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Biyoloji

Aman Aram›zda Kals›n!
Kimse üçka¤›tç›lar› sevmez; tek hücreli
bir amip bile olsa. Ama en az›ndan koloni halinde yaflayan baz› amip aileleri,
ailedeki üçka¤›tç›y› yine aile içinde tutup, koloninin sa¤l›¤›n› tehdit etmesini
önleme basireti gösterebilmifller. Bu ilginç iliflkinin tan›klar›, ABD’nin Rice
Üniversitesi araflt›rmac›lar›. ‹nceledikleri tek hücreliyse toprakta yaflayan Dictyostelium discoideum. Bu canl› besin
bol oldu¤unda yaln›zl›¤›, az oldu¤undaysa di¤erleriyle iflbirli¤ini seçerek yaflamda kalma flans›n› art›rmay› beceriyor. Koloni üyelerinin beflte bir kadar›
uzun, ince bir sap halini al›rken geri
kalan› da sap›n üzerinden t›rmanarak
tepesinde toplafl›yor ve üreme yetene¤ini koruyan sporlarla dolu, bafla benzer
bir yap› oluflturuyorlar. Bu flekilde daha
iyi hareket ediyor, rüzgar ya da böceklerin bacaklar›yla kendileri için uygun

Kromozomlarda Yeni
Bir Aldatma Takti¤i:
Çifte Kimlik
Cinsiyet hücrelerinde ortaya ç›kan kromozom bozukluklar›n›n k›s›rl›k, düflük
gibi olaylara, yenido¤anlardaysa kromozom say›s›nda anormalliklere neden
oldu¤u biliniyor. ‹sveç’in Karolinska
Enstitüsü’nde yap›lan bir çal›flmaysa,
cinsiyet hücrelerinin oluflmas› s›ras›nda
kromozom bozukluklar›n›n nas›l gerçekleflebildi¤ine iliflkin yeni bir mekanizma ortaya koydu.
B‹L‹M ve TEKN‹K 20 A¤ustos 2007

ortama tafl›nabiliyorlar. Biyologlar›n
uzun süredir sordu¤u soruysa flu: Sap
üyeleri koloniyi desteklemek için bir anlamda kendilerini feda etmifl oluyorlar.
Öyleyse bunlar› üçka¤›ttan al›koyan, sap› terkedip üreme üstünlü¤ü sa¤layacak ad›m› atmalar›n› engelleyen fley ne?
Rice Üniversitesi ekibi, daha önceki çal›flmalar›nda iflbirli¤ini sa¤layan bir genin üremeyle de iliflkili oldu¤unu ve bireylerde iflbirli¤ini engelleyen bir mutasyonun üremeyi de engelledi¤ini göstermifllerdi. Keflfettikleri bir baflka fley
de, canl›n›n kendi yak›n akrabalar›yla
iflbirli¤ini ye¤ledi¤i oldu. (Bilim ve Teknik, A¤ustos 2006, “Mikroplarda Aile
Ba¤lar›”) Bu, üçka¤›tç›lar›n fedakar bireylerden yararlanmalar›n› önleyici bir
mekanizma. Son çal›flmadaysa bafl k›sm›ndaki 3000 kadar sporun genetik yap›s›n› araflt›rd›lar. Bulgular›, farkl› kolonilerin sporlar› aras›nda genetik farklar
olmakla birlikte, ayn› kolonideki sporCinsiyet hücreleri, hücre bölünmesi
s›ras›nda kromozomlar›n da¤›l›m›n›n
say›ca do¤ru olmas›n› garanti eden
mekanizmay› izlemekle yükümlü bir
‘kontrol merkezi’ne sahipler. Enstitü

larda bu fark›n çok azalm›fl oldu¤unu
gösteriyor. As›l ilginci, üreme yetene¤iyle ilgili bir geni tafl›mayan mutantlar›n
tek bafllar›na çok az spor üretmelerine
karfl›n, kar›fl›k kolonilerde bir tür ‘üçka¤›t’la sap bölümünde görev yapmaktan
s›y›r›p, en az›ndan hayatta kalmay› baflarmalar›. Bunlar uzak akrabalar›n›n
ço¤unlukta oldu¤u kolonilerde yay›l›p,
koloninin üreme oran›n› düflürürken,
yak›n akrabalar›n bulundu¤u kolonide
taktikleri pek ifle yaram›yor ve grubun
gücü yan›nda zay›f kal›yor. Araflt›rmac›lardan Owen Gilbert’e göre bulgular,
önemli bir sorunun da yan›t›: “Sonuçlar›m›z, biyolojik ve evrimsel anlamda fedakarl›¤›n (altruizm) neden süregeldi¤ini de k›smen yan›tl›yor. Nedeni, yak›n
akrabal›¤›n, toplumsal bak›mdan y›k›c›
olan mutantlar›n yay›l›m›n› önlemlesi.”
Rice Üniversitesi Bas›n Bülteni, 5 Temmuz 2007

araflt›rmac›lar›n›n yeni bulgusuysa
diflilerin yumurta hücrelerinde
kromozom bozukluklar›na yol açabilen
farkl› bir da¤›l›m mekanizmas› daha
oldu¤u. Mekanizman›n iflleyiflinde
hatal› kromozomlar, normal kromozom
davran›fllar› gösteriyor ve çifte kimlik
edinme becerileri de kontrol
merkezince saptanmalar›n› engelliyor.
Ekibin lideri Christer Höög’e göre yeni
mekanizma, difli yumurta hücrelerinde
kromozom bozukluklar›n›n neden bu
kadar yayg›n oldu¤unu aç›klamada
yard›mc› olabilir.
Karolinska Institutet Bas›n Duyurusu, 8 Temmuz 2007

