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Oksijenin Fazlas›,
Böce¤in Azman›
Havadaki oksijen deriﬂimi %21 de¤il de,
sözgelimi % 35 olsayd›, bir yapra¤›n
üzerinde buldu¤unuz narin u¤urböce¤ini
parma¤›n›z›n ucundan de¤il, belki
kolunuzdan uçurman›z gerekecekti. Üstelik
öyle bir üflemeyle uçup gidece¤i de
kuﬂkulu! ABD’li araﬂt›rmac›lar›n yapt›¤›
yeni bir çal›ﬂma, havadaki oksijen
deriﬂiminin çok daha fazla oldu¤u geç
Paleozoik dönemde (yaklaﬂ›k 300 milyon y›l
önce), baz› böceklerin de çok daha büyük
oldu¤u (kanat aç›kl›¤› 80 cm’ye yak›n olan
yusufçuklar gibi!) ve yüksek oksijen
deriﬂiminin böceklerin çok daha fazla
büyümesine olanak tan›d›¤› yolundaki

Fark, Tek Bir
Gende mi?
Park, köpek kayn›yor (tabii ülkemizde pek
al›ﬂ›k oldu¤umuz bir görüntü de¤il). Küçücük bir teriyer, sa¤a sola koﬂturup boyuna
posuna bakmadan önüne gelene havlarken,
kocaman bir mastif de küçük akrabas›n›n
yapt›¤› gürültüyü bütün a¤›rbaﬂl›l›¤›yla görmezden geliyor. Tam bir tezat. ABD Ulusal
Genom Araﬂt›rma Enstitüsü’nde genetikçi
olan Nate Sutter da, iﬂte bu tezad›n nedenini merak etmiﬂ: “‹rlanda kurt taz›s› gibi büyük köpekler, nas›l oluyor da türdeﬂlerinden (kaderinde hep fareye benzetilmek
olan chihuahua gibi) 50 kat büyüklü¤e ulaﬂabiliyor?”
Portekiz su köpe¤i olarak adland›r›lan ›rk›n küçük ve büyük üyelerini inceleyen
araﬂt›rmac› ve ekibi, bu ›rka ait 500 köpekten ald›klar› röntgen filmleri üzerinde
ölçümler yaparak köpekleri önce büyük ve
küçük olarak s›n›fland›r›yor, sonra da
DNA’lar›ndaki farklar bak›m›ndan karﬂ›laﬂt›r›yorlar. (Sutter, bu arada köpek genomundaki dizilimleri de geçen Aral›k ay›nda yay›mlam›ﬂ ve ayn› ›rka ait bireylerdeki

kurama önemli bir destek sa¤lam›ﬂ
durumda.
Böcekler bizim gibi soluk al›p vermiyor ve
oksijenin dolaﬂ›m› için kandan
yararlanm›yorlar. Vücuklar›ndaki baz› özel
deliklerden oksijeni içeri al›p karbon
dioksiti de d›ﬂar› veriyorlar. Bu delikler
dallanan ve birbirleriyle birleﬂen
tüpçüklerle ba¤lant›l›. Bizdeki tek bir
trakeye (soluk borusu) karﬂ›l›k, böceklerde
oksijeni bütün vücuda da¤›t›p karbon
dioksiti de bütün vücuttan toplayan bir
trake ‘sistemi’ var. Böcek büyüyüp
geliﬂtikçe trake tüpçükleri de paralel olarak
uzayarak hedef organlara ulaﬂabiliyor;
geniﬂleyerek ya da say›ca artarak da daha
büyük bir vücudun gereksinimine cevap
verecek düzeye geliyorlar.
Çal›ﬂmada ele al›nan

farkl›l›klar›n fazla say›da oldu¤u DNA bölgelerini de haritalam›ﬂ.
Önemli bir bulgusu, bu
bölgelerin safkan köpeklerde insanlarda oldu¤undan çok daha
az say›da oldu¤u!) Bulgular ›ﬂ›¤›nda, az
say›daki farkl›l›ktan biri de “Igf-1” (insüline benzer büyüme faktörü-1) ad›
verilen gen bölgesinde yer al›yor. Farelerde etkisiz hale getirilen bu genin “mini-farelere” yol açt›¤› bilinmekte. Ayn› etkinin köpekler için de geçerli olup olmad›¤›n› merak eden ekip, ›rk›n bütün küçük
üyelerinde genin ayn› farkl›l›¤› (varyant›)
içerdi¤ini, büyük üyelerin hiçbirinde bu
farkl›l›¤›n görülmedi¤ini saptam›ﬂ. Genin
etki biçimiyse, köpeklerin ne miktarda
“büyüme faktörü” üreteceklerini belirlemek.
Bir gün sokakta yürürken karﬂ›n›za
dev bir chihuahua köpe¤i ç›karsa,
Sutter ve ekibinin hangi genden
baﬂlayarak iﬂe koyulmuﬂ olabileceklerini
art›k biliyorsunuz!
Nature, 13 Ekim 2006

böceklerden büyük olanlar›n›n trake
sistemleri, vücutlar›n›n beklenenden büyük
bir bölümünü kaplar durumdaym›ﬂ.
Araﬂt›rmac›lara göre bunun nedeni,
özellikle de daha uzun bacaklara
ulaﬂabilmek için tüp boylar›n›n uzamas›,
çaplar›n›n da artmas›. Trake
büyüklü¤ündeki bu art›ﬂ, bacakla vücudun
birleﬂti¤i aç›kl›kta kritik bir noktaya
ulaﬂ›yor. Aç›kl›k daha fazla büyüyemedi¤i
için trakenin büyümesi de s›n›rlan›yor.
Sonuç, oksijen ulaﬂ›m› ve büyümenin de
s›n›rlanmas›. Araﬂt›rmac›lar›n hesaplamalar›,
ele ald›klar› k›nkanatl› türünün en fazla 15
cm olabilece¤ini gösteriyor. Durum
gerçekten de böyle; bilinen en büyük
k›nkanatl› Titanus giganteus, 15 cm
civar›nda uzunlu¤a sahip. Peki, ayn› durum
Paleozoik dönemde de geçerli de¤il miydi?
Araﬂt›rmac›lara göre, o dönemde oksijen
deriﬂiminin yüksek olmas› nedeniyle,
böceklerin almas› gereken hava miktar› da
azal›yor, trake çap›n›n küçük olmas›ysa bu
nedenle bir sorun oluﬂturmuyordu.
American Physiological Society Bas›n Duyurusu, 11 Ekim 2006

