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Dayanılmaz
Sıcaklıklar
Olası mı?
İlay Çelik

D

ünyadaki ortalama sıcaklıkların artmasıyla tropik bölgelerin, insanların
hayatta kalamayacağı kadar sıcak ve nemli
bir hale gelebileceği tahmin ediliyor. İklim
modellerinin çizdiği en kötü senaryolara
göre dünyanın bazı yerleri 100 yıl kadar
kısa bir süre içinde bu duruma gelebilir.
Yapılan gözlemler ve incelemelerse bu sürecin çoktan başladığını gösteriyor.
Nemlilik artınca terleme bizi daha az
serinletebildiğinden daha düşük sıcaklık
derecelerinde sıcaktan rahatsız olmaya
başlarız. Meksika’daki Naica mağarası ve
benzeri birkaç mağara dışında şimdilik
dünyanın hiçbir yerinde sıcaklıklar insanın dayanma sınırını aşmıyor. Aslında
bunu sağlayan şey gezegenimizin doğal
olarak sahip olduğu termostat sistemi:
Nemli hava ısındığı zaman yükseliyor ve
ortamın serinlemesini sağlayan fırtınaları
oluşturuyor.
Ancak her şey bununla bitmiyor. Havanın yükselmeye başladığı ve kararlılık eşiği

olarak adlandırılan sıcaklık derecesi, yükselen havayı çevreleyen havanın ne kadar
sıcak ve nemli olduğuna bağlı olarak değişiyor. Oluşturulan modeller tüm tropik
bölgeler ısındığında bu eşiğin yükseleceğini öngörüyor.
Hawaii Üniversitesi’nden Nathaniel
Johnson ve Shang-Ping Xie son otuz yıla
ait uydu verilerini ve yağmur ölçümlerini
incelediler ve tropikal bölgelerde, üstteki
havanın yükselip yağmur oluşturması için
deniz yüzeyinin ulaşması gereken sıcaklığın bugün 1980 yılına göre 0,3 °C daha
yüksek olduğunu ortaya çıkardılar.
Johnson’a göre bu, kararlılık eşiğinin
çoktan yükselmeye başladığını gösteriyor.
Johnson, aynı şeyin tropikal bölgelerdeki
kara kütleleri için de geçerli olması gerektiğini düşünüyor.
Avustralya’daki New South Wales
Üniversitesi’nden Steven Sherwood söz
konusu olgunun insanlar açısından ne gibi
sonuçlar doğurabileceğine dikkat çekiyor.
Sıcaklık dalgaları şimdiden on binlerce
insanın ölümüne yol açmış durumda ve
daha birçok insan karalılık eşiğinin yükselmesi sonucu hayatını kaybedecek.
Bazı tropik bölgelerde meydana gelebilecek sıcaklık ve nem artışının, örneğin
gölgede ve bir vantilatörün önünde duran
bir insanın bile ölebileceği kadar yüksek
olabileceği düşünülüyor.

Toplumun
İyiliği için
Biraz Bencillik!
Oğuzhan Vıcıl

H

emen her toplumda çalışkan bireylere ek olarak başkalarının emekleri
üzerinden geçinen, en azından geçinmeye çalışan ve asalak olarak nitelendirilen
bireyler vardır. Bu durum, en ilkel canlı
türlerinden tek hücreli maya kültürlerinde
de görülmektedir. Bir toplulukta ideal olanın, o topluluğu oluşturan tüm bireylerin,
sorumluluk bilinci içinde toplumun genel
iyiliğini düşünerek hareket etmeleri olduğu düşünülür. Bu sayede toplumun genel
refah seviyesinin en yüksek düzeye çıkması hedeflenir.
Sonuçları PLoS Biology dergisinde Eylül ayında yayımlanan bir çalışma ise bazı
durumlarda bu varsayımın geçerli olmadığını gösteriyor. Buna göre hileci olarak
nitelendirilen asalak bireyler de içeren bir
maya popülasyonunun genel form durumu ve büyüme hızı, sadece dayanışmacı
olarak nitelendirilen bireylerden oluşan
diğer bir popülasyona göre daha yüksek
oluyor.
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Dayanışmacı mayalar invertaz olarak
adlandırılan bir protein üretiyorlar. Bu
protein, şekerin (sakaroz) parçalanıp popülasyonun geri kalanı için gerekli olan
besine (glikoz) dönüşmesini sağlıyor. Hileci mayalar ise, dayanışmacıların besinine
ortak olmalarına karşın invertaz enzimini
üretmiyorlar. İnvertaz üretimi için enerji
sarfetmediklerinden dayanışmacılara göre
daha formda oluyorlar.
Peki nasıl oluyor da bir popülasyon
içinde asalakların da varlığı bu popülasyonun genel iyiliği açısından daha iyi olabiliyor? Yayımlanan bu çalışmayla, aralarında
Profesör Laurence Hurst’un da bulunduğu
bir grup araştırmacı bu olayın mekanizmasını ve bu durumun hangi şartlar altında geçerli olduğunu gösterdi.
Professor Laurence Hurst’un belirttiği
üzere, popülasyonda besin miktarı azken
mayalar şekeri daha verimli olarak kullanıyor. Bu nedenle popülasyonda azınlık oluşturacak kadar hileciler bulunduğu zaman
besinlerin israf edilmesi bir ölçüde engellenmiş oluyor. Araştırmacıların saptamasına göre, dayanışmacı mayalar ortamda
mevcut olan şeker miktarını tam olarak
kestiremedikleri için gereksiz yere invertaz
üretmiş oluyor ve ortamdaki şeker bittikten sonra kullanılmayan invertaz kalabiliyor. Bu nedenle popülasyonunun büyümesi için gerekli enerjilerini israf etmiş olu-

