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Baz›lar› Neden 
S›cak Sever? 

Afl›r› s›cak ya da so¤uktan etkilenen s›cak-
kanl› canl›lar, sabit denebilecek bir vücut s›-
cakl›¤›n› korumak durumundalar. Çok s›cak
ortamlar, vücutlar›ndaki proteinlerin denge-
si ve niteli¤ini bozarak bazen ölümcül so-
nuçlara yol açabiliyor. Ancak baz› bakteriler
do¤aya meydan okurcas›na son derece yük-
sek s›cakl›klarda geliflip büyüyebiliyorlar.
Sözgelimi, ilk olarak ‹talya denizlerinde bu-

lunan Pyrobaculum aerophilum adl› mikro-
organizman›n, yaklafl›k 100 °C’lik bir ortam-
da yaflam›n› sürdürebildi¤i keflfedilmifl. 
California Üniversitesi’nden Todd Yeates ve
meslektafllar› ›s› dayan›kl›l›¤›n› yöneten bu
ola¤anüstü mekanizmay› araflt›rarak, s›cak-
seven bakteri ve arkebakterilerin bu kadar
yüksek s›cakl›klarda proteinlerini nas›l etkin
ve kararl› tutabildiklerini bulmaya çal›flm›fl-
lar. Bulgulardan biri, bu bakterilerin prote-
inlerinde, kararl›l›¤› art›rd›¤› bilinen çok sa-
y›da disülfid ba¤› (birbirine yak›n iki sistein
molekülü aras›nda kurulan kovalent ba¤) ol-
du¤u yönünde. Çal›flmalar›nda 199 prokar-
yot (çekirdek zar› içermeyen tek hücreli or-
ganizma) genomundaki hücre içi gen dizi-
limlerini, üç-boyutlu yap›lar› bilinen protein-
lerle efllefltirerek, disülfid ba¤lar›n›n hangi
durumlarda oluflaca¤›n› ortaya koyan yap›sal
modeller gelifltiren araflt›rmac›lar, disülfid
ba¤lar›n s›caksever prokaryot genomlar› için
bir art›fl gösterdi¤ini bulmufllar.
Yayg›n olarak çok hücreli organizmalar›n

hücreleri aras›nda ya da d›fl›nda bulunan bu
ba¤lar›n, normalde ortaya ç›kmalar›n›n çok
zor olmas› beklenen bu prokaryot grubun-
da, üstelik de yüksek say›da görülmesi, arafl-
t›rmac›lar›, bu sefer de yeni bir aray›fla yö-
neltmifl. Disülfid ba¤›n›n çok say›da oldu¤u
bu canl›larda, di¤er organizmalara k›yasla
daha çok hangi  proteinlerin varoldu¤unu
araflt›ran ekibin karfl›s›na, bütün s›cak-sever-
ler prokaryotlarda olup di¤erlerinde bulun-
mayan “protein disülfid oksidoredüktaz”
(PDO) proteini ç›km›fl. PDO, s›ca¤a dayan›k-
l› organizmalarda disülfid ba¤›n›n oluflumun-
da büyük olas›l›kla anahtar rol oynuyor. 
Sözkonusu çal›flma, proteinlerin yüksek s›-

cakl›klarda disülfid ba¤lar›n› kararl› hale ge-
tirerek nas›l ifllev görmeye devam ettiklerini
anlamam›z yolunda önemli bir ad›m. Ancak
bulgular bütün s›cak-severleri kapsamad›¤›n-
dan, s›ca¤a dayan›kl›l›¤› art›rmak için kulla-
n›lan baflka mekanizmalar› da keflfetmek ge-
rekecek. 
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SARS Virüsüne Yeni
Silah

