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Küçük Ama Etkili!

Mikroorganizmalar

Mikrop!!! Ad›n› duymak bile birço¤unuzun yüzünü buruflturmas›na yetti
de¤il mi? Kim bilir belki geçirdi¤iniz
a¤›r bir hastal›¤› an›msad›n›z, belki
de hiç hofl olmayan bir fleyin görüntüsü geldi gözlerinizin önüne. Acaba
gerçekten de mikroplar bu denli korkulacak canl›lar m›?
Size mikroorganizmalardan söz edece¤imizi söylesek,
mikrop sözcü¤üne verdi¤iniz tepkinin ayn›s›n› verir misiniz? Belki de vermelisiniz, çünkü mikroplar birer mikroorganizmad›r asl›nda. Bunlara mikroorganizma denmesinin nedeniyse, insan gözünün göremeyece¤i kadar
küçük canl›lar olmalar›. Bir baflka deyiflle, mikroorganizmalar› ancak mikroskop yard›m›yla görebiliriz. fiimdi elimize bir mikroskop ald›¤›m›z› düflünelim ve mikroorganizmalara yak›ndan bakal›m. Bakteri, mantar, protista
gibi canl›lar ya da yaflayabilmek için bir baflka hücrenin
içine girmek zorunda olduklar›ndan biliminsanlar›n›n
ço¤u taraf›ndan canl› olarak kabul edilmeyen virüsler size tan›d›k geldi mi? Evet, bunlar›n hepsine birden verilen ortak ad mikrop ya da mikroorganizma.
Genellikle ç›plak gözle göremedi¤imiz bu minik canl›lar›n çok büyük k›sm›n›n yaln›zca tek hücresi bulunuyor.
Canl› mikroorganizmalar yeryüzünde hemen hemen
her yerde bulunabilirler; okyanus taban›ndaki s›cak su
kaynaklar›ndan tutun da, yerkabu¤unun derinliklerinB‹L‹M ve TEKN‹K 116 Temmuz 2007

deki kayalar›n içlerine kadar akl›n›za gelebilecek her
yerde yaflayabilirler. Ekstremofil ad› verilen ve çok zor
çevresel koflullara dayan›kl› olan kimi mikroorganizmalar, çok uzun y›llar yüksek bas›nç ve belli bir düzeyde
radyasyon alt›nda bile yaflamlar›n› sürdürebiliyorlar. Birçok mikroorganizmaysa, baflka organizmalarla ortak bir
yaflam sürer. Bu “ortakyaflam” ço¤u durumda yararl›
olmas›na karfl›n, bazen de bir canl›n›n di¤erine zarar
verdi¤i “asalak yaflam” biçiminde gerçekleflir. Di¤er organizmada herhangi bir hastal›¤a yol açan baz›
mikroorganizmalara da hastal›k yapan anlam›na gelen
“patojen” ad› veriliyor.
Asl›na bakarsan›z bu tek hücreli mikroorganizmalar için
yeryüzünde geliflen ilk yaflam biçimleri diyebiliriz. 3 – 4
milyar y›l önce geliflmeye bafllayan bu yaflam biçiminin
sonraki evrimi çok yavafl olmufl. Bu nedenle, yeryüzünde yaflam tarihinin büyük bir k›sm›n› mikroorganizmalar›n oluflturdu¤u söylenebilir.
Birçok mikroorganizma çok çabuk üreyebilir. Ayr›ca,
bakteriler gibi mikroorganizmalar aralar›nda ya da fark-
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l› türlerle çeflitli yollarla gen aktar›m›nda bulunabilirler.
Bu birleflme ve gen aktar›m› sayesinde mikroorganizmalar, do¤al seçilimden geçerek olabildi¤ince h›zl› geliflir ve çeflitli ortamlarda çevresel etkilere karfl› koyarak
yaflamlar›n› sürdürebilirler. Ancak bu h›zl› geliflim, kimi
hastal›k yap›c› bakterilerin modern antibiyotiklere karfl›
direnç göstermelerini de sa¤lar.
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Y›ld›z Tak›m›

