B‹L‹M VE TEKN

Biyoloji
Önemli Yedek
Havaya kalk›k çatal kuyruklar›ndan
m›, yaz sofralar›nda at›klara sald›rmalar›n›n oluﬂturdu¤u itici görüntüden
mi, yoksa adlar›n›n yaratt›¤› korku
duygusundan m›d›r nedir, halk dilinde
“kula¤akaçan” diye bilinen böce¤in
son gördü¤ü, üzerine inen bir gazete
olur. Her yerde yayg›n olarak bulunan
bu böceklerin, düﬂmanlar›na karﬂ› geliﬂtirdi¤i savunma mekanizmas›ysa
üremek. Bilimciler, Euborellia plebeja
diye tan›d›klar› bu böce¤in üremede
gösterdi¤i baﬂar›n›n s›rr›n› yeni keﬂfettiler: ‹kinci bir penis. Genelde hayvanlar›n bedenlerinin d›ﬂ parçalar› genellikle çift olur. Bacaklardan tutun, antenlere, burun deliklerine kadar her
ﬂey çift. Penis’in tek olmas› bir istisna.
Hayvanbilimciler kula¤akaçanlar›n yan› s›ra bu istisnay› y›lanlarda, kertenkelelerde eklembacakl›larda da saptam›ﬂlard›. Araﬂt›rmac›lar en az›ndan kula¤akaçanlarda bu fazlal›¤›n s›rr›n›

Tutumlu Genom
Omurgal›lar›n da dahil oldu¤u “s›rttipliler” (kordata)
ﬂubesine ait larvacean ailesinden Oikopleura dioica
yuva
küçük bir deniz canl›s›.
Hemen hemen her denizde,
kabuktan evi içinde yaﬂ›yor. Yaln›zca 5
mm büyüklü¤ündeki bu hayvanlar, biyologlar için önem taﬂ›yor. Nedeni, s›rtta
uzanan merkezi bir sinir sistemi, kuyruk ve hortum gibi omurgal› özelliklerinin ilkel biçimlerini taﬂ›malar›. Ayr›ca 24 gün süreli ömürlerinin tümünü kültür
çanaklar› içinde geçirebilmeleri ve diﬂilerin do¤urganl›¤› (ortalama 300 yumurta). ﬁimdiyse araﬂt›rmac›lar bu küçük
canl›n›n çok daha ilginç bir özelli¤ini
keﬂfetmiﬂ bulunuyorlar: Oikopleura,
tüm kordatlar içinde en küçük genoma
(gen paketine) sahip olan›. Ayn› zamanda da genetik malzemesini en tasarruflu
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çözmüﬂ bulunuyorlar: E¤er biri kopacak olursa, yedek olan› devreye giriyor. Do¤al gibi görünen bu durum, böcekbilimciler için pek de öyle de¤il.
Çünkü kula¤akaçanlar›n çift penisinden yaln›zca birinin iﬂe yarad›¤›, ötekinin iﬂlevsiz oldu¤u düﬂünülüyordu.
Nedeni, normal penisin vücudun d›ﬂ›na dönük olmas›na karﬂ›l›k, ötekinin
içe dönük konumu. Tokyo Üniversitesi’nden entomolog Yoshitaka Kamimura, E.plebeja’n›n çiftleﬂmesini yak›ndan
izledi¤inde her iki penisin de iﬂlevsel
oldu¤unu görmüﬂ. Araﬂt›rmac›, çiftleﬂme s›ras›nda erkekleri havaya kald›rarak penisin kopmas›na yol açm›ﬂ. ‹ki
gün sonra ayn› hayvanlar›n yeni diﬂileri baﬂar›yla dölledi¤ini görmüﬂ. Daha
sonra bu olay›n do¤al olarak da gerçekleﬂip gerçekleﬂmedi¤ini anlamak
için do¤adan 663 adet kula¤akaçan
toplam›ﬂ. Bunlardan üçünün penisinin
kopuk oldu¤unu, iki diﬂinin döl
yata¤›nda da kopuk penis parçalar›
bulundu¤unu saptam›ﬂ. Kamimura ve
ekibi, Naturwissenscahften adl› Alman
bilim dergisinde yay›mlad›klar›
makalede ﬂu sonuca varm›ﬂlar: Evrim,
ender görülse de cinsel kaza
olas›l›¤›na karﬂ› önlem alm›ﬂ.

