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B‹L‹M VE TEKN

LOJ‹ HABERLER‹

Yapra¤a Bak A¤ac›n› Al!
Elimize bir yaprak al›p bakt›¤›m›zda
gözümüze belki de ilk çarpan, üzerinde
damarlar›n oluﬂturdu¤u desenler olur. Y›llar
boyunca biyologlar, matematikçiler, hatta
ﬂair ve filozoflar, bu farkl› desenlerin alt›nda
yatan kurallar› anlamaya çal›ﬂm›ﬂ. Alberta ve
Toronto Üniversitelerinden (Kanada)
araﬂt›rmac›lar›n Tuebingen Üniversitesi
(Almanya) araﬂt›rmac›lar›yla ortaklaﬂa
yürüttü¤ü çal›ﬂmaysa bu konuda önemli
ipuçlar› sunmuﬂ durumda.

Bir Is›r›rsam...!

“Yaprakta damar oluﬂumundan sorumlu
mekanizmay›, sürgün ve kök oluﬂumundan
sorumlu mekanizmayla iliﬂkilendirmeyi
baﬂard›k” diye özetliyor sonuçlar›n›
araﬂt›rmac›lar. “Öyle görünüyor ki, tüm bu
süreçler için gerekli mekanizma ayn›.”
Yaprakta damar oluﬂumunu baﬂlatan
maddenin, “auxin” ad› verilen bir hormon
oldu¤u, birkaç y›ld›r biliniyor. Auxin
hormonunun t›pk› insan gibi, üzerinde
dolaﬂaca¤› yollar› kendisinin yapt›¤›

“Seni bir ›s›r›rsam,
iﬂte bu kaslar› kullan›r, can›n› iyi yakar›m. Söylemedi deme!” Kertenkelenin
dili yok ki konuﬂsun.
Ama rakibi karﬂ›s›nda a¤z› sonuna kadar aç›lm›ﬂ halde bir
erkek kertenkele görürseniz, bilin ki
aç›kça seçilebilen çene kaslar›yla ona söylemek istedi¤i, tam olarak bu. Çünkü tehdit
dolu bir gösteri, yaln›zca insanlar de¤il, hayvanlar aras›nda da as›l
silah›n niteli¤i hakk›nda rakibe önemli bilgiler verebiliyor.
ABD, Oklahoma’daki Wichita Da¤lar›’nda kertenkelenin bu
davran›ﬂ›n› izleyip yorumlayan araﬂt›rmac›lar, baz› kertenkelelerde
çene kaslar›n›n yerini belli eden ve kertenkelelerin görebildi¤i
morötesi ›ﬂ›nlar› yans›tan aç›k renkli yamalar›n da bu amaca hizmet
edebilece¤ini söylüyorlar. Karﬂ› tarafa bu ﬂekilde iletilen ›s›rma
gücü mesaj›, araﬂt›rmac›lara göre baﬂ ya da vücut büyüklü¤üyle
verilemiyor; çünkü benzer boyutlardaki erkek kertenkelelerin
›s›rma güçleri de¤iﬂken. Kuzey Arizona Üniversitesi’nden
Kristopher Lappin’e göre “bunlar›n çeneleriyle birbirlerine neler
yapabilece¤ini gördükten sonra -derin yaralar açmaktan kemik
k›rmaya kadar- yap›lacak en iyi ﬂeyin kavgay› baﬂtan engellemek
oldu¤u akla uygun görünüyor.” ‹nsanlardan pek farklar› yok
araﬂt›rmac›lara göre. “Ergenlik dönemi kavgalar›n› bir düﬂünün”
diyorlar. Mahallede bask›nl›k kurmak isteyenler aras›nda ciddi
kavgalar oluyor; ama kendini as›l gösteren davran›ﬂ, kavgan›n
kendisinden çok, gösteriﬂ ve çal›m.”
University of Chicago Press Journals, 21 Haziran 2006

düﬂünülmekteydi. Ancak kurama göre
hormon, belirli bir süre içinde her bir
damarda yaln›zca tek yönde dolaﬂabiliyor,
bu da damarlar› birinden birinin seçilece¤i
tek-yönlü yollar durumuna getiriyordu.
Araﬂt›rmac›lar›n yapt›¤›, auxin hormonunu
taﬂ›yan proteini iﬂaretleyerek, damar
oluﬂumu s›ras›nda hormonun nas›l
dolaﬂt›¤›n› izlemek. Bu ﬂekilde, tek bir
damar›n içinde hormonu her iki yönde de
taﬂ›yan hücrelerin varl›¤›n› keﬂfediyorlar.
Fark›na vard›klar› önemli bir olgu da,
yaprak üstderisinin (epidermis), hormon
taﬂ›nmas› ve damar oluﬂumunda son derece
önemli bir rol üstlendi¤i.
Çal›ﬂman›n en önemli sonuçlar›ndan biri,
bitkilerin, yaprakta damar oluﬂumunda
oldu¤u kadar ana gövde ve kök
dallanmas›nda da ayn› mekanizmadan
yararland›klar›n› göstermesi. Yapra¤a,
a¤ac›n iki boyutlu modeli gözüyle bakmak,
araﬂt›rmac›lara göre bitkibilimcilerin
çal›ﬂmalar›na yeni boyutlar kazand›racak.
Alberta Üniversitesi Bas›n Duyurusu, 15 Haziran 2006

Sizin
Cipsiniz,
Bizim
Çürük
Odunumuz
Televizyon
seyrediyorsunuz ve
can›n›z birden tuzlu
bir aburcubur çekiyor.
Patates cipsi mi olsun,
m›s›r m›? Ya da biraz
çürümüﬂ oduna ne
dersiniz? E¤er bir insan de¤il de da¤ gorili olsayd›n›z, seçiminiz
kesinlikle bu sonuncusundan yana olurdu. Bu hayvanlar›n b›k›p
usanmadan, bazen diﬂetleri kanayana kadar kemirdikleri bu odunun
s›rr› ne? Yaklaﬂ›k 30 y›ld›r verilemeyen yan›t, ﬂimdi Cornell
Üniversitesi araﬂt›rmac›lar›ndan geliyor: Sodyum!
Gorilleri Uganda’daki Bwindi Ulusal Park›’nda izleyen
araﬂt›rmac›lar, hayvanlar›n kemirmeyi seçti¤i ve ço¤u çürümekte
olan odunlar›n bileﬂimini, bir kenara b›rakt›klar›yla karﬂ›laﬂt›rm›ﬂ ve
bu çürüyen odunlar›n sodyum bak›m›ndan çok daha zengin
oldu¤unu keﬂfetmiﬂler. ‹lginç bir bulgu da, bu odunun, hayvan›n
beslenmeyle ald›¤› sodyumun % 95’ini karﬂ›larken, besin al›m›n›n
yaln›zca % 4’üne karﬂ›l›k gelmesi. Üstelik, araﬂt›rmac›lar›n
belirtti¤ine göre bu kütük parçalar›, öyle her s›n›ftan gorilin
kemirebilece¤i türden de¤il; öncelik, bask›n bireylerde. Ekibin bir
sonraki hedefi, ayn› e¤ilimin di¤er primat türlerinde de geçerli olup
olmad›¤›n› bulmak.
New Scientist, 6 May›s 2006
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