haberler

29/3/05

13:45

Page 6

B‹L‹M VE TEKN

LOJ‹ HABERLER‹

Zeynep Tozar

Biyoloji
Dondurmay› Do¤al
Seçilime Borçluyuz
Memeliler yaflama sütle bafll›yor. Ancak
sonraki dönemlerde birçok hayvan›n
yan›s›ra baz› insanlar da sütü sindirememe sorunuyla karfl›laflabiliyorlar.
University College London’da yap›lan
bir çal›flma, bundan 8000 y›l kadar önce Avrupa’da, bunun az›nl›k de¤il, ço¤unluk için geçerli bir durum oldu¤unu gösteriyor. Çal›flman›n önemi, sütü
sindirme özelli¤inin görece yak›n dönemde kazan›ld›¤›na iliflkin kan›tlar›n
eski DNA’dan elde edilmifl olmas›.
Laktaz, süt flekeri olarak bilinen laktozu
parçalayan enzim. Sütten kesilen memelilerde ço¤unlukla laktaz üretimi de duruyor, ancak DNA alt birimlerindeki küçük bir yer de¤ifltirmeyle, üretimin yetiflkinli¤e kadar sürmesi sa¤lan›yor. “Laktaz kal›c›l›¤›” ad› verilen bu durum henüz evrensel nitelik kazanm›fl de¤il;

Yeni Genle Yaflam
Daha Renkli

Primatlar› bir kenara koyarsak,
memelilerin ço¤u renkkörü. Ancak
yeni bir araflt›rma, fazladan bir genin
aktar›ld›¤› transgenik farelerin, yeni
renkleri de ay›rdetme yetene¤ini
kazanabileceklerini gösteriyor.
Primatlar›n ayr›cal›¤›, gözlerinde üç
“fotopigment proteini” bulunmas›ndan
kaynaklan›yor. Bunlardan her biri,
farkl› bir dalgaboyundaki ›fl›¤a duyarl›.
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çünkü hâlâ sütü sindirme güçlü¤ü çeken önemli bir insan oran› var. Laktaz
kal›c›l›¤›n›n özellikle de Avrupa için genelgeçer duruma geliflini aç›klamada birbiriyle yar›flan iki varsay›m var. Birincisi, çiftlik hayvanlar›n›n evcillefltirilmesinden k›sa süre sonra gerçekleflen bir mutasyonun sütle beslenmeye izin verdi¤i, do¤al seçilimin
de bu rastlant› lehine iflleyerek ayr›cal›kl› nüfusu sonunda bask›n
duruma getirdi¤i. Bu durumda
laktaz kal›c›l›¤›n›n tarihi de görece yak›n zamana do¤ru çekilmifl oluyor. ‹kinci varsay›msa
sözkonusu hayvanlar›n, zaten
çoktan genel hale gelmifl laktaz
kal›c›l›¤› nedeniyle evcillefltirildi¤i
biçiminde. Avrupa’n›n farkl› bölgelerine
ait ve sekizi MÖ 5800-5200 y›llar›na tarihlendirilmifl dokuz insan iskeletinin
(birinin tarihi MÖ 1800) DNA’lar›n›n incelendi¤i yeni çal›flmada, örneklerin hiç
birinin laktoz kal›c›l›¤›yla ilgili genetik
de¤iflimi tafl›mad›¤› saptanm›fl. Sonuç,
bu durumda birinci varsay›m› destekler
nitelikte. Ancak “bunun da ötesindeki
temel nokta, 8000 y›l önce neredeyse
Görme sistemiyse renkleri, bu
pigmentleri içeren a¤tabaka (retina)
hücrelerinin göreli etkinliklerini
karfl›laflt›rmak yoluyla alg›l›yor. Ancak
ço¤u memelide yaln›zca iki
fotopigment var; bu da renk ay›rdetme
yetilerini s›n›rl›yor. Primatlardaki bu
“üç renkli” (trikromatik) görüfl
biçimininse, fotopigment genlerinden
bir tanesinin, bir üçüncü fotopigmenti
oluflturmak üzere mutasyona
u¤ramas›yla geliflti¤i düflünülüyor.
Ancak bu özelli¤in bir avantaja
dönüflmesi, ‘fazladan’ bilgiyi do¤ru
yorumlayabilmeye de ba¤l›. ‹flte
primatlar›n -ve yaln›zca onlar›nfazladan sahip olduklar› fleyin de bu
oldu¤u düflünülüyordu. Ancak
ABD’deki California Üniversitesi (Santa
Barbara) ve Johns Hopkins Üniversitesi

hiç bulunmayan bir
özelli¤in, bugün bask›n hale gelmifl olmas›” diyor araflt›rmac›lardan Mark Thomas.
“Ben do¤al seçilim diye buna derim!”
ScienceNow Daily News, 26 fiubat 2007

araflt›rmac›lar›n›n, bir insan
fotopigmenti geni verdi¤i farelerin de
bu konuda küçümsenemeyece¤i
anlafl›l›yor. A¤tabakalar› üzerinde
yap›lan çal›flmalar, farelerde renge
duyarl› koni hücrelerinin, bu yeni
eklemeyle uzun dalgaboylu k›rm›z›
›fl›¤a tepki verdi¤ini göstermifl. Bu,
normalde göremedikleri bir renk.
‘Do¤ru yan›t›’ verdiklerinde sevdikleri
bir yiyecekle ödüllendirildikleri baz›
testlere de tabi tutulan fareler,
s›n›flar›n› da baflar›yla geçmifller.
Çal›flma, tek bir gen mutasyonunun bu
görme avantaj›n› sa¤lam›fl olabilece¤i
düflüncesini desteklemenin yan›s›ra,
renk alg›lamas› ve renkli görmenin
nas›l evrildi¤ine ›fl›k tutmas›
bak›m›ndan da önemli.
Science, 23 Mart 2007

