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Çamaﬂ›r Beyazlat›c›s›ndan
B12’nin Üretimine...

Canl›lar›n B12 vitaminini nas›l üretti¤i sorusu, biliminsanlar›n› ony›llard›r u¤raﬂt›rmakta. Böylesi karmaﬂ›k bir sorunun yan›t›na,
çamaﬂ›r beyazlat›c›s› ve toprakta yaﬂayan
bakteriler, üstelik de bir lisans s›n›f›n›n deneyler serisiyle oldukça yaklaﬂ›lmas›, ﬂaﬂ›rt›c› bir durum say›labilir.
Howard Hughes T›p Enstitüsü’nden Graham
Walker önderli¤inde yap›lan çal›ﬂman›n önemi, B12 üretiminin en az bilinen sürecinde
iﬂe kar›ﬂan bir gende bozukluk sergileyen
ilk mutant bakterinin keﬂfedilmiﬂ olmas›.
B12, DNA’n›n yap›taﬂlar›n› oluﬂturmak için
oldu¤u kadar, çocuk beyin geliﬂimi aç›s›ndan da son derece önemli. Vücuda al›nan
B12’nin büyük bölümü hayvansal ürünler
ya da vitamin ekli g›dalardan geliyor. Ancak,
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hayvan ürünlerinin tüketilmemesi durumunda vitaminin kayna¤›, ya ba¤›rsaklardaki bakteriler, ya da toprak
bakterileri bulaﬂm›ﬂ bitkisel besinler.
Çal›ﬂman›n öyküsü de oldukça ilginç
ve Walker’›n ö¤rencileri için ta
1980’lerde geliﬂtirmiﬂ oldu¤u basit
tekni¤e dayan›yor: Simbiyotik (simbiyoz: baﬂka canl› türleriyle ortak yaﬂama) bakteriler üzerinde çal›ﬂt›klar› o
s›ralarda Walker, ö¤rencilerine, laboratuvar kab›na ekledi¤i çamaﬂ›r beyazlat›c›s›yla kap içindeki simbiyotik bakterilerin nas›l parlad›¤›n› gösterdikten sonra bu teknik,
aralar›nda oldukça popüler hale geliyor.
Araﬂt›rmalar›n›nsa B12 ile uzak yak›n ilgisi
yok; simbiyotik bakterilerin, bitkiye nitrojen,
kendilerine de besin sa¤layan alfalfa (kabayonca) köklerindeki dü¤ümcükleri nas›l
oluﬂturup, onlar› nas›l sard›¤›yla ilgili. Çal›ﬂma s›ras›nda, kaptaki bakterilerden bir k›sm›n›n parlamad›¤›, bunlar›n da bitki köklerindeki dü¤ümcükleri oluﬂturmak ve onlar›
istila etmek için gerekli ana genlerden yoksun olduklar› ortaya ç›k›yor. Walker’›n Gordon Campbell adl› araﬂt›rma ö¤rencisi de,
bundan birkaç y›l önce, laboratuvar kab›nda
bu sefer normal parlak noktalardan çok da-

