haberlerKasim

10/21/05

11:42 PM

Page 4

Zeynep Tozar

Biyoloji
Cinsiyet Belirleyen
Yeni Bir Gen!
23 çift kromozom taﬂ›yan insan
hücrelerinde, son çiftin (cinsiyet
kromozomlar›) kad›nlarda XX, erkeklerde
XY biçiminde oldu¤unu biliyoruz. Çok ender
de olsa, baz› erkeklerdeki bu çift, XX
biçiminde de olabiliyor. Bu durum,
normalde Y kromozomu üzerinde taﬂ›nan
SRY geninin, kendini babadan gelen X
kromozomu üzerinde göstermesiyle ortaya
ç›k›yor. Anatomik bak›mdan eksiksiz olan
bu XX erkekleri, testisleri de iﬂlevsel oldu¤u

halde, Y kromozomu yoklu¤una ba¤l› olarak
k›s›r oluyorlar. SRY geni, bu nedenle uzun
süredir ‘erkekli¤i’ tan›mlayan gen
konumunda.
‹talya’n›n Pavia Üniversitesi’nden
araﬂt›rmac›larsa, süreçte ayn› derecede
önemli rol oynayan bir gen daha bulmuﬂ
durumdalar. Tümünün de cinsiyet
kromozomlar› XX biçiminde olan dört erkek
kardeﬂi inceleyen araﬂt›rmac›lar, hiç birinde
SRY bulunmad›¤›n›, ve RSOP1 adl› baﬂka
bir genin de mutasyona u¤ram›ﬂ oldu¤unu
farkediyorlar. Süreçte önemli rol oynayan
üçüncü bir gen de SOX9. Bu gen erkeklerde
SRY taraf›ndan etkinleﬂtirilerek testis
geliﬂimini sa¤l›yor. Bulgular ›ﬂ›¤›nda
RSOP1’in temel görevi de kad›nlarda
SOX9’u bask›layarak, baﬂka genlerin de
kat›l›m›yla yumurtal›klar›n geliﬂimine yol
açmak. ‹ncelenen erkek kardeﬂlerdeyse

mutant RSOP1 geninin bu ‘kapatma’ iﬂini
baﬂaramayarak SOX9’u kendi haline
b›rakt›¤› ve sürecin erkek geliﬂimiyle
sonuçland›¤› ortaya ç›k›yor. Araﬂt›rmac›lar,
bundan sonraki ad›mlar›n›n, RSOP1 ve
bilinen di¤er iﬂlevleri üzerinde daha fazla
yo¤unlaﬂmak oldu¤unu söylüyorlar.
Nature, 15 Ekim 2006

