
Fenotip Ortam Mikroorganizma 

Termofilik 45-80 ·c Thermus, Methanobacterium, 

ve baz1 Bacillus tiirieri 

Hipertermofilik 80-113 ·c Methanothermus, Pyroiobus, 

Pyrococcus ve Thermotoga tiirieri 

Psikrofilik -2-20 ·c Psychrobacter, Alteromonas tiirleri 

Halofilik 2-5M NaCI Halobacterium, Halorurum tiirleri 

Asidofilik oH<4 Sulfolobus Thiobaciiius tiirleri 

Alkalofilik pH>9 Natronobacterium 
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bu genler ifade edildigi i9in gen grubu bu ~ekilde adland1nl
m1~t1r. Bu proteinler olduk9a onmelidir. <;OnkO bunlar huc
re i9inde gerekli durumlarda u9 boyutlu k1vnmlarla baz1 yeni 
protein formlann1 meydana getirir. Stres protein leri ayn1 za
manda denatOre (yap1s1 bozulmu~) olmu~ proteinlerin onan
mma da yard1mc1 olurlar. 

:;>ekil 1: :;>ekilde HSP Terin lki fonksiyonu gOsterilmektedir. 

Ostteki ~ekilde ; yeni polipeptit zincirleri ribozom tara
fmdan hucre i9inde uretilirken HSP Ter, fonksiyonel protein
deki polipeptit zincirinin dogru katlanmasma yard1mc1 olur. 
Heat shock proteinlerin varhg1 yeni proteinlerin 09 boyutlu 
konfigurasyonunu olu~turmas1n1 saglar. Alttaki ~ekilde ise; 
proteine uygulanan stresten (burada deginilen stres Slcak
hktlr) sonra olmu~ proteinlerin yeniden eski halini almasma 
yard1mc1 olur. 

HSP'Ierin yan1 s1ra proteini olu~turan atomlar arasm
daki hidrojen baglan ve atomlann yap1lanndaki e~lenmemi~ 
elektronlann sayllan artt1k9a hipertermofilik proteinlerin u9 
boyutlu yap1lanndaki kararhhgm artt1g1 gozlenmi~tir. 

Canhlar i9in DNA oldukya onemlidir. Yuksek slcakhk
ta ya~ayan canhlar i9in nukleik asitlerin nas11 olupta bozul
madan kalabildigi ve gorevini yerine getirdigi buyuk merak 
konusudur. Termofilik canhlar nOkleik asitlerini 1s1ya kar~1 
dayan1kl1 hale getirmek i9in baz1 stratejiler geli~tirmi~lerdir. 
YOksek Slcakhklarda DNA'n1n korunmasmda temel ama9 
sadece genetik bilginin bOtOnlugunO saglamak degil , ayn1 
zamanda metabolik fonksiyonlan da emniyete almakt1r. Ter
mofilik prokaryotlar 1hmh ortamda ya~ayan canhlarla kar~l
la~tlnldiklannda nOkleotid "oranlan ve tercih leri , esneklikleri, 
bazlann modifikasyonlan ve histon-histon benzeri proteinle
rin varl1klan bu iki canh grubun DNA's1 aras1ndaki farkhhkla
n gozler onune sermekledir. 

83-100 •c veya bu s1cakhktan daha da yOksek slcak
hkta yasayan canhlann DNA'Iann1 korumak i9in sahip olduk
lan ozelliklerden biri ozellikle gen kodlayan bolgelerinde CG 
(sitozin-guanin) i9eriginin olduk9a yOksek olmas1d1r. Termo
filler mezof1llere (normal s1cakhklarda ya~ayan canhlar) 
gore DNA'Iarmda daha 90k CG i9erirler. Fakat hiper
termoflllerle kar~11a~tmld1gmda , hipertermof1llerden daha az 
miktarda CG i9erirler. 

Fa kat unutulmamal1d1r ki; DNA'nm 1s1ya kar~1 dayan1kh 
olmasmdan CG i9erigi tek ba~ma sorumlu degildir. 

