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Biyoloji

Baz›lar› Neden
S›cak Sever?
Aﬂ›r› s›cak ya da so¤uktan etkilenen s›cakkanl› canl›lar, sabit denebilecek bir vücut s›cakl›¤›n› korumak durumundalar. Çok s›cak
ortamlar, vücutlar›ndaki proteinlerin dengesi ve niteli¤ini bozarak bazen ölümcül sonuçlara yol açabiliyor. Ancak baz› bakteriler
do¤aya meydan okurcas›na son derece yüksek s›cakl›klarda geliﬂip büyüyebiliyorlar.
Sözgelimi, ilk olarak ‹talya denizlerinde bu-

LOJ‹ HABERLER‹

lunan Pyrobaculum aerophilum adl› mikroorganizman›n, yaklaﬂ›k 100 °C’lik bir ortamda 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›cakseven bakteri ve arkebakterilerin bu kadar
yüksek s›cakl›klarda proteinlerini nas›l etkin
ve kararl› tutabildiklerini bulmaya çal›ﬂm›ﬂlar. Bulgulardan biri, bu bakterilerin proteinlerinde, kararl›l›¤› art›rd›¤› bilinen çok say›da disülfid ba¤› (birbirine yak›n iki sistein
molekülü aras›nda kurulan kovalent ba¤) oldu¤u yönünde. Çal›ﬂmalar›nda 199 prokaryot (çekirdek zar› içermeyen tek hücreli organizma) genomundaki hücre içi gen dizilimlerini, üç-boyutlu yap›lar› bilinen proteinlerle 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

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

Ben de Var›m!
Hayvanlarda benlik bilincinin yoklu¤unu savunanlar, acaba bu haberi okuyunca ne diyecekler?! Penn State Üniversitesi araﬂt›rmac›s› Omer Falik diyor ki benlik ‘duygusu’, b›rak›n hayvanlar›, bir bezelye tanesinde bile
var; ama belki tam olarak anlad›¤›m›z biçimiyle de¤il. Falik’e göre, yanyana büyüyen
iki bezelye tohumunu topra¤a ekmek, kardeﬂi 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› kaynaklara ulaﬂmak için ‘baﬂkalar›n›n’ kökleriyle rekabet halinde olan bitkilerin, kimin dost kimin düﬂman oldu¤unu nas›l anlad›klar›yd›.

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

Öyle ya, ayn› bitkiye ait olan köklerin birbirleriyle rekabet etmesine gerek de yok.” Öyleyse bitkiler kendi köklerini tan›yorlar m›yd›? Evetse, nas›l? Ben Gurion Üniversitesi’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 köklerin, daha uzun ve say›ca da daha fazla oldu¤unu görmüﬂler. Ard›ndan, her biri iki sürgün, iki de kök içeren bitkileri ortadan bölerek, bunlar› iki ayr› (ama genetik bak›mdan
ayn›) bitkiler olaraki yine topra¤a dikmiﬂ ve
ayr›lm›ﬂ ‘ikizlerin’ de benzer tepkiler verdi¤ini gözlemiﬂler.
Araﬂt›rmac›lara göre bu sonuçlar (en az›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 grubunda, üstelik de yüksek say›da görülmesi, araﬂt›rmac›lar›, bu sefer de yeni bir aray›ﬂa yöneltmiﬂ. 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-severler prokaryotlarda olup di¤erlerinde bulunmayan “protein disülfid oksidoredüktaz”
(PDO) proteini ç›km›ﬂ. PDO, s›ca¤a dayan›kl› organizmalarda disülfid ba¤›n›n oluﬂumunda büyük olas›l›kla anahtar rol oynuyor.
Sözkonusu çal›ﬂma, proteinlerin yüksek s›cakl›klarda disülfid ba¤lar›n› kararl› hale getirerek nas›l iﬂlev görmeye devam ettiklerini
anlamam›z yolunda önemli bir ad›m. Ancak
bulgular bütün s›cak-severleri kapsamad›¤›ndan, s›ca¤a dayan›kl›l›¤› art›rmak için kullan›lan baﬂka mekanizmalar› da keﬂfetmek gerekecek.
PLoS Biology Bas›n Bülteni, 16 A¤ustos 2005

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...
Pennsylvania Üniversitesi Bas›n Bülteni 16 A¤ustos 2005

dan üzerinde çal›ﬂ›lan bitkiler için), bir kimyasal tan›ma mekanizmas›n›n devreye girmiﬂ
olma olas›l›¤›n› d›ﬂlayarak ‘ben - ben olmayan’ ayr›m›n›, ayn› bitkiye ait kökler aras›ndaki fizyolojik eﬂgüdüm mekanizmas› temeline dayand›r›yor.
Penn State Üniversitesi Bas›n Bülteni, 12 A¤ustos 2005
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