ha parlak görünen mutant bakterilerde ortakyaﬂam aksakl›klar› aramaya baﬂl›yor. Bulgular›ysa B12 üretim sürecine önemli ›ﬂ›k
tutan bir yan›ta dönüﬂüyor! Ortaya ç›k›yor
ki sorun, mutant bakterinin B12 üretememesinde. ‹ﬂlevinde aksakl›k olan gene bluB ad›n› veriyorlar. Bundan sonra, bluB geninin,
B12 üretiminde rol alan baﬂka genlerle
gruplaﬂt›¤› ortaya ç›k›yor. Di¤er biliminsanlar›yla yap›lan fikir al›ﬂveriﬂleri sonucundaysa bluB’›n, üretim mekanizmas›n›n bilinmeyen bir süreci için gerekli olabilece¤i sonucuna var›yorlar. “B12, büyük ve karmaﬂ›k
bir molekül” diyor Walker. “Araﬂt›rmac›lar›
as›l u¤raﬂt›ran bölümüyse, molekülün DMB
ad› verilen parças›.”
Campbell’›n mezuniyetinden sonra ipi eline
alan Michiko Kaga ise, deneyin bundan sonraki aﬂamas›n›n oldukça basit oldu¤unu söylüyor: “E¤er süreç, mutant bakterinin DMB
yapamamas› nedeniyle kesintiye u¤ruyorduysa, yap›lacak tek ﬂey ona DMB ekleyince ne
oldu¤una bakmakt›. Ve gördük ki, üretim
süreci de, kaptaki aﬂ›r› parlakl›k da normale
döndü.” BluB geninin tepkime için gereklili¤i gösterildikten sonra, ö¤renciler ve hocalar› için s›radaki aﬂama, ayr›nt›lara inmek.
Howard Hughes T›p Enstitüsü, 21 ﬁubat 2006
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Üniversitesi taraf›ndan yap›lan
bir çal›ﬂma, klonlaman›n çiftlik
ve laboratuvar hayvanlar›nda
neden s›kl›kla baﬂar›s›z sonuçlar
verdi¤ini aç›klayabilir.
Embriyonun, rahime
yerleﬂmeden önceki dönemine
odaklanan çal›ﬂman›n, tüpte
döllenme tekniklerini yeniden
gözden geçirmeyi de
gerektirebilece¤ini söylüyor
araﬂt›rmac›lar. Çal›ﬂmay›
yürüten Michael Roberts ve
ekibinin ifadesine göre, bir fare
yumurtas› döllenip bölünmeye
baﬂlad›¤›nda, oluﬂan ilk iki
hücre birbirinden farkl›. Bir
tanesi, özel bir genin yard›m›yla
Cdx2 olarak bilinen bir proteini
üreterek, daha sonradan
plasenta oluﬂumuna katk›da bu-

lunacak hücreleri oluﬂturacak
ﬂekilde bölünüyor. Bu proteini
üretmeyen di¤er hücreyse fetusu oluﬂturuyor. Araﬂt›rmac›lar,
Cdx2 üretim sürecindeki bir aksakl›¤›n normal yap›da olmayan
bir plasentayla ya da baﬂar›s›z
bir gebelikle sonlanabilece¤ini
söylüyorlar. Bu aksakl›k, hücrelere herhangi bir maddenin verildi¤i ya da hücre malzemesinde de¤iﬂiklik yap›ld›¤› zamanlarda da ortaya ç›kabiliyor. Hayvan
klonlama ve tüpte döllenme tekniklerinde uygulanan yöntemlerse bu tür iﬂlemleri içeriyor.
Araﬂt›rmac›lar, bu ve ilgili daha
sonraki bulgular›n, bebeklerin
geliﬂim süreci üzerine de yeni
bir ›ﬂ›k tutaca¤› inanc›ndalar.
Science, 17 ﬁubat 2006

‹ngilizler, az bulunan birﬂeyden
sözederken kulland›klar› “tavuk
diﬂi kadar ender” deyimi için, yak›nda bir baﬂka hayvan bulmak
zorunda kalacaklar gibi görünüyor. Çünkü, Manchester ve Wisconsin Üniversitelerinden araﬂt›rmac›lar, talpid ad› verilen ve
do¤al mutasyonla ortaya ç›kan
mutant tavu¤un tam tekmil bir
diﬂ tak›m›na sahip oldu¤unu
keﬂfederek, 80 milyon y›ld›r ‘uy-

kuda’ olan baz› genleri
etkinleﬂtirip, normal
tavuklarda da diﬂ geliﬂimini tetiklemiﬂ bulunuyorlar. 50 y›l kadar
önce keﬂfedilen talpidlerin önemli derecede
geliﬂme bozuklu¤u
gösterdikleri ve genelde yumurtadan ç›kamadan öldükleri bilinse de, a¤›zlar›n›n içine
bakmak ﬂu ana kadar
kimsenin akl›na gelmemiﬂ.
Belirli protein molekülleri için yap›lan biriki genetik müdahaleyle, normal tavuklarda
da diﬂ geliﬂtirilebilmesi, araﬂt›rmac›lara göre diﬂ geliﬂimi için
gerekli tüm evrimsel süreçlerin
korunmuﬂ oldu¤unu gösteriyor.
Ortaya ç›kan sorulardan biri, ayn› yöntemin diﬂlerini kaybetmiﬂ
insanlarda da kullan›l›p kullan›lamayaca¤›; ikincisiyse bulgunun
doku yenilenmesinde ne tür aç›l›mlar sa¤layaca¤›.
Current Biology, 21 ﬁubat 2006
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