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B‹L‹M VE TEKN

Okyanus Dibinde
Fotosentez
Fotosentez, bitkilerin güneﬂ ›ﬂ›nlar›ndan
yararlanarak gereksinim duyduklar› enerjiyi
sa¤lad›klar› temel süreç. Havadan al›nan
karbon dioksit ve köklerden sa¤lanan su,
klorofil adl› yeﬂil pigmentin yard›m›yla
iﬂlenerek ﬂekere ve oksijene çevrilir. ﬁeker
de daha sonra tüm canl› organizmalar›n
enerji kayna¤› olan ATP molekülünün
sentezinde kullan›l›r.
Fotosentez için olmazsa olmaz koﬂullar›n
en baﬂ›nda, enerji kayna¤› güneﬂ ›ﬂ›¤›
geliyor. Ancak Kanada’daki British
Columbia Üniversitesi’nden Thomas Beatty
yönetimindeki bir araﬂt›rmac› grubu,

Elektrik Üreten
Bakteri
Su yollar›ndaki kirlenmeyi mikroplarla
gidermenin yollar›n› arayan
mikrobiyologlar, arad›klar›ndan farkl› bir
olguyla karﬂ›laﬂt›lar. Tatl›su gölet ve
birikintilerinde bol miktarda bulunan ve
kirli at›k yiyen bakteriler, elektrik
üretebiliyor.
Güney Carolina T›p Üniversitesi
araﬂt›rmac›lar›ndan Charles Milliken,
Amerikan Mikrobiyoloji Derne¤i’nin geçen
ay yap›lan 105. Kongresi’ne sundu¤u
bildiride bakterilerin 24 saat boyunca
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Pasifik Okyanusu’nun 2400 metre derinli¤i
gibi güneﬂ ›ﬂ›¤›ndan çok uzak bir ortamda
fotosentez yapan bir bakteri keﬂfetti.
Araﬂt›rmac›lara göre bakteri, okyanus
dibindeki s›cak su kaynaklar›ndan gelen ve
son derece geliﬂkin antenleriyle alg›lad›¤›
zay›f ›ﬂ›ktan ve kükürtten yararlanarak
fotosentez gerçekleﬂtiriyor.
Keﬂif, dünyam›zdaki yaﬂam›n var
olabilece¤i limitlerin yeniden belirlenmesi
için oldu¤u kadar, Dünya d›ﬂ› yaﬂam
olas›l›¤› aç›s›ndan da önem taﬂ›yor. Ayr›ca,
yaﬂam›n yaln›zca gezegenimizin yüzeyine
özgü bir olgu olmad›¤›n› ortaya koyuyor.
Bunu kan›tlayan her yeni bulgu, Dünyad›ﬂ› yaﬂam araﬂt›ran gruplar›
heyecanland›r›yor. Nedeni, önceleri yaﬂam
destekleyecek koﬂullar›n olmad›¤›

kesintisiz elektrik üretebildiklerini ve
bunun küçük elektrikli cihazlara güç
sa¤layabilecek düzeyde oldu¤unu aç›klad›.
Bakterilerin daha önce de basit ﬂekerler ya
da organik at›klar tüketerek elektrik

yarg›s›na var›lan gezegen ve aylara yeni
bir bak›ﬂ› gerekli k›lmas›. Örne¤in,
Jüpiter’in dört büyük ay›ndan Europa’n›n
buzdan yüzeyinin kilometrelerce alt›nda,
yaﬂam için gerekli s›v› sudan oluﬂan bir
okyanus bulundu¤u düﬂünülüyor. Europa,
hem Güneﬂ’e çok uzak, hem de zay›f
güneﬂ ›ﬂ›¤›n›n kal›n buz tabakas›n› geçerek
alttaki okyanusa ulaﬂmas› mümkün de¤il.
Ama Europa’y› Dünya-d›ﬂ› yaﬂam için
defterden silmeye direnen
gezegenbilimciler, Dünyam›zda oldu¤u gibi
Europa’da da okyanus dibinde var oldu¤u
san›lan s›cak su kaynaklar›n›n fotosentez
yapan canl›lar› ayakta tutabilece¤ini
düﬂünüyorlar.
Arizona Devlet Üniversitesi Bas›n Bülteni, 20 Haziran 2005

üretebildikleri gösterilmiﬂti. Millikan’›n
keﬂfinin önemiyse, söz konusu bakterinin
özelli¤inden kaynaklan›yor. Daha önce
elektrik üretme yetene¤i bilinmeyen
Desulfitobacterium ailesinden olan
bakteriler PCB’ler ve
kimyasal çözücüler gibi en sorunlu at›klar›
bile parçalay›p zehirsiz hale getiriyorlar.
Dolay›s›yla g›das›z, daha do¤rusu “yak›ts›z”
kalma gibi sorunlar› yok.
Araﬂt›rmac›lar bu özellikleri
nedeniyle bu bakterilerin bir yandan
kirlenmiﬂ geniﬂ alanlar› temizlerken, bir
yandan da elektrik üretebileceklerini
belirtiyorlar.
Amerikan Mikrobiyoloji Derne¤i Bas›n Bülteni, 7 Haziran 2005
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