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Ak›ll› Antibiyotikler
Yolda!
San Diego, California Üniversitesi (UCSD)
araﬂt›rmac›lar›, bakterilerde protein üretiminin y›llard›r bilinmeyen s›rr›n› aç›¤a ç›karmay› baﬂard›lar.
Protein sentezi mekanizmas›n›n temel bileﬂenleri ve iﬂleyiﬂleri uzun zamand›r biliniyor.
Hücrenin protein fabrikalar› olarak bilinen ribozomlar, mRNA’n›n DNA’dan ald›¤› kodu
deﬂifre ediyor ve t›pk› bir ipli¤e boncuk dizercesine amino asitleri teker teker ekleyerek,
protein zincirini sentezliyorlar. mRNA normalde katlanm›ﬂ halde bulunan bir molekül.
Protein sentezinin baﬂlayabilmesi için,
mRNA’n›n aç›lmas› ve ﬂifrenin okunabilmesi
gerekiyor.
‹nsanlardaki ve di¤er karmaﬂ›k yap›l› canl›lardaki kal›tsal maddenin, protein sentezi s›ras›nda son derece özelleﬂmiﬂ bir mekaniz-

Evrim
Canl›l›¤›n Sudan Karaya
Ç›k›ﬂ›ndaki Eksik Halka
Tamamland›
Arktik Kanada’n›n Ellesmere Adas›’nda yap›lan
kaz›larda, bal›klar ve kara hayvanlar› aras›ndaki
geçiﬂ basama¤›n› temsil eden yeni bir türün fosilleri bulundu. Günümüzden 375 milyon y›l önce yaﬂad›¤› düﬂünülen bu canl›, sudan karaya
ç›k›ﬂ›n, düﬂünüldü¤ünden daha erken gerçekleﬂti¤inin bir kan›t›.
Nature dergisinin 6 Nisan 2006 say›s›na kapak
konusu olan bu yeni canl› türü Tiktaalik roseae
olarak adland›r›ld›. Tiktaalik sözcü¤ü, fosillerin
bulundu¤u bölgede yaﬂayan Nunavut halk›n›n
dilinde “s›¤ sularda yaﬂayan iri bal›k” anlam›na
geliyor.
Fosilin, t›pk› bal›klar gibi basit yap›l› bir çenesi,
pullar› ve yüzgeçleri bulunuyor. Di¤er bal›klara
k›yasla belirgin ﬂekilde üstten bas›k görünümlü
vücudu ve timsah›nkini and›ran baﬂ›n›n üstünde konumlanm›ﬂ olan gözleri, s›¤ sularda yaﬂayan bu canl›n›n, zaman›n›n ço¤unu dip çamurunun hemen üzerinde geçirdi¤ini gösteriyor. Gelelim esas çarp›c› özelliklere...
‹lk görüﬂte her ﬂeyiyle bir bal›¤› and›ran TiktaaB‹L‹M ve TEKN‹K 10 May›s 2006

mayla aç›ld›¤› ve iﬂleyiﬂin ne ﬂekilde
gerçekleﬂti¤i, neredeyse 10 y›ld›r biliniyor. Ancak,
bakterilerde ayn› mekanizmalar iﬂlemiyor.
Mesajc› RNA’n›n taﬂ›d›¤› ﬂifrenin bakteriyel
protein sentezi öncesinde ne ﬂekilde aç›ld›¤›,
ﬂimdiye kadar araﬂt›rmac›lar için bir gizemdi. UCSD Kimya ve Biyokimya Bölümü araﬂt›rmac›lar›ndan Sean Studer ve Simpson Joseph, geçen ay›n baﬂ›nda, bu s›rr› gün ›ﬂ›¤›na ç›karan çal›ﬂmalar›n› anlatan makaleyi yay›mlad›lar.
Iﬂ›ma özelli¤i gösteren iki ayr› molekülü, bir
araya geldiklerinde oluﬂan enerji al›ﬂveriﬂi sonucu farkl› bir renk ortaya ç›karacak ﬂekilde
mRNA’n›n her iki ucuna ekleyen araﬂt›rmac›lar, moleküllerin ›ﬂ›malar›ndaki renk de¤iﬂimlerini gözleyerek, mRNA’n›n hangi koﬂullar
alt›nda ve ne ﬂekilde aç›ld›¤›n› saptad›lar. Çal›ﬂman›n sonucunda, mRNA’n›n aç›lmas› için
yaln›zca ribozom varl›¤›n›n yeterli olmad›¤›
ve aç›lman›n, ancak üç faktörün daha ortam-

