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Εξωγήινες νουκλεοβάσεις

Καταγόµαστε όλοι από το ∆ιάστηµα, υποδεικνύει έρευνα σε
µετεωρίτη
ΠΗΓΗ: http://news.in.gr/science-technology/article/?aid=911095

Ουάσινγκτον
Μόρια που υπάρχουν στο γενετικό υλικό όλων
των οργανισµών της Γης εντοπίστηκαν σε έναν
µετεωρίτη που έπεσε στην Αυστραλία το 1969,
ενισχύοντας τη θεωρία ότι οι βασικοί δοµικοί
λίθοι για την εµφάνιση της ζωής προήλθαν από
το ∆ιάστηµα.

Ο διάσηµος µετεωρίτης του Μέρκισον είναι γνωστό από παλαιότερες µελέτες ότι περιέχει
οργανικές ουσίες όπως αµινοξέα, βασικά συστατικά των πρωτεϊνών. ∆ιαπιστώνεται τώρα ότι
περιέχει και δύο νουκλεοβάσεις, µόρια του DNA και του RNA.
«Γνωρίζουµε ότι µετεωρίτες σαν τον µετεωρίτη του Μέρκισον, τον οποίο αναλύσαµε,
έφερναν στη Γη τους δοµικούς λίθους της ζωής πριν από 3,8 έως 4,5 δισ. χρόνια πριν»
δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων η Ζίτα Μάρτινς του Imperial College στο
Λονδίνο, επικεφαλής της ευρω-αµερικανικής οµάδας.
Πολλοί επιστήµονες παραµένουν δύσπιστοι όσον αφορά τα παλαιότερα ευρήµατα στον
µετεωρίτη του Μέρκισον, καθώς είναι πεπεισµένοι ότι ο βράχος από το διάστηµα µολύνθηκε
µε οργανικές ουσίες κατά την πτώση της στο έδαφος.
Αυτή τη φορά οι ερευνητές είναι σχεδόν βέβαιοι για την εξωγήινη προέλευση των
νουκλεοβάσεων, καθώς βρέθηκαν να περιέχουν άνθρακα-13, ένα σπάνιο ισότοπο που δεν
µπορεί να σχηµατίστηκε στη Γη.
Τα µόρια που ανίχνευσαν είναι η ουρακίλη, µία από τις βάσεις του RNA -από το οποίο
µάλιστα πιστεύεται ότι προήλθαν οι πρώτες µορφές ζωής στη Γη- και η ξανθίνη, µια
νουκλεοβάση που δεν περιέχεται στο ίδιο το RNA ή το DNA, αλλά εµπλέκεται σε χηµικές
διεργασίες των νουκλεϊκών οξέων.
Η µελέτη βασίστηκε στις µεθόδους της χρωµατογραφίας αερίων και φασµατοµετρίας µάζας,
τεχνολογίες που δεν ήταν διαθέσιµες σε παλαιότερες αναλύσεις του µετεωρίτη του
Μέρκισον.
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Συστήµατος, τα βασικά συστατικά της ζωής -συµπεριλαµβανοµένων των νουκλεοβάσεωνθα µπορούσαν να είναι διαδεδοµένα στο Σύµπαν» εκτίµησε ο Μαρκ Σέφτον, επίσης του
Imperial College.
«Καθώς όλο και περισσότερα βασικά συστατικά της ζωής ανακαλύπτονται σε σώµατα από το
∆ιάστηµα, η δυνατότητα εµφάνισης ζωής οπουδήποτε υπάρχει η κατάλληλη χηµεία φαίνεται
όλο και πιο πιθανή» είπε.
Η έρευνα δηµοσιεύεται στο Earth Planetary Science Letters.
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