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 ها را تأیید کردند.انرژی در سلول ذخیرهبرای سال پیش پیشنهاد شده بود، محققان راهی جدید  ٤٠ای که برای اولین بار در حدود با اثبات نظریه

و رئیس معاونت پژوهشی ژنوم میکروبی معدن در شناسی مولکولی و سلولی متکالف، جی. ویلیام آرندس استاد زیست این مطالعه، به رهبری ویلیام

انرژی در  خیرهذبهتر از چگونگی  درکیانتشار یافت و به دانشمندان  mBioشناسی ژنتیکی، در دانشگاه ایلینوی، مؤسسه کارل آر. ووسه برای زیست

 دهد.آنها به عنوان بخشی از چرخه جهانی کربن را میها و عملکرد ارگانیسم

کنند و معموالً می ذخیرهانرژی را  ATPها با ایجاد مولکولی به نام انرژی هستند. سلول ذخیرههمه موجودات زنده برای حرکت، رشد و تکثیر نیازمند 

  دهند.دهد، انجام میرا می ATPبرای ایجاد  الزم شان، که به آنها انرژیدر غشاء سلولیشیمیایی  تغییریاین کار را با ایجاد 

ها و حیوانات از انرژی شیمیایی کنند و انسانگیاهان از طریق فتوسنتز از انرژی نور استفاده می - چندین روش برای ایجاد این تغییر وجود دارد

ذخیره انرژی ، دانشمندی به نام هری پک روشی دیگر برای ١٩٨١اند، اما در سال ها به طور کامل مورد بررسی قرار گرفتهاین روشکنند. استفاده می

 ی هیدروژن.فرآیندی به نام چرخه پیشنهاد داد،

تواند در خارج از سلول پخش سلولی حرکت کند. پک پیشنهاد داد که هیدروژن موجود در سلول می هایتواند در تمام غشاءهیدروژن به آسانی می

شوند که تغییر شیمیایی موردنیاز برای ذخیره انرژی را بوجود های هیدروژنی میها دوباره آنها را جذب کرده و سبب ایجاد یوندر آنجا آنزیم وشده، 

 آورند. می

 مشکل خواهد بود. گفتند که جذب هیدروژن از این طریق برای سلول بسیارقرار گرفت. منتقدان میشدید ای مورد انتقاد این نظریه به طور گسترده

 "واقعًا درباره آن شک داشتند.مردم کرد. اکثر هیچکس واقعاً این را باور نمی"متکالف گفت: 

کردند. بودند که از گاز هیدروژن برای رشد آن استفاده می یمتان یهای تولیدکنندههشت سال پیش، متکالف و همکارانش در حال مطالعه ارگانیسم

 . کردندمیبرای تولید و مصرف هیدروژن استفاده  Hydrogenasesها به نام ای از آنزیممجموعهها از این ارگانیسم
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شود، متوقف می Hydrogenasesژن  فعالیت کهو دریافتند زمانی کردند Hydrogenases هایی در اینمتکالف و همکارانش شروع به ایجاد جهش

 کنند.تولید مقدار زیادی هیدروژن میها شروع به اما این سلول –میرند ها میسلول

باور هیچکس . استی متان در چرخه تولید هیدروژن چگونه کنندههای تولیدسلولعملکرد که  کنیماین باعث شد که ما به این فکر "متکالف گفت: 

 "د.یدرست از آب در آروزی احتماالً  ،پیشنهاد داده بود ٨٠ای که هری پک در دهه ایده نداشت

 میرند.، میدهندمیها به خاطر اینکه توانایی باز جذب هیدروژن را از دست سلول ند کههای بیشتر نشان دادآزمایش

میرند، بلکه مقدار زیادی د، نه تنها میندهرا از دست می هیدروژنتوانایی باز جذب  هاسلولکه توانیم نشان دهیم زمانیمی"کند: ه میفمتکالف اضا

دهد که چرخه هیدروژن، مکانیزمی برای ذخیره ای نشان میکنندهکنند. این واقعاً اولین شواهد تجربی است که به طور قانعهیدروژن را ترشح می

 "باشد.انرژی می

نی ی هیدروژچرخه". با این حال، متکالف گفت: رسیداثبات به ی متان تولیدکننده یهاها انتقاد، صحت ایده پک حداقل برای این سلولپس از سال

 "های رایج در سایر موجودات است.مشابه دیگر چرخه

ها مرگبار بوده در بسیاری از حاالت، جهشدهد. میهر لحظه در طبیعت رخ این موضوع گفت، بلکه احتماالً نه فقط هری پک درست می"او گفت: 

 ".که این موضوع در حالت رخ دادن است راهی برای اثبات برای مردم وجود ندارد رواز اینو 

ها دارای روشی پشتیبان برای ذخیره انرژی هستند که اگر قادر به انجام چرخه هیدروژن نیز نباشند، آن همچنین غیر قابل آشکارسازی بود زیرا سلول

 دارد.آنها را زنده نگاه می

، این مکانیزم جالب برای و بنابراینهایی هستند. دهند، اما دارای جایگزین دهند که چرخه هیدروژن را انجامترجیح می هاسلول"متکالف گفت: 

 ".است اندازچشم، به نوعی پنهان شدن در خواهان انجام دادن آن هستندها ذخیره انرژی، که تمامی سلول

دهند، بازیگرانی کلیدی در هیدروژن را انجام می یهایی که این چرخهمتکالف گفت که درک این مکانیزم بسیار حیاتی و مهم است زیرا ارگانیسم

ای های پایهها در محیط را درک کنند، نیازمند به درک مکانیزمخواهند توازن عناصر و مولکولاگر دانشمندان میباشند. چرخه جهانی کربن می

 باشند.می

. این شکاف در دانش با درک چگونگی عملکرد این استها انرژی، و بنابراین، چگونگی انطباق و رشد ارگانیسم یبخش کلیدی ذخیره ،این"او گفت: 

 "شود.ها پر میارگانیسم
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