
6 Mart 2001B‹L‹M veTEKN‹K

B ‹ L ‹ M  V E  T E K N   L O J ‹  H A B E R L E R ‹

R a fl i t  G ü r d i l e k

Zorlu uzay koflullar›n›

laboratuvarlarda oluflturan NASA

araflt›rmac›lar›, tüm canl›larda

bulunan zarl› yap›lar›n özelliklerine

sahip basit hücreler yaratt›lar.

Araflt›rmac›lar, bu kimyasal

bileflimlerin yaflam›n ortaya

ç›kmas›nda rol oynam›fl olabilece¤ini

düflünüyorlar. 

NASA’n›n California’daki AMES

Araflt›rma Merkezi’ndeki bilim

adamlar›nca sa¤lanan bu baflar›n›n

önemi, Dünya’da yaflam›n,

y›ld›zlararas› uzayda oluflan ve

kuyrukluy›ld›zlar, meteorlar, hatta toz

zerrecikleri gibi araçlarla

gezegenimize tafl›nan benzer organik

bileflimlerce "tetiklendi¤i" yolundaki

görüfllere destek oluflturmas›. AMES

ekibinin baflkan› olan Dr. Louis

Allamandola, "araflt›rmac›lar, bir

hücre zar›, dolay›s›yla yaflam›n

bafllang›c› için gerekli moleküllerin

uzay›n her yerinde bulundu¤unu

düflünüyorlar ; bu keflif de uzay›n her

yerinde yaflam bulunabilece¤i

sonucuna götürüyor" diyor. 

AMES Astrofizik Laboratuvar›’ndaki

bilim adamlar›yla California

Üniversitesi (Santa Cruz)

araflt›rmac›lar›n›n

yapt›klar›, tan›d›k, s›radan

kimyasal maddeler

kullanarak ilk kez "proto

hücre" denen yap›lar›

oluflturmak. ‹lkel yap›daki

bu hücreler, tüm yaflam

biçimlerinde bulunan zar yap›lar›n›n

ifllevlerini taklit ediyorlar.

Allamandola’ya göre laboratuvarda

gerçeklefltirilen bu süreç, uzaydaki

yo¤un moleküler gaz bulutlar›nda

sürekli olarak cereyan ediyor.

"Y›ld›zlar aras›ndaki uzayda bulunan

bu basit buzlar› ›fl›n›ma tabi tutarak,

ilginç biyolojik özellikler tafl›yan

moleküllerin oluflturulabilmesi,

Dünya’ya meteorit ve tozlarla ya¤an

organik maddelerin bir bölümünün,

y›ld›zlararas› uzay›n en so¤uk

bölgelerinde do¤mufl olabilece¤ini

gösteriyor". Bu bileflimlerin Dünya’ya

ulaflmas› da, NASA araflt›rmac›s›na

göre gezegenimizde yaflam›n ortaya

ç›kmas›nda kritik bir rol oynam›fl

olabilir. Bilim adamlar›, yaflam›n

ç›plak RNA molekülleri olarak m›,

yoksa zarlar içine hapsolmufl kal›t›m

maddesinden mi olufltu¤unu henüz

tam olarak bilemiyorlar. Ancak

bilinen flu ki, bir noktada zarlar

yaflam sürecinde önem kazanm›fl.

Dünya d›fl›nda ak›ll› canl›lar arayan

SETI Enstitisü’nden Dr. Jason

Dworkin "bildi¤imiz tüm canl›lar,

yaflam sürecinde yer alan kimyasal

olaylar› d›fl dünyadan ay›rmak ve

korumak için zar yap›lar› kullan›r"

diyor. "Bilinen tüm biyoloji, hücresel

enerjiyi yakalamak ya da üretmek için

zarlardan yararlan›yor. "  Dworkin,

zarlar› bofl kulübelere ya da biçilmifl

keresteye bennzeterek, "bu

moleküller, belki de yaflam› bafllatan

kimyasal maddelere içlerine

yerleflebilecekleri yuvalar sa¤lad›lar,

ya da kendi evlerini istedikleri gibi

oluflturmak olana¤› verdiler" diyor. 

Araflt›rmac›lar›n laboratuvarda

yapt›klar›, uzaydaki

koflullar› yapay olarak

oluflturmaktan baflka bir fley

de¤il: Önce so¤uk bir

boflluk olflturup içine basit

baz› buzlar atm›fllar, daha

sonra da bunlar› evrenin

her yerinde bolca bulunan

morötesi ›fl›n›ma tabi tutarak kat›

maddeler elde etmifller. Bunlar› suya

bat›rd›klar›nda da kendiliklerinden

sabun köpü¤üne benzeyen, iç ve d›fl

katmanlar› olan zar›ms› yap›lar

oluflturduklar›n› gözlemifller. Deneyi

yürüten araflt›rmac›lara göre ortaya

ç›kan önemli bir sonuç da, yaflam için

gerekli ilk ad›mlar›n, Dünyam›z gibi

oluflumunu tamamlam›fl bir gezegen

gerektirmemesi. Deney sonuçlar›, bu

sürecin gezegen oluflumunun

bafllamas›ndan çok önce derin uzayda

meydana geldi¤ini ortaya koyuyor. Bu

da, evrenin uçsuz bucaks›z

bofllu¤unun, uygun bir ortam

bulduklar›nda yaflam› bafllatacak

kimyasal bileflimlerle dolu oldu¤unun

kan›t›. Y›ld›zlararas› bofllukta bulunan

buzlar›nsa her yerde rastlad›¤›m›z, su,

methanol (odun alkolü), amonyak ve

karbon monoksit gibi s›radan

kimyasal bilefliklerin bir arada

donmalar›yla olufltu¤u biliniyor. 
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Yaflam

Yaflam›n Uzaydaki Tohumlar›

Küçükleri 10 nanometre çap›nda olan ve
mikroskopta k›z›lötesi ›fl›kta parlayan bu
damlac›klar, bir iç yap› ve karmafl›k bir

kimya sergiliyorlar.

Bu küreci¤in basit bir ya¤ damlas›
olmay›p içi bofl bir zar oldu¤unun

kan›t›, içinde hapsetti¤i piranin
boyas›

10 nanometre çapl› bu damlac›klar hücre benzeri bir yap›
sergilemekle birlikte, canl› de¤iller.


