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B‹L‹M VE TEKN

Bir Keseli S›çan, Bir
Sivrisinek... Koy Sepete!

Belki koala ya da kanguru kadar karizmatik de¤il, ama küçük keseli s›çan Monodelphis domestica, genomu ortaya ç›kar›lan ilk keseli memeli olarak tarihte kendine görkemli bir yer garantilemifl durumda. Birbirleriyle akrabal›klar› farkl› derecelerde olan birçok hayvan›n genomunu
ortaya ç›karmak, insan evrimindeki temel
ad›mlar› anlamak bak›m›ndan çok önemli.
Keseli s›çan›n listeye dahil edilmesinin nedeni, memeli evrim a¤ac›ndan 180 milyon
y›l önce ayr›lan keseli memelilerle bizim
de dahil oldu¤umuz plasental› memelilerin karfl›laflt›r›labilece¤i bir referans noktas› oluflturmas›. ‹nsan hastal›klar›, geliflim biyolojisi, ba¤›fl›kl›k geneti¤i alanlar›ndaki araflt›rmalarda da s›kl›kla kullan›lmas›, keseli s›çana bu bak›mdan da ayr›
bir önem yüklüyor.
Çal›flma, keseli s›çan genomunda bulunan
yaklafl›k 19 bin genin 15 bin kadar›n›n insan genlerine karfl›l›k geldi¤ini göster-

Yavafl Uç da Görelim!
Uçma konusunda bütün puanlar› toplayan, kufllar. Ama öyle görünüyor ki yarasalar›n bildi¤i birkaç özel numara da var;
özellikle de düflük h›zlarda. Araflt›rmac›lar, bu numaralardan birinin s›rr›n› çözmüfller. Buna göre yarasalar, kanatlar›n›n gerisinde benzersiz bir türbülans etkisi oluflturmay› baflarm›fllar. Üstelik yeni
araç tasar›mlar›na bile esin kayna¤› olabilecek türden.
Yüksek h›zlarda kufl ya da yarasa uçuflu
aras›nda büyük fark yok. Ancak düflük
h›zlarda ifl de¤ifliyor ve her
biri farkl› bir yaklafl›m ye¤liyor. Kufllar kanatlar›n› yukar› kald›r›rken tüylerini aralayabiliyor, böylece hava direncinin etkisini azalt›p kald›rma kuvvetini art›rm›fl oluyor-
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mekte. Bunlar›n aras›nda ba¤›fl›kl›k sistemiyle ilgili beklenmedik say›da gen de
var. Bu bulgu, keseli memelilerin ba¤›fl›kl›k sisteminin ilkel ve ikinci dereceden oldu¤u görüflüne ciddi bir darbe vuruyor.
Tam tersine, ba¤›fl›kl›k sistemlerinin son
derece karmafl›k, ancak bir o kadar da
farkl› oldu¤u ortaya ç›km›fl durumda.
Çal›flma, yeni do¤an keseli s›çan yavrular›n›n, omurilik zedelenmelerinde sergiledikleri ola¤anüstü doku yenileme ve iyileflme
becerisinin de genetik aç›dan ayr›nt›land›r›labilmesini mümkün k›labilir. Keseli s›çan, bunun d›fl›nda, morötesi ›fl›n›ma maruz kald›¤›nda melanoma denen kanser
türünü gelifltiren, insan d›fl›ndaki tek tür.
Bu nedenle genomunun, bu
aç›dan da önemli veriler sa¤lamas› bekleniyor.
‹kinci y›ld›z›m›z, bilimsel ad›
Aedes aegypti olan bir sivrisinek türü. Önemi, baflta tropik
ve sub-tropik bölgelerde olmak üzere, sar›
humma ve dang hummas› gibi oldukça
tehlikeli baz› hastal›klar› yay›c› özellikte
olmas›ndan kaynaklan›yor. Bat› ve Orta
Afrika, ayr›ca Güney Amerika’n›n baz›
bölgelerinde özellikle yayg›n olan sar›
humma y›lda yaklafl›k 30 bin kiflinin; tropik bölgelerdeki 100 kadar ülkede görülen dang hummas› ise y›lda yaklafl›k 25
bin kiflinin ölümüne neden oluyor. Birincisinin afl›s› var; ancak etkili olmaktan

