Diﬂilerin
Gizli Seçimi

‹nsanda, diﬂi üreme kanal›na girdikten k›sa bir süre sonra, spermler (mavi) beyaz kan hücrelerince sald›rarak, yumurtaya (turuncu) ulaﬂamadan yok ediliyorlar.

Çeviri: Zuhal Özer

‹ngiltere’de, Cambrdige’de yaﬂayan bir inﬂaatç› olan Terry Roberts
u¤raﬂ olarak kuﬂ yetiﬂtiriyor. Ancak,
onun amac›, bir ispinoz ve bir kanaryay› çaprazlayarak melez bir tür elde
etmek. Kanaryalar›n evde beslenmeye baﬂland›¤› 1500’lü y›llardan beri,
merakl›lar› onlar› ispinozlarla melezleme olas›l›¤› üzerinde düﬂümüﬂler.
19. yüzy›lda kömür madencileri, madenlerde zehirli gaz olup olmad›¤›n›
anlamak için kanaryalardan yararlan›yorlarm›ﬂ. Kanarya, tüne¤inden
aﬂa¤› yuvarland›¤›nda, madenden d›ﬂar› ç›kman›n zaman›n›n geldi¤ini
anl›yorlarm›ﬂ. Madenciler, kanaryalar›n› çok seviyorlarm›ﬂ; kanaryalar›n›
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birbirleriyle çaprazlamaktan baﬂka,
saka ve florya gibi ‹ngiltere’de yaﬂayan ispinozlarla da çaprazlay›p "kat›r" olarak adland›rd›klar› (kat›r demelerinin nedeni, bu melez bireylerin k›s›r olmalar›d›r) melez bireyler
de elde etmeye baﬂlam›ﬂlar. Melez ispinozlar›n çaprazlanmas›, kanaryalar›n ve ispinozlar›n kendi aralar›nda
çaprazlanmas›ndan daha zordur; ancak kimilerinin çaprazlanmas› biraz
daha kolayd›r. Melez ispinozlar›n ço¤alt›lmas›n›n kolayl›¤›, çiftleﬂtirilen
türlerin evrimsel benzerli¤ine ba¤l›d›r. Kanarya da bir ispinoz türüdür.
Türler aras›ndaki kal›tsal benzerlik
artt›kça, melezlerin ço¤alt›lmas› da-

ha kolay olur. ‹spinoz-kanarya melezlerinin az bulunur olmalar›n›n nedeni, ispinozlar›n kal›tsal aç›dan öteki
ispinoz türlerine göre, kanarya türlerine daha az benzemeleridir. Ancak,
bu aç›klama yeterli de¤ildir. Bir erkek ispinoz bir diﬂi kanaryayla çiftleﬂebilir; ancak diﬂinin yumurtal›k kanal›nda bulunan bir etken erke¤in
spermlerini bir yabanc› gibi kabul
ederek, spermlerin yumurtaya yaklaﬂmalar›n› ve yumurtay› döllemelerini engeller. Diﬂide, ispinoz spermlerinin uygun olmad›¤›n› ona bildiren
bir sistem vard›r. Bu sistem, % 99
oran›nda çiftleﬂmeden sonraki evrelerin gerçekleﬂmesine engel olur.

Sirkesine¤inin spermi yumurta hücresinin içinde yüzerken ait oldu¤u bireyin vücut uzunlu¤unun birkaç kat› uzunluktad›r (solda). K›rm›z› küre biçiminde görülen
yumurta hücresiyle kal›tsal olarak birleﬂmeden birkaç dakika önce, diﬂinin kromozomlar›n›n solunda görülen insan sperm hücresi (sa¤da).

