
NASA: Mullistavaa tietoa Maan ulkopuolisesta elämästä 2. joulukuuta 
 
Yhdysvaltain ilmailu- ja avaruushallinto NASA pitää 2.päivä joulukuuta merkittävän 
tiedotustilaisuuden. 
 
NASA:n mukaan tiedotustilaisuudessa kerrotaan astrobiologiaan liittyvästä löydöstä, joka tulee 
vaikuttamaan Maan ulkopuolisen elämän etsintään. Astrobiologia on tieteenala, joka tutkii elämän 
syntyä, kehitystä, jakautumista ja tulevaisuutta maailmankaikkeudessa. NASA järjestää tiedotustilaisuuden 
2. joulukuuta kahdelta iltapäivällä paikallista aikaa (yhdeksältä illalla Suomen aikaa) päämajassaan 
Washingtonissa. Se lähetetään suorana televisiossa ja NASA:n verkkosivuilla. 
 
Kyse ehkä Marsista? 
 
Tähtitieteen professorin Esko Valtaojan mukaan tiedotustilaisuuden tarkemmasta sisällöstä ei ole liikkunut 
alan sisällä merkittäviä huhuja. Hän päättelee tiedotustilaisuuteen osallistuvien tutkijoiden nimistä, että 
löydös ei liity aurinkokunnan ulkopuolisiin planeettoihin vaan Marsiin. - Kaikki tietysti odottavat uusia 
elämänmerkkejä Marsista. 
 
 
 

Spekulaatio alkoi: Tässäkö syy NASA:n tiedotustilaisuuteen? 
 
NASA järjestää 2. joulukuuta astrobiologiaan liittyvää löytöä käsittelevän tiedotustilaisuuden. 
 
Tilaisuudessa ovat läsnä NASA:n astrobiologian instituutin johtaja Mary Voytek, astrobiologit 
Felisa Wolfe-Simon ja Pamela Conrad, molekyylievoluutiota tutkivan järjestön perustaja 
Steven Benner ja Arizonan yliopiston professori James Elser. 
 
Suosittu amerikkalainen bloggaaja Jason Kottke on tehnyt kiintoisia havaintoja tiedotustilaisuuden 
osallistujista. Benner on mukana NASA:n avaruustekniikkakeskuksen Jet Propulsion Laboratoryn 
Saturnuksen Titan-kuuta tutkivassa ryhmässä. 
 
Wolfe-Simon on viime aikoina tutkinut kemosynteesiä, eli yhteyttämistä ilman auringon energiaa.  
Esimerkiksi rikki- ja typpibakteerit saavat energiansa kemosynteesistä, hapettamalla 
epäorgaanisia yhdisteitä. 
 
Elser on mukana NASA:n rahoittamassa astrobiologian ohjelmassa, joka tutkii kemiallisia 
oloja, joissa elämä voi kehittyä. Kottke päättelee osallistujalistan perusteella, että 
NASA on löytänyt kemosynteesiin sopivia aineita Titan-kuusta, mahdollisesti jopa todisteita 
yhteyttävistä bakteereista. 
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Tutkija Nasan odotetusta paljastuksesta: 

" Se voi olla jotain, joka on löydetty maapallolta" 
 

Tähtitieteen professori Harry J. Lehto pohtii, että kyseessä saattaa olla elämään viittavan molekyylin 
löytyminen. 
 
Yhdysvaltain avaruushallinnon Nasan tiedotustilaisuuksista nousee harvoin etukäteen 
sellaista kohinaa kuin torstaina pidettävästä. Kuohuntaa on aiheuttanut se, että tilaisuuteen 
saapuva henkilöstö viittaa astrobiologiaan liittyvään uutiseen. Astrobiologia tutkii elämän 
syntyä ja elämän edellytyksiä maassa ja maapallon 
ulkopuolella. 
 
Turun yliopiston tähtitieteen professori Harry J. Lehto kertoo oppineensa vuosien varrella 
suhtautumaan varovaisesti Nasan ulostuloihin. - Etukäteen ei voi sanoa, millaista tietoa on 
luvassa. 
 
Lehto on itsekin astrobiologian asiantuntija. Hän pohtii, että kyseessä voisi olla vaikka elämään 
viittaavan molekyylin löytyminen Marsista tai Saturnuksen Titan-kuusta. Tai mielenkiintoinen 
havainto jonkin aurinkokunnan ulkopuolisen planeetan kaasukehän koostumuksesta. 
- Tai sitten jotain, joka on löydetty maapallolta. Jotain sellaista, jota emme ole aiemmin 
huomanneet etsiä. 
 

Nasan kohupaljastus vuoti nettiin etuajassa 
 
Paljastiko brittilehti The Sun Nasan odotetun tiedonannon etuajassa? 
 