ç›km›fl durumda. ‹kincisi için afl› yok. Sivrisine¤in genomunu bilmek, bu nedenle
yayd›¤› hastal›klara karfl› birçok farkl› türden önlem al›nmas›n› mümkün k›labilir;
genetik mühendisli¤iyle virüs yay›c› özelliklerini ortadan kald›rmaktan, yeni ilaç
ya da afl›lar gelifltirmeye kadar. Bunun d›fl›nda, farkl› türden böcek öldürücülerin
üretimine olanak sa¤layabilece¤i de düflünülüyor. 3500 sivrisinek türünden, insana
verdi¤i zarar bak›m›ndan en önemli olanlar›, Aedes aegypti ve Anopheles gambiae
(s›tmaya neden olan paraziti tafl›yan sivrisinek). ‹kincisinin genomu 2002 y›l›nda
yay›mlanm›flt›. Yeni genom bulgular›, Aedes aegypti genomunun, di¤erinden yaklafl›k 5 kat büyük oldu¤unu
gösteriyor. Asl›nda ikisinde de
16 bin kadar gen bulunmakla
birlikte Aedes aegypti’de hurda DNA oran› çok fazla. Sivrisineklerin tarihi bundan 170
y›l öncesine uzan›yor. Sözkonusu ike cinse ait türlerinse birbirlerinden evrimsel
olarak 150 milyon y›l önce ayr›ld›klar› düflünülmekte. Ortak birçok özelliklerine
karfl›n, genom mimarilerinin birbirinden
oldukça farkl› oldu¤unu söyleyen araflt›rmac›lar, arad›klar› birçok bilginin art›k yap›labilecek ayr›nt›l› karfl›laflt›rmalarla bulunabilece¤i ümidindeler.

lar. Yarasalarsa kanatlar›ndaki esnek zardan yararlan›yor ve kanatlar›n› neredeyse baflafla¤› gelecek biçimde geriye do¤ru
savuruyorlar.
Türbülans, uçufl biçimini yaln›zca yüksek
de¤il, düflük h›zlarda da etkiliyor. Daha
önce iki farkl› kufl türünün oluflturdu¤u
girdaplar üzerinde ölçüm yapan Lund
Üniversitesi ekibi (‹sveç) kufllarda uçufl
s›ras›nda iki kanad›n tek bir girdap oluflturdu¤unu gözlemifl. Yarasalardaki durumu merak eden araflt›rmac›lar, düflük
türbülansl› bir rüzgar tüneline b›rakt›klar› iki yarasan›n uçufluyla ilgili olarak yaz-

d›klar› makalede, bu hayvanlar için ortaya ç›kan aerodinamik tablonun çok daha
karmafl›k oldu¤unu söylüyorlar. Buna
göre, iki kanad›yla tek bir girdap oluflturan kufllar›n aksine, yarasalarda her kanad›n arkas›nda ayr› bir girdap ve ayr›
bir hava ak›m› olufluyor. Bu, araflt›rmac›lara göre “tümüyle beklenmedik bir bulgu!” Fark, bir olas›l›kla yarasalarda, iki
girdab› birbirine ba¤layan kuyru¤un bulunmay›fl›ndan kaynakl›. “Bu iki ayr› hava ak›m› manevra yetene¤ini art›r›yor
olabilir” diye aç›kl›yor araflt›rmac›lardan
Anders Hedenstrom; “çünkü kanatlar bu
flekilde aerodinamik olarak
birbirinden daha ba¤›ms›z.
Kald›rma etkisinin, kanad›n
yukar› do¤ru hareket ettirildi¤i durumda ortaya ç›kmas›ysa, yavafl uçufl için çok
daha etkili bir yöntem.”
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