Kanaryalarda bu sürecin nas›l oluﬂsperm s›v›s›nda de¤il, spermlerin kendöllenmeyle sonuçlanacak üreme
tu¤u tam olarak bilinmiyor; ancak tadindedir. Bu, beklenmedik bir bulguolaylar›n› baﬂlatmad›¤›n› gösteriyor.
vuklar üzerinde yap›lan çal›ﬂmalar
dur; çünkü uzun bir süre boyunca
Diﬂiler, fizyolojik olarak kendi türlespermin ilerlemesini engelleyen etkespermlerin, çok yo¤un olan çekirdekrinden bir spermle baﬂka türden bir
nin dölyolunda bulundu¤unu gösterilerinin içindeki kal›tsal materyallerine
spermin fark›n› ay›rt edebiliyorlarsa,
yor. Bir tavuk, bir hindiden al›nm›ﬂ
iliﬂkin herhangi bir bilginin yüzeyden
kendi türlerinden farkl› erkeklerin
spermlerle yapay olarak döllendi¤inbelli olmad›¤› düﬂünülüyordu. Ancak,
spermlerini birbirinden ay›rt edebilede, spermler diﬂinin sperm deposunun
giderek artan say›da çal›ﬂma, spermleceklerini de düﬂünmek zor de¤il. Sirkeyolunu bulabilirlerse yumurtalar›n
rin kendilerine iliﬂkin bir bilgiyi "dusinekleriyle yap›lan çal›ﬂmalar, böyle
çok az› ya da en iyi durumda % 2-3’ü
yurduklar›n›" gösteriyor. Tersi durumbir durumun varl›¤›na iliﬂkin kan›t sa¤döllenebilir. E¤er hindinin spermleri
da, diﬂi bedeni belirli bir erke¤in uyl›yor. ABD’nin güneybat›s›ndaki çöllertavu¤un dölyolunun daha da ilerisine
gun spermi taﬂ›d›¤›n› nas›l anlayabilirde yaﬂayan bir kaktüs türü çürüdü¤ü
b›rak›labilirse, yumurtalar›n % 20di ki? Daha k›sa bir deyiﬂle diﬂinin
s›rada, onun suyuyla beslenen bir sirke30’unun döllenerek yavru oluﬂturduksperm "seçimi" kolay gözlenebilen bir
sine¤i türünde, bir erkek kardeﬂten al›lar› görülebilir.
süreç de¤ildir; çünkü diﬂinin üreme
nan spermlerle döllenen diﬂiler yumurBuna benzer bir durum sirkesineklekanal›nda gerçekleﬂen mikroskobik
ta b›rakmam›ﬂlard›r. Bunun nedeni,
rinde oluﬂur. Bir sirkesine¤i türünden
düzeyde bir olayd›r. Bu nedenle "diﬂisperm s›v›s›n›n, yak›n akrabalardan
bir birey, baﬂka bir türden sirkesine¤ini
nin gizli seçimi" olarak adland›r›l›r.
yavru sahibi olmay› önlemek üzere, didöllerse diﬂi, yumurta b›rakamayabilir.
Bu görüﬂ, Smithsonian Tropikal
ﬂinin sperm deposunda bulunan spermE¤er böyle bir diﬂinin üreme kanal›n›
Araﬂt›rma Enstitüsü’nde bilim adam›
lerin serbest kalmas›n› sa¤lamaya uymikroskop alt›nda incelenirse, burada
gun olmayan iﬂaretleri içermesidir.
olan William G. Eberhard’›n Diﬂinin
çok say›da sperm oldu¤u görülebilir.
Farelerde daha çarp›c› bir örnek
Kontrolü: Diﬂinini Gizli Seçimiyle
Bu durum, diﬂi sirkesine¤inin yumurta
gözlenir. Spermlerin diﬂinin yumurtaEﬂeysel Seçilim kitab›n›n 1996’da yab›rakamama nedeninin herhangi bir ekl›k kanal›nda taﬂ›nma h›z› erkek ve diy›mlanmas›yla ileri sürüldü. Eberhard
siklikten kaynaklanmad›¤›n› gösterir.
ﬂinin kal›tsal yap›lar›n›n benzerli¤ine
kitab›nda, hayvanlar aleminde, çiftleﬂSperm deposu doludur; bu nedenle
me sonras›nda diﬂilerin yumurtalar›n›
ba¤l› olarak de¤iﬂir. Farelerde spermspermlerin depoda tutuldu¤u, ancak d›hangi erke¤in (ya da spermin) döllelerin hareketini kolaylaﬂt›ran iﬂaret
ﬂar› ç›kamad›klar› düﬂünüleyece¤ini kontrol edebilecebilir. Spermlerin do¤ru mesa¤ine iliﬂkin düzinelerce örj› bekledikleri düﬂünülecek
nek veriyor. Eberhard’›n kiolursa, sirkesinekleri üzerintab›ndan
çok
önce,
de çal›ﬂan uzmanlar›n bu di1940’larda ve 1950’lerde
ﬂileri ayn› türün erkeklerinüreme üzerinde çal›ﬂan birden ald›klar› spermlerle yakaç biyolog diﬂinin üreme
pay olarak dölledikleri sonukanal››n, spermlerin ve yucuna var›labilir.
murtalar›n geçebilece¤i bir
Sonuç olarak, spermlerin
kanal olmaktan ötede iﬂlevdepodan serbest b›rak›ld›klerinin olabilece¤ini ileri
tan sonra, diﬂilerin yumurta
sürmüﬂlerdi. Daha sonra
b›rakmaya baﬂlad›klar› dü1980’lerde New Mexico
ﬂünülebilir. Bu etkileyici deÜniversitesi’nden Randy
ney, basit olarak baﬂka bir
Thornhill, diﬂilerin birkaç
türden al›nan spermlerin,
erkekle çiftleﬂtikten sonra,
Opossumlarda (keselis›çangillerden bir tür) spermler çiftler halinde ilerlerler.
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Denizy›ld›z›n›n ok biçimindeki sperminin
baﬂ k›sm› (k›rm›z›), bir yumurtan›n
hücre zar›ndan içeri giriyor.

