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Biyoloji

Hücre Biçimi ve Kutuplaﬂmas›nda
Yeni Mekanizma
“Hücre kutuplaﬂmas›” hücre
mekanizmalar›n›n düzgün iﬂlemesi için
kritik önem taﬂ›yan ve hem biçim hem de
içerikteki asimetriyi ifade eden bir terim.
Hücrelerin gereken biçimde
kutuplaﬂmamas›ysa kas dokular›nda yap›sal
bozukluklar ya da baz› tür kanserlerin
geliﬂmesi gibi çeﬂitli sorunlara neden
olabiliyor. Florida State Üniversitesi
araﬂt›rmac›lar›n›n meyvesine¤i yumurta

hücreleriyle yapt›klar› çal›ﬂmaysa bu
biçimlenme süreciyle ilgili oldukça önemli
genetik ve moleküler bir süreç ortaya
ç›karm›ﬂ durumda.
Meyvesine¤i yumurta hücrelerinde
kutuplaﬂmay› tetikleyen temel mekanizma,
hücreleraras› iletiﬂim. Bu süreçte devreye
giren birçok geninse sözü geçen
bozukluklarda da rol oynad›¤› biliniyor.
Araﬂt›rmac›lar, meyvesine¤i yumurtas›n›n

kutuplaﬂmas›, ve baﬂla kar›n bölgesinin önarka konumland›r›lmas›yla ilgili sinyallerde
devreye giren önemli ve daha önce
bilinmeyen bir bileﬂen keﬂfetmiﬂler.
Aç›klad›klar›na göre, meyvesine¤i yumurta
hücrelerini çevreleyen di¤er hücreler, hücre
kutuplaﬂmas›n› garantiye almak için, insan
dahil birçok canl›da varolan ve EGFR
(epidermal büyüme faktörü almac›) olarak
bilinen bir mekanizmay› etkinleﬂtiriyorlar.
Bu mekanizman›n etkinleﬂmesiyle
“dystroglycan” ad› verilen bir genin iﬂlevi,
dolay›s›yla da ilgili proteinin üretimi
bask›lan›yor. EGFR mekanizmas›nda yer
alan hücrelerdeki baz› genlerin mutasyona
u¤ramas›yla, aﬂ›r› miktarda dystroglycan
üretildi¤i, bunun da yumurta hücresi
kutuplaﬂmas›n› ciddi biçimde engelledi¤i
saptanm›ﬂ. Sonuçta, yumurta hücresinin
kutuplaﬂmas› için, EGFR mekanizmas›n›n
sözkonusu geni ‘kapatmas›’ ﬂart.
“Mekanizma hakk›nda bilmedi¤imiz daha
çok ﬂey var” diyor araﬂt›rmac›lar; “ancak
çal›ﬂmam›z›n, bu model kapsam›nda
hücreleraras› iletiﬂimin tam olarak nas›l
gerçekleﬂti¤ine iliﬂkin birikimimize çok
önemli ve yeni bir bak›ﬂ aç›s› getirdi¤ine
inan›yoruz.”
Florida State University Bas›n Duyurusu, 17 A¤ustos 2006

Birﬂeyim Yok,
Canavar Gibiyim!
O kesinlikle boynu tutuldu¤u ya da baﬂ›
a¤r›d›¤› için rapor alanlardan de¤il. Hele
bak›yor ki diﬂiler elden gidecek, bu sevimli
“ötücü çinte” biraz caka satmak, bayanlara
iyi görünmek için hastal›¤›n›n uzamas›
pahas›na baﬂl›yor cik cik ötmeye. En
az›ndan Alaska, Barrow’da bulunan Alaska
Yaban›l Yaﬂam Yönetimi’nden Noah Owen
Ashley isimli araﬂt›rmac›n›n görüﬂü böyle.
Görüﬂünün kayna¤›ysa, hastalanan kuﬂlar›n
davran›ﬂlar›yla ilgili olarak yapt›¤› çal›ﬂma.
Ashley ve ekibi, daha önce kuﬂlara
laboratuvarda uygulanan ve iﬂtah kayb›,
di¤er kuﬂlarla iletiﬂimin azalmas› gibi
belirtilerle kuﬂlar›n kendilerini ‘hasta
hissetmelerini’ sa¤layan bakteriyel
lipopolisakkarid (LPS) bileﬂi¤inin, do¤al
ortamlar›ndaki kuﬂlarda benzeri sonuçlar
verip vermeyece¤ini merak etmiﬂler.
Genelde Kuzey Amerika’da yaﬂayan ötücü
çintelerin erkeklerinden 30 birey yakalayan
araﬂt›rmac›lar, bu 30 kuﬂun yar›s›na LPS,
yar›s›na da tuzlu bir çözelti enjekte ederek,
iki grubu farkl› renklerle iﬂaretlemiﬂ ve
ard›ndan sal›vermiﬂler. 24 saat sonra
yeniden yakalad›klar› bu kuﬂlar› inceleyen
araﬂt›rmac›lar, k›ﬂ aylar›nda LPS’li kuﬂlarda

belirgin bir kilo kayb›n›n varl›¤›n›,
di¤erlerinin iﬂtah ve genel durumlar›n›nsa
oldukça iyi oldu¤unu gözlemiﬂler. Bir baﬂka
bulgular› da, LPS’li kuﬂlar›n di¤erlerinden
daha az sald›rgan ve ‘halsiz’ olduklar›.
ﬁaﬂ›rt›c› olan, bahar aylar›nda LPS’li
kuﬂlar›n ne ‘ﬂark› söyleme’, ne de
sald›rganl›k bak›m›ndan di¤erlerinden geri
kal›r yan› olmad›klar›.
Anlaﬂ›lan, bahar aylar›n›n sihiri bu kuﬂlar
için de geçerli. Araﬂt›rmac›lara göre üreme

içgüdüsü yan›nda hastal›k v›zgeliyor onlara.
Bir neden, belki de bahar aylar›nda artt›¤›
bilinen kortikosteron ya da testosteron
hormonu düzeyleri. Bu hormonlar›n,
kuﬂlar›n kendilerini hasta hissetmelerine
neden olan ba¤›ﬂ›kl›k tepkilerini bast›r›yor
olabilece¤ini düﬂünüyorlar. “Ama belki de”
diyorlar, “herﬂey bu belirtileri görmezden
gelme cesaretini göstermelerinden ibaret.”
ScienceNOW, 4 A¤ustos 2006
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