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Haz›››››r....
Mutasyona Baﬂla!
En ‹yi Olan
Kazans›n!

Elimizdeki onca yeni genetik bilgi ve araca
ra¤men, evrim ve do¤al seçilim süreçlerini
bir anda görünür ve anlaﬂ›l›r k›lan bir resim
çizmek hâlâ kolay de¤il. Belirli bir genin ne
zaman ve nas›l mutasyona u¤rad›¤›na
parmak basman›n güçlü¤ü, bunun
nedenlerinden biri. Bir baﬂka güçlük de,
belirli bir genetik de¤iﬂimin, tam olarak
nas›l olup da bir populasyonun di¤erine
bask›n oluﬂuyla sonuçlanabildi¤ini
anlamada. Ancak ABD’deki Rice Üniversitesi
araﬂt›rmac›lar›, bakterileri evrimsel bask›nl›k
için baﬂa baﬂ bir mücadeleye soktuklar›
basit ama dahiyane bir deneyle, tek tek
gerçekleﬂen genetik uyumlar›n, büyük
populasyonlarda do¤al seçilime nas›l yön
verdi¤i konusunda, bize oldukça anlaﬂ›l›r bir
tablo sunuyorlar.
Rice Üniversitesi ekibinin, araﬂt›rmalar›nda
yararland›¤› bakteri, G. stearothermophilus.
Bu bakteriler, yüksek s›cakl›klarda
metabolizmalar›n› düzenlemek için özel bir
proteine gereksinim duyuyorlar.
Araﬂt›rmac›lar, bu proteini kodlayamayan bir

Yeni Bir Primat Cinsi
Bulundu
Geçti¤imiz Ocak ay›nda ABD’deki Yaban›l
Yaﬂam› Koruma Derne¤i’nde görevli
biliminsanlar› Tanzanya’da, önceki yaz yeni
bir tür oldu¤u duyurulan gri renkli bir
primat arayadursun, Alaska Fairbanks
Üniversitesi’ndeki bir laboratuvarda da,
primatla ilgili DNA test sonuçlar›
üzerinde har›l har›l çal›ﬂ›l›yordu. Bu
sonuçlar›n iﬂaret eder göründü¤ü
bulgu, bir öncekinden de önemliydi.
Çünkü görünüﬂe bak›l›rsa maymun
yaln›zca yeni bir türün de¤il, yeni bir
cinsin de temsilcisiydi.
“Bu, hiçbirﬂey için olmasa,
gezegenimizin biyoçeﬂitlili¤i hakk›nda
hâlâ bilmedi¤imiz çok ﬂey oldu¤unu
göstermesi bak›m›ndan çok önemli”
diyor üniversitenin araﬂt›rma ekibinden
Link Olson. Bunun da ötesinde,
yaﬂayan bir Afrika primat grubuna ait

mutant bakteri neslini kullanarak bunlar›
bir fermentasyon kab›nda bir ay boyunca
üretmiﬂ, bu arada s›cakl›¤› da her gün yar›m
derece santigrat yükseltmiﬂler. Bundan
sonraki geliﬂmeler k›saca ﬂöyle: 1500 kadar
neslin oluﬂtu¤u süre içinde, kap içindeki
bakteriler birbirleriyle bask›nl›k için
yar›ﬂt›kça, mutant bakterilerin yüzdesi
sürekli art›p azal›yor. Sonunda mutant
›rklardan biri, besinleri di¤erlerinden daha
yüksek s›cakl›kta metabolize etme
yetene¤iyle yar›ﬂ› kazan›yor.
Yüksek s›cakl›kta geliﬂme ve üremeyle
iliﬂkili protein, yaln›zca belirli bir gen
bölgesinde yap›labildi¤i için de,
araﬂt›rmac›lara evrimsel ilerlemeyi ölçmek
için yaln›zca, her yeni ›rkta bu bölgenin
varl›¤›n› saptamak kal›yor. Hedef gende
gerçekleﬂen milyonlarca mutasyona karﬂ›l›k,
bunlardan genin yeni bir varyant›n› ortaya
ç›karabilenlerin say›s›n›n yaklaﬂ›k 700
oldu¤u görülüyor. Sonuçta 343 farkl› ›rk›n
her birinin, genin 6 varyant›ndan birini
içerdi¤i saptan›yor. Bu varyantlardan