CG i9eriginden ba~ka genetik materyalin korunmas1n1 
saglayacak ba~ka 6zellikler de vard1r. Bu 6zelliklerinden bir 
tanesi de potasyum ve 90k degerlikli katyonlann 60 •c ve 

Osto s1cakhklarda nukleik asit oranma bakmaks1z1n termal 
kararhhgm korunmasmda etkili oldugudur. 

Yukandaki faktorlere ek olarak purin-purin ve pirimidin
pirimidin nOkleotitlerinin dOzenlenmesl verilebilir. Hiper
termofillerin DNA's1 daha yOksek s1cakhkta pOrin-purin ve 
pirimidin-pirimidin kompozisyonu iyermektedir. Bu kompo
zisyon DNA'ya daha az esneklik saglarken buyOk bir ihtimal
le 1s1ya dayamkh olmas1n1 da saglar. Bu tarz nukleotid dO
zenlemelerinin artmas1 60 •c ·nin Ozerine 91k1lmas1yla art
ml~tlr. Histon-histon benzeri proteinlerin DNA'ya baglanma
SI veya ili~kide olmas1 DNA'nm 1s1ya adapte olmasmda ter
cih ettigi diger bir yoldur. 

Bahsettigimiz tOm bu DNA'nm korunmasm1 saglayan 
fakt6rlere ragmen termofil DNA'Ian kolayhkla zarar gorebilir. 
Hipertermofillerdeki DNA zararlan diger organizmalar klyas
la daha yuksek oranda olu~maktad1r. Sitokininlerdeki hidro
litik bozunma, guanin oksidasyonu, zincirin kmlmas1 yOk
sek s1cakl1kta daha 90k olmaktad1r. Bu zararlarm ortadan
JodoTnlmasl i9in termofilik canhlar kendi tamir sistemlerini 
geli~tirmi~lerdir. Mezofillerde DNA tamiri i9in bir9ok protein 
bulunurken termofillerde aym ~ekilde tamir mekanizmasm
da gorevli proteinler bulunur. Boylece olu~an hatalar aria
dan kald1nlarak, yOksek s1cakhklarda da canhhgm devam1 
saglanm1~ olunur. 

Psikrofiller 

Soguk habitatlara s1cak habitatlara nazaran Dunya 'da 
daha 90k rast1an1r. Oregin, DOnya yuzeyinin yansmdan faz
lasml kaplayan okyanuslarda ortalama s1cakhk 1-3 ' C ara
smda degi~ir ve ba~ka bir ornek olarak yaz aylanm bile sa
dace birka9 hafta donsuz ge9iren ve y1hn buyuk bir k1sm1-
n1 kar ve buz alt1nda ge9iren buyuk kara par9alan arktik ve 
antartika verilebilir. Bu 90k k1nlgan Slcakhklarda ya~ayabi
len canhlara soguk seven (yayg1n ad1yla psikrofiller) mikro
organizmalar denir. James T. Staley ve 9ah~ma arkada~lan 
Antartika'da yapt1klan 9ah~malarda soguk seven bir mikro
organizma alan Polaromonas vacuolata'1 gozlemlemi~lerdir. 
Bu canhnm optimum geli~im S1cakhg1 4 · c dir ve 12 ' C'nin 
yukansmdaki Slcakhklar geli~imi i9in 90k s1cakt1r. Soguk se
ven organizmalar, soguga ihtiya9 duyan endustriyel alanlar
da ihtiya9 duyulan enzimler i9in bir9ok bilim insan1 ve en
dustri kolunun ilgisini 9ekmesinin yam s1ra astromikrobiyo
loji 9ah~malannda da ozellikle soguk gezegenlerde ya~aya
bilecek mikroorganizmalar i9in model gorevi gormektedir. • 

Biliminsanlan Jupiter'in uydulan ve 
Mars 'ta bizim gibi kompleks yaptlt 

canltlan bulmayt hedeflemiyor. 
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