
Bir daha bir bokböce¤ini, hamam

böce¤ini ya da size korku ya da tiksinti

veren pekçok baflka böce¤i

ayakkab›n›zla ezmeden önce biraz

düflünün: Onlar da ortak dünyam›z›n

havas›n› soluyorlar. Solumak ya da

oksijen-karbondioksit de¤ifltokuflu

neredeyse tüm canl›lar›n yapt›¤› bir

fley. Ama, Amerikal› bir grup zoologun

sinkrotron X-›fl›nlar›yla elde ettikleri

yeni bulgulara göre, sözü edilen

böcekler bunu insanlar gibi yap›yorlar.

Dünyada en kalabal›k ve yayg›n türde

hayvanlar olan böceklerin, memeliler

gibi akci¤erleri yok. Bunun yerine

vücutlar› boyunca uzanan ve "trake"

diye adland›r›lan bir borucuk

sistemine sahipler. fiimdiye kadar

böceklerin bu borularla oksijeni pasif

biçimde, bazen de difüzyon (doku

içine s›zd›rma) yoluyla ald›klar›

san›l›yordu. Oysa Zoolog Mark

Westenat’›n güçlü X-›fl›nlar›yla yapt›¤›

incelemeler, pekçok böce¤in trakelerinin

nefes al›p verdikçe, ci¤erler gibi

geniflleyip darald›¤›n› ortaya koymufl

bulunuyor. Bulgular›n, hayvan

fizyolojisi konusundaki anlay›flta bir

devrim yapmas› bekleniyor. 
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Köpekbal›¤› Nüfusu

H›zla Azal›yor

Deniz k›y›s›nda tatil geçirmek

isteyenler fazla üzülür mü bilinmez,

ama dünyada köpekbal›¤›

populasyonlar›n›n h›zl› bir çöküfl

içinde olduklar› anlafl›l›yor. Julia K.

Baum  adl› araflt›rmac› ve ekip

arkadafllar›n›n geçen ay Science

dergisinde yay›mlad›klar› bulgulara

göre, Kuzeybat› Atlantik’teki farkl›

köpekbal›¤› türlerinde nüfus dörtte

bire inmifl durumda. Mako türü

d›fl›nda öteki türlerin nüfuslar›

yar›dan aza inerken, en büyük

populasyon azalmas›, %89 ile

çekiçbafllarda görülüyor. 

Araflt›rmac›lara göre

köpekbal›klar›n›n denizlerdeki besi

zincirinin önemli bir halkas›n›

oluflturmas› nedeniyle bu çöküfl,

deniz ekosistemlerinde yeni ve büyük

de¤iflimlerin habercisi olabilir. Bu

nedenle araflt›rmac›lar,

köpekbal›klar›n›n da deniz

kaplumba¤alar› ve ton bal›klar› gibi

koruyucu mevzuat alt›na al›nmalar›n›

öneriyorlar. 
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Radyasyona Dayan›kl›

Bakterinin S›rr›

Deinococcus radiodurans
adl›  bakterinin çok büyük

bir marifeti var. Di¤er

organizmalar için

öldürücü olan

iyonlay›c›

radyasyonun

1500 kat›na

dayan›yor.

Bunu

yapabilmesini

sa¤layan, ›fl›n›m

nedeniyle büyük

hasar gören

genomunu çok büyük bir

h›zla onarabilmesi. Gerçekten de

bakterinin genetik malzemesindeki

DNA her iki iplikçi¤inden de yüzlerce

kez kesilse, D.radiodurans hasar›

yaklafl›k bir saat içinde onar›yor. 

fiimdi bir grup ‹srailli ve Amerikal›

bilimadam›, boyundan çok büyük

ifller baflaran bu küçük

canl›n›n s›rr›n› çözmüfl

olabileceklerini

düflünüyorlar.

Araflt›rmac›lara göre

bakteriyi

radyasyona

böylesine dayan›kl›

k›lan, genomunu

bir halka, ya da

çörek biçiminde

(toroid) tutmas›.

Böylece sertlik ve

sa¤laml›k kazan›p bir

nevi kal›p haline gelen

genom içindeki DNA zincirleri

kopsa bile uçlar› birbirinden

ayr›lm›yor ve onar›mlar› kolaylafl›yor. 
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