


Levende organismen worden gekenmerkt door cellulaire 
organisatie. De basale kenmerken van al het leven zijn de 
mogelijkheid om kopieën te maken van het eigen dna en 
zich zo voort te planten, en daarnaast om de informatie uit 
het dna te vertalen via rna naar eiwitten en enzymen. Met 
deze definitie worden virussen uitgesloten: die zijn niet in 
staat zelf hun dna of rna te kopiëren, maar hebben daar 
hun gastheercellen voor nodig. Ook is het vrijwel zeker 
dat virussen niet monofyletisch zijn: ze zijn vermoedelijk 
verschillende keren ontstaan uit ‘ontsnapte’ stukken dna 
of rna van levende organismen. Over het ontstaan van het 
leven heerst nog veel onzekerheid. Een bruikbare theorie 
is dat er een evolutie was vanuit een rna-organisme, via 
rna plus eiwitten, naar dna en rna plus eiwitten. De 
‘Laatste Gemeenschappelijke Voorouder’ (lgv in stam-
boom) van de groepen bacteriën was vrijwel zeker al een 
prokaryotisch cellulair organisme met dna, rna en eiwit-
ten (bEcErra Et aL. 2007).
De drie hoofdgroepen van het leven, ook wel domeinen ge-
noemd, zijn de echte bacteriën (Eubacteria), archaebacteriën 

(archaea) en eukaryoten (Euka-
rya). De onderlinge relaties zijn 
moeilijk te bepalen, maar vaak 
wordt aangenomen dat de archae-
bacteriën zustergroep van de eu-
karyoten zijn. Volgens recent on-
derzoek aan grote aantallen genen 
zit het nog wat ingewikkelder en bestaat het genoom van 
eukaryoten uit ten minste twee sets conservatieve eiwitcode-
rende genen, namelijk een set die meer verwant is aan genen 
van archaebacteriën (genen die informatieprocessen regelen) 
en een set die meer verwant is aan genen van echte bacteriën 
(genen die operationele processen regelen). De laatste zijn 
mogelijk afkomstig van endosymbiose (yutin Et aL. 2008). Daar-
naast hebben eukaryoten mitochondriën (celorganellen die 
de respiratie verzorgen en atp als energiedrager leveren) met 
een eigen set dna. Het dna hiervan is verwant aan dat van de 
α-proteobacteria en daarom vrijwel zeker afkomstig uit een 
endosymbiotische relatie tussen de voorouder zonder mito-
chondriën en een α-proteobacterium. 
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