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voluționiștii susțin că, folosind genetica, este posibil să 
reconstruim istoricul evoluției unui organism. În cazul 
speciației în cadrul unui soi, este firește adevărat că astfel de 
secvențe perfecte de modificare genetică pot fi observate astfel 

că traseul speciației poate fi cartografiat, cum este cazul, de exemplu, 
cu musculițele de oțet (Drosophila) aflate pe Insulele Hawaii. Totuși, 
atunci când sunt emise astfel de pretenții cu privire la evoluția unui 
soi de animal într-altul, cazul este mult mai puțin convingător. 
 

 

Fig. 42. Istoricul presupus al evoluției conform Academiei Naționale de 

Științe 
 

E 
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 Diferență de Presupusa 
 secvență divergență 
 (%) (milioane de ani în urmă) 
Vertebrate/insecte 24-34 600 
Pești/reptile 16-30 400 
Mamifere/reptile 8-21 300 
Păsări/reptile 7-20 230 

 

Tabelul 1. Diferențele de secvență ale citocromului C între diferite soiuri 

de animale și momentul la care se presupune că s-au desprins dintr-un 

strămoș comun 
Din Science and Creationism: A View from the National Academy o f  Sciences, pag. 19. 
 
 

Evoluționiștii pretind că, prin compararea genelor a două organisme 
vii care se înțelege că au descins dintr-un strămoș comun cu milioane 
de ani în urmă, este posibil să măsurăm gradul de evoluție care a avut 
loc. Acest lucru poate fi făcut, susțin ei, comparând secvențele de 
aminoacizi ale proteinelor, pentru că acestea reflectă diferențele în 
genele care specifică structurile acestora.  În publicația lor, Știință și 
Creaționism, Academia Națională de Științe compară un număr de 
proteine găsite la diferite organisme. De exemplu, ei compară secvența 
de aminoacizi ai proteinei citocromului C găsit la insecte, pești, reptile, 
păsări și mamifere (vezi Fig. 42 și Tabelul 1).1 Din moment ce 
vertebratele și insectele se presupune că s-au desprins dintr-un 
strămoș comun acum 600 de milioane de ani, iar reptilele și peștii s-au 
desprins acum 400 de milioane de ani, ei susțin că ne-am aștepta să 
vedem o diferență mai mare a secvențelor de citocrom C atunci când 
vertebratele sunt comparate cu insectele decât atunci când reptilele 
sunt comparate cu peștii. În mod similar, deoarece mamiferele și 
reptilele se presupune că s-au desprins cu 300 de milioane de ani în 
urmă, ne-am aștepta să vedem mai puține diferențe în secvențele 
citocromului C decât atunci când reptilele sunt comparate cu peștii.  
Deoarece acest lucru este întâlnit, se susține că teoria este corectă și a 
dat naștere la conceptul de ceas molecular. Astfel, estimând rata de 
mutație pentru o proteină anume, data aproximativă la care două 
organisme au început să diveargă din același strămoș poate fi, se 
presupune, calculată comparând secvențele lor pentru această 
proteină. 
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Un raționament similar a fost prezentat cu privire la hemoglobină. 
O analiză mult mai critică a acestei dovezi ne descoperă o altă 

realitate. Ipoteza ceasului molecular presupune o rată constantă a 
mutației per unitate de timp, însă observațiile arată că ratele mutației 
sunt mult mai grăitoare măsurate per generație. Atunci când cineva ia 
în calcul timpii diferiți ai generațiilor de organisme, teoria este mult 
mai puțin convingătoare. De exemplu, proteinele rozătoarelor mici, 
precum șoarecii, nu sunt mult mai divergente decât cele ale primatelor, 
elefanților sau balenelor, care sunt specii ce au timpi mult mai mari 
între generații.2 Timpii dintre generații ai insectelor pot varia până la o 
mie de ori, însă proteinele diferitelor ordine de insecte sunt la fel de 
divergente față de cele ale vertebratelor.3 Timpul dintre generații al 
musculițelor de oțet, de exemplu, este în jur de două săptămâni, în 
timp ce pentru cicade este de șaptesprezece ani. 

Mai mult, viteza ceasului molecular pare să difere enorm atunci când 
este studiată la diferite organisme și cu privire la diferite proteine.4 
Arborii evoluției bazați pe conceptul ceasului molecular diferă în mod 
semnificativ de cei produși de paleontologi pe baza dovezilor 
fosilifere.5 Conform lui Siegfried Scherer, profesor de biologie 
moleculară la Universitatea Tehnică din München, 'un ceas molecular 
fiabil cu privire la secvențele de proteine pare să nu existe… S-a 
concluzionat că ipoteza unui ceas molecular proteic ar trebui 
respinsă.'6 Aceste probleme au fost confirmate mult mai recent de 
Mark Farmer, profesor de biologie celulară la Universitatea din 
Georgia: 'Noi, ca oameni de știință, admitem cu grabă că aproximațiile 
noastre de început cu privire la folosirea diferitelor gene ca un ceas 
molecular stabil sunt probabil greșite. Destul de simplu, ceasul 
molecular, atunci când este invocat în sprijinul unor astfel de 
comparații, este deseori un model defectuos care nu funcționează tot 
timpul.'7 

Cu privire la așteptările evoluționiștilor în speranța de a găsi în 
genetică dovada ascunsă a evoluției și 'verigile lipsă', biologul 
molecular Dr. Michael Denton comentează: 
 
Perspectiva găsirii secvențelor în natură prin această tehnică a fost de un interes 
potențial mare. Acolo unde fosilele au eșuat iar analizele morfologice erau doar 
ambigue, poate că acest nou domeniu al biochimiei comparate ar putea în cele din 
urmă să furnizeze dovezi obiective ale secvenței și verigilor de legătură care au fost 
de atâta timp căutate de către biologii evoluționiști. 
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Fig. 43a. Echidistanța citocromului C 

de la crap  
Din M. O. Dayhoff, Atlasul secvențelor și 
structurilor proteice. 

