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Nükleer Güçle Yaflam

Yaflam, canl›lar›n neredeyse tümü için

oksijene ba¤l›. Dolay›s›yla, okyanus

diplerindeki s›cak gayzerler, ya da

kilometrelerce derinlikteki madenler

gibi, oksijenin bulunmad›¤› ya da çok

az oldu¤u ortamlarda da yaflay›p

ço¤alan canl›lar›n varl›¤› son y›llarda

ortaya ç›kar›labilmiflti. 

fiimdiyse, Princeton

Üniversitesi’nden (ABD)

araflt›rmac›lar, Güney

Afrika’da 3,5 kilometre

derinlikte bir alt›n madeninin

dibinde yaflayan mikroplar›n

yaflam s›rr›n› ortaya

ç›kard›lar: Nükleer enerji…

Araflt›rmac›lar Witwatersrand

madeninin dibindeki s›cak

duvarlarda hapsolmufl su

içinde yaflayan mikroplar

keflfettiler. Mikroplar, suyun

içindeki hidrojen gaz›yla

besleniyorlar ve bunu karbon

gazlar›yla birlefltirerek metan

üretiyorlar. 

Böyle bir ortamda kuramsal olarak

hidrojenin üç kayna¤› olabilir:  Öteki

mikroplar, çeflitli minerallerle

etkileflen su ve radyoaktif bozunma.

Jeomikrobiyolog T.C. Onsott

baflkanl›¤›ndaki araflt›rma ekibi,

ortamdaki hidrojen derifliminin,

mikroplardan kaynaklanamayacak

kadar yüksek oldu¤unu bulmufl.

Suyla etkileflerek hidrojen

üretebilecek mineraller de madende

bulunmad›¤›ndan, geride tek flüpheli

olarak radyoaktivite kal›yor. 

Yeryüzünün derinliklerindeki

uranyum atomlar› bozunduklar›nda,

alfa parçac›klar› denen iki

proton ve iki nötron

püskürtüyorlar ve bunlar da

çevredeki öteki moleküllere

çarp›yorlar. Bu parçac›klar

suya çarpt›klar›nda hidrojen,

hidrojen peroksit ve oksijen

ortaya ç›kar›yorlar. Ortamda

bulunan ve alfa

parçac›klar›ndan oluflan

helyumun miktar› da,

mikroplar›n yiyeceklerinin

kayna¤›n›n nükleer süreçler

oldu¤unu gösteriyor. 

Science, 28 fiuat 2003

Frans›z araflt›rmac›lar, ‹ngiltere’de

bir so¤utma kulesinden al›nan su

örneklerinde, amipler içinde yaflayan

yeni bir dev virüs keflfettiklerini

aç›klad›lar. Su örneklerinin, 1992

y›l›nda ‹ngiltere’de baflgösteren bir

zatürree salg›n›ndan sonra

al›nmas›na karfl›l›k, virüsün

insanlarda herhangi bir hastal›k

yapt›¤› belirlenebilmifl de¤il. Ölçüleri

küçük mikroplar›n ölçülerini

and›rd›¤› için “taklit eden” anlam›nda

Mimivirüs olarak adland›r›lan

organizma, ayr›ca genetik malzemesi

DNA’dan oluflan ender bir virüs

ailesindeki türlerle benzefliyor.

Araflt›rmac›lar Mimivirüsün

genomunun, halka biçimli, 800.000

baz çiftinden oluflan, çift

iplikli bir DNA dizilimi

oldu¤unu da

belirlemifller. Yetiflkinleri

400 nanometre (1

nanometre= metrenin

milyarda biri) çap›nda

olan Mimivirüs, ayr›ca

birçok virüs ailesine özgü, trafllanm›fl

elmasa benzer (icosahedral) bir k›l›fla

çevrili. Araflt›rmac›lar›n organizmay›

bir virüs olarak tan›mlamalar›n›n

nedenleri aras›nda, yaflam

döngüsünün viral özellikleri ve

bakterilere özgü birçok genin

yoklu¤u da say›l›yor. 

Science, 28 Mart 2003
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