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Biyoloji
Sa¤ ve Solun Do¤uﬂu
Büyük ölçüde simetrik görünümüne karﬂ›n,
insan bedeninde ince bir asimetri var.
Örne¤in, kalp ortan›n solunda, karaci¤er de
sa¤›nda yer al›yor. Tokyo Üniversitesi’nden
hücre biyologu Nobutaka Hirokawa bu
asimetrinin nas›l ortaya ç›kt›¤›n› araﬂt›rm›ﬂ
ve buna sekiz günlük hayvan embriyolar›n›n

alt yüzeylerinde bulunan
cilia (sil) denen
mikroskopik k›llar›n neden
oldu¤unu bulmuﬂ.
Embriyolar, kimyasal iﬂaretlerle dolu olan proteince
zengin s›v›lar oluﬂturuyorlar. Siller birer küçük kamç›
gibi saat yönünde döndükçe
bu s›v›lar› kar›ﬂt›r›yorlar.
Sillerin asimetrik iç yap›lar› nedeniyle bu
dönme hareketi yaln›zca saat yönünde oluyor. Kök hücreler, s›v› içindeki iﬂaretleri alarak, bunlara uygun olarak hareket etmeye
baﬂl›yorlar. Beklenenin tersine, bu k›lc›klar›n
topluca dönüﬂü s›v›larda bir girdap oluﬂturmuyor. Oluﬂan, sol yönde do¤rusal bir ak›ﬂ.

Negatif Sperm
En Kaliteli
Üreme araﬂt›rmac›lar›, meni ak›nt›s› içinden
yüksek kaliteli spermleri seçmek için yeni bir
yöntem belirlediler: Elektrik ak›m› kullanmak. Sa¤l›kl› bir bebe¤in do¤mas›n› sa¤layan
yöntemin daha etkili tüp bebek uygulamalar›na kap› açaca¤› düﬂünülüyor.
ﬁimdiye kadar kaliteli sperm, meni içinden
santrifüj yöntemiyle ay›klan›yordu. Ancak, sürecin bir saat kadar sürmesi ve bu arada devreye giren güçler, spermin zarar görmesine
yol açabiliyordu. Santrifüj yöntemi, asl›nda
kaliteli spermi di¤erlerinden ay›rabiliyordu.
Tüpte dölloenme uygulamalar›n›n baﬂar›s›
için, yo¤un, sa¤lam kafal› spermler,n varl›¤›
önemli. Santrifüj yönteminin yan›s›ra kaliteli
sperm, yüzme yetenekleri temel al›narak da
belirlenebiliyor. Ancak, sperm do¤rudan testislerden al›nmak istendi¤inde iki yöntem de
iﬂe yaram›yor.

Amazonlar›n ﬁeytan›
Bulundu
“ﬁeytan’›n Bahçeleri” Amazon ya¤mur ormanlar›nda tek bir türden (Duroia hirsuta )
a¤açlarla dolu olan büyük cepler. Amazon
yerlilerine göre bu a¤açlar, ormanda yaﬂayan
kötü ruhlarca yetiﬂtiriliyor. ABD’deki Stanford ve Colorado Üniversiteleri’nden üç araﬂt›rmac›ysa bu bahçelerin gerçek sahiplerini
buldu: Myrmelachista schumanni ad›n› taﬂ›yan ve D. hirsuta gövdelerinde yuvalanan
bir kar›nca türü. Kalabal›k koloniler oluﬂturan bu kar›nca türü, içinde yaﬂayabilece¤i yeni a¤açlara yer açabilmek için D. hirsuta türü d›ﬂ›ndaki tüm a¤açlar› yok ediyor. Kar›nca, “bahçesini” geniﬂletmek için yabanc›
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Avustralya’n›n Yeni Güney Galler
eyaletindeki Newcastle Üniversitesi’nden
araﬂt›rmac›larca geliﬂtirilen yeni yöntemse,
elektroforoz diye bilinen bir tekni¤e ve
negatif elektrik yüklü spermlerin en sa¤lam
DNA’y› taﬂ›d›¤› gerçe¤ine dayan›yor. Bu
yöntemde meni (semen), üzerinde yaln›zca
spermin geçebilece¤i küçüklükte delikler
bulunan bir zarla kapl› bir odac›¤a

a¤aç ve bitkilerin yapraklar›nda çenesiyle küçük bir delik açt›ktan sonra, arka gövdesini
k›v›rarak ucunu deli¤e sokuyor ve formik
asit f›ﬂk›rt›yor. Birkaç saat içinde asit, damar-

