
Życie

Skąd i jak?



Co jest żywe, a co nie?

Żeby zakwalifikować coś do żywych, musi ono spełniać 
warunki:
• Musi w nim zachodzić metabolizm
• Mieć zdolność do rozmnażania się



hipoteza
Samoistnej 
Biogenezy

To jest termin oznaczający 
powstanie organizmów 
żywych z materii martwej i 
nieorganicznej                          
na skutek różnych 
naturalnych procesów 
chemicznych.



Jak zaszła biogeneza?

Klimat na ziemi był nieciekawy, gorące oceany z 
rozpuszczonymi związkami nieorganicznymi, atmosfera 
bogata w wodór, amoniak i metan oraz powszechnie 
występujące wyładowania elektryczne sprzyjały 
zachodzeniu tego procesu.



Co udowodnił 
eksperyment Millera?
• Odtworzono w nim podobne 

warunki jakie panowały na młodej 
ziemi. Do systemu dodano

• Wodę(H₂O)
• Metan(CH₄)
• Amoniak(NH₃)
• Wodór(H₂)
• Po około tygodniu w próbkach 

pobranych zauważono 
występowanie substancji 
organicznych np. mocznika czy 
aminokwasów.



Bulion 
Pierwotny

Po pewnym czasie te 
związki zaczęły się ze sobą 
łączyć i tworzyć coraz 
dłuższe łańcuchy i w ten 
sposób powstał tak zwany 

bulion pierwotny.



Z bulionu 
do 
organizmu

Po utworzeniu się bulionu związki 
chemiczne w nim zaczęły się ze sobą 
łączyć tworząc po kolei:

• Koacerwaty- skupiska związków 
chemicznych

• Praorganizmy- ostatni martwi 
przodkowie organizmów

• LUCA- o tym więcej na następnym 
slajdzie...



LUCA

LUCA z angielskiego Last Universal 
Common Ancestor, co znaczy Ostatni 
Uniwersalny Wspólny Przodek. 
Prawdopodobnie komórka 
prokariotyczna. Hipotetyczny 
organizm, był ostatnim przodkiem 
wszystkich następnych organizmów 
na Ziemi. Od bakterii aż do 
człowieka.



Dalsza ewolucja 
LUCI

LUCA wyewoluowała w trzy 
domeny:
• Bakterie – bakterie, sinice oraz 

prochlorofity
• Archeony – organizmy 

jednokomórkowe bez jądra 
komórkowego jednak bardzo 
odmienne w budowie od bakterii

• Eukarionty - rośliny, grzyby, 
zwierzęta i cała reszta.



Lito Panspermia

Teoria mówiąca, że wystarczy 
by życie powstało w jednym 
miejscu i naturalne procesy 
rozpowszechnią je po całym 
Wszechświecie: za pomocą 
asteroid, w których znajdują 
się przetrwalniki organizmów 
jednokomórkowych.



Alh84001

27 grudnia 1984 na 
Antarktydzie znaleziono 
meteor pochodzący z Marsa, 
na którym znaleziono 
struktury przypominające 
szczątki bakterii.



Bardzo 
dziękuję za 

uwagę!
JAKUB MATUSZAK


	Slajd 1
	Co jest żywe, a co nie?
	hipoteza Samoistnej Biogenezy
	Jak zaszła biogeneza?
	Co udowodnił eksperyment Millera?
	Bulion Pierwotny
	Z bulionu do organizmu
	LUCA
	Dalsza ewolucja LUCI
	Lito Panspermia
	Alh84001
	Bardzo dziękuję za uwagę!

