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B‹L‹M VE TEKN

LOJ‹ HABERLER‹

‹nsan Genomu Yine
Çözümlendi!
Geçti¤imiz ay insan kromozomlar›n›n en
büyü¤ü olan “1. kromozom”un diziliminin,
yeni ayr›nt›larla birlikte yay›mlanmas›yla,
genom kitab›m›zda aralanmam›ﬂ, tozu
al›nmam›ﬂ sayfa da kalmam›ﬂ oldu. Bu sözler,
kula¤›m›za bir yerlerden çal›n›yor gibi; insan
genetik kodunun tümüyle ç›kar›ld›¤›n› daha
önce de duyduk çünkü. Ama bu sefer
gerçekten tamam, diyor araﬂt›rmac›lar. Tabii,
bilimin do¤as›nda var olan soru iﬂaretlerini,
yan›lma paylar›n›, olas› yeni durum ve

keﬂifleri de hesaba katarak.
‹lk olarak 2000 y›l›nda iki araﬂt›rma ekibi,
insan genetik kodunun tasla¤›n› ç›kard›klar›n› duyurmuﬂlar, ancak genomun bu versiyonunda birçok boﬂluk ve hata ortaya ç›km›ﬂt›.
2003 y›l›nda yap›lan duyuruysa çok daha
kapsaml›, do¤ru ve tama yak›n bir dizilim ç›karmay› amaçlayan dev proje; ‹nsan Genomu Projesi’nin tamamland›¤›n› müjdeliyordu. Gerçi, doldurulamayan birkaç boﬂluk ve
belirsiz alanlar yine de yok de¤ildi. Aradan

geçen zamanda, farkl› araﬂt›rma ekiplerinin
çal›ﬂmalar›yla kalan boﬂluklar da doldurulmaya baﬂlad›. Son çal›ﬂmalar›n önemli bir
yönü de, ham durumdaki dizilimlere bilinen
genlerin ve di¤er önemli iﬂaretlerin de haritalanarak, çeﬂitli alanlarda çal›ﬂ›rken bunlara gereksinim duyabilecek biliminsanlar›na
kolayl›k sa¤lanmas›yd›. ‹ﬂte 1. kromozom,
haritas› bu ﬂekilde ç›kar›lmay› bekleyen son
kromozomdu. Bu kadar beklemek zorunda
kalmas›n›n en önemli nedeni, büyüklü¤ü (en
küçük kromozom olan 21. kromozomun 6
kat› kadar) ve tüm genomun da % 8 gibi büyük bir bölümünü içeriyor olmas›. Taﬂ›d›¤›
tahmini 3141 genle, kromozomlar içindeki
en büyük gen taﬂ›y›c›s› konumunda. Araﬂt›rmac›lar›n en büyük umudu, dizilimin, 1. kromozomla ilintili oldu¤u düﬂünülen yaklaﬂ›k
350 kadar hastal›¤›n alt›nda yatan genleri
bulmaya yard›mc› olaca¤›. Tabii iﬂ, genom
diziliminin ortaya ç›kmas›yla bitmiyor. ‹nsan
genomunda yer alan genlerin yar›s›n›n iﬂlevlerini hâlâ bilmiyoruz. Kitapta tozu al›nmam›ﬂ sayfa kalmasa da, unutmamak gerekiyor
ki, “bitti” dedi¤imiz ﬂey, yaln›zca dizilim çal›ﬂmalar›n› kaps›yor (ki, eksik gedikler yine
de zamanla mutlaka ç›kacak). Buysa, araﬂt›rmac›lara göre kitab›n yaln›zca 1. cildi demek.
Nature, 17 May›s 2006

Ölürüm Daha ‹yi!
Cinsel taciz, yaln›zca insana özgü bir
davran›ﬂ de¤il; hayvan topluluklar›n›n
birço¤unda, özellikle diﬂilerin maruz kald›¤›
bir tehlike. Bu evrensel sorundan pay›na
düﬂeni fazlas›yla alm›ﬂ bir canl› grubu da,
diﬂi lepistes bal›klar›. ‹ngiltere’nin Wales ve
Leeds Üniversitelerinden araﬂt›rmac›lar›, bu
popüler akvaryum bal›¤›n›n, aﬂ›r› ilgiden
kaçmak için yaﬂam›n› ciddi ölçüde tehlikeye
sokabildi¤ini söylüyorlar.
Trinidad’›n ya¤mur ormanlar›nda yabani lepistesleri inceleyen araﬂt›rmac›lar, diﬂilerin genellikle erkeklerden ayr› bir yaﬂam alan› seçtiklerini gözlemiﬂler. Bu alanlarda erkek say›s› az;
ama avc›lar›n say›s› hiç de öyle de¤il.
Wales Üniversitesi’nden David Croft’un anlatt›¤›na göre erkek lepisteslerin iﬂleri güçleri diﬂilere caka satmak. Ama bak›yorlar ki
onca gösteriﬂe ra¤men diﬂinin k›l› bile
k›p›rdam›yor; o zaman da diﬂinin bakmad›¤›
ya da ‘boﬂ bulundu¤u’ bir s›rada onunla
aniden çiftleﬂmeye kalk›ﬂ›yorlar. Erkeklerin
parlak renklerine karﬂ›l›k soluk kahverengi
olan diﬂiler, araﬂt›rmac›lara göre bu
özelliklerinden yararlan›p derin sulara
kaçabiliyor, ama bu kez de avc›lara yem
B‹L‹M ve TEKN‹K

8

Haziran 2006

oluyorlar. Parlak renkleriyle avc›lar›n
dikkatini hemen çekece¤inin fark›ndaki erkekse, yelkenleri suya indirip takibi b›rakmak zorunda kal›yor. Türleri ve do¤al yaﬂam
alanlar›n› koruyabilmek için bu davran›ﬂ
kal›plar›n› da anlamam›z gerek, diyor

araﬂt›rmac›lar. Kafalar›n› hâlâ kurcalamakta
olan soruysa, diﬂinin kaçma ya da erkekten
ayr› bölgede yaﬂama seçimini, neden yaﬂam›
pahas›na yapt›¤›.
University of Chicago Press-Journals, 12 May›s 2006