Bal›k, fare ve tavﬂan embriyolar›n› özel kameralarla izleyen Hirokawa ve ekibi, s›v›lar›n sola do¤ru ak›ﬂ›n›n, sillerin kubbe biçimli
zarlardan yat›k biçimde ç›kmalar› ve dolay›s›yla dönüﬂ eksenlerinin, embriyonun arka
ucuna yönelik olmas›ndan kaynakland›¤›n›
bulmuﬂlar. Saat yönündeki k›rbaç hareketinin sa¤dan sola do¤ru savruluﬂ aﬂamas›nda
her sil, zara dik konumda bulunuyor ve s›v›y› embriyonun yüzeyine do¤ru itiyor. Hareketin, yüzey yak›n›ndaki “toparlanma” aﬂamas›ndaysa sil s›v›ya fazla bir itki veremiyor.
Dolay›s›yla da proteinler eﬂit olarak da¤›lam›yor, kimyasal iﬂaretler farkl›laﬂ›yor ve asimetri ortaya ç›k›yor.
Natural History, Eylül 2005

konuluyor. Bir elektrik ak›m›, negatif yüklü
spermleri zar›n öteki taraf›na geçirirken daha
kalitesiz olanlar› ve meni içinde olas› zararl›
yap›lar› (ör: oksitlendirici moleküller) geride
b›rak›yor.
Negatif elektrik yüklü spermin neden en sa¤lam DNA’ya sahip oldu¤u bilinmiyor. Ancak,
araﬂt›rmac›lar, sperm üretiminin son aﬂamalar›nda eklenen negatif elektrik yüklü siyalik
asidin, spermin baﬂar›yla oluﬂturuldu¤u ve olgunlaﬂt›¤› mesaj›n› veriyor olabilece¤ini düﬂünüyorlar. Yeni tekni¤i geliﬂtirenlerden John
Aitken, “Sperm bu noktaya gelebildi¤inde, di¤er herﬂeyin tümüyle normal seyretmiﬂ olmas› gerekir” diyor. Araﬂt›rmac›lara göre yeni
sperm ay›rma yönteminin üstünlü¤ü, gereken
sürenin 5 dakikay› aﬂmamas›, do¤rudan testisten al›nan spermler üzerinde çal›ﬂ›lmas› ve
santrifüj yöntemine göre daha az basamak
içermesi.
Nature, 6 Ekim 2005

lar›ndan yay›larak yapra¤› öldürmeye baﬂl›yor. Ekibin yapt›¤› deneylerde “ﬁeytan Bahçeleri”nin D. hirsuta a¤açlar›n›n “allelopati”
denen bir süreçle baﬂka bitkileri yaﬂatmamas› sonucu de¤il, kar›ncalar›n etkinli¤iyle ortaya ç›kt›¤› kesin olarak belirlenmiﬂ. Bahçeler,
nüfusu 3 milyon iﬂçi ve 15.000 kraliçeye kadar ulaﬂabilen tek bir M. schumanni kolonisince sahiplenebiliyor. Bir koloni, tek bir D.
hirsuta a¤ac›na yerleﬂen bir kraliçe taraf›ndan baﬂlat›l›yor ve zaman içinde geniﬂliyor.
Kraliçelerin çoklu¤u, koloninin uzun ömürlü
olmas›n› sa¤l›yor. Koloninin yay›lma h›z›n›
gözlemleyen araﬂt›rmac›lar, 351 a¤açtan oluﬂan en geniﬂ bahçenin “sahibi” olan koloninin en az 800 yaﬂ›nda oldu¤unu hesaplam›ﬂ.
Nature, 22 Eylül 2005

