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Sal›n ‹çinizdeki Taz›y›!
‹sterseniz bir deneyin... Aç›k bir alanda, burnunuzu yere yap›ﬂt›r›p emekleyerek, koklama duyunuz yard›m›yla iz sürebilir misiniz?
T›pk› bir taz›n›n yapt›¤› gibi? California Üniversitesi’nden (Berkeley) bir araﬂt›rma ekibi,
bunu yapabilecek olman›z›n ötesinde, zamanla da ustalaﬂaca¤›n›z› söylüyor!
Aç›k bir alandaki çimlerin üzerine 10 metrelik bir ‘yol’ boyunca çikolata kokusu b›rakan
araﬂt›rmac›lar, 32 denekten yaln›zca burunlar›n› kullanarak yolu izlemelerini istemiﬂler.
Baﬂar›l› olanlar›n oran› hiç de az de¤il: 2/3;
yani 21 kiﬂi! ‹çlerindeki 4 kiﬂinin gördü¤ü
iki haftal›k ileri e¤itim (!) program› kapsam›ndaysa toplam üç gün, ve bunlardan her

birinde de toplam üç ‘ders’ yap›lm›ﬂ. E¤itim
sonunda deneklerin bu koku yolunu daha
do¤ru ve öncekine göre iki kat h›zla izleyebildikleri saptanm›ﬂ. (http://media.newscientist.com/data/images/ns/av/dn10810V1.mov adresinden izleyebilirsiniz.) Araﬂt›rmac›lardan Jess Porter
“Bunu yapabildiklerini bir kez anlad›ktan
sonra, k›sa süre içinde burunlar›n› t›pk› köpekler gibi zig-zagl› ve ileri-geri hareket ettirme tekni¤ini de geliﬂtirdiler” diye anlat›yor. “Bu, anlad›¤›m›z kadar›yla kokuyu izleyebilmenin en etkili ve verimli yöntemi.”
Bulgular, yaln›zca bu gizli yetene¤imizi s›naman›n ötesinde, memelilerin kokuyu nas›l iﬂ-

ledikleri konusunda da yeni bir bak›ﬂ aç›s›
getiriyor. Bu konuda en çok sorulardan biri,
memelilerin kokunun nereden geldi¤ini anlamak üzere, her iki burun deli¤inden gelen
uyar›lar› karﬂ›laﬂt›r›p karﬂ›laﬂt›rmad›klar›.
T›pk› sa¤ ve sol kulaklar›ndan, sa¤ ve sol
gözlerinden gelen bilgilerle yapt›klar› gibi.
Memelilerde burun deliklerinin bu iﬂ için
fazla yak›n oldu¤u savunuluyordu. Porter ve
ekibinin uygulad›¤› görüntüleme tekni¤iyse
bu görüﬂü yanl›ﬂ ç›karm›ﬂ gibi. Buna göre
iki delik, gerçekten de birbirleriyle çak›ﬂmayan bölgelerden hava al›yor. Destekleyici bir
bulgu da tek burun deli¤i kapat›lm›ﬂ ya da
özel bir cihaz takm›ﬂ olanlar›n baﬂar›lar›n›n
düﬂmesi. Cihaz›n özelli¤i, iki farkl› delikten
gelen havay›, tek bir ‘sanal’ delikten geliyormuﬂças›na birleﬂtirmesi. Araﬂt›rmac›lar sonuçlar› ›ﬂ›¤›nda, koku yerinin belirlenmesinde böcekten insana ortak bir mekanizman›n
iﬂliyor olabilece¤i görüﬂündeler. Tabii bizim
köpeklerle yar›ﬂ›r hale gelmemiz konusundaki en büyük engel, burnumuz yere bunca yak›ndan h›zl› hareket edemeyiﬂimiz. Ancak
araﬂt›rmac›lar›n bir sonraki hedefleri, bu yetimizin s›n›rlar›n› ayakta durur konumdayken incelemek.
NewScientist.com News Service, 17 Aral›k 2006

Kromozom Dans›n›n
Perde Arkas›
Hücre bölünmesi s›ras›nda kromozomlar›n
‘danslar›’ ilk ortaya ç›kar›ld›¤› 19. yüzy›l sonlar›ndan beri biyologlar›n ilgisini çekmekte.
Bölünme s›ras›nda genetik bilginin hücrelere
do¤ru biçimde da¤›lmas›nda anahtar rol oynayan “kromozom-mekik” ba¤lant›s›n›n moleküler özellikleriyse uzun süre gizemini korudu.
Her bir hücre döngüsü s›ras›nda yaﬂam›n
‘damgas›’ konumundaki genomdan yeni bir
kopya elde edilmesi ve bu genetik malzemenin de bölünmeyle ortaya ç›kan yavru hücrelere eﬂit biçimde da¤›lmas› sözkonusu. Süreçteki hatalarsa genetik kaynakl› bozukluklarla
oldu¤u kadar kanserle de sonuçlanabiliyor.
Bir canl›n›n genomunun, türüne ba¤l› olarak
de¤iﬂen say›daki kromozomlara do¤ru biçimde da¤›lmas›ysa, “mikrotübül” ad› verilen özel
protein polimerlerine ba¤l›. Genom kopyaland›ktan sonra bu mikrotübül polimerleri, her
iki ucu da tam olarak birer ‘genom tak›m›’na
ba¤lanan mekik biçimli bir yap› oluﬂturuyorlar. Kromozomlar›n bu mekik mikrotübül polimerlerine ba¤lanmalar› engellendi¤inde,
hücre ço¤almas›n›n durdurulabilece¤i biliniyor (bu, birçok kanser türünün tedavisinde
yararlan›lan bir mekanizma). Bilinmeyen, ba¤lant›n›n kendisinin nas›l kuruldu¤u.
B‹L‹M ve TEKN‹K 18 Ekim 2006

ABD’deki California Üniversitesi (San Diego)
T›p Okulu ve Ludwig Kanser Araﬂt›rma Enstitüsü araﬂt›rmac›lar›, bölünme s›ras›nda genomun iki kopyas›n›n birbirinden ayr›lmas›nda
devreye giren kromozom-mekik ba¤lant›s›n›n
yap›s›ndaki bir protein grubunu ortaya ç›kararak bu konuda önemli bir ad›m atm›ﬂ oldular. Bu protein grubunun en basit tek hücreli
canl›larda bile bulanmas›ysa, bu görevinin oldukça eski ve korunmuﬂ oldu¤unu gösteriyor. Bu, kanser hücrelerini hedefleyen yeni
ilaçlar›n geliﬂtirilmesi anlam›na da geliyor. ﬁu
anda kemoterapide kullan›lan ilaçlar›n hemen

hepsi bütün vücut hücrelerindeki mikrotübülleri etkilemekte. Bulgular do¤rultusunda geliﬂtirilecek yeni ilaçlar›nsa yaln›zca bölünmekte olan kanser hücrelerini hedef alabilmesi
olas›l›¤› yüksek.
Ekibin bir baﬂka çal›ﬂmas›ysa, hücrenin kromozom-mekik ba¤lant›lar›ndaki hatalar› ay›rdederek bölünme sürecini durdurmas›na olanak tan›yan ikinci bir protein kompleksini ortaya ç›karm›ﬂ bulunuyor. Bundan sonraki
ad›m, bu mekanizman›n tam olarak nas›l iﬂledi¤ini bulmak olacak.
University of California - San Diego Bas›n Duyurusu, 17 Aral›k 2006