yaln›zca spermler aras›nda bile ayr›m
yapabilece¤ine dikkat çekti. Thornhill’›n akrepsineklerinde diﬂinin gizli
seçimine iliﬂkin 1983’te yay›mlanan
makalesinin bir dönüm noktas› olmas›na karﬂ›n, diﬂinin gizli seçiminin bir
gerçek mi, yoksa yaln›zca ilginç bir fikir mi oldu¤unu göstermeye yetecek
bir bulgu yoktu. ﬁimdiki ilginin yetersizli¤i de yaln›zca davran›ﬂ ekologlar›n›n hala diﬂilerin çiftleﬂmeden önce
seçim yapt›klar›n› göstermeye çal›ﬂ›yor olmalar›ndan de¤il, ayn› zamanda
toplumsal iklimin de uygun olmay›ﬂ›ndan da kaynaklan›yor: Bilim adamlar›, eﬂeysel seçilimi hala de¤iﬂmeyen
bir erkek bak›ﬂ aç›s›yla ele al›yorlar.
Diﬂilerin yumurtalar›n› hangi spermin dölleyece¤ini belirli durumlarda
kontrol etmelerinin kendilerine yarar
sa¤lamas› tamamen mant›kl› görünüyor. Diﬂilerin böyle bir beceri geliﬂtirebilmeleri aç›s›ndan en olas› durum, eﬂ
seçimi üzerindeki kontrollerinin s›n›rl› oldu¤u durumlard›r. Do¤al yaﬂamda, diﬂiler kendilerini dölleyecek bireyi seçebilirler; ancak diﬂilerin istemeden çiftleﬂti¤i durumlar da vard›r. Sar› bokböce¤i gibi, çok say›da böcek türünde erkekler diﬂileri yakalay›p zorla
çiftleﬂirler. Bunun benzeri durumlar,
baz› sürüngenlerde ve ördeklerde de
görülür. Bu durumlarda, diﬂilerin çekici olmayan erkeklerin sperm s›v›s›n›
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kini al›koymalar› onlar aç›s›ndan karl›
bir durum gibi görünmektedir.
Hayvanlarda çok say›da diﬂi, çiftlemenin ard›ndan spermleri d›ﬂar› atar.
‹nsan da dahil baz› türlerde spermlerin d›ﬂar› at›lmas› görece edilgen gibi
görünmektedir; ancak zebralar gibi kimi hayvanlarda spermler tahminen
üreme kanal›ndaki kaslar›n güçlü kas›lmalar›yla zorla d›ﬂar› at›lmaktad›r.
Diﬂilerin gizli seçimi bir düﬂlem (fantezi) olmay›p gerçekse ve diﬂiler belirli
erkeklerin spermlerini kabul ya da
reddetme becerisine sahiplerse, ilginç
bir evrimsel senaryo ortaya ç›kar. Bu,
kur yapman›n eﬂ seçiminin tek alan›
olmad›¤› anlam›na gelir. Çiftleﬂmeden
sonra bile her cinsiyet kontrol için savaﬂmay› sürdürür.
Eberhard diﬂi böceklerin, iki ya da
daha çok eﬂle çiftleﬂmenin sonuçlar›n›
kontrol ettikleri ya da de¤iﬂtirdikleri
en az›ndan yirmi farkl› yol belirledi.
Aç›kças› hayvanlarda diﬂiler, hangi erkekle çiftleﬂece¤ine davran›ﬂsal düzeyde karar verebiliyor. Bu, çiftleﬂme öncesi seçim oluyor. Bir erkekle çiftleﬂmeye baﬂlad›ktan sonra bile, bir diﬂi
seçimini sürdürmeyi de¤iﬂik biçimlerde sürdürebilir. Bir erke¤in kendisiyle
çiftleﬂmesine izin verebilir; ancak sonradan do¤ru duyusal geribildirim sa¤lamada yetersiz kal›nca, onun sperm
aktarmas›n› önler. Diﬂi, ayn› zamanda
çiftleﬂmenin ak›ﬂ›n› da etkileyebilir.

