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B‹L‹M VE TEKN

Antropoloji
Neandertal Genomuna
‹lk Iﬂ›k
‹ki farkl› araﬂt›rma grubunun iki farkl›
yöntemle yapt›klar› ve iki önemli bilimsel
dergide -ama bir gün arayla- yay›mlanan iki
farkl› çal›ﬂman›n konusu tek: Neandertal
genomu. 38 bin y›l önce yaﬂam›ﬂ bir
Neandertal erke¤inin uyluk kemi¤inden
al›nan çekirdek DNA’s›yla yap›lan bu iki
çal›ﬂma, yak›n akrabalar›m›z›n genomlar›
üzerine ilk ›ﬂ›¤› düﬂürmüﬂ, bize de genetik
yap›lar›na ilk dikkatli bak›ﬂ› atma olana¤›n›
tan›m›ﬂ oluyor.
Genetik teknolojinin Neandertallerle ilgili
çal›ﬂmalara uygulanmaya baﬂlad›¤› y›llar,
1990’lar›n sonlar›. ﬁu anda çal›ﬂmalar›n›
Max Planck Evrimsel Antropoloji
Enstitüsü’nde yürütmekte olan Svante
Pääbo’nun önderli¤inde gerçekleﬂtirilen bir
araﬂt›rmayla Neandertallerin, modern
insanlar›n atas› de¤il, ‘kuzen’leri oldu¤u,
insan ve Neandertallerin yaklaﬂ›k 500 bin y›l
kadar önce iki farkl› tür olarak
birbirlerinden ayr›ld›klar› görüﬂü ortaya
ç›km›ﬂt›. Ancak bu çal›ﬂmalar, mitokondri
DNA’s›yla gerçekleﬂtirilmiﬂti. Bu DNA,
çekirdek DNA’s›ndan daha uzun süre
korunsa da, sa¤lad›¤› bilgi s›n›rl›. Çünkü
genomun çok büyük bir ço¤unlu¤u çekirdek
DNA’s›ndan oluﬂuyor. Nature dergisinin 16
Kas›m, Science dergisinin de 17 Kas›m
say›s›nda yay›mlanan araﬂt›rmalar›n her ikisi
de çekirdek DNA’s›yla yap›lm›ﬂ. Projelerinin
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bir yöntemle elde ederken,
“Nature grubu”nun (Max
Planck Evrimsel
Antropoloji Enstitüsü
araﬂt›rmac›lar›) ye¤ledi¤i
yol, do¤rudan genom
dizilimi.
Modern insan ve
Neandertal genomlar›n›n
her ikisi de yaklaﬂ›k 3
milyar baz çiftine sahip.
Science grubunun
inceledi¤i baz çifti say›s›
65.000, Nature grubunun
da 1 milyon. Gruplar›n
ortak görüﬂü, iki türün
genomlar› aras›ndaki
fark›n % 0,5’ten az oldu¤u
yolunda.
Neandertaller ve Homo
sapiens’in,
Neandertallerin gözden
kayboldu¤u yaklaﬂ›k 30
bin y›l öncesine kadar
Avrupa ve bat› Asya’n›n
ayn› bölgelerini iﬂgal
ettikleri düﬂünülüyor. Bu
iki türün son ortak
atadan ayr›ld›klar› tarihi
genetik verilerden yola
Neandertal
Modern insan
ç›karak saptayan iki
grubun buldu¤u sonuçlar
baz› bölümleri kapsam›nda birbirleriyle
farkl›. Science grubunun bu konudaki
iﬂbirli¤i de yapan iki grubun kimi sonuçlar›
iddias›, yaklaﬂ›k 706 bin y›l öncesiyken,
ortak, kimi farkl›. Bunun bir nedeni,
Nature grubu da ayr›lman›n 516 bin y›l
yararland›klar› yöntemlerin de farkl› olmas›.
önce gerçekleﬂti¤ini savunmakta.
“Science grubu” (Lawrence Berkeley Ulusal
Çal›ﬂmalar›n, paleoantropoloji alan›nda
Laboratuvar› ve Ortak Genom Araﬂt›rmalar›
uzun süredir tart›ﬂ›lmakta olan bir soruya
Enstitüsü araﬂt›rmac›lar›) verilerini, DNA’n›n
da ›ﬂ›k tutaca¤› umudu var: Neandertallerle
kopyalanarak ço¤alt›lmas›n› içeren dolayl›
H. sapiens’in birbirleriyle çiftleﬂip
çiftleﬂmedikleri. Max Planck ekibini
yöneten Pääbo, verilerinin böyle bir
olas›l›¤› gündeme getirdi¤ini, di¤er grupsa
ellerinde henüz bu duruma iliﬂkin bir kan›t
olmad›¤›n› ifade ediyor. Ancak iki grup da
israrc› de¤il ve ellerindeki dizilimlerin
henüz böyle bir sonucu kesin bir ﬂekilde
duyuracak kadar bol olmad›¤›n›
söylüyorlar.
ﬁu aralar her iki ekip de, veritabanlar›na
yeni dizilimler pompalamakla meﬂgul. Son
bilgiler ›ﬂ›¤›nda eldeki baz çifti say›s› 5
milyon. Pääbo’ya göre önümüzdeki bahar
aylar›nda genomun % 1 kadar› tamamlanm›ﬂ
olacak. Di¤er grubun çal›ﬂmalar›ysa
Neandertallerle modern insanlar aras›nda
farkl›l›k gösteren genom bölgelerindeki
belirli genleri hedef almay› sa¤layacak
yöntemler üzerinde yo¤unlaﬂm›ﬂ durumda.
Nature, 15 Kas›m 2006
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