lik, hareketli bir boyunla gövdesine tutunan bir
kafatas›na ve hareketli kol-bacak eklemlerine sahip. Bal›klarda omuz bölgesi, boyun yerine do¤rudan kafatas›na ba¤lan›yor. Karaya ç›k›ﬂ yapan
grup olan dört ayakl›lardaysa (tetrapoda), baﬂ›n
gövdeden ba¤›ms›z olarak çevrilebilmesine olanak tan›yan bir boyun bölgesi ortaya ç›k›yor.
Tiktaalik’te bulunan boyun bölgesi, tamamen
bir karasal yaﬂam uyumu. Yüzgeçlerinin iç k›sm›nda bulunan ve ilkel karasal hayvanlar›n kol
ile el kemiklerine benzerlik gösteren kemiklerinin eklemli yap›s› da, bu üyelerin s›¤ sularda ve

hatta karada bile yerçekimine karﬂ› vücudu destekleyebildi¤ini gösteriyor. Tiktaalik’in bal›klarda bulunmayan bir di¤er vücut özelli¤iyse, gerçek kaburga kemikleriyle çevrili ve neredeyse
akci¤er solunumuna yer verecek kadar geniﬂ
olan gö¤üs boﬂlu¤u.
Boyu 120-275 cm aras›nda de¤iﬂen fosillerin bulundu¤u bölge, Tiktaalik’in yaﬂad›¤› zamanlarda
ekvator dolaylar›nda yer al›yordu ve Amazon
havzas›na benzer bir sub-tropik iklime sahipti.

da
bulunmas›
durumunda gerçekleﬂti¤i ortaya ç›kt›.
Bunlar, Baﬂlang›ç Faktörü
2 olarak adland›r›lan bir protein,
mRNA’da tan›ml› ilk amino asidi taﬂ›yan Baﬂlang›ç tRNA, ve mRNA üzerinde bulunan ribozoma ba¤lay›c› Shine-Dalgarno Dizilimi.
Çal›ﬂman›n en heyecan veri yan›, insandaki
protein sentezinin, bu faktörlerin hiçbirine
gereksinim duymuyor oluﬂu. Dolay›s›yla, bu
faktörleri hedef alan bir ilaç, bakterilerdeki
protein sentezini durdurabilecekken, insanlardaki protein sentezi mekanizmas›n› herhangi
bir ﬂekilde etkilemeyecek.
Araﬂt›rmac›lar, bu bulgular›n antibiyotik üretim çal›ﬂmalar›na yeni bir boyut kataca¤› konusunda hemfikir. Bizler de bu yeni ve ak›ll›
antibiyotiklerin üretimini sab›rs›zl›kla bekliyor olaca¤›z.
Deniz Candaﬂ
Molecular Cell, 7 Nisan 2006

Araﬂt›rman›n yürütücülerinden Chicago Üniversitesi Biyoloji Kürsüsü Baﬂkan› profesör Neil
Shubin’e göre bölgenin söz konusu Devoniyen
dönemindeki ekolojik karakteri, yaﬂam›n karaya
geçiﬂine rahatça olanak tan›yan bir ortam sa¤l›yordu. Devoniyen döneminin sonlar›na do¤ru
kuraklaﬂan iklimin, üye benzeri yüzgeçlere sahip olan ve bu sayede kara üzerinden bir gölcükten di¤erine geçerek yeni yaﬂama ortamlar›
ve besin bulabilen bal›klar›n geliﬂimine yol açm›ﬂ olabilece¤i, uzun zamand›r üzerinde durulan bir varsay›md›. Tiktaalik’in keﬂfi, bu
varsay›mda üzerinde durulan uyumun, çok daha önce oluﬂmaya baﬂlad›¤›n› aç›kça gözler
önüne seriyor.
Fosillerin ç›kar›ld›¤› bölgede çal›ﬂan ekipte, Chicago Üniversitesi’nin yan› s›ra Philadelphia Do¤a Bilimleri Akademisi ve Harvard Üniversitesi’nden de paleontologlar yer al›yor ve kaz› çal›ﬂmalar›, ilk fosillerin ortaya ç›kar›ld›¤› 2004 y›l›ndan bu yana devam ediyor. Projeye maddi
destek sa¤layan kuruluﬂlar aras›nda Amerikan
Ulusal Bilim Vakf› (NSF) ve National Geographic Derne¤i (NGS) de bulunuyor. Araﬂt›rmac›lar, bulunan tüm fosillerin, bölgenin yerel halk›
olan Nunavut’lara ait oldu¤unu ve çal›ﬂmalar
sona erdi¤inde Kanada’ya iade edilece¤ini
önemle belirtiyorlar.
Deniz Candaﬂ
http://www.sciencedaily.com/releases/2006/04/060406100543.htm
http://www.nature.com/nature/journal/v440/n7085/index.html
http://tiktaalik.uchicago.edu/

