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EXTREMOZYMESIT JA EKSTREMOFIILIT 
 
Extremozymesit ovat entsyymejä, joita haasteellisissa 
ympäristöissä elävät kasvit ovat kehittäneet itselleen 
pärjätäkseen ja sopeutuakseen näihin olosuhteisiin. Näitä 
organismeja joilla on paitsi kyky pärjätä, mutta myös viihtyä 
planeettamme äärimmäisissä olosuhteissa, kutsutaan 
ekstremofiileiksi, mikä suoraan käännettynä tarkoittaa itse 
asiassa ”äärimmäistä rakastamista”. Tutkijat ovat olleet 
haltijoituneita näistä ekstremofiileistä jo useiden vuosien ajan 
ja ovat tutkineet niiden sopeutumismekanismeja. 
 
Monet näistä ekstremofiileistä ovat mikro-organismeja, 
mutta vielä useammat monimutkaisia organismeja, kuten 
kasveja joiden on ollut pakko sopeutua äärimmäisiin 
planeettamme olosuhteisiin. Nämä organismit joista osa on 
peräisin yli 40 miljoonan vuoden takaa ovat tehokkaita 
biologisilta prosesseiltaan suojaamaan itseään äärimmäistä 
kylmyyttä, kuumuutta, suolaisuutta, pH:ta, kosteuden 
puutetta ja säteilyä vastaan.  
 
Ekstremofiilejä on useita eri tyyppejä, kuten hypoliitit jotka 
ovat peräisin kylmiltä, kuivilta aavikoilta; kryoliitit jotka elävät 
jäätiköillä; piezofiilit, jotka elävät paineessa syvän meren 
haudoissa; thermofiilit jotka elävät erittäin kuumilla alueilla ja 
polyekstremofiilit, jotka elävät monessa suhteessa vaikeissa 
olosuhteissa samanaikaisesti. Monet polyekstremofiilit ovat 
peräisin meriympäristöistä missä saattaa olla äärimmäiset 
olosuhteet lämpötilan, paineen, suolaisuuden ja pimeyden 
osalta samanaikaisesti.  
 
EXTREMOZYMESIT LUONNOSSA 
 
Ekstremofiilit ovat kehittäneet itselleen useita nerokkaita 
selviytymisstrategioita jotka mahdollistavat niiden 
uudistumisen, aineenvaihdunnan ja lisääntymisen erittäin 
haastavista ympäristöllisistä olosuhteista huolimatta. Niiden 

entsymaattiset järjestelmät, Extremozymes:it, suojaavat 
elintärkeitä biologisia makromolekyylejä, soluja ja 
kromosomaalista DNA:ta vahingoittumiselta ulkoisten 
paineiden takia. Proteiinin rakenteellisten komponenttien 
lisäksi organismien DNA:n geneettinen sormenjälki on yksi 
tärkeimmistä elementeistä mikä jokaisen organismin on 
säilytettävä pärjätäkseen. Suojausmetodeita ovat 
ainutlaatuiset proteiinin kietomistavat, suojautuminen 
nesteen puutteelta sokerimolekyylien avulla, ja biokemialliset 
tavat suojata DNA:ta. Esimerkki tästä kyvystä on 
tymiinidimeerin muodostumisen estäminen kun DNA altistuu 
oksidatiiviselle stressille ja säteilylle näissä äärimmäisissä 
olosuhteissa. Nämä ainutlaatuiset, luonnon entsyymit 
huuhtelevat vapaita radikaaleja ja tuhoavat radikaalisia 
happilajeja.  
 

 
 
Esimerkkejä haastavista olosuhteista joissa ekstremofiilit 
pärjäävät ovat äärimmäinen kylmyys, kuumuus, kuivuut tai 
syvän meren haudat. 
 
 
EXTREMOZYMESien KÄYTTÖ IHOLLA 
 
Ihmisen iho joutuu kokemaan myöskin äärimmäisiä 
ympäristöolosuhteita. Extremozymesien tehokkuus voidaan 
ottaa käyttöön myös ihon suojauksessa kuivuutta, tuulta, 
säteilyä (UVA ja UVB), kuumuutta, kylmyyttä, suolaisuutta 
(hikoilun aiheuttama suolaisuus) tai ärsytystä (esim. 
saippuoiden aiheuttama) vastaan. Kun strukturaaliset 
proteiinit, kuten kollageeni ja elastiini altistuvat kosteuden 
puutteelle, säteilylle, kuumuudelle, kylmyydelle, vapaille 
radikaaleille tai tärkeä geneettinen DNA joutuu ympäristön 
aiheuttamien stressitekijöiden kohteeksi, nämä aiheuttavat 
ennenaikaisen ikääntymisen merkkejä vaikuttaen 
elastisuuden puutteeseen, kestävyyteen, immuunitoimintaan 
ja syövän vastustuskykyyn.  
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Auringonsäteet aiheuttavat ihon vanhentumista. 
Tymiinidimeerit muodostavat epänormaaleja 
rakennemuutoksia DNA:han kun tumansisäinen DNA kokee 
oksidatiivista stressiä. Tymiinidimeerien mittaamista sekä 
muut DNA:n vahingoittumisen merkkien, kuten palaneiden 
solujen muodostumista voidaan mitata tieteellisesti. 
Tymiinidimeerien ja palaneiden solujen määrä ovat 
merkittävämmät mittausparametrit auringon aiheuttamien 
vahinkojen mittaamisessa. Kuten Extremozymesit suojaavat 
ekstremofiilisia organismeja ympäristön vahingoittavilta 
säteiltä, säteilyn haittoja iholle voidaan vähentää lisäämällä 
Extremozymes-teknologiaa ihonhoitoon.  
 

 
UV-säteet aiheuttavat tymiinidimeerien muodostomista, 
DNA:n vahingoittumista. 
 
Ekstremofiilien geneettiset sopeutumistavoilla ja niiden 
Extremozymeseillä on merkittävää hyötyä ihonhoidossa. Ajan 
myötä ympäristöllisillä olosuhteilla on huomattavia ja 
katastrofaalisia vaikutuksia ihoomme. Luonnon 
sopeutumisihmeitä voidaan hyödyntää myös suojaamaan 
ihmisihoa ympäristön äärimmäisiä olosuhteita vastaan. 
INNOVATIVE SKINCARE on koonnut luonnon ekstremofiilisistä 
prosesseista toimintoja ihonhoitoon toimien pioneerinä 
tulevaisuuden ihonhoidon alalla tarjoamassa äärimmäistä 
suojaa iholle terveen ihon ylläpitämiseksi. 
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