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Biyoloji
Klonlar Kulübünün
Yeni Üyesi
ABD’nin Teksas ve California Üniversiteleri veterinerlik fakültelerinden
araﬂt›rmac›lar, ilk kez bir ev kedisinden ald›klar› hücrelerle bir klonunu
yaratmay› baﬂard›lar. Taeyoung Shin
baﬂkanl›¤›ndaki ekip, önce erkek bir
kedinin yanak içinden al›nan ve kültürde ço¤alt›lan fibroblast hücrelerin,
metafaz kromozomlar› ç›kart›lm›ﬂ bir
yumurta hücresine nakli temeline dayanan baﬂar›s›z bir deneme gerçekleﬂtirmiﬂ. Ayn› araﬂt›rmac›lar, daha sonra
yetiﬂkin bir diﬂi kediden ald›klar› kümülüs hücrelerini kültürleyerek ayn›
ﬂekilde genetik malzemesi ç›kart›lm›ﬂ
bir yumurta hücresine naklederek
klonlanm›ﬂ embriyolar elde etmiﬂler.
Tek bir deneyde, kümülüs hücrelerinden elde edilmiﬂ üç embriyo klonuyla,
fibroblast hücrelerden elde edilmiﬂ iki

Kümülüs hücrelerinin al›nd›¤› verici anne (solda) ve taﬂ›y›c› anneyle klon yavrusu (sa¤da).

embriyo klonu, diﬂi bir kediye yerleﬂtirilmiﬂ. 22 günlük bir geliﬂim sürecinin ard›ndan kedi hamile kalm›ﬂ ve ve
embryo transferinden 66 gün sonra
klonlanm›ﬂ yavru sezeryenle dünyaya
gelmiﬂ. Sa¤l›kl› ve normal oldu¤u belirlenen yavru ile, verici ve taﬂ›y›c› annelerden al›nan hücre örneklerinin incelenmesi, yavrunun kümülüs hücresinden klonland›¤›n› kesin biçimde ortaya koymuﬂ.
Yavru, verici anneyle ayn› üç rengi taﬂ›makla birlikte, bu renklerin oluﬂturdu¤u desen çok renkli kedilerin ço-

Mikroplardan Yeni
Rekor
Mikroplar dayan›kl› canl›lar: 110
derecenin üzerindeki s›cakl›klarda yan
gelip yatan›n› m› istersiniz, eksi 10
derecenin alt›nda gözünü k›rpmayan›n›
m›? Tuz kristalleri içinde milyonlarca
y›l yaﬂayabilirler; üzerlerine asit
dökersiniz, bana m›s›n demezler. ﬁimdi
de mikroplar yeni bir marifetlerini
daha ortaya koydular: 160 kilometre
yükseklikte bir su sütununun
a¤›rl›¤›na karﬂ›l›k gelen bir bas›nç
alt›nda sa¤ kalabilme baﬂar›s›.
Washington’daki Carnegie Institution
araﬂt›rmac›lar›ndan jeokimyac› Anurag
Sharma ve mikrobiyolog James Scott,
bu bas›nc› oluﬂturmak için fizikçilerin
50 y›ld›r kulland›klar› bir arac› alarak
bunu ilk kez mikrop fizyolojisine
uyarlam›ﬂlar. Bas›nç “elmas örs” denen
ve uçlar›nda traﬂlanm›ﬂ birer elmas
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Muazzam bas›nç alt›nda mikroplar, buz içinde s›v› kuyucuklar (mor) oluﬂturarak canl› kalmay› baﬂar›yorlar.

bulunan iki silindirden oluﬂan bir tür
mengene taraf›ndan yarat›l›yor.
Carnegie ekibi elmaslar›n aras›na
içinde mikroplar›n bulundu¤u ince bir
su tabakas› yerleﬂtirmiﬂler ve
mengeneyi s›kmaya baﬂlam›ﬂlar. Örs
içindeki bir moleküler tayfölçer,
mikroplar içindeki metabolik etkinli¤in
gözlenmesini sa¤lam›ﬂ. Deneyde
kullan›lan mikroplar ba¤›rsaklarda
yaﬂayan Escherichia coli ve metalleri

¤unda görüldü¤ü gibi anneyle ayn›
de¤il. Bunun nedeni çok renkli kedilerdeki pigmentasyon örüntüsünün
yaln›zca genetik faktörlere de¤il, geliﬂimle ilgili de¤iﬂkenlere de ba¤l› olmas›. Ekip, kümülüs hücrelerinin sa¤lad›¤› etkili sonuca dikkat çekiyor.
Kümülüs hücrelerinden elde edilen
yaln›zca üç embryo nakledildi¤i halde
sonuç baﬂar›l› bir do¤um. Ancak ekip,
rastlant› olas›l›¤›n›n giderilmesi için
yeni deneyler gerekti¤ine de iﬂaret
ediyor.
Nature, 21 ﬁubat 2002

parçalayan Shewanella oneidensis
Araﬂt›rmac›lar tayfölçere ek olarak,
mikroplar›n canl› olup olmad›¤›n›
görmek için özel bir de boya
kullanm›ﬂlar. Boya, içinde format
denen organik bir maddeyi
parçalama yetene¤ine sahip canl›
mikroplarca renksiz hale getiriliyor.
Bas›nç 1.6 gigapascal (1gigapascal=1
milyar pascal) düzeyine ç›kar›ld›¤›nda
dahi, mikroplar›n %1’inin sa¤ kald›¤›
saptanm›ﬂ. Çok yüksek bas›nç alt›nda
su, oda s›cakl›¤›nda buz-VI denen kat›
duruma geçmiﬂ. Buna karﬂ›n, yaklaﬂ›k
1 milyon bakteriden 100.000’inin sa¤
kal›p format› parçalad›¤› ve buz içinde
s›v› ve saydam kürecikler oluﬂturdu¤u
gözlenmiﬂ. Araﬂt›rmac›lara göre deney,
Jüpiterin uydusu Europa’da oldu¤u
düﬂünülen çok so¤uk ve derin bir
okyanusun dibinde dahi canl›
organizmalar›n bulunmas› olas›l›¤›n›
güçlendiriyor.
Science, 22 ﬁubat 2002-02-25

