
Nødvendige betingelser for livet1
 

Hvert organ og hver type liv har sine egne spesifikke proteiner. I menneskekroppen er det 

ca. 50.000 av dem. Disse tjener som bygge-materialer, energi-bærere, reserver, hormoner, 

blodpigment og antistoffer. Strukturen deres og kodingen av 'kjemiske fabrikker' i cellen, 

må være slik at proteinsyntesen kan forløpe optimalt. La oss ta en liten kikk på de 

strukturelle formlene for de 7 første av de 20 ulike aminosyrene i menneskekroppen, som 

tjener som kjemiske byggesteiner for proteiner:  

Aminosyre  Genetisk kode Forkortelse 

Alanine GCA GCC GCG GCU Ala 

Arginine AGA AGG CGA CGC CGG CGU Arg 

Asparagine AAC AAU Asn 

Aspartic acid GAC GAU Asp 

Cysteine  UGC UGU Cys 

Glutamine CAA CAG Gln 

Glycine GGA GGC GGG GGU Gly.. 

Genetisk kode dannes i form av tripletter (kodoner), og kompleksiteten på aminosyrene 

kan variere. Hvert protein bygges typisk opp av noen hundre aminosyrer.  Når et spesifikt 

protein skal dannes i cellen, så må 

den kjemiske formelen 

kommuniseres til cellen i lag med 

kjemiske prosedyrer for dets 

dannelse. Den eksakte sekvensen av 

de individuelle byggesteinene er 

ekstremt viktige for levende 

organismer, så instruksene må være 

på skrevet form. Det krever et 

kodesystem, så vel som nødvendig 

utstyr til å dekode informasjonen, og 

utføre instruksene for tilvirkningen.  

Det avgjørende spørsmål når det 

gjelder livets opprinnelse, gjelder informasjonens 

dannelse. Hvorfor, hvordan og når dukker livets 

algoritmer opp? Her snakker vi både om algoritmenes formuleringsnivå (genetikken) og 

algoritmenes handlingsnivå (biokjemien). Oppfatningen om at livet og dets opphav kun er 

materielle fenomen, dominerer innenfor bio-vitenskapen. Den tyske mikrobiologen 

R.W.Kaplan2: ‘Livet er effektuert av de ulike delene til et system som samvirker på en 

bestemt måte. Livet kan bli fullstendig beskrevet  i egenskapstermer til disse delene og 
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deres uavvendelige samvirke’. Men på dette punkt er det skjedd en forandring hos 

vitenskapsmenn generelt: 

Som en oppsummering av den 7. 'International Conference on the Origin of Life' fra Mainz 

i Tyskland, skriver Klaus Dose3: "Et videre puslespill gjenstår, nemlig spørsmålet om 

opprinnelsen til biologisk informasjon. Ikke engang de fysiske byggesteinene som kreves 

for dette, kan konstruere seg selv. Den spontane dannelsen av enkle nukleotider eller 

poly-nukleotider skulle nå holdes for usannsynlig, i lys av de mange mislykkede 

eksperiment i denne sammenheng. 

Dose skriver videre: "Mainz-

rapporten kan ha en.. viktig ..historisk 

betydning. For første gang er det 

utvetydig blitt fastslått av et stort 

antall forskere at alle evolusjonære 

teser om at levende systemer utviklet 

seg fra poly-nukleotider som 

spontant oppsto, helt mangler noe 

empirisk grunnlag. Ved slike 

konferanser utveksler 

vitenskapsmenn fra hele verden siste 

vitenskapelige resultater. 

Professor Dr. Bruno Vollmert i 

Karlsruhe er ekspert på makro-molekylær kjemi. 

Han har vist at alle eksperimenter som støtter 

evolusjon, har mistet kjernen i saken4 : 

 -Alle hittil publiserte eksperimenter om polykondensasjon av nukleotider eller 

aminosyrer er irrelevante for problemet med evolusjon på det molekylære planet, fordi de 

ble basert på enkle molekyler og ikke på sammensetninger rike på organiske forbindelser. 

Men eksperimenter på slike er like nytteløse som forsøk på å konstruere 

evighetsmaskinen. 

En fransk nobelprisvinner, A. Lwoff5 pekte på at enhver organisme bare kan fungere i 

termer av det komplekse nettet med tilgjengelig informasjon:  

‘I det hele består en organisme en inter-avhengige strukturer og funksjoner. Den består av 

celler og cellene består av molekyler, som må samarbeide greit. Hvert molekyl må vite hva 

de andre gjør. Det må være i stand til å motta beskjeder og handle på dem’. Når vi 

betrakter kilden til denne informasjonen, kan vi slå fast at det er ingen kjente naturlover, 

fysiske prosesser eller sekvens av begivenheter, som kan forårsake at informasjon oppstår 

av seg selv via materie. 
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