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B‹L‹M VE TEKN

LOJ‹ HABERLER‹

ﬁempanzeden
Fark›m›z?
‹nsan ve ﬂempanze genlerinin % 99
oran›nda benzer oldu¤unu biliyoruz.
Kalan % 1’lik bölüm mü bizi bu kadar farkl› k›l›yor? Tek baﬂ›na de¤il.
Biliminsanlar›, ﬂempanzelerle aram›zdaki büyük denebilecek farklar›n,
genlerden çok gen ayarlama ve düzenlemelerinden kaynakland›¤›n›
söylüyorlar. Bu, asl›nda 30 y›ll›k bir
kuram›n öngördü¤ü bir sonuç. Yale
Üniversitesi, Chicago Üniversitesi ve
Avustralya’daki Hall Enstitüsü araﬂt›rmac›lar›n›n yapt›¤›, buna güçlü kan›tlar ortaya koymak.
Bir genin “ifade edilmesi”, iﬂler durumdaki
genin sorumlu oldu¤u nihai ürünün, örne¤in
bir proteinin, ya da bir özelli¤in ortaya ç›kmas› demek. Binlerce genin ne kadar›n›n ifade
edildi¤ini ayn› anda ölçmeye yarayan yeni
gen-dizim teknolojilerinin kullan›ld›¤› çal›ﬂmaya göre, insanlar son beﬂ milyon y›ld›r insans›maymun atalar›ndan ayr›ld›kça, “transkripsiyon faktörü” ad› verilen ve di¤er genlerin ifadesini kontrol eden düzenleyici genleri de,
kendi ifade biçimlerini, düzenledikleri genlerin 4 kat› kadar fazla de¤iﬂtiriyorlard›. Bu nedenle bu düzenleyici genlerdeki küçücük de¤iﬂiklikler bile, etkiledikleri hedeflerin katlanarak artt›¤› düﬂünülürse, çok büyük bir etkiyle sonuçlanabiliyordu.
“Gen ifadesini ele ald›¤›m›zda, makak, orangutan ve ﬂempanzenin 65 milyon y›ll›k evriminde oldukça küçük de¤iﬂikliklerle karﬂ›laﬂ-

t›k” diyor araﬂt›rmac›lardan Yoav Gilad. “Ancak bunu izleyen ve insan›n 5 milyon y›ll›k
evrimini kapsayan dönemdeki de¤iﬂiklikler
büyük oldu¤u gibi, oldukça da h›zl› bir de¤iﬂim sözkonusuydu. Transkripsiyon faktörlerindeki bu h›zl› evrimse, yaln›zca insanlarda
gerçekleﬂti.” Yale Üniversitesi’nden Kevin
White ise “yeni sonuçlar, gen düzenlenmesinin evrimimizdeki anahtar rolü oynad›¤› kuram›n› desteklemenin ötesinde, tam olarak
hangi düzenleyici etkenlerin önemli oldu¤unu ortaya koymam›za da yard›mc› olacak. En
az›ndan baz› durumlar için” diyor.
Farkl› türlerdeki gen ifadesi de¤iﬂimlerini ölçmek için, araﬂt›rmac›lar ilk türler aras› gen-dizimi yöntemini geliﬂtirmiﬂ ve bu ﬂekilde insan,
ﬂempanze, orangutan ve makaklardaki ifade
düzeylerini karﬂ›laﬂt›rma olana¤› bulmuﬂlar; ki
bu, 70 milyon y›ll›k bir evrim süreci demek.
Araman›n odak noktas›n›ysa iki gen grubu
oluﬂturmuﬂ. Dört tür aras›nda da büyük ölçü-

