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B‹L‹M VE TEKN

Biyoloji
Dev Kertenkelelerden
Büyük Sürpriz!
Biri “eli erkek eline de¤memiﬂ”, di¤eri de
yapt›¤› son cilveden bu yana iki y›l geçmiﬂ
iki Komodo ejderi (bir dev kertenkele türü)
diﬂisi, erkeksiz üreme becerileriyle bilimcileri
hayrete düﬂürdükleri kadar, yeni endiﬂelerin
ortaya ç›kmas›na da neden oldular. Bu medyatik diﬂilerden birinin ad› Flora, di¤erininki
de Sungai. ‹kisi de Londra’n›n farkl› iki hayvanat bahçesinde yaﬂ›yor. Sungai’nin ﬂu anda dört sa¤l›kl› yavrusu var bile, durumlar›
da oldukça iyi. Flora’n›n sekiz yavrusuysa,
tahminen önümüzdeki günlerde yumurtalar›ndan ç›km›ﬂ olacak.
“Partenogenez”, diﬂinin, yumurtas›n›n erkek
taraf›ndan döllenmesine gerek olmaks›z›n
yavru sahibi olabilmesiyle tan›mlanan bir
üreme biçimi. Omurgal›larda ender görülüyor; ancak baz› y›lanlar, bal›klar, kertenkele
türlerinin bu ﬂekilde üreyebildi¤i biliniyor.
(Kay›tlarda bir hindi de var!) Flora ve Sungai ise Komodo ejderlerinin bu konuda ﬂu
ana kadar bilinen ilk örnekleri. “Ama son olmayabilir” diyor araﬂt›rmac›lar. Bu durum,
kimilerine göre soyu zaten tehlike alt›nda
olan bu hayvan›n, hayvanat bahçesinde tutsak yaﬂamas›n›n sonucu. Sekiz ay gibi k›sa
bir zaman aral›¤›nda farkl› iki hayvanat bahçesinde yaﬂayan iki örne¤in ayn› üreme biçimini göstermesi, asl›nda hiç de hayra alamet
de¤il. ‹ﬂte nedeni:
Flora’n›n yumurta içinde ölen üç yavrusundan örnekler alan Liverpool Üniversitesi

‹nsan Genomu
San›ld›¤›ndan Daha
De¤iﬂken
‹nsan genomunun
ortaya ç›kar›lmas›n›n
ard›ndan geçen yaklaﬂ›k
alt› y›l sonra, araﬂt›rmac›lar›n
bu DNA y›¤›nlar›n›n tam
olarak neyi ifade etti¤ini
bulmuﬂ olmalar› beklenir.
Ancak yeni bir araﬂt›rma,
özellikle de bir insan›n
genomunun bir di¤erine ne
kadar benzedi¤i konusunda
kafalar› iyice kar›ﬂt›racak gibi.
ﬁu ana kadarki yayg›n görüﬂ, benzerlik
oran›n›n % 99,9 oldu¤u yönünde. Buna
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araﬂt›rmac›lar›, yapt›klar› genetik testler sonucunda yavrular›n annelerinin birer klonu
olmad›klar›n›, ancak DNA’lar›n›n, anne
DNA’s›ndaki varyasyonlar›n yar›s›n› içerdi¤ini görüyorlar. Bu, anne kromozomlar›ndan
bir grubunun kopyalanarak yavruya geçti¤i,
ve herhangi bir erkek bireyin bu iﬂe kar›ﬂmad›¤›n›n göstergesi. As›l sorun, yavrulardan hepsinin (kromozom özelliklerinden dolay›) bu durumda erkek olmas› kaç›n›lmazl›¤›. Bu ﬂekilde üremek, farkl› hayvanlardan
gelen genetik bilginin kar›ﬂ›m›n› (ki, eﬂeyli
üremede gerçekleﬂen bu) olanaks›z k›larak,
genetik çeﬂitlili¤i s›n›rl›yor; bu da hele soyu
tehlike alt›nda olan bir hayvan için oldukça
riskli. Peki, eﬂeyli üremek varken bunu neden seçsinler? Yan›t basit: Yokluktan, diyor
araﬂt›rmac›lar! Araﬂt›rmac›lar›n, en az›ndan

göre bu % 0,1’lik fark, d›ﬂ görünüﬂten
kiﬂilik özelliklerine kadar sizi siz yapan
herﬂeyi bar›nd›rmaya yeterli. Ancak Nature
dergisinin 23 Kas›m 2006 tarihli say›s›nda
sonuçlar› yay›mlanan bir çal›ﬂma, insan
genomunda kiﬂiden kiﬂiye de¤iﬂebilen ve
ﬂaﬂ›rt›c› derecede büyük parçalar›n varl›¤›n›
ortaya koymuﬂ durumda. “Kopya say›s›
de¤iﬂkenleri” (copy-number variants -CNV)
ad› verilen bu farkl›l›klar, DNA’n›n belirli
bir uzunlu¤u boyunca kimilerinde bir,
kimilerinde iki, üç ya da daha fazla
kopya halinde bulunabilirken
kimilerinde de hiç
olmayabiliyor. Genom
dizilimi ortaya ç›kt›ktan
sonra, bu de¤iﬂken
bölgeler k›sa bir
süreli¤ine
gündeme geldiyse

bu ba¤›ms›zl›¤› ye¤leyen ejder güzelleri için
bir çözüm önerileri var. Buna göre ço¤u
hayvanat bahçesi, bu kertenkelelerin yaln›zca diﬂilerini bar›nd›r›p, erkekleri çok seyrek
olarak, yaln›zca çiftleﬂmeleri amac›yla getiriyorlar. Belli ki bu, diﬂilerin beyaz atl› prenslerini bir gün bulacaklar› konusundaki ümitlerini canl› tutmak için yeterli de¤il. Bu nedenle partenogenetik üremenin tetiklenmesini önlemek üzere, erkek ve diﬂileri birarada
tutmak, daha iyi bir çözüm gibi görünüyor.
(Bu arada Sungai’nin yavrular›n›n da rol ald›¤› konuyla ilgili k›sa bir video seyretmek
isterseniz, http://news.bbc.co.uk/2/hi/science/nature/6196225.stm adresini ziyaret
edebilirsiniz.)
Nature, 21 Aral›k 2006

de, dikkatlerin daha çok tek bir ‘baﬂvuru’
dizilimi bulma üzerine yo¤unlaﬂm›ﬂ olmas›,
CNV’lerin de -araﬂt›rmac›lar›n deyimiylehal› alt›na süpürülmelerine ve burada da
uzun süre kalmalar›na neden olmuﬂtu.
Belirli genom bölgelerinin Avrupa, Afrika
ve Asya kökenli 270 kiﬂide karﬂ›laﬂt›r›ld›¤›
yeni çal›ﬂmaysa bu CNV’lerin genomun
tümü boyunca nas›l da¤›ld›¤›n› anlama
yolunda at›lan en ayr›nt›l› ad›m
konumunda. Sonuçlara göre, ortaya ç›kan
sözkonusu bölgelerin say›s›, yaklaﬂ›k 1500
(genomun % 12’si kadar). Yap›lan
hesaplamalarsa daha önce % 99,9 olarak
belirlenmiﬂ benzerlik oran›n› % 99,5’e
çekiyor. Ancak araﬂt›rmac›lar bunun yine
de “kaba” bir hesap oldu¤unu, incesininse
çok daha karmaﬂ›k bir süreç gerektirdi¤ini
vurgulamaktalar.
Nature, 23 Kas›m 2006
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