Organisch residu is 247 miljoen jaar oud?
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Zij die moeite hebben met het accepteren van rapporten over collageen (een type van proteïne) dat
bewaard bleef in verondersteld 80 miljoen jaar oude dinosaurusbeenderen [1] zullen hun voorhoofd
fronsen bij het lezen van een nieuw rapport. Fossielen uit Polen die naar veronderstelling 247 miljoen jaar oud zijn, vertonen tekenen van excellente bewaring, en ze bevatten zelfs bloedvaten.
Een team van Poolse wetenschappers, publicerend in het online journaal PLOS ONE1, verwijderde
de biomineralen van de beenderen vooraleer verscheidene spectroscopische technieken uit te voeren
om de organische overblijfselen te analyseren. Zij vonden dezelfde aminozuren die moderne reptielen gebruiken om proteïnen op te bouwen, zoals collageen. De auteurs van de studie concludeerden:
“Wij interpreteren de data, hier gepresenteerd, als bewijs voor de aanwezigheid van organische residu’s in deze specimen die afkomstig kunnen zijn van collageen of haar degradatieproducten”.[2]
Maar proteïnen hebben houdbaarheidsperiodes die korter zijn dan een miljoen jaar. Dit maakt hun
ontdekking in fossielen van veronderstelde grote antiquiteit virtueel onverklaarbaar”.[3]
Seculiere onderzoekers zoeken naar enige reddende mechanismen die proteïnen miljoenen jaren
lang zouden kunnen bewaren – veel langer dan bederf-experimenten als mogelijk aangeven. Eén
voorstel omvat ijzeratomen die collageenmolecules helpen te binden met nabij zijnde proteïnen in
een proces dat cross-linking wordt genoemd.[4] Dit zou collageen helpen om langer houdbaar te
zijn, zowat op dezelfde manier als bij een grotere steen het langer zal duren om tot slib te vervallen
dan een kleine steen, nadat ze beide in een stroom tuimelen.
Ter ondersteuning van dit idee vond het Poolse team een extreem dunne coating van ijzer-bevattende mineralen op het oppervlak van de nog steeds intacte bloedvaten. De auteurs schreven: “Men kan
aannemen, dat de persistentie van endogene oorsprong in Vroeg-Trias beenderen, het resultaat was
van vroege post-mortem mineralisatieprocessen op de wanden van bloedvaten”.
Uiteraard kan men dit alles aannemen, maar is het redelijk?
Misschien kwam er een dunne “mineralisatie”-laag op de bloedvaten vlak nadat de reptielen met
sediment bedekt werden. Dit kan helpen verklaren hoe de bloedvaten duizenden jaren bewaard bleven sinds de Zondvloed die dieren onder het sediment bedolf. Maar bewijs tegen de hypothese van
het Poolse team volgde eigenlijk uit hun eigen rapport.
Door gebruik te maken van hoge resolutie “Time-of-Flight Secondary Ion Mass Spectrometry”,
vonden zij aanwijzingen van de aminozuren glycine, alanine, proline, leucine, lysine, (gevonden in
collageen), en hydroxylysine in de bloedvaten van het fossiel. Andere methodes detecteerden histidine, asparigine en cysteïne of cystine.[5]
Deze kleine chemicaliën hebben nog steeds genoeg potentieel om te reageren. Waarom hebben deze
niet elke fundamentele degeneratieve chemische reactie ondergaan die mogelijk is na 200 miljoen
jaren? In het laboratorium beginnen ze te reageren met chemicaliën zoals zuurstof of hydroxils binnen louter weken.
Het cross-linking antwoord van de onderzoekers roept daarom een nieuw dilemma in dat miljoenen
jaren doorkruist. Per definitie vereist cross-linking aminozuren om chemisch te reageren met elkaar.
Maar de aminozuren die de Poolse wetenschappers detecteerden hadden nog niet gereageerd. En
meer tijd biedt ook meer gelegenheid, voor deze en andere chemische reacties, om te gebeuren.
De ontdekking van een ijzer-bevattende minerale coating vertegenwoordigt goede observationele
wetenschap. Het verhaal van proteïne cross-linking vertegenwoordigt echter een fantasierijke poging om het probleem op te lossen van hoe voor elkaar te krijgen dat bloedvaten miljoenen jaren
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meegaan. Maar zowel de Bijbel als de niet-gereageerde aminozuren, onthullen dat die miljoenen
jaren nooit plaatsvonden.
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