Fig. 43b. Echidistanța hemoglobinei 

de la mreana cu nouă ochi  
Din M. O. Dayhoff, Atlasul secvențelor și 
structurilor proteice. 

 

 
Totuși, odată ce tot mai multe secvențe proteice au început să fie acumulate în 
timpul anilor 1960, a devenit tot mai clar că moleculele nu vor furniza nici o dovadă a 
aranjamentelor secvențiale din natură… toată dovada directă în sprijinul evoluției 
este în mod emfatic absentă.8 

 

Denton își construiește cazuistica pe informațiile întabelate în Atlasul 
secvențelor și structurilor proteice al lui Dayhoff.9 De exemplu, el 
compară secvența citocromului C al unui pește cu cel al unui amfibian, 
cu al unei reptile, cu al unei păsări și cu al unui mamifer. Diferențele 
variază în procent de doar 1, așa cum este prezentat și în Fig. 43a, 
indicând că nici unul nu este intermediar sau tranzițional între nici 
unul dintre ceilalți. Adică, în timp ce secvențele diferă în mod 
semnificativ între diferitele tipuri (pești, amfibieni, reptile, păsări și 
mamifere), așa cum arată și publicația Academiei Naționale de Științe, 
atunci când fiecare tip este comparat cu peștii, se poate observa că 
variația este neglijabilă. În mod similar, el compară secvențele 
hemoglobinice ale peștelui fără fălci 'primitiv' (mreana cu nouă ochi) 
cu cele ale unui pește 'mult mai evoluat' (crapul), amfibienii 
(broaștele), păsările (puii de găini), marsupialele (cangurul) și 
placentarele (omul), așa cum este prezentat în Fig. 43b. 
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Fig. 43c. Echidistanța citocromului C 

de la fluturele de mătase  
Din M. O. Dayhoff, Atlasul secvențelor și 
structurilor proteice. 

Fig. 43d. Echidistanța citocromului 

C de la bacterii  
Din M. O. Dayhoff, Atlasul secvențelor și 
structurilor proteice. 

 

 
Aceste diferențe diferă cu un maxim de 8 procente, având poziționat 
omul cel mai aproape de peștele 'primitiv'! Denton concluzionează că 
'nu există urme la nivel molecular ale seriei evoluționiste tradiționale: 
pești -> amfibieni -> reptile -> mamifere'.10 

Astfel, se poate imparțial susține că studiile, atât ale citocromului C, 
cât și ale hemoglobinei, nu sprijină nici ideea ceasului molecular nici 
convingerea că unele organisme sunt tranziționale sau mult mai 
evoluate decât altele. De fapt, problema pentru evoluționiști poate fi 
văzută ca fiind mult mai dificilă atunci când secvențele proteice ale 
organismelor cu diferențe chiar mai mari în anatomie sunt luate în 
calcul, așa cum explică Dr. Carl Wieland de la Creation Ministries 
International: 
 
... atunci când compari secvența de aminoacizi din proteina citocromului C a 
fluturelui de mătase cu cea a aceleași proteine de la organisme diferite unul de 
celălalt precum cal, porumbel, broască țestoasă, mreana cu nouă ochi, crap, toate 
luate din cartea lui Dayhoff, Atlasul secvențelor și structurilor proteice, ele au toate 
același procentaj de diferență față de fluturele de mătase – între 25 și 30% [Fig. 43c]. 
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Acest tipar pare să prevaleze peste tot. Distanța dintre citocromul bacterian și cel de 
la cal, porumbel, peștele tuna, fluturele de mătase, drojdie, grâu, este din nou aceeași, 
64-69% [Fig. 43d]. În schimb, citocromul C de la cal, are aproximativ aceeași distanță 
față de toate celelalte. Fiecare organism pare să fie echidistant față de toate celelalte 
organisme pe baza aceasta. Bineînțeles, noi comparăm bacteria de astăzi cu calul de 
astăzi iar timpul de la presupusul strămoș comun ar fi fost același. Astfel că 
evoluționiștii au încercat să explice acest tipar neașteptat pentru a nu mai fi o 
problemă spunând că ceasul molecular ticăie cu aceeași viteză pentru toate 
organismele. Însă toate au timpi dintre generații ce diferă foarte mult. Într-o mie de 
ani, bacteriile trec prin mult mai multe generații decât caii, să spunem, și nu există 
numai nenumărate oportunități de erori la copiere, ci bacteriile se știe că au mult mai 
multe mutații per generație. Acest lucru pare să sugereze faptul că majoritatea 
diferențelor de secvență nu au apărut prin mutație și că întregul tipar se potrivește 
separării grupelor majore de animale la fel ca în creația din Geneza.11 

 
 
Comentariul final al Dr. Wieland este extrem de semnificativ. În 

întreaga natură, proteinele manifestă un grad foarte ridicat de 
ordonare a tiparului diversității, cu fiecare clasă de organisme izolată, 
distinctă și nelegată prin intermediari. Acest lucru nu reflectă 
prezicerile teoriei evoluției ci modelul biblic – că Dumnezeu a creat 
diferitele organisme conform soiurilor lor, care au fost întotdeauna 
grupuri separate și nerelaționate.12 
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