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Atalar›m›z Ço¤al›yor

buruﬂturulmuﬂ bir gazete gibi son
derece k›vr›ml› oldu¤unu hat›rlat›yor.
Araﬂt›rmac›lar, gen aktar›ml› denek
fareleri gözlemlediklerinde, beta
katenin proteininin yüksek düzeyde
üretildi¤i farelerin beyin kabuklar›n›n
ola¤anüstü büyüdü¤ünü ve düz bir
tabaka görünümü yerine, insanlardaki gibi k›vr›ml› bir yap›ya dönüﬂtü¤ünü belirlemiﬂler.. Walsh’a göre korteks içinde beta katenin bir öncül
hücreye bölünmeye devam etmesini,
ya da bölünmeyi durdurup bir sinir
hücresi haline gelmesini söyleyen bir
anahtar rolü oynuyor. Deneyde beta
katenin kodlanmas›n›n, hücrelerin bölünmeye devam etmesine ve böylece
de korteksin büyümeyi sürdürmesine
yol açt›¤› gözlenmiﬂ. Araﬂt›rmac›, ayn›
mekanizman›n beta katenin aktifleﬂmesinin tümör geliﬂimiyle iliﬂkisini de
aç›klayabilece¤i düﬂüncesinde. Protein, hücrelerin bölünme temposunu
yükseltmiyor; ama bölünmenin durmas›n› da önleyerek dokuunun gere¤inden daha h›zl› büyümesine yol aç›yor. Walsh, zeka gerili¤i vakalar›nda
beyin korteksinin normalden çok
daha küçük olmas› nedeniyle, beynin
k›vr›ml› de¤il, düz bir yüzeye sahip
oldu¤una iﬂaret ediyor. Araﬂt›rmac›,
küçük beyinlli çocuklarda beta
katenin üretim düzeyinin anormal
olup olmad›¤›n›n henüz bilinmedi¤ini
belirtiyor. Ancak, beyin korteksinin
büyüklü¤ünün kontrol alt›na
al›nmas›n›n, beynin geliﬂimi, evrimi
ve hatta kanser konusunda pek çok
potansiyel uygulamas› oldu¤unun da
alt›n› çiziyor.

Charles Darwin’in geliﬂtirdi¤i evrim
kuram›n›n temel önermelerinden biri, biz dahil tüm canl›lar›n tek bir
ata hücreden soy ald›¤›. Ancak bir
evrim biyologu bu düﬂünceye karﬂ›
ç›karak günümüzde yaﬂam›n yap›
taﬂlar› olan üç temel hücre tipinin
birbirinden ba¤›ms›z olarak evrimleﬂti¤ini öne sürüyor. Tart›ﬂmal› görüﬂlerini geçti¤imiz ay aç›klayan
Illinois Üniversitesi’nden Carl
Woese, alan›nda bir otorite. Woese,
1977 y›l›nda tek hücreli arkeleri bulan araﬂt›rmac›. Arkeler bilinen üç
ana hücre tipinin üçüncü ve sonuncusu. Öteki iki türse, s›radan bakteriler (eubacteria – öbakteri) ve hayvanlarla bitkilerdeki çekirdekli hücreler (ökaryotik hücreler).
Evrim biyologlar› aras›nda yayg›n
görüﬂ, ilk ata hücrenin evrimleﬂerek
iki türe, arke ve öbakterilere bölündü¤ü, ökaryotlar›n da, daha sonra
arkelerden, ya da arkelerle öbakteri
türlerinin kar›ﬂ›m›ndan soy ald›¤›.
Kendi kuram›ndaysa Woese, üç hücre türünün, "öncül hücre" yap›lar›yla, basit genetik bilgi modüllerini
içeren bir kimyasal madde çorbas›
içinde birbirilerinden ba¤›ms›z olarak ç›kt›klar› görüﬂünü savunuyor.
Araﬂt›rnac›ya göre ilk öncül hücreler, "yatay gen transferi" denen bir
yöntemle bu gen modüllerini de¤iﬂ
tokuﬂ ediyorlard›. Ancak daha sonra
bu hücrelerin baz›lar›, taﬂ›d›klar›
farkl› genlerin birbirlerine ba¤›ml›
hale geldikleri bir aﬂamaya evrildiler
ve art›k "raftan seçilip al›nan" yabanc› genlerin ithali olanaks›zlaﬂt›.
Woese’ye göre, "Darwin eﬂi¤i" diye
adland›rd›¤› bu noktada öncül hücreler ayr› tür haline geldiler. Yine
bu noktadan itibaren de geliﬂimlerini, d›ﬂar›dan gen ithali yoluyla
de¤il, mütasyonla, ya da kendi genlerini yeniden düzenleyerek evrimleﬂmeyi sürdürdüler. Woese, bu öncül hücrelerin çok büyük
bölümünün daha sonra ortadan
kalkt›¤›n›, ancak ayakta kalabilenlerin günümüzdeki canl›lar› oluﬂturdu¤unu savunuyor.
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Zekam›z› Bir
Proteine Borçluyuz
‹nsanlar›n ve öteki baz› "yüksek
memelilerin" beyinleri neden k›vr›ml›
da, ötekilerinki neden düz? Galiba bu
bilmecenin cevab›n› art›k biliyoruz:
K›vr›mlar› ve bunlarla gelen zeka
düzeyini tek bir proteine borçluyuz.
Beynimizdeki en büyük yap› olan ve
zaman zaman "gri madde" diye de
adland›r›lan beyin kabu¤u (korteks),
zekam›z›n kaynakland›¤› yer. Bu
kabu¤un geniﬂ yüzey alan›,
beynimizdeki yaklaﬂ›k 100 milyar
sinir hücresinin (nöron) üçte ikisini
bar›nd›r›yor. Bu kadar hücre, beyin
kabu¤unun, bir portakal kabu¤undan
yaln›zca biraz daha kal›n katman›nda
bulunuyor. Bu geniﬂ yüzey, insan
kafatas›na s›¤abilmek için kendi
üzerine katlan›yor ve insan beynine
özgü, derin yar›klar ve s›rtlar içeren
o "buruﬂuk" yap›y› oluﬂturuyor. Beyin kabu¤unun geliﬂimi "nöron öncülleri" denen, ve bölünerek sonunda
nöronlara dönüﬂen hücrelere ba¤l›.
Öteki vücut hücrelerinin tersine, beyin hücreleri daha do¤umdan önce
bölünme sürecini tamamlay›p erginleﬂiyor. Harvard Üniversitesi’nden sinir
genetikçisi Christopher Walsh ve yard›mc›s› Anjen Chenn, beyin kabu¤unun geliﬂiminde beta katenin adl›
proteinin rolünü araﬂt›rm›ﬂlar. Bu
proteinin birçok beden dokusunda
bulundu¤u ve tümörlerde de aktif hale getirildi¤inin bilinmesine karﬂ›n, iﬂlevi tam olarak belirlenememiﬂti.
Walsh ve Chenn, beta kateninin aktifleﬂtirilmesinin beyin nöronlar› aras›ndaki sinyal iletiﬂimini düzenleyip
düzenleyemeyece¤ini merak etmiﬂler.
Bunun için, öncü sinir hücrelerinde
aﬂ›r› miktarda beta katenin kodlayan,
gen aktar›ml› bir fare soyu
geliﬂtirmiﬂler. Walsh, fare beyinlerinin
normalde ka¤›t gibi düz ve pürüzsüz
olmas›na karﬂ›n insan beyinlerinin,
büyük bir tabakan›n küçük bir alana
s›¤d›r›lmas› gere¤i nedeniyle, ezilip
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