DNA’n›n ‘Tatl›’ Gizi
“Sarmal merdiven”, DNA’n›n basit ve zarif
yap›s› için en çok kullan›lan betimleme. ﬁeker-fosfat zincirleri merdivenin ‘raylar›’, oksijen ve nitrojenli kimyasallar da iki ray› birleﬂtiren basamaklar. Ne yapt›¤›n›n bilincindeki bir heykeltraﬂ›n elinden ç›km›ﬂ gibi.
ﬁaﬂ›rt›c› ki, bu zarif ikili sarmal›n profilini
ortaya ç›karan, a¤›r a¤›r kaynayan yaﬂam
öncesi ‘çorba’ içinde gerçekleﬂen geliﬂigüzel
kimyasal tepkimeler. Do¤an›n bu molekül
ve kardeﬂi RNA molekülüne hangi yollarla
ulaﬂt›¤›ysa, çözülememiﬂ, üstelik de çözülmesi olanaks›z görünen bilimsel gizlerden
biri. Ancak ABD’deki Vanderbilt Üniversitesi’nden biyokimyac› Martin Egli, elindekiyle
yetinecek gibi olmayanlardan. Bu moleküllerin neden böyle olduklar›n› anlama konusundaki israrc›l›¤› da önemli yol almas›n›
sa¤lam›ﬂ. “DNA ve RNA, evrimin birer sonucu” diye aç›kl›yor. “Yani belirli bir amaca
yönelik olarak zaman içinde biçimlenmiﬂ ve
ince ayarlamalara tabi tutulmuﬂlar.”
‹ﬂte ilk soru: Glukoz gibi 6 karbonlu ﬂekerler olas›l›kla çok daha yayg›nken,
DNA ve RNA nas›l oluyor da iskeletlerine
5 karbonlu ﬂekerleri al›yorlar? Egli, bu sorunun yan›t›n› 13 y›ld›r vermeye çabal›yor.
“Homo-DNA”n›n (5 yerine 6 karbonlu bir
ﬂeker içeren, DNA’n›n yapay bir benzeri) X›ﬂ›n› kristal yap›s›n› ortaya koydu¤u son çaB‹L‹M ve TEKN‹K
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k›ca tutturulmuﬂ sarmal merdivenine karﬂ›l›ﬂmas›ndaysa önemli yan›tlar elde etmiﬂ.
l›k, geliﬂigüzel k›vr›lm›ﬂ bir kurdeleye benziDNA’ya farkl› ﬂekerler eklemek, araﬂt›rmac›yor; ancak termodinamik aç›dan DNA’dan
lara DNA’ya seçenek yap›lar› üretip bunlar›
daha kararl›. Sonuçta, DNA’n›n ‘seçilmiﬂ’ oldeneme olana¤› tan›yor. Amaç, molekülün
mas›n›n nedeni, kararl›l›¤› de¤il. Homogeliﬂimi s›ras›nda nihai yap›ya ulaﬂmadan
DNA, ayr›ca bazlar›n birbirleönce, evrimin de ‘denemiﬂ olarine hangi kuralla ba¤land›¤›
bilece¤i’ yap›lar› irdelemek.
konusunda da daha esnek; yaHomo-DNA ilk kez 1992 y›l›nni bazlar›n eﬂleﬂme sistemi
da üretilmiﬂ olmakla birlikte,
çok daha de¤iﬂken. Bundan
molekülün yap›s› ayr›nt›dan
da, omurgada yer alan ﬂekerin
uzak ve yetersizdi. Egli’nin
özelli¤inin, eﬂleﬂme kurallar›n›
modelinin özelli¤i, yüksek çöetkiledi¤ini anl›yoruz. Ancak
zünürlü¤e sahip ve ayr›nt›lahomo-DNA, bütün esnekli¤ine
r›n da oldukça iyi seçilebilir
ra¤men, di¤er nükleik asitlerolmas›. Ortaya ç›kan sonuçlar
Homo-DNA
le eﬂleﬂemiyor. Oysa DNA ve
ﬂöyle: Homo-DNA, DNA’n›n s›RNA birbirleriyle eﬂleﬂmek zorundalar. Ve nihayet, ‘merdiven basamaklar›’ aras›ndaki geliﬂigüzel boﬂluklar, homoDNA’n›n, genetik bilgi saklamaya izin veren
tekdüze ve de¤iﬂmez yap›y› almas›n› engelliyor. Çal›ﬂma, Egli’ye göre bu 6 karbonlu ﬂekerlerin, genetik bilgiyi DNA’da oldu¤u gibi
etkin saklama ve iletme yetisine olanak tan›mayaca¤› ve elenmiﬂ olmas› gerekti¤ini
gösteriyor. “Homo-DNA, seçeneklerden yaln›zca bir tanesi; hepsini de tek tek araﬂt›rmaya olanak yok” diye aç›kl›yor araﬂt›rmac›.
“Ama belki de do¤a, bu di¤er seçenekleri
hiç denemedi, belki alt›n›n yerini bir kaz›ﬂta
buluverdi.”
Vanderbilt Üniversitesi Bas›n Duyurusu, 3 Ekim 2006

