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Valahol egy meleg kicsi tócsában… 
 „De ha (és micsoda nagy ha) el tudjuk 

képzelni, hogy valamilyen meleg kicsi 
tócsában, mindenféle ammónia- és 
foszfátsóval, fénnyel, hővel, 
elektromossággal fehérje vegyültek 
képződnek, amelyek további még 
összetettebb változásokra készek” – Charles 
Darwin 

Kun Ádám: A víz szerepe az élet keletkezésében. Tudomány Ünnepe, 2016.11.22. Miskolc 



Az élet keletkezése 

 Az egész folyamat vízhez kötött. 
 A sejtes élet biztosan vízben jött létre, s az élet igen 

sokáig ott is maradt mielőtt meghódította volna a 
szárazföldet. 

Kun Ádám: A víz szerepe az élet keletkezésében. Tudomány Ünnepe, 2016.11.22. Miskolc 



RNS világ 

 RNS információhordozó és enzim 
 Az első sejt ekkor jöhetett létre 
 A ma ismert fehérje-DNA világ későbbi 
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A víz mint élettér 
 Az élet nem desztillált vízben keletkezett. 
 A víz élettér és oldat. Fizikai és kémiai tulajdonságai 

meghatározzák, hogy milyen folyamatok 
játszódhatnak le benne. 

 Az élet bölcsője meleg volt vagy fagyos? 
 Tengervíz vagy édesvíz? 
 Tengerek mélyén keletkezett az élet vagy a part menti 

sávban? 
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Miller-Urey kísérlet 
 A legismertebb prebiotikus 

szintézis 
 Egyszerű aminosavak keletkeznek 
 Kétfázisú rendszer: Redukáló 

„atmoszféra” és vizes közeg 
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Egy háromfázisú szintézis 
 



A végtelen tenger vagy a partja? 
 A parton ideiglenesen 

betöményedhet az oldat 
 A hőingadozás nagyobb, ami 

segíthet bizonyos 
szintéziseket 

 Viszont izoláltabb lehet az 
ősóceánnál 



Fagyos Föld vagy mélytengeri füstölők? 
Hidegben Melegben 

 HCN polimerizációjával 
purinbázisok (guanin és 
adenin) 

 HCN és származékaiból 
pirimidinbázisok (citozin és 
uracil) 

 Formamidból nukleobázisok 
 Bázisok és cukrok 

kondenzációja 
 A nukleobázisok el is 

bomlanak 



Mélytengeri füstölők 
Redukált vegyületek 
Hőmérséklet-

gradiens 
Megfelelő ásványi 

felszínek elérhetőek 
 



Tengervíz vagy édesvíz? 
 A legegyszerűbb vezikulák nem alakulnak ki 

tengervízben, mert a zsírsavak és a divalens ionok 
egymással reagálnak. Kemény vízben a szappanok 
működnek túl jól. Az édesvízben ilyen problémák 
nincsenek. 

 Az RNS katalízishez viszont általában Mg2+ ionok vagy 
más divalens ionok szükségesek. 
 



A túl sok víz nem jó 
 A biológiailag fontos 

makromolekulák 
(polimerek) 
kondenzációval 
keletkeznek. 

 A vízkilépéssel járó 
reakciók vizes közegben 
nem vagy nehézkesen 
játszódnak le 



Ősleves vagy őspizza? 
 Az élet nem az ősóceánban keletkezett. 
 Az élet valamilyen ásványi felszínen kezdődhetett 
 Az ásványi felszínek 

 Katalizátorként működhetnek 
 Enantioszelektivitást tesznek lehetővé 
 Védhet az UV sugárzástól 
 „szegény ember kompartmentalizációja” 



Kompartmentek: a sejt 

Anyagcsere / 
Enzim 

Indormáció hordozó / 
templát 

Membrán 



Külvilág és a „belvilág” elválasztása 
 Koncentráció belül magasabb lehet 
 Értékes molekulák nem jutnak ki 
 Molekulaforgalomnak kell lennie (élelem felvétele) 
 Az enzimek „egy hajóban eveznek” – magasabb szintű 

szelekció 

evolúció 



Molekulák vízcseppekben 

 Kompartmentalizáció elősegíti a paraziták kivédését 

Matsumura, Kun et al. Transient compartmentalization of RNA replicators prevents 
extinction due to parasites. Science elfogadva 
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