
Organismen leven omdat…? …42?

De filosofen in de oudheid namen aan dat levende
materie een speciale “essentie“ bevat, die niet voorkomt
in alle andere zaken. Tot in de 18de eeuw was leven iets
dat 'organische stoffen' kon produceren. In 1786
ontdekte Galvani dat spieren van dode dieren
reageerden op elektrische pulsen. Verdere testen
konden echter niet bewijzen dat elektriciteit de vitale
essentie was. Het probleem werd o.a. geïllustreerd in de
roman .Frankenstein

De grens van organische stoffen werd doorbroken toen
Friedrich Wohler in 1828 publiceerde dat hij in staat was
ureum te synthetiseren zonder gebruik te maken van
“een nier, dier, of mens”, uit anorganische grondstoffen.
Er is dus geen vitale essentie vereist om organische
stoffen te produceren. De microscoop en Pasteur lieten
het idee “Generatio Spontanae” verdwijnen. Gregor
Mendel publiceerde zijn wetten in 1866, enkele jaren na
het ophefmakende boek van Darwin, en toonde dat
organismen konden veranderen en zich aanpassen, en
die aanpassingen kunnen doorgegeven worden aan
volgende generaties. Biologen begonnen de erfelijke
informatiedrager te zoeken, vonden draadvormige
structuren in elke cel die zich bij splitsing in de lengte
verdeelden: chromosomen. In 1953 werd de DNA-
structuur ontrafeld door Crick en Watson. De erfelijke
code wordt geschreven door vier aminozuren: adenine,
guanine, cytosine en thymine.

Is leven iets scheikundig? Is DNAleven?

Een analogie zou kunnen zijn: wat is het verschil tussen
geluid en muziek? Beiden zijn akoestische golven maar
er is een herkenbaar verschil tussen geluid van een
pneumatische hamer en de harmonisch geordende
klanken van een symfonie. Is een CD muziek? Op
dezelfde manier is DNAeen informatiedrager.

Een cel lijkt de kleinste bouwsteen van leven te zijn. Een
functionele definitie van leven lijkt de eigenschappen
van een cel op te sommen.

Een levend organisme:
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vertoont interne organisatie en kan die organisatie in
stand houden

zelforganisatie en homeostase;

kan energie gebruiken voor behoud, groei, herstel,
voortplanting

metabolisme;

kan zich voortplanten

reproductie;

kan reageren op en zich aanpassen aan uitwendige
gebeurtenissen

reactievermogen en evolutie.
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Eender wie kan het verschil herkennen tussen een
rotsblok en een dier. Toch bestaan beide uit dezelfde
atomen. Maar hoe kunnen we het verschil tussen beide
definiëren? Complexe filosofie of een wetenschap-
pelijke set van eenduidige regels?


