


Günümüzde prokaryotlar, biyosfere hâkimdirler. Biyokütle olarak tanımlanan

toplam kütleleri ökaryotların toplam kütlelerinin yaklaşık 10 katıdır.

Örneğin, bir avuç toprakta ya da insanın ağız içinde bulunan prokaryot sayısı

yeryüzünde bugüne kadar yaşamış insan sayısından fazladır.



Prokaryotlara yaşam olan her yerde rastlanır. Ayrıca herhangi bir ökaryot için

fazla sıcak, fazla soğuk, fazla tuzlu, fazla asidik ya da bazik olan extrem

koşullarda gelişebilirler.

Prokaryotlar, bireysel olarak küçük organizmalar ( 1 – 5 µm çapında )

olmalarına rağmen biyosferdeki etkileri bakımından çok önemlidirler.

Örneğin 14. yüzyılda hıyarcık vebası etkeni olan Yersinia pestis pireler

aracılığıyla Avrupa kıtasına yayılmış ve insan nüfusunun yaklaşık % 25 ‘ ini

öldürmüştür.



Prokaryotların hastalık yapan birçok türü olmasına rağmen yararlı

bakterilerin sayısı zararlılardan çok daha fazladır.

Örneğin bazı bakteriler bağırsaklarımızda vitamin sentezi yaparken, bazıları

da ağzımızda zararlı mantarların üremesine engel olmaktadır.

Madde döngüsünde önemli role sahip olan prokaryotlar, ölmüş bitki ve

hayvanların yapısını oluşturan molekülleri inorganik maddelere çevirerek

bitkiler ve dolayısıyla hayvanlara besin sağlamaktadırlar.

Otçul hayvanların sindirim kanalındaki mikroorganizmalar selülozun

sindiriminde önemli rol üstlenirler.

Gıda endüstrisi, biyoteknoloji alanlarında ve çevre rehabilitasyonunda

bakteriler büyük ölçüde kullanılmaktadır.



DNA molekülleri halkasal yapıda olup, çekirdek zarı olmadığından

sitoplazmada çekirdek alanı adı verilen kısımda bulunur.

Ortalama olarak DNA miktarı ökaryot hücre DNA’sının binde biri kadardır ve

prokaryot DNA’sı üzerinde bulunan proteinler çok daha azdır.

Mitokondri ve kloroplast gibi zarlı organeller içermezler. Bu organellerin

işlevleriyle ilgili enzimler genellikle hücrenin sitoplazmasına yerleşmiş

vaziyettedir.

Ribozomları ökaryot hücre ribozomundan farklı olup 70S büyüklüğündedir.

Glikozun fazlasını, ya da kendi sentezledikleri glikozu mantar ve hayvan

hücrelerinde olduğu gibi glikojen şeklinde depolarlar.



Bütün bakteriler, hücre zarının dışında bir hücre duvarına sahiptir. Ancak bu

duvarın kimyasal yapısı bitkilerde olduğu gibi selülozdan oluşmamakta olup

kısa polipeptid zincirleri ile bağlanmış şeker polimerlerinden ibaret

peptidoglikan denen özel bir yapıya sahiptir.

Bazı bakteriler ise hücre duvarına ilave olarak dış kısımlarında polisakkarit

yapılı kapsül bulundurmaktadır.

Kapsül hem bakterinin yüzeye daha kolay tutunmasını sağlar, hem de

bakteriye enfekte ettiği canlının bağışıklık sistemine karşı direnç sağlar.





Bazı bakterilerin yüzeylere ve birbirlerine tutunmak için pilus denilen kısa
uzantıları vardır.

Bazı bakteriler kamçılarıyla aktif olarak yer değiştirebilirler.

Bu bakterilerin belirli bir etkene yaklaşma ya da etkenden uzaklaşma şeklinde
yapmış oldukları yer değiştirme hareketleri taksis ya da göçüm hareketleri
olarak değerlendirilir.

Kamçı bulundurmayan bakteriler ise bulundukları ortamın hareketiyle pasif
olarak yer değiştirmektedir.

Bazı bakterilerde hücre DNA’sına ilave olarak hücre DNA’sından bağımsız olarak
eşlenebilen küçük halkasal DNA parçacıkları bulunmaktadır. Bu DNA parçaları
plazmit adını alır ve hücre plazmit içermeden de yaşayabilir.



Plazmidler, bulundukları bakteriye antibiyotiklere
direnç ya da normal ortamlarında bulunmayan
besinleri kullanabilme gibi özellikler
kazandırmaktadır.

Bakteriler haploid yani n
kromozomlu olup ikiye
bölünerek çoğalırlar.



Bazı bakteriler, ortam şartları kötüye gittiğinde hücre
DNA’sının bir kopyasını çıkarak bu kopyayı dayanıklı bir
duvarla çevrelerler.

Bu şekilde oluşturulan yapı endospor adını alır ve
endosporlar sayesinde bakteri yaşaması için uygun
olmayan koşullarda hayatta kalma imkânı bulur.

Endosporların su içeriği normal hücreye göre çok az
olduğundan metabolizma hızları da oldukça yavaştır.

Bu sayede endospor, yüksek ısı, kuraklık, donma gibi
olumsuz koşullara oldukça dayanıklıdır.



Ortam şartları bakterinin yaşaması için uygun hale tekrar döndüğünde
endosporlar açılarak tekrar bakteri haline gelir.

Burada hücre sayısında bir artış olmadığı için endospor oluşturmak bir üreme
şekli değildir.

Bu sayede sadece canlının uygunsuz koşullar içeren zaman dilimini atlatması
sağlanır. 250 milyon yıl öncesine ait bir endospor bilim adamlarınca
canlandırılmıştır.

Normal bakteriler 100 oC de öldüğü halde endospor yapısı bu sıcaklık
değerinden etkilenmez. Bu yapıların canlılığını sona erdirmek için 121 oC de 1
atmosfer basınç altında 15 dakika bekletmek gerekir.