Yhdysvaltain avaruushallinnon Nasan odotetaan pitävän torstaina tiedotustilaisuus, jossa sen on määrä 
paljastaa uusia tietoja koskien mahdollista maan ulkopuolista 
elämää. 
 
Kohutun tiedotustilaisuuden paljastukset näyttävät kuitenkin vuotaneen internettiin etuajassa 
brittilehti The Sunin toimesta. The Sun kertoo tiedemiesten löytäneen mikrobeja paikasta, jossa 
elämän ei uskottu aikaisemmin olevan ollenkaan mahdollista, eli myrkyllisestä arsenikkijärvestä. 
Tutkijoiden mukaan löytö tuo uusia todisteita siitä, että maapallon ulkopuolista elämää voi tosiaan 
esiintyä omassa aurinkokunnassamme. 
 
- Tämä on mieletöntä. Jos nämä eliöt pystyvät käyttämään arsenikkia energianlähteenään, todistaa se, että 
muunlaisetkin elämänmuodot ovat mahdollisia, kommentoi astrobiologi 
Lewis Dartnell löydöksiä. 
 
Lehden mukaan löydön teki geobiologi Felisa Wolfe-Simon jo kaksi vuotta sitten tutkiessaan 
Yosemiten kansallispuistossa Kaliforniassa sijaitsevaa arsenikkipitoista järveä. Wolfe-Simon tullaan 
näkemään Nasan tiedotustilaisuudessa torstaina. 

 
 

 
 
 
Järvestä löydetyt mikrobit ovat 
todiste maapallon ulkopuolisen 
elämän mahdollisuudesta. (PETER 
DASILVA / EPA) 



 

Life 
 
Arsenic-based bacteria point to new life forms 
 
18:04 02 December 2010 by Olivier Dessibourg 
For similar stories, visit the Astrobiology , Genetics and Evolution Topic Guides 
 
Read more: The ET discovery that wasn't 
 
We could be witnessing the first signs of a "shadow biosphere" – a parallel form 
of life on Earth with a different biochemistry to all others. Bacteria that grow 
without phosphorus, one of the six chemical elements thought to be essential for 
life, have been isolated from California's Mono Lake. Instead of phosphorus, the 
bacteria substitute the deadly poison arsenic. 
 
"Life as we know it could be much more flexible than we generally assume or 
can imagine," says Felisa Wolfe-Simon of NASA's Astrobiology Institute and the 
US Geological Survey in Menlo Park, California. 
Wolfe-Simon's team took mud containing bacteria from the arsenic-rich Mono 
Lake and grew them in ever decreasing concentrations of phosphorus. Their 
rationale was that since arsenic is just below phosphorus in the periodic table, 
and shares many of its chemical properties and is even used as a source of 
energy for some bacteria, the bugs would be able to swap one for the other. 
That is just what happened. 
 
"After one year, they are still alive and well," says Paul Davies of Arizona State 
University in Tempe. Not only that, the team showed that this ability was 
incorporated deep into the molecular building-blocks of the bacterium, strain 
GFAJ-1 of the salt-loving Halomonadaceae family, right down to the DNA. 
Life's backbone 
 
Until now, all known life has been built around the six major chemical elements 
carbon, hydrogen, nitrogen, oxygen, phosphorus and sulphur – known as 
CHNOPS – which make up proteins, lipids and DNA. In all normal life forms, 
phosphorus is a major part of the backbone of the genetic material. 
 
"It's the first time such a chemical substitution has been shown for DNA," says 
Philippe Bertin of the University of Strasbourg, France, who was not part of the 
team. "Possibly, it's a relic of an ancestral metabolism that was supplanted 
during evolution because using phosphorus was more stable and less toxic." 
Despite surviving on arsenic for a year, the bacteria would still "prefer" to grow 
using phosphorus: biomolecules react more efficiently in water and seem to be 
more stable when constructed with phosphorus than arsenic. They only 
substitute arsenic if there is no alternative. 
 
Steven Benner, a chemist from the Foundation for Applied Molecular Evolution in 
Gainesville, Florida, who works on alternative forms of DNA, is sceptical that the 
bacteria really do contain arsenic. "I doubt these results," he says, since in order 
to measure the modified DNA it has to be put into a water-containing gel, which 
would rapidly dissolve any arsenate molecules. Any hypothesis that arsenate 
might replace phosphate in biomolecules must take this into account, he says. 
Shadow biosphere 
 
Davies says that future work will address the stability-in-water issue, but argues 
that the discovery underlines the need to look further for the first true 
representatives of alternate life forms in Earth's shadow biosphere. 
Where to search? Extreme and isolated ecological niches such as dry deserts 
or cold plateaus, boreholes in the mantle or deeper, contaminated lakes or 
deep-sea hydrothermal vents would be a good target. "It could also be that 
this 'weird life' is all around us, intermingled with carbon-based life. If so, it's 