Her fieyin Bir Nedeni Var!
17. yüzy›l›n sonlar›nda sütün peynire nas›l dönüfltü¤ü,
üzümden nas›l flarap elde edildi¤i ya da besinlerin neden bozuldu¤u insanlar için hâlâ birer s›rd›. 1676’da
mikrobiyolojinin babas› say›lan Hollandal› Anton van
Leeuwenhoek’ün mikroskopun keflfi mikroorganizmalar›n varl›¤›ndan haberdar olmam›z› sa¤lad›. Leeuwenhoek’ün bu buluflu sayesinde ve ard›ndan gelen Lazzaro Spallanzani ve Louis Pasteur’ün de katk›lar›yla, dünyay› gözle göremedi¤imiz birtak›m canl›larla paylaflt›¤›m›zdan haberimiz oldu.
‹ki yüz y›l sonra bir baflka giz daha çözüldü; Robert
Koch, mikroorganizmalar›n hastal›klara neden oldu¤unu buldu. fiarbon hastal›¤›na yakalanm›fl bir s›¤›rdan
al›nan kan örne¤ini inceleyen Koch, kanda bol miktarda Bacillus anthracis adl› bir bakteri türüne rastlam›fl.
Deneyini bir ad›m ileri götüren Koch, hasta bir hayvandan ald›¤› kan› sa¤l›kl› bir hayvana enjekte etti¤indeyse, sa¤l›kl› olan hayvan›n da hastaland›¤›n› görmüfl. Ayr›ca, et suyu içinde yetifltirilen bakterinin yine sa¤l›kl› bir
hayvana enjekte edilmesinin, hayvan›n hastalanmas›na yol açt›¤›n› da gözlemlemifl. Bütün bu deney ve
gözlemler, mikroorganizmalarla hastal›klar aras›nda bir
ba¤lant› oldu¤unu ortaya koymak için yeterli olmufl.
Mikroorganizmalar, ifllevleri düflünüldü¤ünde çok flafl›rt›c› biçimlerde karfl›m›za ç›kabiliyorlar. MikroorganizmaMikroorganizmalarla u¤raflan bilim dal›na
mikrobiyoloji deniyor.

Kimi mikroorganizmalar çevresel döngülere etkileriyle yaflam için çok
önemli katk›lar sa¤larken, kimileri yiyeceklerin bozulmas›na yol açabiliyor.

lar›n bir k›sm› çok yararl›yken, bir k›sm› da zarar verici
olabiliyor. Örne¤in yo¤urt, peynir ya da flarap yap›m›nda, penisilin ve interferon gibi ilaçlar›n üretiminde, evsel ve endüstriyel at›klar›n ifllenmesinde kullan›lan mikroorganizmalar bizim için yararl›yken hastal›klara yol
açan, yiyeceklerin bozulmas›na, demir borular›n, cam
merceklerin ya da tahta kaz›klar›n y›pranmas›na neden
olan mikroorganizmalar zararl› s›n›f›na giriyor.
Mikroorganizmalar›n ifllevleri bunlarla s›n›rl› de¤il. Ekosistem içinde de mikroorganizmalara düflen önemli görevler var. Özellikle karbon, azot ve kükürt gibi besinlerin çevresel döngülerinde mikroorganizmalar etkin rol
oynarlar. Tüm canl›lar karbon içerikli organik moleküllerden oluflur. Bu nedenle karbon döngüsü canl›l›k için
önemlidir. Kimi ayr›flt›r›c› mikroorganizmalar›n etkinlikleri olmazsa, atmosferdeki karbon dioksit miktar› azalmaya bafllar. Bu size çok da kötü bir fleymifl gibi gelmemifl
olabilir ancak, karbon dioksit bitkilerin fotosentez yapmalar› için gerekli. Bitkilerin fotosentez yapamamalar›ysa, hem bizim için hem de hayvanlar için oksijenin ve
besin kaynaklar›n›n tükenmesi anlam›na gelir. Ayr›flt›r›c›
görevi gören mikroorganizmalar, ölü organizmalar›
parçalayarak karbonun yeniden atmosfere gönderilmesini sa¤larlar. Karbon döngüsü gibi, proteinlerin ve
DNA’n›n önemli bir bilefleni olan azotun döngüsünde
de kimi mikroorganizmalar etkindir. Toprakta ya da baz› bitki gruplar›n›n köklerindeki yumrularda bulunan
azot ba¤layan bakteriler sayesinde atmosferdeki azot
topra¤a ba¤lanarak, bitkilerce kullan›labilir hale gelir.
Elif Y›lmaz
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