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B‹L‹M VE TEKN

Bitkiler de
‘Çocuklar›n›’ Uyar›yor
Hastal›k yap›c›lardan kaynaklanan bir
enfeksiyon ya da morötesi ›ﬂ›n›m gibi
çevresel ‘bask›’lar›n, baz› bitki hücrelerinde
önemli say›da genetik mutasyonu
tetikleyebildi¤i, hatta bazen DNA
bölgelerini birbirine
kar›ﬂt›rabildi¤i biliniyor. Kimi
bilimcilere göre bitkilerde bu
esnekli¤in artmas›, çevresel
bask›lar›n fazla oldu¤u
durumlara uyum
sa¤lamalar›na olanak
tan›yan genetik
de¤iﬂikliklerin de artmas›
anlam›na geliyor. Yak›n
geçmiﬂte yap›lan bir
araﬂt›rmaysa, bitkilerin
bu özelli¤i sonraki
nesillere de geçirebildi¤ini
göstermiﬂ durumda.
‹sviçre’deki Friedrich
Miescher Biyomedikal
Araﬂt›rmalar Enstitüsü’nden
Barbara Hohn ve ekibinin vard›¤› bu
sonuç, kendi ifadelerine göre tümüyle
rastlant›sal olarak ortaya ç›km›ﬂ.
Araﬂt›rmac›lar›n yola ç›k›ﬂ noktas›, bask›
alt›ndaki bitkilerde s›kl›kla görülen
“homolog rekombinasyon” ad› verilen
durum. Bu, genom içindeki bir DNA
parças›n›n, benzer özellikteki bir baﬂka
parçan›n yerine geçmesi olarak
tan›mlan›yor. Sözgelimi, Çernobil kazas›
bölgesine yak›n yerlerde yetiﬂen bitkilerde,

Mikroplarda Aile
Ba¤lar›

‹ﬂ aile ba¤lar›na gelince, Rice Üniversitesi
biyologlar›na göre tek-hücreli
mikroorganizmalar da, bizim yerli dizilere
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homolog rekombinasyonun radyasyon
dozuyla do¤ru orant›l› olarak artt›¤›
bulunmuﬂ. Araﬂt›rmac›lar, üzerinde
çal›ﬂt›klar›, turpgillerden Arabidopsis
bitkisinin

bir grup
tohumunda, bu durumun oldukça yüksek
oranda temsil edildi¤ini farkederek,
tohumlar› geriye do¤ru izliyor ve
‘ebeveynin’ radyasyona maruz kalm›ﬂ
oldu¤unu keﬂfediyorlar. Bu rastlant›sal
keﬂif, ekibi ne olup bitti¤ini araﬂt›rmaya

taﬂ ç›kartacak senaryolar üretebiliyorlar.
Araﬂt›rmac›lar, Dictyostelium purpureum ad›
verilen tek-hücrelilerin, kendi aile bireylerini
tan›man›n ötesinde, onlar›n lehine de
davrand›klar›n›, hatta kendilerini feda bile
edebildiklerini göstermiﬂler.
D. purpureum, bakterilerle beslenen ve
toprakta yaﬂayan yayg›n bir
mikroorganizma. Çevrede besin k›tl›¤›
baﬂgösterdi¤inde binlercesi bir araya gelip,
üzerinde sporlar›n oturdu¤u ipliksi bir yap›
halini al›yor. Bu sporlar sonuçta, genellikle
de ortamdan geçen di¤er canl›lar yoluyla
farkl› yerlere da¤›larak yaﬂam döngüsünü
yeniden baﬂlat›yor ve böylece nüfusun
süreklili¤ini sa¤l›yorlar. Bu düzenlenme
içindeki canal›c› noktaysa, sporlar›n
da¤›l›m›n› sa¤lamak için koloninin önemli
say›da bireyinin, yap›n›n ipliksi ‘sap’ k›sm›n›
oluﬂturmak için kendilerini feda etmelerini
gerektirmesi. Mikroorganizman›n, bu

yönlendiriyor. Morötesi ›ﬂ›n›m yüklemesi
yap›lan ya da hastal›k yap›c› istilas›yla
enfekte edilen bitkinin baz› hücrelerinde
homolog rekombinasyon olay›n›n önemli
ölçüde artt›¤›n›, bu hücrelerin üremeyle
ilgili hücreler olmas› durumundaysa,
genetik de¤iﬂikli¤in ard›ﬂ›k nesillerde de
ortaya ç›kt›¤›n› gören araﬂt›rmac›lar› as›l
ﬂaﬂ›rtan ﬂey baﬂka: Genetik de¤iﬂikli¤in
üremeyi sa¤layan hücrede
görünmemesi durumunda bile,
bask› alt›ndaki bitkinin
‘yavrular›n›n’ hücrelerinde,
homolog rekombinasyon
olas›l›¤›n›n fazla oluﬂu; bir
baﬂka deyiﬂle, mutasyon
e¤ilimini miras alm›ﬂ
olmalar›. Saptanan önemli
bir durum da, bu ilk bask›
durumunun ‘an›s›n›n’ en az
dört kuﬂak boyunca sürüyor
olmas›.
Bitkilerin bu bilgiyi soylar›
boyunca nas›l aktard›klar›ysa
tam belli de¤il. Ancak Hohn,
mekanizman›n “epigenetik” (bir
özelli¤in, DNA diziliminde o özelli¤e
karﬂ›l›k gelen de¤iﬂim gerçekleﬂmeden
kal›t›lmas›) nitelikte olabilece¤ini tahmin
ediyor. Genel yorumuysa ﬂöyle: “Bitkiler,
kalk›p da daha iyi yaﬂayacaklar› bir yer
arama ﬂans›ndan yoksunlar. Bu nedenle
çevresel bask›larla, durduklar› yerde
baﬂetmenin bir yolunu bulmak zorundalar.
Ancak tek bir bask› ‘patlamas›n›n’ bunca
uzun süreli bir etki göstermesi yine de
ﬂaﬂ›rt›c›.”
Nature, 6 A¤ustos 2006

fedakarl›¤› kendi akrabalar›n›n lehine mi,
geliﬂigüzel olarak m› yapt›¤›n› merak eden
araﬂt›rmac›lar, kültür ortam›nda ürettikleri
kolonileri incelediklerinde, ipliksi yap›lar›n
çok büyük ölçüde ayn› soyun bireyleri
taraf›ndan oluﬂturuldu¤unu görmüﬂler.
Akrabalar›n› nas›l ay›rdettikleriyse henüz
bilinmiyor, ancak tahminler ﬂimdilik
mekanizman›n genetik temelli oldu¤u
yolunda.
Birçok hayvan›n aile bireylerini tan›yabildi¤i
ve onlarla di¤erlerinden farkl› ba¤lar
kurdu¤unu biliyoruz. Bu özellik, hayvanlar
aras›ndaki iﬂbirli¤i, sonuçta da bir türün
toplumsal evrimi aç›s›ndan oldukça önemli.
Sözkonusu çal›ﬂmaysa, ayn› ﬂeyin
mikroorganizmalar aras›nda geçerli
olabilece¤ini göstermesi bak›m›ndan, ‘ilk’ler
aras›nda.
Nature, 24 A¤ustos 2006