Okyanus Diplerinin
Devleri

biçimde kullanan›. Bu küçük canl›n›n genomu yaklaﬂ›k 72 milyon bazdan
oluﬂuyor (Karﬂ›laﬂt›rmak
için: ‹nsan genomunda 6
kuyruk
milyar baz bulunuyor). Oihortum
kopleura ayn› zamanda
kordatlar içinde en büyük
gen yo¤unlu¤una sahip olan›. Yani yarars›z (hurda) DNA dizilimleri bu canl›da görece çok az. Araﬂt›rma sonuçlar›na
göre Oikopleura DNA’s›n›n her 5.000
baz›nda bir gen bulunuyor ve toplam
gen say›s› 15.000. ‹nsan genomundaysa
6 milyar baz dizini içinde yaklaﬂ›k
35.000 gen bulundu¤u san›l›yor. Kuﬂlarda yaﬂam süresiyle genom büyüklü¤ü
aras›nda bir ilintinin saptanm›ﬂ olmas›na
karﬂ›l›k araﬂt›rmac›lar, Oikopleura’n›n
küçük genomu ile h›zl› üreme performans› aras›nda bir iliﬂki kurmak için henüz erken oldu¤unu düﬂünüyorlar.

Jules Verne’in düﬂ gücüne her seferinde yeniden hayran olmamak elde de¤il.
Bilimkurgu yazar›n›n ünlü roman› Denizalt›nda 20.000 Fersah, denizalt›lar›n
haberini, gerçekleﬂtirilmelerinden çok
önce haber vermesiyle ünlü. Roman›
okuyanlar, Kaptan Nemo’nun evi olan
Nautilus’u dev kollar›yla saran dev mürekkep bal›¤›n› hat›rlayacaklard›r. Anlaﬂ›lan Nautilus gibi bu dev deniz canl›lar› da bilimkurgudan gerçe¤e geçiﬂ yap›yor. Uluslararas› bir araﬂt›rma grubunun Science dergisinde yay›mlad›klar›
gözlemleri, dört ayr› okyanusun tabana
yak›n derinliklerinde dev mürekkep bal›klar›n›n yayg›nl›¤›n› gösteriyor. ‹ﬂin ilginç yan›, gözlenen sekiz mürekkep bal›¤›n›n üçünün, Jules Verne’in roman›ndakiyle ayn› ad› taﬂ›yan Nautile adl› bir
araﬂt›rma denizalt›s›. Boylar› 7 metreye kadar varan mürekkep bal›klar›n›n
ilginç özellikleri, çok geniﬂ kanatlara
ve çok uzun kollara sahip olmalar›. Bilinen mürekkep bal›klar›nda görülmeyen bir özellik, bu okyanus dibi devlerinin kollar›n›n eklemli bir görünüm taﬂ›mas›. Araﬂt›rmac›lar, kollar›n yaklaﬂ›k
üçte iki uzunlu¤unun, daha kal›n üst
kola ba¤lanan ipliksi bir yap›da oldu¤unu belirtiyorlar. Dev mürekkep bal›klar›n›n, daha önce iki genç örne¤i
orta ve do¤u Pasifik’te görülen Magnapinnidae s›n›f›na ait oldu¤u düﬂünülüyor. Bilimadamlar›na göre okyanuslar,
yerüstündeki biyosferin %90’›n› kaps›yor. Bu durumlar›yla okyanuslar›n derinlikleri en geniﬂ, ama en az araﬂt›r›lm›ﬂ bir ekosistemi oluﬂturuyorlar. Bir
iki y›l içinde Meksika Körfezi’yle Atlantik, Pasifik ve Hint Okyanusu’nda,
hemen hemen ayn› derinlikte sekiz dev
mürekkep bal›¤›n›n gözlemlenmiﬂ olmas›, bu türün san›landan çok daha
yayg›n oldu¤unu gösteriyor.
Gezegenimin en büyük ekosistemini ne
kadar az tan›d›¤›m›z› da...
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