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Izvor življenja na Zemlji
Kljub naporom raziskovalcev, teoretikov, analitikov in eksperimentatorjev ostaja vprašanje, kako 
je nastalo življenje, še vedno odprto.

Danes v strokovni javnosti obstaja konsenz o neka-
terih pomembnih datumih v zgodovini Zemlje. Neka-
teri različni astronomski dokazi kažejo na to, da je 
vesolje nastalo z »velikim pokom«, dogodkom pred 15 
milijardami let, ki je nastal zaradi velike temperature 
in gostote. Tako je pred 4,5 milijarde let, ko so se ko-
pičili in sprijemali prašni in mali delci, nastalo Sonce 
in nato tudi Zemlja, na kateri prvo milijardo let ni 
bilo nobenega življenja. 

Pred približno 3,5 milijarde let se je pojavilo življe-
nje: najstarejši fosilizirani mikroorganizem so našli v 
zahodni Avstraliji v skalnih formacijah, ki so jim lahko 
določili starost. Tako se je rodilo na Zemlji življenje, ki 
ima lastnosti, da se lahko razmnožuje in prenaša ge-
netske informacije iz generacije v generacijo. Razme-
roma počasi so od prvih primitivnih enoceličnih orga-
nizmov nastajale po evolucijskih spremembah, o  

katerih imamo danes osnovno znanje, večcelične ra-
stline in živali, ki jih poznamo danes (Slika 1). Moder-
ni človek (Homo sapiens) je star 195.000 let.

spontana generacija in panspremija

Do sredine petdesetih let prejšnjega stoletja je bila 
nabrana večina informacij, ki so bolj ali manj relevan-
tne za problem nastanka življenja. Kot primer so bile v 
tem času dostopne že dobro argumentirane ocene na-
stanka, starosti in sestave vesolja, Sončevega sistema in 
Zemlje. Opažen je bil tudi obstoj cele vrste enostavnih 
organskih enot (vendar ni imela nobena značilnosti ži-
vega organizma) v prahu in plinu, v prostoru izven ze-
meljske atmosfere in tudi pri meteoritih iz drugih de-
lov Sončevega sistema, ki so padli na Zemljo. 

Leta 1952 je Urey Harold Clayton (1893–1981) 
predpostavil, da je pomemben izvor energije za zgo-
dnje geokemijske in prebiotične kemijske reakcije ver-
jetno predstavljalo Sončevo ultravijolično žarčenje, 
verjetno skupaj z atmosfersko električno razelektritvi-
jo in trki meteoritov. Poleg tega je tudi predpostavil, 
da je bila zgodnja (»primordialna«) zemeljska atmosfe-
ra sestavljena v glavnem iz enot CH4, NH3, H2 in 
H2O. Naslednje leto je njegov sodelavec Miller Stan-
ley Lloyd (1930–2007) eksperimentiral s prepušča-
njem električnih isker skozi zmes teh enot in dokazal, 
da je v enem tednu prišlo do tvorbe neverjetno velike-
ga števila organskih molekul, ki so vsebovale tudi 25 
aminokislin. Aminokisline zelo lahko reagirajo in tvo-
rijo proteine, katerih prisotnost je nujna za žive siste-
me (Slika 2).

Slika 1: Časovni pregled razvoja življenja. Primerjava trajanja 
razvoja  življenja na Zemlji z dogajanjem v enem dnevu 
(ilustracija Andrej Kos).
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nekaj kakor življenje

Strukturo dvojne vijačnice nukleinske kisline DNK, 
ki je ključni material sestave genov, sta odkrila leta 
1953 znanstvenika Crick (Crick Francis Harry Comp-
ton, 1916–2004) in Watson (James Watson Dewey, 
1928). To je bilo odkritje, ki je privedlo do nastanka 
nove znanosti – molekularne biologije in pojava novih 
težav za teoretike, ki razlagajo nastanek življenja. Leta 
1958 je Crick je odkril »ključno dogmo« te nove zna-
nosti, namreč da je odvijanje kemijske sinteze pri živih 
sistemih enosmerno in nepovratno, v smislu »da DNK 
tvori RNK, RNK pa tvori proteine«. Pokazalo se je, da 
so izjeme tega pravila zelo redke, vendar jih tudi pozna-
mo: retrovirusi vsebujejo RNK kot genetsko molekulo, 
preko katere nastane še kompleksnejša DNK, kar je 
ravno obratno od navedenega splošnega pravila. 

Tako je ideja, da bi razredčena »primordialna juha« 
aminokislin, iz katerih nastanejo proteini in nato naj-
preprostejše žive celice, bila lahko primeren model za 
razlago nastanka življenja, postala nezadovoljiva. Tež-
ko je razumeti, kako da redka juha ne ostane samo 
gojišče za neplodne kemijske reakcije, ampak da se 
aminokisline in proteini v njej organizirajo na tak na-
čin, da lahko to opišemo kot »življenje«.

Navkljub velikim naporom mnogih raziskovalcev (te-
oretikov, analitikov in eksperimentatorjev) ostaja vpra-
šanje, kako je nastalo življenje, še vedno odprto. Obsta-

Slika 2: Miller-Ureyev poskus (ilustracija Andrej Kos). 
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nAJsTArEJŠi Živi OrGAniZEM

V kristalu soli, ki je star 250 milijonov let in so 
ga odkrili pred desetimi leti, so našli žive bakterij-
ske spore. Prej so imeli za najstarejše žive organiz-
me bakterije, ki so jih našli v telesu čebele, ki so jo 
našli v jantarju, starem 25–40 milijonov let.
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ja široko prepričanje, da je preprostejša vrsta nukleinske 
kisline, RNK, verjetno nastala v zgodnji fazi prvih, brez 
dvoma, zelo preprostih živih celic. Pravzaprav si ni tež-
ko zamisliti, kako so se iz RNK razvili proteini in nato 
tudi preproste celice. In potem je odprta pot za evolu-
cijski razvoj bolj kompliciranih organizmov. Toda kako 
je prišlo do nastanka RNK, ki je razmeroma komple-
ksen polimer? Verjetna pot razvoja od razmeroma eno-
stavnih organskih molekul do kompleksne RNK še ve-
dno čaka na razlago. 

Tako skrivnost ostaja nerazjasnjena. Lahko rečemo, 
da je večno nerešljiva. Podobno še lahko rečemo, da na 
vprašanje, ali obstaja življenje samo na Zemlji in ali je 
nastalo tu ali je prišlo iz vesolja, nimamo odgovora [1].


