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Biyoloji
Craig Venter’in
Gizlisi Sakl›s› Kalmad›
Hem ünlü hem de öncü genom
araﬂt›rmac›s› Craig Venter, ad›na yaraﬂ›r
bir çal›ﬂmayla yine bir ilke imza atm›ﬂ
oldu. Bu sefer masaya yat›rd›¤›, kendi
genleri. Venter’i genom dünyas›n›n
gündemine taﬂ›yansa, ﬂu ana kadar
oldu¤u gibi yaln›zca anneden ya da
yaln›zca babadan gelen tek bir
kromozom dizisinin de¤il, her ikisinin
birden içerdi¤i DNA dizilimlerinin
yay›mlanm›ﬂ olmas›. Venter’in ‘cömertce
sergilemekten kaç›nmad›¤›’ bu genler
bütünüyse, insanlar aras›ndaki genetik
farkl›l›klar›n, san›landan çok daha fazla
oldu¤unu ortaya ç›kar›yor. Bunun
anlam›, kiﬂiye özel t›bbi yaklaﬂ›mlarda
daha fazla ayr›nt›ya inilebilecek, daha

Ay›rmay›n Bizi!
“Sevdi¤in kiﬂiyle birlikte olam›yorsan,
birlikte oldu¤un kiﬂiyi sev.” Eski bir
rock ﬂark›s› bunu öneriyor. Biz insanlar
için bu yaklaﬂ›m›n psikolojik ve
biyolojik aç›dan yararlar› tart›ﬂ›labilir
elbet. Ama yeni baz› araﬂt›rmalara göre
bu, belki de hayvanlar dünyas›n›n
önemli bir bölümü için alt›n kural.
ABD’nin Georgia Üniversitesi’nde
yap›lan bir çal›ﬂmaysa, koﬂullar›n ideal
olmaktan uzak oldu¤u durumlarda
bireylerin genlerini etkin biçimde nas›l
aktard›klar› konusundaki bak›ﬂ aç›m›za
katk›da bulunan “telafi varsay›m›”n›
destekler nitelikte.
“Eﬂlerin birbirlerini tercih etmiﬂ olmalar›, do¤an yavrular için hep olumlu sonuçlar vermiﬂtir” diye
aç›kl›yor araﬂt›rmac›lardan Patricia Gowaty;
“ancak do¤adaki annebaba adaylar›, di¤erlerinin aras›ndan seçtikleri
o ‘özel’ bireye kavuﬂamad›klar›nda, ne yap›p
edip bunu telafi edecek
bir yol buluyorlar.” GoB‹L‹M ve TEKN‹K 10 Ekim 2007

kesin sonuçlara var›labilecek olmas›.
‹nsanlar, sahip olduklar› 23 çift
kromozom nedeniyle “diploid” genoma
sahipler. Her bir ikilinin bireylerinden
biri anne, di¤eri de babadan geliyor.
2001 y›l›nda yay›mlanan, ve hem
Venter’in sahibi ve baﬂkan› oldu¤u
Celera Genomics firmas›n›n, hem de
Uluslararas› ‹nsan Genom Projesi’nin
sonuçlar›, bu ikili yap›n›n bir yar›s›na,
yani “haploid” genoma dayan›yordu.
Venter’in PLoS Biology dergisinin Ekim
2007 say›s›nda yay›mlanan diploid
genomuysa haploid genomlar›n, bireyler
aras›ndaki genetik ayr›l›klar›n miktar›n›
oldu¤undan az gösterdi¤ini ortaya
koydu. Venter’in iki haploid genomunun
birbiriyle karﬂ›laﬂt›rmas›nda DNA’daki
waty, kendilerine zorla kabul ettirilen
erkeklerle çiftleﬂen diﬂilerin, çok daha
fazla say›da yumurta b›rakt›¤›n›, ayn›
durumdaki erkeklerinse daha fazla
sperm üretti¤ini söylüyor. Araﬂt›rmac›ya
göre amaç, kötü kadere boyun e¤meyip
koﬂullardan olabildi¤ince yararlanmak.
Çal›ﬂman›n varsay›m› destekleyen en
güçlü yönüyse baz› hamamböce¤i türleri, meyvesinekleri, denizi¤nesi bal›klar›,
yaban örde¤i ve ev faresi türleri gibi geniﬂ bir yelpazeyi kapsayan, deneysel sonuçlara dayan›yor olmas›. Deneysel koﬂullarda eﬂ seçme özgürlüklerine s›n›rlamalar getirilen her bir türün, yavrular›n hayatta kalma ve üreme becerilerini
art›racak alternatif yollar geliﬂtirdikleri
görülmüﬂ. “Bir bireyin kendisi için en
iyi eﬂi tam olarak nas›l buldu¤u ve seç-

