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Varme kilder. Kinesiske og amerikanske biologer går
sammen om forskning, der kan give indblik i livets opståen
her på Jorden.
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Hou Weiguo, et medlem af Dong Hailiangs team, samler prøver fra »Trommeslagskilden« i Tongcheng i Sydvestkina. FOTO: KURT REGNER, UNLV
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Af PETER HARMSEN

D

e kalder det naturens »mørke
stof«. Ligesom det mørke stof, der
fylder størstedelen af universet,
udgør biologiens mørke stof en hel
verden af liv, som videnskaben først nu er ved
at få øjnene op for. Og et af de steder, hvor det
mørke stof befinder sig i de rigeligste mængder, er i varme kilder.
Kinesiske og amerikanske videnskabsfolk
har netop givet sig i kast med et femårigt
projekt, der skal udforske varme kilder
– hjemsted for bakterier og andre encellede
organismer – på begge sider af Stillehavet. Det
er det største projekt af sin art nogen sinde, og
det vil kunne levere resultater, der vil vække
interesse langt ud over fagbiologernes rækker.
Varme kilder giver en opvisning i, hvordan
liv kan eksistere selv under de mest ekstreme
forhold, inklusive temperaturer nær kogepunktet og i nogle tilfælde endda over. Det er
en hede, der kan minde om de betingelser, der
herskede ved livets opståen på Jorden, og som
også kan findes på andre planeter med mulighed for liv, fortæller en af forskerne, Dong
Hailiang, fra Kinas Geologiske Universitet.
»Det er vigtigt at vide noget om de her emner, for vi har ikke den store indsigt i varme
kilder. Vi koncentrerer os konkret i vores
projekt om varme kilder på landjorden, men
der findes jo også masser af dem til søs, og det
var måske her, at livet opstod,« siger han.
»Vi kender til både meget varme og meget
kolde planeter, og generelt set kan ekstreme
miljøer tjene som analogier, når vi leder efter
liv i det ydre rum. Det kan hjælpe til at forstå,
hvilken slags livsformer der kan eksistere under den slags forhold, hvordan de overlever og
udvikler sig, og hvordan de skaffer sig energi.«
DET er et kæmpe puslespil, men det kinesiskamerikanske projekt sigter på at levere i det
mindste nogle af brikkerne, godt hjulpet af
et tilskud på næsten fire millioner dollar fra
den amerikanske videnskabsfond. Metoden
er komparativ. Forskerne vil tage, hvad de ved
fra Yellowstone Nationalpark i Wyoming,
og sammenligne det med, hvad de finder i
områder som Tengchong, en vulkansk region
i det sydvestlige Kina.
Alt sammen meget jordbundet – og så
alligevel. Deltagerne er fuldt bevidste om, at
de bevæger sig i et videnskabeligt grænseland.
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Alle ved fra deres skolegang, at fotosyntese er
en af de mest grundlæggende mekanismer inden for biologien. Den tjener blandt andet til
at omdanne kulstof i atmosfæren til organisk
kulstof gennem en proces kendt som kulstoffiksering. Men sagen er, at fotosyntese holder
op med at fungere ved omkring 73 grader
celsius – og biologisk aktivitet i varme kilder
finder ofte sted over den magiske grænse.
»I varme kilder foregår der betydelig kulstoffiksering, og det er faktisk lidt af en gåde,
hvordan det kan lade sig gøre ved så høje
temperaturer, uafhængig af fotosyntese. Vi
ved, at det er baseret på kemisk energi i stedet
for sollys. Men vi ved ikke, hvor hurtigt kulstoffet bliver fikseret og omdannet til organisk
kulstof i de varme kilder, eller hvilke mikrober
der gør det,« siger Dong Hailiang.
Det er en type undersøgelse, der bliver gjort
lettere af den omstændighed, at varme kilder
byder på en mere simpel biodiversitet end andre miljøer. Mens en kubikmeter varm kilde
måske kan opvise omkring tusinde forskellige arter, kan antallet af arter i en lignende
mængde muldjord i nogle tilfælde nå op på
over en million.
Den skrabede biodiversitet vil også gøre
de komparative studier nemmere at gå til.
Forskerne arbejder blandt andet ud fra den
hypotese, at mikroorganismer i varme kilder i
både USA og Kina udfylder de samme funktioner, også selv om de måtte være sammensat
helt forskelligt i genetisk henseende.
Betydelige forskelle i dna er, hvad man kan
forvente i to områder, der geografisk er så adskilt, at mikroberne har haft mulighed for at
udvikle sig i isolation af hinanden. Men indtil
de videnskabelige kendsgerninger kommer på
bordet, vil det meste være spekulation.
»Måske har varme kilder i Kina og i USA
fuldstændig forskellige organismer, og alligevel kan det være, at de ligner hinanden, når vi
ser dem som en helhed. Måske er det ligesom
med en gruppe på 100 mennesker. Det er
ikke sikkert, at hvert medlem af gruppen
arbejder lige effektivt, men tilsammen yder de
cirka det samme som enhver anden gruppe på
100, uanset om individerne hver især leverer
forskellige bidrag,« siger Dong Hailiang.
FORSKERNE har i løbet af sommeren været
på feltekspedition i Tengchong og har tiltrukket mange nysgerrige blikke, for de varme
kilder dér er også populære turistmål. Men