Birçok böcek türünde, sperm aktar›m›
bazen birkaç dakika, bazen de saatler
sürebilir. Diﬂi, çiftleﬂme süresini ayarlayarak belirli bir erkekten alaca¤›
sperm miktar›n› ve erkeklerin yumurtalar›n› dölleme olas›l›¤›n› etkileyebilir.
Çiftleﬂme süresini belirleyemeyen diﬂiler, tercihen belirli erkeklerin spermlerini kabul ya da reddedebilir. Bir baﬂka durumda da diﬂi belirli erkeklerin
spermlerini depo organ›na ya da döllenmenin gerçekleﬂti¤i bölüme aktarmakta yetersiz kalabilir. Bir baﬂka olas›l›k da diﬂinin, belirli erkeklerle çiftleﬂtikten sonra yumurtalar›n›n olgunlaﬂmas›n› ya da yumurta oluﬂumunu
kontrol etmesidir. Döllenme olduktan
sonra bile, belirli erkeklerden olan yavrulara bakmay› ye¤leme ya da yavrular› seçerek besleme ya da öldürme gibi
yollarla diﬂinin kendi üretim baﬂar›s›
üzerinde biraz kontrol etkisi olabilir.
Diﬂilerin gizli seçimiyle ilgili en ola¤and›ﬂ› ve en inand›r›c› örneklerden
biri bir denizanas› türü olan Beroe
ovata’da görülür. Üniversitedeyken, laboratuvarda özel koruma s›v›lar› içinde saklanm›ﬂ bir B. ovata gördü¤ümü
an›ms›yorum; kitaplar›m›zdaki çizimlere hiç benzemiyorlard›. Gerçekte B.
ovata çan biçiminde güzel bir canl›d›r;
ancak bir müze örne¤i olarak bir sümük parças›ndan baﬂka bir ﬂey de¤ildir. Y›llar sonra Kanada’n›n kuzey kutbuna yak›n bölümlerinde bulunan Co-