Pennsylvania Üniversitesi T›p Okulu
araflt›rmac›lar›, SARS (fliddetli akut solunum
yetmezli¤i sendromu) virüsüyle savaflta
oldukça olumlu sonuçlar verebilecek yeni
bir silah keflfettiler: virüsün hedef hücreye
giriflini sa¤layan baz› “katepsin” grubu
enzimleri bask›lay›c›, yeni bir enzim!
Niyeti bozan bir virüs normalde, hedef
hücrenin yüzeyindeki almaçlara (reseptör)
tutunarak hücrenin içindeki bir keseci¤e
kabul ediliyor. Bilinen ço¤u virüsten farkl›
olarak SARS virüsünün (t›pk› Ebola virüsü

gibi), hücreye kabul edilmesi ve içinde
ço¤alabilmesi, bir ad›m daha atmas›na ba¤l›:
zar proteinlerinden ar›nmak. Bu ifli üstlenen
moleküllerse, yeni araflt›rmaya göre özel
katepsin enzimleri. Katepsinler, kesecikler

içindeki düflük asidik ortamlarda
etkinleflerek virüs zar› üzerindeki proteinleri
‘k›rp›yor’ ve virüs zar›yla kesecik zar›n›n
birleflmesini kolaylaflt›r›yorlar. Virüsün,
protein ve nükleik asitlerini hücre içine
boflaltmas›, bundan sonra  iflten bile de¤il.
Yeni bulgular, sonuçta, virüsün hücreye
giriflinin yaln›zca düflük asitlik derecesine
de¤il, bu enzimlerin de varl›¤›na gerek
duydu¤u yolunda önemli bir bilgi sa¤lam›fl
durumdalar. Sonucun sa¤lamas›ysa,
sözkonusu enzimin etkinli¤ini durduran bir
bask›lac› kimyasal›n, insan hücrelerinde
enfeksiyona da son veriyor olmas›. Bu, belki
de yeni bir ilaç demek... 
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Ben de Var›m!
Hayvanlarda benlik bilincinin yoklu¤unu sa-
vunanlar, acaba bu haberi okuyunca ne di-
yecekler?! Penn State Üniversitesi araflt›rma-
c›s› Omer Falik diyor ki benlik ‘duygusu’, b›-
rak›n hayvanlar›, bir bezelye tanesinde bile
var; ama belki tam olarak anlad›¤›m›z biçi-
miyle de¤il. Falik’e göre, yanyana büyüyen
iki bezelye tohumunu topra¤a ekmek, karde-
fli kardefle düflman etmek anlam›na gelebilir.
Ya da ayn› bitkinin farkl› parçalar›n›. Bir
bakm›fls›n›z ki bu farkl› bölümler, bir kez
ayr›ld›ktan sonra birbirlerini birer yabanc›
olarak alg›lamaya bafllam›fllar.
“As›l sorumuz” diyor Falik, “s›n›rl› kaynakla-
ra ulaflmak için ‘baflkalar›n›n’ kökleriyle re-
kabet halinde olan bitkilerin, kimin dost ki-
min düflman oldu¤unu nas›l anlad›klar›yd›.

Öyle ya, ayn› bitkiye ait olan köklerin birbir-
leriyle rekabet etmesine gerek de yok.” Öy-
leyse bitkiler kendi köklerini tan›yorlar m›y-
d›? Evetse, nas›l? Ben Gurion Üniversite-
si’nden Ariel Novoplansky’nin de dahil oldu-
¤u çal›flmada, araflt›rmac›lar iki köke sahip
bitkiler kullanarak bunlar›, hem kendi, hem
de kökleri aras›nda belirli bir mesafe olacak
flekilde dikmifller. Her bir kökün ‘yabanc›’
köke dönük yüzeyinde ç›kan ikincil kökle-
rin, daha uzun ve say›ca da daha fazla oldu-
¤unu görmüfller. Ard›ndan, her biri iki sür-
gün, iki de kök içeren bitkileri ortadan böle-
rek, bunlar› iki ayr› (ama genetik bak›mdan
ayn›) bitkiler olaraki yine topra¤a dikmifl ve
ayr›lm›fl ‘ikizlerin’ de benzer tepkiler verdi¤i-
ni gözlemifller. 
Araflt›rmac›lara göre bu sonuçlar (en az›n-

dan üzerinde çal›fl›lan bitkiler için), bir kim-
yasal tan›ma mekanizmas›n›n devreye girmifl
olma olas›l›¤›n› d›fllayarak ‘ben - ben olma-
yan’ ayr›m›n›, ayn› bitkiye ait kökler aras›n-
daki fizyolojik eflgüdüm mekanizmas› temeli-
ne dayand›r›yor.
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