yeni bir cinsin son tan›mland›¤› zaman,
bundan tam 83 y›l öncesi. Yani böyle bir
keﬂif, baﬂ›m›za s›k gelen türden birﬂey
de¤il.
Yaﬂad›¤› bölgeden esinlenerek
Rungwecubus kipunji ad› verilen maymun,
2005 y›l›nda bulundu¤unda, görünüﬂ ve
davran›ﬂlar›n›n farkl›l›¤›yla bilimcilerin

birincisi, neredeyse hemen ortaya ç›k›p 500
nesil boyunca bask›nl›¤›n› korudu¤u
görülüyor. 62 °C’de art›k s›cakl›kla
baﬂedemez oldu¤undaysa yeni bir
mutasyonlar dizisi gerçekleﬂiyor. ‹lk
varyant›n mutant formlar› olan 5 ayr›
varyant›n rekabetleri sonucundaysa, üç
varyant birkaç günde yok olurken, kalan
ikisi testin son 3 haftas› boyunca baﬂa baﬂ
mücadele ederek, sonunda biri galip ç›k›yor.
Çal›ﬂman›n en önemli noktalar›ndan biri,
deneyin her tekrarlan›ﬂ›nda ayn› mutant
genlerin ortaya ç›kmas› ve ayn› sonuçlar›n
al›nmas›. Sonuçlar, moleküler uyum
süreçlerinin benzer koﬂullar alt›nda
tekrarlanabilir olup, de¤iﬂme e¤ilimi
göstermemelerine iﬂaret etmesi bak›m›ndan
da önemli.
“En ﬂaﬂ›rt›c› bulgulardan biri, yaklaﬂ›k 20
milyon nokta mutasyonunun (DNA’n›n,
taﬂ›d›¤› bazla tan›mlanan belirli bir
nükleotid biriminin yerine, baﬂka bir
nükleotidin gelmesi durumunda oluﬂan
mutasyon), bask›nl›k için birbiriyle mücadele
eden yaln›zca 6 populasyona yol açm›ﬂ
olmas›” diyor araﬂt›rman›n lideri Yousif
Shamoo. “Bu, belirli bir moleküler yan›t için
elde çok az say›da moleküler süreç olmas›
anlam›na geliyor. Ve bu da, sözgelimi
hastal›k yap›c›lar›n antibiyotiklere direnç
kazanmak için geçirmeleri gereken belirli
mutasyonlar› önceden tahmin etmemiz
olas›l›¤› demek.”
Rice Üniversitesi Bas›n Duyurusu, 18 May›s 2006

dikkatini çekmiﬂ. Önce, üç mangabey
maymun türünü bar›nd›ran Lophocebus
cinsi alt›nda s›n›fland›r›lm›ﬂ. Ancak bu
s›n›fland›rman›n dayand›¤› kaynaklar,
yaln›zca alan gözlemleri ve foto¤raflar.
2005 A¤ustosunda bulunan ölü bir kipunji
maymunu üzerinde yap›lan doku analizleri,
antropolojik ve fizyolojik çal›ﬂmalarsa önce
hayvan›n Papio cinsinden
babunlarla daha yak›n akraba
oldu¤u izlenimini verse de, derine
inildikçe bu olas›l›k da giderek
zay›flamaya baﬂlam›ﬂ ve sonunda
bu yeni tan›mlanan Rungwecubus
cinsi ortaya ç›km›ﬂ.
Araﬂt›rmac›lar bu keﬂfi,
ellerindeki örne¤e borçlu
olduklar›n› söylüyorlar. Sonuç
onlara göre iyi organize uluslar
ve disiplinler aras› bir çal›ﬂmayla
var›labilecek noktan›n da iyi bir
göstergesi.
University of Alaska Fairbanks Bas›n Bülteni, 11
May›s 2006
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