yorlar ve böylece popülasyonun büyümesi
frenleniyor. Diğer taraftan popülasyonun
çoğunluğu dayanışmacılardan oluşup geri
kalanı hilecilerden oluştuğu durumlarda
ise popülasyonda enerjilerini daha verimli
kullanmış olan bireyler de var olduğundan,
bir önceki duruma göre popülasyon daha
fazla büyüme gösterebiliyor.
Diğer yandan tüm bunların olması için
belki de en önemli şart, popülasyonun
çoğunluğunun dayanışmacılardan oluşması ve üretilen besinin çoğunu bunların
tüketmesi. Aksi halde tüm bunlar geçersiz
oluyor ve hilecilerin varlığı popülasyonun
genel form seviyesini zedeliyor.

Topyekûn
Savunma için
Fedakârlık Yapan
Bakteriler!
Oğuzhan Vıcıl

A

ntibiyotik kullanımı tüm dünyada
oldukça yaygınlaştı. Bilinçsiz ve gereksiz antibiyotik kullanımı neticesinde,
bakteriler giderek direnç kazanıyor ve
birçok hastalığın tedavisi giderek daha da

güçleşiyor. Bu nedenle son yıllarda bilim
insanları, bakterilerin antibiyotiklere karşı
nasıl dirençli hale geldiğinin mekanizmasını çözmeye çalışıyor. Bununla yeni nesil
antibiyotiklerin geliştirilmesi amaçlanıyor.
Doğada geçerli bir kavram var: Güçlü olanlar yaşarlar, güçsüzler elenir. Aynı
zamanda doğal seçilimin tanımı olan bu
kavram, en ilkel mikroskobik yaşam formlarından olan bakteriler için de geçerli. Nature dergisinin Eylül sayısında yayımlanan
güncel bir çalışma ise, en ilkel yaşam formlarından olan bakterilerde geçerli olan mekanizmanın sanıldığı kadar basit olmadığını, bakterilerin toplumun genel refahı için
kendi refahından feragat etme gibi, çok
gelişmiş canlılarda görülebilen karmaşık
davranışlar sergileyebildiğini gösteriyor.
Boston Üniversitesi ile Harvard
Üniversitesi’ne bağlı Wyss Enstitüsü’ndeki
bilim insanları, gerçekleştirdikleri çalışmada Escherichia coli kültürünü artan derişimdeki antibiyotiğe maruz bıraktı. Deneyin sonucunda bakteri izolatlarının büyük çoğunluğunun, popülasyonun bütünsel direncine
nazaran daha az dirençli olduğu gösterildi.
Bunun nedeni araştırıldığında oldukça ilginç bir durum gözlemlendi. Escherichia
coli popülasyonu içinde antibiyotiklere en
fazla dirençli olan bakteri izolatları, “indol”
olarak adlandırılan küçük molekülleri üretiyor. İndol, steroid gibi bir etki gösterip zayıf
olan bakterilerin savunma mekanizmasını tetikliyor ve antibiyotikler ile mücadele
edebilecek yeterli enerjinin sağlanmasına
yardımcı oluyor. Bu sayede zayıf olan bakteriler de savaşa ortak olabiliyor ve neticede
bakteri popülasyonu antibiyotiklere karşı
verilen bu savaştan galip olarak ayrılma
şansını artırıyor. Diğer taraftan indol üretimi, bu süreçte aktif rol oynayan bakterilerin
zayıflamasına ve performansının düşmesine
neden oluyor. Bir diğer ifadeyle, en dirençli
bireyler popülasyonun iyiliği açısından çok
büyük fedakârlık gösteriyor ve kendi hayatlarını tehlikeye atıyor.
Bu çalışmada yer alan baş araştırmacılardan, Boston Üniversitesi Biyomedikal Mühendisliği profesörlerinden James J. Collins,
bunun beklenmedik bir gelişme olduğunu,
normalde antibiyotik stresi nedeniyle sadece
dirençli zincirlerin yaşamlarını sürdürmesi,
zayıf olanların ise elenmesinin beklendiğini
belirtiyor. Bu sonuçlar, antibiyotik direnci
mekanizmasının daha iyi anlaşılabilmesi ve
buna karşı çözüm üretilebilmesi adına büyük ümit vaat ediyor.
11