trods
skarerne
af tilskuere har deltagerne ikke kunnet undgå at føle sig som del
af en pionerindsats – i direkte forlængelse af
Charles Darwins epokegørende undersøgelser
i første halvdel af 1800-tallet.
Darwin illustrerede blandt andet sin
evolutionsteori med historien om finkerne på
Galapagos-øerne, som havde forskelligt næb,
afhængig af omgivelserne. På øer, hvor fuglene hovedsagelig levede af at spise insekter,
havde de for eksempel lange, tynde næb, der
var som skræddersyet til at bore sig ned i huller i jorden på jagt efter føde.
På samme måde som finkerne er mikroberne i de varme kilder sandsynligvis tilpasset
deres omgivelser, og ligesom den indbyrdes afstand mellem Galapagos-øerne gør afstanden
mellem de enkelte varme kilder det vanskeligt
for dem at brede sig ud over deres eget snævre
miljø, forklarer Eric Boyd, en biokemiker fra
Montana State University, der også har deltaget i undersøgelserne i Tengchong.
»Ø-miljøerne var optimale for de enkelte finke-arter, men de var adskilt af store
strækninger med suboptimalt miljø – det vil
sige havområder – og resultatet var begrænset
trafik mellem øerne. Det gjorde det muligt for
finkerne at udvikle sig separat på de forskellige øer og på den måde erhverve sig forskellige
næb, samtidig med at de bevarede lignende
funktioner,« siger Boyd.
Tiden vil vise, om hypotesen holder stik, og
mikroberne i kinesiske og amerikanske varme
kilder virkelig foretager sig det samme, trods
forskelligt dna. Men Eric Boyd ville ikke blive
spor overrasket, hvis det viste sig at være tilfældet. Det stemmer godt overens med, hvordan
livet ellers opfører sig her på Jorden.
»Hvis der er energi til stede i et system, så er
det også højst sandsynligt, at organismerne i
systemet har fundet en måde at bruge det på.
Hvis der for eksempel er en høj koncentration
af brint i en varm kilde i USA, og der ligeledes
er en høj brintkoncentration i en varm kilde
i Kina, så ville jeg forvente, at begge steder
havde organismer, der kunne udnytte brinten,« siger han.
»Hvis en varm kilde i USA omvendt havde
en geokemisk sammensætning, der bortset
fra den høje koncentration af brint var helt
anderledes end i Kina, så ville jeg forvente, at
organismerne var ret forskellige rent genetisk,

men at de ikke desto mindre stadig
ville være i stand til at udnytte brinten på
hver sin måde.«
EN af biologiens præstationer har været at
sætte spørgsmålstegn ved traditionelle forestillinger om, hvad der med rimelighed kan
defineres som liv. Grænserne mellem organisk
og ikke-organisk er flydende, og ikke bare i de
varme kilder. Organismer fundet dybt under
jordens overflade viser, at liv findes på steder,
hvor man før ikke ville have drømt om at lede.
Det er på mange måder en grænseoverskridende eller ligefrem bevidsthedsudvidende
oplevelse at arbejde med den side af biologien,
fortæller Brian Hedlund, der er professor ved
University of Nevada i Las Vegas og projektets
leder.
»Mange medlemmer i vores team beskæftiger sig med, hvordan forskellige organismer
får energi til at holde sig i live. Det er et af de
spørgsmål, man bør stille allerførst, når man
beskriver en livsform. Og det, vi har lært om
mikrober indtil videre, har i allerhøjeste grad
fået os til at tænke i helt nye baner over, hvad
liv er, og hvad der skal til for at holde sig i
live,« siger han.
»Når vi kommer op i høje temperaturer, er
der mange former for stofskifte, vi kender fra
lavere temperaturer, som vi ikke længere støder på. Vi håber, at vores projekt vil hjælpe os
til bedre at kunne forstå, hvordan temperatur
påvirker levende organismer, og som et led i
det ønsker vi også at undersøge, om temperatur påvirker dem på samme måde forskellige
steder, eller om påvirkningen varierer.«
Samtidig har projektet også et ikke-videnskabeligt sigte, siger Brian Hedlund. Det kan
vanskeligt være anderledes. Som mange andre
amerikanere sad han for nylig foran tv-skærmen og så, hvordan en venskabskamp mellem
et amerikansk og et kinesisk basketballhold
udviklede sig til et drabeligt slagsmål. Det er
lige præcis den måde, kinesisk-amerikanske
udvekslinger ikke bør foregå på, siger han.
»USA og Kina er verdens to største økonomier. De er begge vigtige lande, stort set
uanset hvilken målestok man anvender. Og
jeg tror, vi ikke taler nok sammen og heller
ikke arbejder nok sammen. Det gælder om at
holde kommunikationslinjerne åbne. Det, vi
foretager her, er udfordrende. Men jeg tror,
det er virkelig vigtigt for os at arbejde sammen
på denne her måde.«
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