burg Adas› aç›klar›nda ilk kez canl› bir
B. ovata gördüm, çok güzeldi. Yumruk
büyüklü¤ündeydi ve buzlu sularda yavaﬂça ilerlemesine yarayan kan k›rm›z›
yanardöner renklerde silleri vard›. Bu
yüzy›l›n baﬂlar›nda embriyologlar B.
ovata’yla çok ilgileniyorlard›; çünkü
büyük (1 mm çap›nda), saydam yumurtalar› döllenmenin tüm s›rlar›n› aç›¤a
ç›kar›yordu. B. ovata’y› gördükten y›llar sonra, Avustralya’da Cairns’de, izleyicileri aras›nda androloglar (insanda
erke¤in üreme biyolojisini inceleyen
uzmanlar), anatomiciler ve geliﬂim biyologlar›n›n da bulundu¤u Spermatoloji Kongresi’nde bir konuﬂma yapt›m.
‹zleyiciler, sperm yar›ﬂ›na iliﬂkin görüﬂlerimden etkilendiler ve diﬂinin gizli seçimi olas›l›¤›na aç›kça ilgi gösterdiler. Ancak, ﬂimdi Oregon Sa¤l›k Bilimleri Üniversitesi’nde üreme biyolo¤u
olan Gerry Schatter bana geldi. Döllenmeden sonra yumurtada gerçekleﬂen
olaylar konusunda uzman olan Schatter, yak›n zamanlarda iki Frans›z biyolo¤un, B. ovata yumurtas›nda diﬂinin
gizli seçiminin varl›¤›n› gösterebilecek
bir duruma iliﬂkin bilgiler ortaya koyduklar›ndan söz etti. Tipik olarak birkaç sperm yumurtaya giriyor. Diﬂinin
kal›t›m materyali hücre çekirde¤inden
ç›k›p sitoplazmadan geçerek her erke¤in spermini ziyaret ediyor ve sonuçta
bunlardan biriyle birleﬂiyor (bu durum, kur gösterisi yapan erkeklerin
lek denilen gruplar oluﬂturdu¤u türlerde diﬂilerin çiftleﬂme öncesinde seçim
yapmas›na; ayn› zamanda da B. ova-

‹nsan sperm hücresi, diﬂide dölyata¤›n›n iç yüzeyini örten astar›n üzerinde yüzüyor. Memelilerde silli epitel hücreleri
(sar›, beyaz ve pembe) spermin etkin duruma geçmesini ve yumurta içine girme ﬂans›n› art›rmas›n› sa¤larlar.

ta’n›n yumurtas›n›n içinde olanlara
benzer). B. ovata’da gizli seçim organel düzeyinde gerçekleﬂiyor gibi görünüyor. Ne yaz›k ki bu konuda, bir yumurtan›n seçti¤i spermin ayn› ya da
farkl› erkeklerden al›n›p al›nmad›¤› da
dahil olmak üzere bundan biraz fazlas›n› biliyoruz. B. ovata, gizli seçimin temelini araﬂt›rma olana¤›n› bize sa¤l›yor. Yak›n zamanlarda yap›lm›ﬂ bir
araﬂt›rma diﬂileri eﬂeyli üremeye kat›l›mlar›n›n edilgen olarak gerçekleﬂme-

Çevresi sperm yuma¤›yla sar›lm›ﬂ bir insan yumurta hücresi; bu spermlerden yaln›zca biri yumurtay› dölleyecek.

di¤ini aç›kça ortaya koymuﬂ. Kat›l›mc›lardan biri, küçük, çok hareketli bir
sperm kümesinden, öteki de hareketsiz ve küçük birkaç yumurtaysa sonuç
kaç›n›lmaz oluyor. Erkekler, her ﬂeyi
kendilerine göre yapm›yorlar; en az›ndan iç döllenme olan türlerde eﬂeysel
çat›ﬂman›n oluﬂtu¤u evrimsel savaﬂ
alan› (diﬂinin üreme kanal›), evrim taraf›ndan spermelrin yumurtan›n çevresini kuﬂatmas›na karﬂ› koyma yönünde
gerçekleﬂir. Bu (erkek ve diﬂinin üreme özelliklerinin birlikte evrimleﬂmesi), belki de geçti¤imiz yirmi y›l içinde
üreme biyolojisine iliﬂkin en önemli
keﬂiflerden biridir. Her iki cinsiyet de
birbirinin gösterdi¤i uyuma tepki olarak sürekli de¤iﬂim gösterir. ‹ki cinsiyet aras›nda bir savaﬂ oldu¤una inanan görüﬂe göre, kazananlar ve kaybedenler vard›r; ancak eﬂeysel etkileﬂimler birlikte evrimleﬂme sürecine uyumun ve karﬂ› uyumun bir parças›d›r ve
herhengi bir cinsiyetin tümüyle kazanan oldu¤u belli de¤ildir. Cinsiyetlerden biri, herhangi bir zamanda öteki
cinsiyete göre kontolü biraz daha çok
elinde tutabilir; ancak cinsiyetler aras›ndaki savaﬂ evrimsel bir tahtarevalli
gibidir: Zor fark edilen, karmaﬂ›k ve
kaç›n›lmaz.
Birkhead, T., "Hidden Choices of Females", Natural History, Kas›m 2000
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