tek bazl›k de¤iﬂimlerden büyük DNA
parçalar›ndaki de¤iﬂimlere kadar
neredeyse her türlü de¤iﬂiklik
kaydedilerek, araﬂt›rmac›n›n anne ve
babas›ndan gelen kromozomlar› aras›nda
4 milyondan fazla de¤iﬂim saptand›.
Buna göre insanlar aras›ndaki fark›n
oran›, daha önce san›ld›¤› gibi % 0,1
de¤il, % 0,5. “Bu oldukça önemli bir
çal›ﬂma” diyor Harvard Üniversitesi’nden
genetikçi George Church. “Tüm genetik
miras›m›z› çözümleyebilmek için diploid
genomlara gereksinimimiz var. Bir gün
herhangi bir nedenle doktorun birine
gidersem, yaln›zca babam›n genomu ne
doktorun ne de benim iﬂime yarayacak!”
Craig Venter, diploid genomu
yay›mlanan ilk kiﬂi olsa da, ﬂuras› kesin
ki yaln›z kalmayacak. DNA’n›n
kaﬂiflerinden James Watson’›n ikili
genomu da geçti¤imiz May›s ay›nda
ortaya ç›kar›lm›ﬂt›. Kimbilir, belki çok
yak›nda baﬂka ünlüler de s›raya girecek.
Madonna’n›n ad›n› günün birinde
listelerde görmek kimseyi ﬂaﬂ›rtmas›n!
ScienceNow Daily News, 4 Eylül 2007

ti¤i asl›nda tam bilinmiyor” diyor Gowaty. “Ancak bir biçimde karﬂ›s›ndakinin özellikle de ba¤›ﬂ›kl›k sisteminin
durumunu de¤erlendirmesine yarayacak ipuçlar›ndan yararland›¤›n› düﬂünüyoruz.” ‹stenmeyen eﬂlerle bu anlamda
baﬂetme yolunu bulman›n, yavrular aç›s›ndan avantajlar sa¤lasa da, eﬂler için
nas›l bir avantaj sa¤lad›¤› belli de¤il. En
basitinden, deneysel koﬂullarda istemedi¤i bir erkek bireyle çiftleﬂmek zorunda kalan diﬂilerin, di¤erlerinden çok daha k›sa yaﬂad›¤› görülmüﬂ. Çal›ﬂman›n
as›l önemli noktas›, bir türün tüm bireylerinin buna benzer s›n›rlamalara oldukça esnek çözümler üretebildiklerini
önermesi. E¤er bu do¤ruysa, önemli bir
ç›kar›mla karﬂ›karﬂ›ya kal›yoruz: “telafi
yaklaﬂ›m›”n›n evrimleﬂebildi¤i. Bizlere
haliyle çok do¤al gelecek,
ama do¤a koruma çal›ﬂmalar› aç›s›ndan da önem taﬂ›yan bir baﬂka ç›kar›msa ﬂu:
Türlerin korunmas› ve devam› için en iyisi, bireylerin
eﬂlerini kendilerinin seçmesine izin vermek!
University of Georgia Bas›n Duyurusu, 20 Eylül
2007

