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VİRÜSLER,  BAKTERİLER V E  ARKELER

Virüsler

Virüslerin Çoğalması

Bakteriler Alemi

Arkeler Alemi



VİRÜSLER

➜➜ Cansız ile canlılar arasındaki geçiş formudur.

➜➜ Protein kılıf ve nükleik asitten oluştukları için nükleoprotein yapılıdırlar.

➜➜ Tek çeşit nükleik asit bulundururlar (DNA veya RNA).

➜➜ Kendilerine ait sitoplazmaları ve enzim sistemleri yoktur.

➜➜ Enzim sistemlerine sahip olmadığı için antibiyotiklerden etkilenmezler.

➜➜ Metabolik aktivite gerçekleştiremezler.

➜➜ Canlı dışındaki ortamlarda kristalleşir. 

➜➜ Çok çabuk mutasyona uğrarlar.



➜➜ Sadece canlı bir hücrenin içerisinde canlılık özelliği gösterebilen zorunlu hücre 
içi parazitlerdir. 

➜➜ Konak hücrenin enzim ve enerji sistemleri ile ham madde kaynaklarını kullana-
rak konak hücre içinde  hızlı bir şekilde çoğalırlar.

➜➜ pH, radyasyon, sıcaklık değişimlerinden ve kimyasal maddelerden çabuk etkile-
nirler.

Baş bölgesi

Boyun bölgesi

Kuyruk 
bölgesi

➜➜ Hava, su, doğrudan temas, vücut sıvıları ve 
diğer canlılar yoluyla bulaşıp hastalıklara yol 
açabilirler.

➜➜ Virüslere karşı oluşturulan savunma madde-
lerine interferon denir.



VİRÜSLERİN ÇOĞALMASI

➜➜ Bakteri içinde çoğalan virüslere bakteriyofaj virüsü denir.

Konak hücre parçalanır 
ve virüsler dışarı çıkar.

Kuyruk fibritleri ve diğer
kısımları kılıfa eklenir.

Virüs proteini kılıf yapımında
kullanılır. DNA’da bunun
içinde paketlenir.

Virüs DNA’sı konak hücrenin,
virüs proteinini ve virüs DNA
sının kopyasını üretmesinde
rol alır.

Virüs konak hücrenin duvarına
tutunur. Virüs DNA’ sı hücre
stoplazmasına geçer.



➜➜ Covid19, zona, ebola,suçiçeği,domuz ve kuş gribi, sars, kabakulak,kızamık, ço-
cukfelci virüsleri de insanlarda hastalıklara yol açmaktadır.
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Canlılar

Prokaryot Ökaryot

Bakteriler
Protista Bitki

Arkeler
Mantar Hayvan



BAKTERİLER ALEMİ

Bakterilerin Genel özellikleri 

➜➜ Prokaryot ve tek hücreli canlılardır.

➜➜ Ribozom dışında organelleri yoktur.

➜➜ Hücre zarının üzerinde hücre duvarı (hücre çeperi) bulunur.Çoğu bakterilerin 
hücre duvarında peptidoglikan vardır.



➜➜ Bazı bakterilerde hücre duvarının dışında polisakkarit yapılı  koruyucu bir kap-
sül bulunur. Kapsüllü bakteriler hastalık yapıcıdır. Patojen olarak adlandırılır.

➜➜ Bakterilerde karbonhidratlar sitoplazmada glikojen şeklinde depo edilir.

➜➜ Bazı bakterinin yapısında bulunan kamçı bakterinin  aktif hareket etmesini  
sağlar. 



➜➜ Bazı bakterilerde yüzeye ve birbirlerine tutunmak için pilus denilen kısa uzan-
tılar vardır. Piluslar aynı zamanda iki bakteri arasında  konjugasyonla DNA ak-
tarımında görev alır.

➜➜ Oksijenli solunum yapan türlerinde zar kıvrımlarından oluşan mezozom vardır.

➜➜ ETS mezozomlarda bulunur. 



➜➜ Bakterilerin sitoplazmasında  DNA halkasal yapıdadır. DNA üzerinde protein kı-
lıf yoktur.

➜➜ Bazı bakterilerde plazmit adı verilen genellikle küçük halkasal yapıya sahip, 
kendini eşleyebilen DNA parçacıkları vardır.Plazmitler  bakterilerde bazı özel-
likler ile ilgili genetik bilginin bir bakteriden diğerine taşınmasında, zor koşul-
lara karşı direnç oluşumunda etkilidir. 



➜➜ Bazı bakteriler uygun olmayan ortam şartlarında hayatta kalabilmek için en-
dospor oluşturur. Endospor oluşumu üreme amaçlı olmayıp bakteride DNA’ nın 
nitelik ve niceliğini uygun olmayan koşullara karşı korur.     

➜➜ Çok çabuk mutasyona uğrarlar.

➜➜ Bazı türleri faydalı, bazı türleri ise zararlıdır. 



➜➜ Beslenme bakımından ototrof veya heterotrof olabilir. Bazı bakteriler parazit 
yaşar. Ototrof bakteriler, fotosentez veya kemosentez yoluyla besin üretir.

➜➜ Fotosentez yapan türlerinde klorofil bulunur. 

➜➜ Ayrıştırıcı olan türleri organik maddelerin inorganik maddelere dönüşümünü 
sağladığından doğadaki madde döngüsünde çok önemlidir. 



➜➜ Oksijenli solunum, oksijensiz solunum ve fermantasyon yapabilen türleri vardır. 

➜➜ Fermantasyon yapabilen bakteriler, son ürün olarak etil alkol, laktik asit gibi 
ürünler oluşturur.

➜➜ Mikroskop altında genellikle küre, çomak, virgül ya da spiral şeklinde görülür.



➜➜ Bakterilerde, basit ikiye bölünme yöntemiyle eşeysiz üreme gerçekleşir. İçe-
risinde besin elementleri bulunan kültür ortamında bakteriler yaklaşık her 20 
dakikada bir bölünebilir. Ayrıca bakterilerde genellikle plazmitler aracılığıyla 
gen transferi (konjugasyon) adı verilen özel bir yöntemle genetik çeşitlilik sağ-
lanır. Bakteri konjugasyonu sırasında birey sayısında artış meydana gelmez. 



ARKELER ALEMİ

➜➜ Prokaryot tek hücreli canlılardır.

➜➜ Halkasal şekilli bir DNA taşır .DNA’ları  histon denilen özel proteinlere sarılmış-
tır.

➜➜ Bazı arkelerde bakterilerde olduğu gibi plazmit DNA’ları bulunabilir.

➜➜ Bazıları ototrof, bazıları ise heteotrof olarak beslenir. 



➜➜ Arkelerin hücre duvarında pseudopeptidoglikan bulunur. 

➜➜ Depo karbonhidratı glikojendir.

➜➜ Arkeler, kaynayan jeotermal kaynaklardan yanardağ bacalarının etrafına, derin 
deniz termal çukurlarından, tuz göllerine, yüksek asit ve yüksek bazik özelliğe 
sahip sular ve topraklara kadar son derece ekstrem şartlarda yaşayabilirler.
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