Farelerin Biyolojik Saati
Zaman algılaması zayıf olan hayDeney farelerinin günlük perişen proteinleri incelemek mümkün
vanlar üzerinde yapılan gözlemler
yotları çok belirlidir ve değişmez.
olacaktır. Saatin rolü henüz açıklığa
sayesinde araştırmacılar, memeli
Deneye katılan 304 fareden
kavuşmadıysa da bazı ipuçları elde
hayvanlardaki biyolojik saatlerin ilk
303’ünün günlük ritmleri 23,5 saatte
edilmiştir. Saat proteininde diğer
çarkını keşfedebildiler. Biyolojik
bir tekrarlıyordu; bu normaldi. Yalproteinlere bağlanmaya yarayan bir
saat, canlıların uyuma, beslenme,
nız 1 farenin periyodu 24,8 saatti. Bu
PAS bölgesi ve DNA’ya yapışıp bazı
dinlenme, çoğalma vb. davranışları“yavaş” farenin yavrularındaki kalıgenleri etkinleştiren bölgeler vardır.
nın zamanını belirleyen, yaşamsal
tım incelendiğinde, saat geninin 5.
Takahashi’ye göre şöyle basit bir
ritmleri ayarlayan bir iç saattir. Mükromozom üzerinde bulunduğu anmodel işlemektedir: Günlük periyotasyonlu fareler üzerindeki gözlemlaşıldı; bu gene saat adı verildi. Saat
dun başlagıncında saat proteini bazı
ler, biyolojik saatlerin çok uzun sürgeninin mütasyonu sonucu günlük
genlere bağlanarak onları etkinleştien evrim sırasında pek az değiştiğiperiyodu 27 saatten fazla bir fare elrir. Bu genlerden birinin yaptırdığı
ni göstermiş ve onların hastalıklarda
de edildi. Yıllar süren bir çalışmadan
ketleyici bir protein, saat proteininin
oynadığı rol üzerinde yePAS bölgesine yapışarak
ni görüşlerin oluşmasını
onu etkisizleştirir. Devrin
sağlamıştır.
sonuna doğru ketleyici
Bütün bitkiler ve hayprotein parçalanır ve saat
vanlarda hatta bazı bakproteini bağlandığı genterilerde, günlük etkinlerden ayrılır. Ertesi gün
liklerin ritmini düzenleyeni bir devir başlar. Sayen son derece duyarlı iç
atin PAS bölgesi bir diğer
saatler vardır. Bu canlılar
bakımdan da ilginçtir:
uzun süre karanlıkta kalMeyve sineklerinde (Dro salar bile bu iç saatler şasophila), çok benzer bir
şırmadan çalışır. Omurgasaat geni bulunmuş ve bulı hayvanlarda bu gizemli
na periyod adı verilmiştir;
biyolojik saat, beyinde
Dunlop da Mayıs 1997’de
“süprakiyazmatik çekirScience dergisinde, ekdekte” bulunur.
mek küfü mantarlarında
Yıllar önce sineklerde
“beyaz yaka 2” adını verve ekmek küfü mantarladiği bir saat geni keşfettirında üç biyolojik saat geğini yayımladı; bunun da
ni bulundu. Bunların
yapısı PAS bölgesine çok
DNA yapılarının
çok
benzemektedir.
farklı oluşu, biyolojik sa- Farelerin günlük yaşamlarındaki farklı devirleri saat geni düzenler.
Araştırmacılar, tavukatin hızla evrim geçirditan balığa ve insana kadar
ğini göstermektedir. Nothwestern
sonra Takahashi, 1997 Mayıs’ında,
birçok omurgalı hayvanda faredekiÜniversitesi’nden J. Takashashi, bu
saat geninin yerini tam belirledi. Bune benzer saat genleri bulmuşlardır.
ilkel canlılarda biyolojik saat genlenun için 5. kromozomda saat genine
Bütün bunlardan anlaşılan şudur ki
rinin bulunması dolayısıyle, daha
yakın bölgelerin baz sırası belirlendi.
24 saatlik yaşamdaki farklı görevleri
yüksek canlılarda da benzer genleSonra saat geni normal bir fareden,
(uyku, beslenme, cinsellik vb.) berin bulunabileceğini söylemektedir.
saat geni mütasyon yapmış fareye
lirleyen biyolojik (iç) saatler, evrim
Böylece 6 yıl önce Takahashi ve
gen nakli yapıldı. Bununla günlük
sürecinde çok erken bir evrede çalışekibi şöyle bir deney yaptılar: Erritmin normale döndüğü görüldü.
maya başlamış, en ilkel canlılardan
kek farelere sperm DNA’sında müBu deneyde saat geninin süprakien yüksek canlılara kadar yaşamı
tasyonlar yaptıracak kuvvetli bir
yazmatik çekirdekte etkinleştiği
programlama işini üstlenmiş ve bu
kimyasal madde verdiler, böylece
gösterildi.
görevi DNA üzerindeki saat genlebiyolojik saatlerin ayarını bozmayı
Ekmek küfü mantarlarında günrinden gelen özel proteinlerle yürütumuyorlardı. Bu erkek farelerin
lük ritmi inceleyen biyolog Jay Dunmüştür. Takashashi şöyle demekteyavruları bilgisayara bağlı bir dönlop (New Hampshire’da Dartmouth
dir: “Belki de sinekler, fareler ve inme dolap içeren kafeslere kondular;
Koleji) bu çalışmayı “gerçek bir kahsanlar sandığımız kadar birbirlerinyavrular uyanıkken dönme dolap
ramanlık” diyerek övmektedir. Meden farklı değildir.”
içinde koşuyor ve bilgisayar bu saatmelilerde biyolojik saat geninin yeri
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leri kaydediyordu.
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