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Burnum Sizi Bir Yerden Is›r›yor
Hayvanlar, özellikle de kalabal›k içinde
yaﬂayanlar› birbirlerini nas›l tan›yor? Nas›l oluyor da ayn› çevreyi paylaﬂan bir
sürü birey aras›ndan kendi eﬂlerini dostlar›n› seçebiliyorlar? Farkl› hayvanlar
farkl› ipuçlar›ndan yararland›klar› için,
elbette bunun tek bir yan›t› yok. Ancak
‹ngiltere’deki Liverpool Üniversitesi
araﬂt›rmac›lar›, fareler üzerinde yapt›klar› çal›ﬂmalar sonucunda en az›ndan bu
hayvanlar›n, birbirlerini tan›mada idrarda bulunan oldukça özelleﬂmiﬂ bir protein grubundan yararland›klar›n› ortaya
koydular.
Biliminsanlar› aras›nda uzun süredir hakim olan görüﬂ, hayvanlar›n, kendi türlerinden bireyleri kokular›ndan tan›mada “MHC” (Major Histocompatibility

Complex) olarak bilinen bir gen grubundan yararland›klar› biçimindeydi. “Her
hayvan, farkl› bir MHC ﬂifresi taﬂ›r” diye
anlat›yor ekipten Jane Hurst. “T›pk›, her
insan›n farkl› bir parmakizine sahip olmas› gibi. Bu genler, vücut kokusunun
oluﬂumuna katk›da bulunur. ﬁimdiye
kadar, kokuya duyarl› hayvanlar›n birbirlerini tan›mada bu farkl› kokulardan
yararland›klar› düﬂünülüyordu. Ancak
anlad›k ki, diﬂi fareler erkek bireyleri tan›mada kokudan yararlansalar da, bunda rol oynayan etken MHC de¤il. Parmakizi örne¤ine benzetecek olursak,
herkesin parmakizi de kendine özgüdür,
ama bu bizim birbirimizi tan›mada kulland›¤›m›z bir ipucu de¤il. Ayn› ﬂekilde,
MHC koku kodu bütün farelerde farkl›

olsa da, birbirlerini tan›mada bundan yararlanm›yorlar.”
Diﬂi fareler, hangi erke¤in bask›n, hangisinin zay›f oldu¤unu ay›rdetmede, erkeklerin b›rakt›klar› kokulardan yararlan›yorlar. Hangi koku daha ‘taze’yse bask›n erke¤in b›rakt›¤› koku da o. Çünkü
bask›n birey, rakiplerini ortamdan uzaklaﬂt›rmay› baﬂar›p kokusunu en son b›rakan birey oluyor. Diﬂi farelerin olas›
eﬂlerini nas›l tan›d›klar›n› belirlemek
amac›yla onlar› gözleyen araﬂt›rmac›lar,
MHC bak›m›ndan farkl› iki erke¤e ait
kokularla karﬂ› karﬂ›ya kalan diﬂi farelerin, hangisinin daha yeni oldu¤unu ay›rdedemediklerini farketmiﬂler. Bu sonuç
baﬂl›baﬂ›na, birey tan›mayla ilgili olarak
MHC’ye daha önce atfedilen iﬂlevin geçersiz oldu¤unu gösteriyor. Bulgulara
göre bu iﬂi yüklenen etken, idrarda bulunan özel bir protein grubu; diﬂiler bu
proteinler yard›m›yla hangi erke¤in bask›n oldu¤unu anlayabiliyorlar. “Bu temel idrar proteinleri (MUP-major urinary proteins) kimlik kart› iﬂlevi gören
bir tür kimyasal barkod durumunda” diye aç›kl›yor Hurst. “Bu protein gruplar›,
her hayvanda farkl›l›klar gösteriyor.”
University of Liverpool Bas›n Duyurusu, 5 Kas›m 2007

Ve Nihayet: ‹nsan Deri
Hücresinden Kök
Hücreye...
Kök hücrelerle ilgili olarak birbirinden
önemli araﬂt›rmalara imza at›ld›¤› ﬂu
son günlerde, bilim dünyas›n› epeyce
heyecanland›ran yeni bulgular da Japonya’daki Kyoto Üniversitesi ve
ABD’deki Wisconsin Üniversitesi araﬂt›rmac›lar›ndan geldi. ‹ki ekibin, birbirlerinden ba¤›ms›z olarak yapt›klar› çal›ﬂmalarda, insan deri hücreleri ‘yeniden programlanarak’ embriyonik kök
hücrelere benzeyen ve onlar›n iﬂlevlerini üstlenen hücrelere dönüﬂtürülmüﬂ
bulunuyor.
Kyoto Üniversitesi’nden Shinya Yamanaka geçti¤imiz y›l fare kuyru¤undan
al›nan hücrelerin, içlerine 4 gen yerleﬂtirilmesiyle kök hücre benzeri hücrelere dönüﬂtü¤ünü göstermiﬂti. Bu 4 gen
normalde embriyonik hücrelerin baﬂka
hücrelere farkl›laﬂmas›ndan sonra ‘ka-
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pat›l›yor.’ Araﬂt›rmac›lar, geçti¤imiz Haziran ay›ndaysa bu hücrelerin gerçekten de bütün hücre tiplerine dönüﬂme
yetene¤inde oldu¤unu gösterdiler. Yeni
iki çal›ﬂman›n önemi, ayn› sonuçlar›n
insanla da elde edilebilece¤ini göstermelerinde yat›yor.
Bu yeniden programlama sürecinde her
iki ekip de deri hücrelerine dörder gen
veriyorlar. (Bunlardan iki tanesi, iki
ekip için de ortak.) Bunun için yararland›klar› arac›, “retrovirüs” ad› verilen
ve genetik malzemesi RNA’dan oluﬂan
bir virüs. Asl›nda iki tekni¤in de ﬂimdilik görülen tek olumsuz yönü de bu vi-

rüs. Nedeni, genlerin hücre içine yerleﬂtirilmesinde kullan›lan virüsün, bu hücrelerden türetilmiﬂ dokularda tümör geliﬂimini tetikleyebilecek olmas›. Araﬂt›rmac›lar, buna ba¤l› olarak bir sonraki
ad›mda, hücreye yeni gen vermek yerine var olanlar› ‘açabilecek’ bir programlama biçiminin bulunmas› gerekti¤ini
söylüyorlar. Ancak, sonuçlar ﬂu haliyle
bile kimilerine göre “kök hücre araﬂt›rmalar›n›, hem bilimsel hem de siyasietik yönüyle sarsacak bir deprem” niteli¤inde. Çünkü yöntemin yayg›n kullan›m›na geçilebilmesi durumunda, çeﬂitli
tedavilerde embriyo ya da yumurta hücresi yerine, hastan›n do¤rudan kendi
hücrelerinin kullan›labildi¤i kök hücrelerinin üretimi mümkün olabilecek.
“Dü¤ümleri bir kez çözdükten sonra,
bu alan tümüyle de¤iﬂecek” diyor
ABD’deki Michigan Eyalet Üniversitesi’nden Jose Cibelli. “Ve iﬂin eti¤iyle u¤raﬂanlar da kendilerine baﬂka bir alan
bulmak zorunda kalacaklar!”
ScienceNow Daily News, 20 Kas›m 2007

