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Kediler Tatl›
Sevmez....?

Kedinizin burnunu, masan›n üstünde
unuttu¤unuz pastan›n kremas›na
bulanm›fl görürseniz, biliminsanlar›na
göre nedeni tatl› sevmesi de¤il. (Bunu
zaten biliyorsunuz; çünkü o pastay› s›rf
siz yemeyin diye yedi; en iyi niyetli
bak›fl aç›s›yla, size ortak olmak için!)
Kedilerin sevdi¤i birfley varsa, o da et
diyor araflt›rmac›lar. Ancak bu yaln›zca
avc› damar›ndan de¤il, bildi¤imiz
kadar›yla baflka hiç bir memelide
olmayan bir özelli¤inden; tatl›n›n tad›n›

alamay›fl›ndan kaynaklan›yor.
Memelilerin ço¤unun dili, protein
yap›daki tat almaçlar›na
(reseptörlerine) sahip. Tatl›ya duyarl›
almaçlarsa asl›nda iki farkl› genin
(Tas1r2 ve Tas1r3) üretti¤i iki farkl›
proteinin biraraya gelmesiyle olufluyor.
Kedilerin etçilli¤i, birçok baflka
memeliye göre çok daha güçlü. Belki
bu tercihin bir sonucu, belki de nedeni
olarak, kedilerde Tas1r2 proteinini
oluflturacak DNA parças›ndan 247 baz

Örümceklerde Bekaret
Kemeri

kapt›rmay› da göze al›yorlar. Yeni bir
çal›flma, difli üreme sistemi içine
b›rak›lan bu parçan›n, asl›nda h›zl›
kaç›fl için ödenen bir bedelden çok,
rakibin spermlerinin girifl yolunu
t›kayan bir tür ‘bekaret kemeri’
oldu¤unu ileri sürüyor. Sözgelimi,
Almanya’daki Bonn Üniversitesi
araflt›rmac›lar›n›n izledikleri eflekaras›
örümce¤i (Argiope bruennichi),
çiftleflmeden sonra sperm tafl›yan iki
“pedipalp”›ndan birini difli üreme
sistemi içine b›rakarak burada bir tür
t›pa oluflturuyor. Araflt›rmac›lar›n
hareket noktas›, özellikle de ikinci kez
çiftleflen erke¤in, kalan ikinci
pedipalp›n› b›rakmakla (yani üreme
özelli¤ini kaybetmekle) herhangi bir
evrimsel üstünlük sa¤l›yor
olamayaca¤› düflüncesi. Görüyorlar ki
t›pa, rakiplerin spermlerini
engellemenin ötesinde, diflinin daha
sonraki çiftleflmelerinin süresini de
önemli ölçüde k›salt›yor. Bu önemli,
çünkü difliler, genelde en uzun süreyle
çiftlefltikleri erkeklerin yavrular›n›

Baz› erkek örümceklerin diflisiyle
çiftlefltikten sonra tabanlar› ya¤lama
e¤ilimlerinin romantizm eksikli¤inden
de¤il, yenme korkusundan
kaynakland›¤› rivayet edilir bilim
dünyas›nda. Ancak bu arada, üreme
organlar›ndan bir parçay› difliye

çifti eksik. Buna ba¤l› olarak proteini
do¤ru biçimde kodlayamayan bu gen,
“yalanc› gen” statüsünde. ABD’deki
Monell Kimyasal Duyular Merkezi’nden
çal›flmay› yürüten Joe Brand ve Xia Li,
kedilerinin dondurmaya, pastaya, sütlü
tatl›lara bay›ld›¤›n› söyleyenlerin
ak›n›na u¤ram›fl olmal›lar ki, flöyle bir
aç›k kap› b›rakmay› da ihmal
etmemifller: “Bunun nedeni, baz›
kedilerdeki Tas1r3 almac›n›n, yüksek
konsantrasyonlardaki flekere karfl› bir
ölçüde duyarl› olmas› olabilir” aç›klamas›n› yap›yorlar. “Ama tam olarak
bilmiyoruz.” Kediler, flimdiki bilgiler
›fl›¤›nda, “tatl› geni”ne sahip olmayan
tek memeli konumundalar. Araflt›rmac›lar, bunun, karbonhidrat metabolizmalar›n› düzenleyerek fazla fleker al›m›n›
önlüyor olabilece¤ini düflünüyor. Buna
karfl›n, kedi mamalar›nda m›s›r ya da
di¤er tah›llar›n gere¤inden fazla
kullan›ld›¤› oluyor. “Belki de bu yüzden artan s›kl›kla fleker hastal›¤›na yakalan›yorlar” diyor Brand. “Kedi
metabolizmas› buna pek uygun de¤il.”
Scientific American, 8 Mart 2007

dünyaya getirme e¤ilimindeler. Sonuç,
erkek örümce¤in çiftleflme zevkinden
mahrum kalma bedeline karfl›l›k, kendi
soyunu devam ettirme flans›n› art›rm›fl
olmas›.
NewScientist.com News Service, 6 Mart 2006
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