
Hypothetische biochemie
De bekende levensvormen op
aarde gebruiken koolstof voor hun
basisstructuur, water als oplos-
m i d d e l , D N A e n R N A a l s
controlemechanismen voor hun
metabolisme en reproductie.
Alternatieve biochemie, met als
basis andere elementen en andere
oplosmiddelen werden reeds
voorgesteld.

Andere oplosmiddelen

Water is een prima oplosmiddel,
tenminste in omstandigheden zoals
op aarde. Het is stabiel, kan zowel
als een zuur als een base optreden,
laat celvorming toe omdat het een
aantal moleculen als lipiden niet
oplost, treedt op als een warmte-
buffer en blijft vloeibaar over een
groot temperatuurbereik. Maar zelfs
in ons zonnestelsel is de aarde de
enige planeet die in de goede zone
voor vloeibaar water zit. Onder
andere omstandigheden kunnen
andere oplosmiddelen overwogen
worden.

Methaan

Vloeibaar tussen -182 °C en -161 °C
bij een druk van 1 atmosfeer, komt
het overvloedig voor in de
atmosfeer van o.a. Titan. Hoewel
een minder goed algemeen solvent
dan water of ammoniak, kan de
mindere chemische reactiviteit
makkelijker aanleiding geven tot
vorming van macromoleculen
gelijkend op eiwitten. Een probleem
is dan wel de geringe oplosbaarheid
van zouten als katalytische
producten.

Andere aminozuren

Het gekende aardse leven is
gebaseerd op slechts 20 amino-
zuren, hoewel er veel meer voor-
komen. In de stofwolken van ons
melkwegstelsel en zel fs in
meteorieten zijn veel verschillende
aminozuren gevonden. Met alter-
natieve vormen voor DNA en RNA
zouden die in een biochemie
kunnen gebruikt worden.

Optische Isomeren

Praktisch alle bekende aardse
levensvormen gebruiken links-
draaiende (L-vorm) amino-zuren en
rechtsdraaiende (D-vorm) suikers.
Moleculen met tegengestelde
i s o m e r i e h e b b e n d e z e l f d e
chemische eigenschappen, maar
zouden door de gekende enzymen,
die ook een isomere vorm hebben,
niet verwerkt kunnen worden. Het
zou de minst vreemde vorm van
alternatieve biochemie zijn, niet
compatibel met de onze.

Ammoniak

In vloeibare vorm tussen -78°C en -
33°C, bij een druk van 1 atmosfeer,
heeft ammoniak veel gelijkenissen met
water als oplosmiddel. Het kan net als
water veel zouten en organische
moleculen oplossen, maar zou een
andere celstructuur vereisen omdat
liposomen, de voornaamste bouw-
stenen van de celwand, oplosbaar zijn
in ammoniak. De koude temperaturen
zouden biochemische processen sterk
vertragen, maar met hogere atmos-
ferische druk verschuift de vloeibare
fase naar hogere temperaturen.

Waterstoffluoride

Vloeibaar tussen -84°C en +19,5°C
bij 1 atmosfeer, deelt het veel
eigenschappen met water en
ammoniak als oplosmiddel. Het is
evenals water vloeibaar in een
temperatuurbereik maar is uiterst
corrosief voor zowat alles behalve
structuren op basis van silicaat-
fluoride of paraffine. Door zijn grote
reactiviteit komt het zelden in vrije
vorm voor.


