
Bakterilerle Savafl

Bakterilere
karfl› kesin
çözüm
sa¤layan
temizlik malzemelerinin reklamlar›n› s›k s›k görüyoruz. Ancak, yayg›n
görüflün tersine, çevremizdeki mikoorganizmalar›n büyük bir
ço¤unlu¤unun orada bulunmalar›n›n bir nedeni var. Bedenimizde
yaflam›n› sürdüren birçok bakteri bulunur. Tenimizde,
ba¤›rsaklar›m›zda ve a¤›z bofllu¤umuzda bulunan "iyi" bakteriler,
bedenimizin do¤al iflleyifline katk›da bulunurlar. Ancak, kan, idrar
ve omurilik s›v›s›nda bakteri bulunmaz. E¤er bakteriler buralara
girerse, bedenimizin ba¤›fl›kl›k sistemi bu bakterilerle savaflarak
onlar› yok etmeye çal›fl›r. Kimi zaman da, ba¤›fl›kl›k sistemimize
yard›mc› olmak için antibiyotik özellikte ilaçlar kullanmam›z
gerekebilir. Antibiyotikler, bize zararl› olan bakterileri yok etmeye

yarar. Hastal›k yap›c› bakterilerden kurtulmak için bedenimizin
temizli¤ine dikkat etmemiz gerekir. Örne¤in, ellerimizi s›k s›k sabunla y›kamak, "kötü" bakterilerin buraya
yerleflmesini ve bedenimizi baflka yerlerine geçmesini engellemek için iyi bir önlemdir. Normal bir
sabun kullanmak bunun için yeterlidir. Araflt›rmac›lar, bakterileri öldüren sabunlar›n, yaln›zca zararl›
bakterileri de¤il, bedenimizde yaflayan yararl› bakterileri de öldürdü¤ünü söylüyorlar. 
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Yaflam›n
Bafllang›c›
Dünya’da yaflam›n nas›l
bafllam›fl oldu¤unu
araflt›ran bilim adamlar›,
özellikle yaflam›n yap›tafllar›
olan proteinler ve kal›t›msal

bilgilerin kuflaktan kufla¤a
aktar›lmas›na yarayan DNA molekülleri
üzerinde duruyorlar. Ancak, yaflam›n nas›l
bafllam›fl oldu¤unu anlamak için araflt›r›lmas›
gereken baflka bir konu da, proteinleri ve
DNA’y› d›fl etkilerden koruyan hücre zar›n›n
nas›l oluflmufl oldu¤unun anlafl›lmas›.

NASA’n›n Ames Araflt›rma Merkezi’nden bilim
adamlar›, yaflam›n bafllad›¤› koruyucu zar›
oluflturan malzemelerin Dünya’ya
galaksimizdeki gaz bulutlar›ndan gelmifl
olabilece¤ini düflünüyorlar.

Bu düflünceyi s›namak için, bu gaz
bulutlar›ndaki metil alkol, amonyak,
karbonmonoksit ve öteki moleküllerden,
donmufl kar›fl›mlar haz›rlam›fllar. Uzaydaki
koflullar› sa¤lamak için kar›fl›mlar› çok düflük
›s›da ve düflük bas›nçta b›rakm›fllar; uzaydaki
yüksek radyasyonu taklit etmek için de mor
ötesi ›fl›n›mda bekletmifller. Daha sonra kar›fl›m›
oda s›cakl›¤›na ç›karm›fllar; Dünya’n›n
yaflam›n bafllad›¤› zamanlardaki ortam›n› taklit
etmek için kar›fl›ma su eklemifller. Bunun
üzerine, kar›fl›mdaki moleküllerin, t›pk›
önceden düflündükleri gibi, hücre duvar›na
benzeyen yap›lar oluflturdu¤unu gözlemifller.
Resimde bu molekülleri görüyorsunuz.

Uzayl›larla ‹letiflim

Bilim adamlar›, Dünya d›fl›ndaki gezegenlerde
yaflayan ak›ll› canl›lar varsa, bunlar›n radyo
dalgalar› arac›l›¤›yla bizlerle iliflki kurmaya
çal›flabileceklerini düflünüyorlar. Çünkü, radyo
dalgalar› yo¤un gaz ve toz bulutlar›n›n içinden
de rahatl›kla geçebilir ve optik dalga boyunda
›fl›¤›n getiremedigi bilgileri bize getirebilir. Bu
nedenle, Dünya d›fl›ndaki gezegenlerde
yaflam olup olmad›¤› üzerinde çal›flan kimi
araflt›rmac›lar, uzaydaki radyo dalgalar›n›
inceliyorlar. Ama, ya baflka gezegenlerde
yaflayan ak›ll› canl›lar bizimle iletiflim kurmak
için radyo dalgalar›n› de¤il de lazer ›fl›nlar›n›
seçerlerse? ABD’deki Harvard Üniversitesi’nden
bilim adamlar›, baflka gezegenlerden gelecek
lazer ›fl›nlar›n›n araflt›r›lmas›nda kullanmak üzere
yeni bir teleskop yap›yorlar. E¤er baflka
gezegenlerde yaflayan ak›ll› canl›lar varsa ve
bu canl›lar lazer ›fl›nlar› göndererek bizlerle
iletiflim kurmaya çal›fl›yorlarsa, gelecek y›l›n
bafl›ndan itibaren bunu bilme flans›m›z olacak.
Harvard Üniversite’sindeki çal›flmalar› yöneten
Paul Horowitz, radyo dalgalar›nda ne kadar
çok bilgi varsa, bunlar›n s›radan gürültü
zannedilme olas›l›¤›n›n da o kadar artt›¤›n›
belirtiyor. Bu nedenle de, baflka
gezegenlerden bize mesaj göndermek
isteyecek canl›lar›n, önce parlak bir ›fl›kla bizim
dikkatimizi çekmeye çal›fl›p sonra radyo
mesajlar› gönderebilece¤ini düflünüyor.