Bal›klar da Ça¤a Ayak Uydurdu
Beyin tümörlerini ya da diz eklemindeki
y›rt›klar› incelemede kullan›lan t›bbi
teknolojilerin ayn›s›, ﬂimdi de deniz
biyolojisi alan›n› yepyeni boyutlara taﬂ›maya
haz›rlan›yor. K›sa bir süre sonra ‹nternet’e
eriﬂimi olan herkes, bal›klar› hiç
görmedikleri biçimde görme olana¤›na
kavuﬂacaklar.
California Üniversitesi (San Diego), Keck
‹ﬂlevsel Manyetik Rezonans Görüntüleme
Merkezi ve Scripps Oﬂinografi Enstitüsü
araﬂt›rmac›lar›, MRI (manyetik rezonans
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görüntüleme) yöntemini kullanarak, Scripps
Deniz Omurgal›lar› Koleksiyonu’nun online
katalogunu üç boyutlu ve yüksek
çözünürlükle vermek için gerekli haz›rl›klar›
yap›yorlar. Korunmuﬂ bal›k örneklerinin
sakland›¤› Scripps koleksiyonuysa, dünyan›n
bu konudaki en geniﬂ ve de¤erli
kütüphanesi konumunda. Bilinen bütün
bal›k ailelerinin % 90’›n› ve bu kapsamda 2
milyonun üzerinde örnek içeren koleksiyon,
sistematik, biyolojik çeﬂitlilik, fizyoloji,
ekoloji ve koruma çal›ﬂmalar› amac›yla

de de¤iﬂmeden kalan genlerin oluﬂturdu¤u grup (bu da geliﬂme için fazla gereksinim olmad›¤› anlam›na geliyor); ve özellikle de insan evrimi süresince dramatik de¤iﬂim gösteren,
de¤iﬂen çevreye güçlü bir uyum gösterme gereklili¤inin iﬂareti olan genler. Bu da, düzenleme mekanizmalar›n›n evrim bask›s› alt›nda olmas› demek.
Dört türden al›nan 1056 genden %
60’›n›n, türler aras›nda oldukça kararl› bir ifade oran› sergiledi¤i görülmüﬂ. Bunun anlam›, genlerin ifade
düzeyinin yaklaﬂ›k 70 milyon y›l boyunca aﬂa¤› yukar› sabit kalm›ﬂ olmas›. Bunlar, araﬂt›rmac›lara göre temel hücresel süreçlerde rol oynayan ve de¤iﬂimlerinden zarar gelebilecek genler.
Belirgin biçimde yüksek ya da düﬂük oranda
ifade edilen genleri de ele alan araﬂt›rmac›lar
14 genin yüksek, 5’inin de düﬂük düzeyde
ifade edildi¤ini bulmuﬂlar. Genlerin tümünün
ancak % 10’unu oluﬂturan transkripsiyon faktörlerinin, insanlarda yüksek düzeyde ifade
edilen genlerin yar›ya yak›n›n› oluﬂturduklar›
da ilginç bulgular aras›nda. Bu verilerin ortak
göstergesiyse, transkripsiyon faktörlerinin, insan evrimi boyunca belirgin biçiminde de¤iﬂikli¤e u¤rad›¤›. Transkripsiyon faktörlerindeki de¤iﬂikliklerse, düzenleyici a¤›n tümünün,
üstelik de çok az mutasyonla de¤iﬂmesiyle sonuçlan›yor. Etki büyük, risk küçük... Araﬂt›rmac›lara göre bu, çok az emekle büyük iﬂler
baﬂarman›n çok verimli bir yolu.
Nature, 9 Mart 2006

dünyan›n her yerindeki araﬂt›rmac›lar
taraf›ndan kullan›l›yor.
ABD Ulusal Bilim Vakf› NSF taraf›ndan 2,5
milyon ABD dolar›yla desteklenecek olan 5
y›ll›k proje kapsam›nda, MRI yöntemi ve
yöntemin amaca uyarlanm›ﬂ biçimleriyle
görüntüsü al›nacak olan bal›klar›n iç
yap›lar›, bütün ayr›nt›lar›yla üç boyutlu
olarak ortaya ç›kabilecek. Araﬂt›rmac›lar,
bal›klardaki ﬂekil çeﬂitlili¤i gözönüne
al›narak, baﬂta yeni bilgisayar donan›mlar›
geliﬂtirmek zorunda olduklar›n› söylüyorlar.
Bal›k dokular›n›n normalde görüntülenen
dokulardan çok farkl› olabilmesi de, yeni
uyarlamalar gerektirecek bir baﬂka durum.
Projenin çok önemli bir yönü,
tamamland›¤›nda dünyan›n her yan›ndaki
araﬂt›rmac›, ö¤renci ve ilgiliye,
bal›klar› yüksek çözünürlükle dijital
olarak inceleme, evirip çevirme, kesit alma
olana¤›n› sunacak olmas›.
Scripps Institution of Oceanography, 16 Mart 2006

