon avul la. Molekyyl ikel lohypoteesissa oletetaan mutaatioiden
kertyvän genomeihin vakionopeudel la absoluuttisessa ajassa. Hypo-
teesia on testattu sekä DNA- että aminohappotasolla. Kaikki tut-
kimukset eivät kuitenkaan tue globaalin molekyylikellon olemassa-
oloa, vaan sitovat nukleotidisubstituutionopeuden laj i I le ominai-
seen sukupolven väl iin.

Translaatiomekani smin samankaltai suus kaiki l.la lajei I la, ei.lka-
ryootti- ja prokaiyoottisolun yhteinen kantamuoto, progenootti,
eksoni-introni -rakenteen löytyminen syanobakteerien DNA:sta ovat
vankkoja todisteita eliöiden yhteisestä alkuperästä. Myös hemoglo-
biinien ja myoglobiinin rakenteiden yhtäläisyys selkärankaisi lla
tukee molekyyl ien kehittymistä yhdestä kantageenistä lukuisten
kahdentumisten kautta, ja siten selkärankaisten monofyleettisyyttä.

Monista molekyylievoluution tapahtumista tutkijat ovat eri mieltä,ja monia asioita lienee mahclotonta yksiselitteisesti todistaa.
Käytettäessä molekyyl ievoluti ivisia menetelmiä lajien ja kehitys-
linjojen välisten sukulaisuussuhteiden selvittelyssä osa tulok-
sista poikkeaa perinteisin menetelmin saaduista tuloksista.


