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Biyoloji
Nefleli Genler
California Üniversitesi’nden (San Diego)
Rie Takahashi gibi hem moleküler genetikçi hem de piyanistseniz, ne yardan ne
de serden vazgeçebilmiflseniz, olaca¤›
bu: müzikli proteinler! Takahashi ve yine
ayn› üniversiteden Jeffrey Miller, amaçlar›n›n hem görme özürlüler hem de bilim
dünyas› d›fl›ndaki insanlar›n, proteinleri
farkl› biçimde ‘canland›rabilmelerini’ sa¤lamak oldu¤unu söylüyorlar.
Proteinler aminoasit birimlerinden oluflurken, aminoasitler de, bir genin içerdi¤i DNA parças›nda var olan ‘harfler’
(A, T, G, C harfleriyle tan›nan bazlar) taraf›ndan kodlan›yor. “Üzerinde harflerin
dizili oldu¤u iki boyutlu bir flerit yap›s›ndan biraz uzaklafl›p, buna yeni bir
boyut (ses) eklemenin, bak›fl biçimimizi
de¤ifltirip de¤ifltirmeyece¤ini merak et-

tik” diye aç›kl›yor Takahashi. Eldeki notalar, proteinlerin yap›s›na giren 20 aminoasitten olufluyor. ‹lke oldukça basit:
her aminoasite bir nota. Buna göre, sözgelimi lösin aminoasiti “orta do”, serin
de “re” olarak tan›mlan›yor. Her bir
proteinin yap›s›na giren aminoasitler
farkl› oldu¤u için de, her protein için
farkl› müzik akorlar› ortaya ç›k›yor.
Araflt›rmac›lar›n iddia etti¤ine göre aminoasitleri ‘çald›¤›n›zda’ duydu¤unuz,

hiç de tats›z say›lamayacak bir müzik.
Dahas›, aminoasitlerin kimi özellikleri,
müzi¤inkini de etkiliyor. Sözgelimi suseven (hidrofilik) aminoasitler daha tiz,
su-sevmeyen (hidrofobik) aminoasitler
de daha bas akorlarla dinletiyorlar kendilerini. Bir akorun ne kadar süreyle çal›nd›¤›n› belirleyen de, tan›mlad›¤› kodonun (bir aminoasiti oluflturan üç DNA
harfi) hangi s›kl›kla ortaya ç›kt›¤›. Bir
baflka deyiflle, proteinin önemli bir bölümünü oluflturan aminoasitler daha
uzun süreyle çal›n›yor. Bu müziksel
ürünün, araflt›rmac›lar›n amac›na ne ölçüde hizmet edebilece¤i henüz s›nanm›fl de¤il. Ancak belli ki onlar› harekete
geçiren temel dürtü, ne derlerse desinler, farkl› iki ilgi alan›n› birlefltirmek olmufl. Takahashi, flu s›ralarda piyano için
ilk bestesi üzerinde çal›fl›yor: LacY permeaz proteini üzerine bir çeflitleme!
(http://www.doe-mbi.ucla.edu/cgi/pettit/gene2musicweb adresine girerek, siz
de istedi¤iniz proteinin müzi¤ini bulabilir, sitedeki örnekleri dinleyebilirsiniz.)
Nature, 3 May›s 2007
New Scientist.com News Service, 3 May›s 2007

Yaflam›n Ansiklopedisi
Yolda
‹ki milyona yak›n canl› türüne iliflkin
bilgiyi tek bir çevrimiçi veritaban›nda
biraraya getirecek olan “Yaflam Ansiklopedisi” projesi, geçti¤imiz May›s ay›nda start ald›. Ansiklopedinin, önümüzdeki 10 y›l içinde flu ana kadar isimlendirilmifl bulunan 1,8 milyon türün her
biri için ayr›nt›l› birer web sayfas› oluflturmas›, bu sayfalar›n da metinlerin yan›s›ra video, ses, görüntü, grafik vb
içermesi planlan›yor. Baflta Smithsonian Enstitüsü, Field Müzesi, Harvard
Üniversitesi, Deniz Biyolojisi Laboratuvar›, Biyoçeflitlilik Miras› Kütüphanesi
olmak üzere çok say›da kurulufl ve kiflinin katk› ve deste¤iyle oluflturulacak
bu web ansiklopedisi, projenin Dan›flma Kurulu’ndan Edward O. Wilson’a
göre “bizim makroskopumuz olacak.”
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Wilson, farkl› kaynaklardan gelecek bilginin tek bir yerde toplanarak herkese
aç›k hale getirilmesiyle, daha önce fark›na var›lmam›fl birçok olgunun da gün›fl›¤›na ç›kaca¤› beklentisinde. “E¤er
zorluklar›n üstesinden gelebilirsek,
muhteflem birfley olacak” diyor ekipten
Rod Page (Glasgow Ünivesitesi). Bu
zorluklar›n aras›nda tabii siteyi uzundönemli olarak yaflatma ve koruman›n
getirece¤i mali külfet de yer al›yor. Ancak ansiklopediye destek garantileyen

önemli kurulufllar da yok de¤il.
MacArthur Vakf› bafllang›ç fonu olarak
10 milyon dolar destek sa¤lam›fl durumda; toplamdaysa 50 milyon dolarl›k
sözü var. Alfred P. Sloan Vakf›’n›n deste¤iyse 2,5 milyon dolar› buluyor. Sitenin içi flimdilik dolu olmasa da, projeyle ilgili ayr›n›t›l› bilgilere ve örnek sayfalara ulaflmak mümkün
(http://www.eol.org).
Nature, 9 May›s 2007

