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Biyoloji

Gen Nakliyle
Fotosentezsiz Alg

Amerikal› bir grup araflt›rmac›, tek
bir gen naklederek Günefl ›fl›¤›na
gerek duymaks›z›n üreyebilen
mikroalgler gelifltirmeyi baflard›.
Yöntemin, çok çeflitli ticari kullan›m›
olan mikroalglerin bol miktarda,
ucuz ve temiz üretimine olanak
sa¤layaca¤› düflünülüyor.
Günümüzde s›radan kullan›m
kazanm›fl mikroalg ürünleri aras›nda
laboratuvarlarda kullan›lan iflaretçi
floresan boyalar, beta karoten gibi
g›da katk› maddeleri ve çocuklar›n
sinir sistemlerinin geliflmesinde
önemli rol oynayan ya¤ asidi DHA
ile, bal›k çiftliklerinde kullan›lan
yemler bulunuyor. Bu tek hücreli su
bitkileri, enerji kayna¤› olarak Günefl
›fl›¤›na gereksinim duyduklar› için
bunlar ticari kullan›m için büyük
havuz ve göletlerde yetifltiriliyor.
Ancak bu havuz çiftliklerinin
üretilen alglerin miktar ve kalitesini
etkileyen birtak›m sorunlar› var:
Havuzlar zararl› mikroorganizmalar
ya da toksinlerle kirlenebiliyor,
günefl ›fl›¤›ndaki günlük ve
mevsimsel farkl›l›klar ürün miktar›n›
etkileyebiliyor. Hatta alglerin bir
k›sm› daha erken geliflip günefl
›fl›¤›n› perdeledi¤inden ötekilerin

geliflmesine engel olabiliyor. 
Bu sorunlar› ortadan kald›rabilmek
için ticari alg üreticileri, bunlar›
verim ve safl›klar›n› denetim alt›nda
tutabilecekleri büyük fermentasyon
kaplar› içinde gelifltirmenin yollar›n›
aramaktayd›lar. Ancak bunun için
alglerin fotosentez sürecini b›rak›p,
günefl enerjisi yerine glükoz ya da
baflka bir karbon bilefli¤i
kullanman›n yollar›n› ö¤renmeleri
gerek. Ço¤u alg bunlar›
beceremedi¤inden, Washington’daki
Carnegie Kurumu ve Martek
Biosciences Corp. adl› bir flirketin
araflt›rmac›lar› biraz yard›mc› olmaya
karar vermifller. Ekip Phaeodactylum
tricornutum adl› alge bir glükoz
ileticisi geni naklederek metabolizma
yetene¤ini güçlendirmeyi denemifl.
Bunun için insan k›rm›z› kan
hücrelerinden, baflka bir alg
türünden ve maya hücrelerinden
al›nan glükoz ileticileriyle deneyler
yapm›fl. Maya geni ifle yaramam›fl
ama alyuvarlardan al›nanla öteki alg
türünden al›nan genlerin, glükoz
kullan›m›n› art›rd›¤› gözlenmifl.
Normal P. Tricornutum’un tersine,
insan geniyle donat›lm›fl algin ayr›ca
karart›lm›fl fermentasyon kaplar›nda,
günefl ›fl›¤›yla büyüyenlere oranla 15
kat daha yo¤un olarak gelifltikleri
saptanm›fl. Fermentasyon kaplar›nda
üretilen gen aktar›ml› alglerin bir
üstünlü¤ü de bakteri bulaflmas›
tehlikesinin büyük ölçüde ortadan
kalkmas›. Araflt›rmac›lar, böylece
hijyenik koflullarda üretilen saf
alglerin t›pta ve g›da üretimi için
güvenle kullan›labilece¤ini
vurguluyorlar. Tek sorun, böyle tek
bir yolla bir organizmaya ola¤anüstü
hünerler kazand›r›lmas›n›n, son
derece az rastlanan bir istisna
olmas›. Araflt›rmac›lar bir
organizman›n ifllevlerinde radikal
de¤iflimler gerçeklefltirebilmek için
birçok genin bir arada de¤ifltirilmesi
gerekti¤ini belirtiyorlar. Tek genin
söz konusu algde ifle yaramas›n›n
nedeniyse, glükoz yak›m› için
"altyap›n›n" hücrede var olmas› ve
yaln›zca bu altyap›y› harekete
geçirecek genin eksikli¤i. 
Science, 15 haziran 2001

‹kinci Dünya Savafl›’n›n sonundan,
So¤uk Savafl’›n sonuna kadar 40
y›l› aflan bir süre boyunca Bat› ve
Do¤u Almanya, 1400 kilometre
uzunlu¤unda may›n  ve dikenli
tellerle korunan bir yasak bölgeyle
bölünmüfltü. Pekçok insan›n
Bat›’ya kaçma giriflimi s›ras›nda
yaflam›n› yitirdi¤i bu yasak bölge,
serbest bölgelerde tehdit alt›nda
olan hayvan ve bitki türleri için bir
yaflam s›¤›na¤› olmufltu. Alman
hükümeti, flimdi bu s›¤›na¤› daha
da geniflletip güvenli hale getirme
karar› alm›fl bulunuyor. Alman
Çevre Bakanl›¤› ve Federal Do¤a
Koruma Dairesi, ortaklafla
yürütülen bir proje çerçevesinde
"biotop" ad› verilen bu yeflil
kufla¤›n gelifltirilmesi için 325 000
dolar harcayacaklar. Halen bu
kuflak ve bitiflik alanlarda 174 tane
"do¤a s›¤›na¤›" bulunuyor ve
bunlar›n toplam alan›, eski yasak
bölgenin yar›s›n› kapl›yor. Çevre
Bakan Yard›mc›s› Gila Altmann,
hedeflerinin bu yaflam s›¤›na¤›n›,
eski may›nl› bölgenin %85’ine
kadar geniflletmek oldu¤unu
söylüyor. Tabii, yaflam kufla¤›n›n
baflka talipleri de var. Çiftçiler ve
emlak komisyoncular› da bu genifl
ve el de¤memifl alan›
"de¤erlendirmek" istiyorlar. Alman
çevre koruma grubu BUND
yetkililerinden Volker Lüderitz,
hükümetin girifliminin bu direnifl
karfl›s›nda baflar›s›zl›¤a u¤ramas›
durumunda, yap›laflman›n
Avrupa’n›n en büyük biyos›¤›na¤›n›
tehdit alt›na sokaca¤› uyar›s›nda
bulundu. 
Science, 11 May›s 2001
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