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Dost Virüsler
Öyle görünüyor ki, memeli DNA’s›nda
milyonlarca y›ld›r kaçak yolcu konumunda
gizlenmiﬂ baz› virüsler, iﬂsiz güçsüz birer
gezgin olman›n çok ötesinde, bizler için
yaﬂamsal olan baz› iﬂler de üstlenmiﬂler.
Texas A & M Üniversitesi’nde yap›lan bir
araﬂt›rma ilk kez olarak, embriyolar›n ﬂekil
de¤iﬂtirmesinde, rahime yerleﬂmesinde ve
plasentan›n geliﬂiminde bu virüslerin
oynad›¤› önemli rolü koyunlar üzerinde
göstermiﬂ oldu.
“Endojen retrovirüsler” (ERV), genetik
malzemelerini, ziyaret ettikleri canl›n›n
DNA’s›yla bütünleﬂtiren genelde zarars›z
virüsler. Bu malzeme, insan dahil birçok
memeli DNA’s›n›n % 8 - % 10 kadar›na
karﬂ›l›k geliyor. Ancak bir ‘gen deposuna’
at›l› enfeksiyon kal›nt›lar›ndan ibaret

Genom Kulübünün
‹lk A¤aç Üyesi
S›ra a¤açlara da geldi. Uluslararas› bir
proje kapsam›nda genomu ortaya ç›kar›lan
ilk a¤aç, bir kavak türü olan Populus
trichocarpa (bat› balsam kava¤›). Projenin
büyük ölçüde ABD Enerji Bakanl›¤›’nca
desteklenmiﬂ olmas›, bu çaban›n
di¤erlerinden farkl› ve daha dolays›z bir
hedefe hizmet etti¤ine iliﬂkin bir ipucu
olabilir. Amaç, daha iyi bir yenilenebilir
enerji kayna¤› bulmak. Kavak, arabidopsis
(suteresi) ve pirinçten sonra, genomu
ortaya ç›kar›lan üçüncü bitki konumunda.
“Biyoyak›tlarda kullan›labilecek ideal
bitkiyle ﬂu an elimizde olanlar aras›nda
uçurum var” diye aç›kl›yor Washington
Üniversitesi’nden Toby Bradshaw. “Bu
projeyle, bir a¤açta gerçekleﬂen
biyokimyasal mekanizmalar› kurcalamam›z›,

olmad›klar›, memelilerin geliﬂip hayatta
kalmalar›nda da önemli rol oynad›klar›
yavaﬂ yavaﬂ ortaya ç›kmakta. Texas A & M
Üniversitesi araﬂt›rmac›lar›, hem laboratuvar
deneyleri, hem de canl› koyunlarla yapt›klar›
çal›ﬂmalar› kapsam›nda, koyunlarda embriyo
geliﬂiminde etkili oldu¤undan
kuﬂkuland›klar› “enJSRV” retrovirüsünü
bask›layan bir ilac› koyun rahmine enjekte
etmiﬂ ve virüsün bask›land›¤› koyunlarda
plasentan›n geliﬂmeyerek koyunlar›n düﬂük
yapt›¤›n› saptam›ﬂlar. Sonuçlar›ndan bir
tanesi, bu virüslerin geliﬂim için çok önemli
olman›n yan›s›ra, plasentan›n evriminde de
temel bir belirleyici olabilece¤i yolunda.
“enJSRV’lerin, küçük geviﬂ getiricilerin
evrimleri s›ras›nda yakaland›klar›
enfeksiyonlardan kaynakland›¤›n›

sonuçta daha iyi yak›t elde etmemizi
sa¤layacak verilere sahip olduk.” Seçimin

düﬂünüyoruz” diye aç›kl›yor
araﬂt›rmac›lardan Tom Spencer. “Bu
hayvanlar olas›l›kla daha önceleri,
gebeliklerini düzenlemek üzere evrimleﬂmiﬂ
‘orijinal’ bir gene ba¤›ml›yd›lar. Virüs,
enfeksiyon sonras›nda kendini canl›
DNA’s›yla bütünleﬂtirdi¤inde bu iﬂi daha da
iyi yapan bir protein üreterek, canl›n›n
kendi kal›t›labilir DNA’s›n›n bir parças›
haline geldi. Sonuç, olas›l›kla bu virüse ait
genleri taﬂ›yan geviﬂ getiricilerin daha iyi
üremeleri ve genin de erken geviﬂ
getiricilerde zamanla bask›n hale gelmesi
olmuﬂtu. ﬁimdiyse, bu virüsün gezegen
üstündeki bütün koyunlarda var oldu¤unu
biliyoruz.” ‹nsanda da bu retrovirüsün bir
karﬂ›l›¤› oldu¤u san›l›yor. Bu, laboratuvar
çal›ﬂmalar›nda ortaya ç›kan ve HERV-W ad›
verilen virüs. ERV’lerin bir özelli¤i de,
canl›y› di¤er virüslere karﬂ› korumas›.
Spencer, insan genomu taraf›ndan ‘evlat
edinilmiﬂ’ retrovirüslerin hiç birinin ﬂu anda
enfeksiyon oluﬂturucu karﬂ›l›klar›
bulunmad›¤›n› belirtiyor. Bu da bu
evlatl›klar›n bizim için savaﬂ› çok önceleri
kazanm›ﬂ oldu¤unun bir göstergesi. “En
inan›lmaz›,” diyor Spencer, “y›llar sonra
bugünün HIV ya da sar›l›k virüsü gibi
öldürücü ve tehlikeli virüsleri taraf›ndan da
olas›l›kla ayn› mekanizmayla korunacak
olmam›z.” Bulgular, ERV’lerle memelilerin,
ikisinin de yarar›na olmak üzere nas›l
birlikte evrimleﬂtiklerini göstermenin
ötesinde, k›s›rl›k ve enfeksiyon tedavilerine
de yeni kap›lar aç›yor.
NewScientist.com News Service, 21 Eylül 2006

kavaktan yana yap›lm›ﬂ olmas›n›n nedeniyse
h›zl› büyümesi ve biyoyak›t üretimine
uygun bir aday olmas›. Biyoyak›t üretiminin
önündeki en büyük engel, ekonomik. Bitki
selülozundan elde edilen etanolün çok az
miktarlar› için bile oldukça büyük alanlara
gereksinim var. Projenin, bu konuda önemli
katk› sa¤layabilece¤i düﬂünülüyor.
Araﬂt›rmac›lar›n ilk hedefi, kavaklar› biraz
‘ﬂiﬂmanlat›p’ dallanma alanlar›n› da
daraltarak, küçük alanlarda daha fazla
say›da ve daha h›zl› yetiﬂmelerini sa¤lamak;
yan›s›ra içerdikleri selüloz oran›n› art›rmak.
Ancak zaman konusunda pek fazla iyimser
de¤iller; tahminlerine göre istedikleri
sonuçlar› almak 10-15 y›l sürecek.
Bakanl›¤›n listesinde yer alan bir sonraki
bitkiyse soya fasulyesi. Bu arada farkl›
gruplar da okaliptüs ve ﬂeftali genomlar›
için kollar› s›vam›ﬂ durumda.
Science, 15 Eylül 2006
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