haberler

26/2/6

19:47

Page 16

B‹L‹M VE TEKN

LOJ‹ HABERLER‹

Evrime Gen Freni
Genlerimizin, vücudumuz için
ürettikleri proteinleri kusursuz
k›lacak flekilde evrimlefltiklerini
düflünüyorsak, ‹ngiltere’nin Bath
Üniversitesi araflt›rmac›lar›na
göre yan›l›yoruz. Laurence Hurst
ve ekibine göre baz› DNA
parçalar›, ilgili genleri ‘ideal’
protein fabrikalar› olmaktan
ç›karacak ölçüde yavafllatarak, bu
yöndeki evrimi denetim alt›nda
tutuyor. Bu durumda
proteinlerimiz, belki de olabilecekleri
ölçüde ‘iyi’ de¤iller.
Genler, hücreye belirli bir protein molekülünü oluflturmak için hangi aminoasitleri hangi s›rayla dizmeleri gerekti¤i
bilgisini veren DNA parçalar›. Yerleflik
görüfl, evrimin binlerce y›l boyunca genleri biçimlendirerek, ilgili proteinin ifllevine en uygun aminoasit dizilimini seçmelerini sa¤lad›klar› yönünde. Ancak
DNA’n›n baflka tür bilgiler içerdi¤ini de
biliyoruz. Bunlar, kimi zaman protein

Ne Olur Ne Olmaz...
Gelecek için plan yap›p önlem alma,
eskiden yaln›zca insana özgü oldu¤u
san›lan karmafl›k bir beceriyken, di¤er
hayvanlar›n kendilerini “flimdiki
zaman”dan ve “o anki”
gereksinimlerinden ay›ramad›klar›
düflünülürken, flimdi bu konuda da
yaln›z olmad›¤›m›z› biliyoruz. Ama bu
ortaklar›m›zdan birinin de kufllar
oldu¤unu duymak, yine de oldukça
flafl›rt›c›. Cambridge Üniversitesi’nden
araflt›rmac›lar, baz› kufllar›n “gelecek”
kavram›na hiç de yabanc› olmad›klar›n›
ve gelecek temelinde plan
yapabildiklerini gösterdiler! S›nava tabi
tuttuklar› kuflsa, bir alakarga türü.
Deneye kat›lan sekiz kufl, her sabah ya
‘kahvalt›l›’ ya da ‘kahvalt›s›z’ bölmelere
al›n›yor. Günün geri kalan› boyunca
her iki grubun da yemesi serbest.
Birkaç gün sonra ve akflam saatlerinde
kufllara, depolamaya uygun bir yiyecek
olan çam f›st›¤› veriliyor. Kufllar›n,
neredeyse her seferinde f›st›klar›
kahvalt›s›z bölmeye tafl›d›klar›
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kodlayan genler üzerine yaz›labiliyor;
yani, bir tür ‘çak›flan kod’ konumundalar. Yeni çal›flma, bu ikincil kodlar›n,
proteinin aminoasitlerini k›smen belirledi¤ini göstermekte. Hurst ve ekibinin
inceledi¤i DNA bölgeleri, bu tür kodlar›n bulundu¤u ve bunlar›n da DNA’n›n
çeflitli parçalar›n› birbirine eklemede
(splicing) kolaylaflt›r›c› ve yard›mc› ifllev
gördü¤ü k›s›mlar. (DNA, RNA’ya kopyaland›ktan sonra bu ekleme birimleri, gereksiz parçalar›n diziden ç›kar›l›p kalan-

görülüyor. Bu davran›fl›n özeti,
araflt›rmac›lara göre flu: “Ne olur ne
olmaz, biz f›st›klar› koyal›m da... Belki
yar›n kahvalt›s›z bölmeye düfleriz.” Bu,
gelecekteki gereksinimlerin, yani
gelece¤in kendisinin fark›nda
olduklar›n›n önemli bir göstergesi. Bu
arada deney, farkl› düzenlemelerle
birkaç kez de tekrarlanm›fl. Sonuçta
araflt›rmac›lar, yorumlar›n›n

lar›n birbiriyle yeniden birlefltirilmesinde ifllev görüyor. Dizilim, bu
son haliyle protein üretimi için bir
kal›p durumuna geliyor.) Araflt›rmac›lar, bu yard›mc› bölümleri insan ve fare genlerinde karfl›laflt›rmal› olarak ele alarak, genomdaki
farkl› DNA parçalar›n›n hangi h›zla evrildiklerini tahmin etmeye çal›flm›fllar. Bulgular›, bu tür çift ifllevli DNA bölgelerinde geliflen de¤iflikliklerin çok daha az oldu¤unu, ve di¤er DNA bölgeleriyle k›yasland›¤›nda evrilme h›z›n›n en
az yar›ya düfltü¤ünü gösteriyor. Bunun
da ötesinde, bu bölgelerden fazla say›da
içeren genlerin de bir bütün olarak çok
daha yavafl evrildi¤ini anl›yoruz. Bu
yard›mc›lar›n protein evrimini bu ölçüde s›n›rland›r›yor olmas›ysa oldukça flafl›rt›c› bir sonuç. Bunun bir anlam› da,
araflt›rmac›lara göre, DNA’yla “biraz oynayarak”, flimdiki do¤al biçimlerinden
daha da verimli süper-proteinler elde etme olas›l›¤›.
Nature, 5 fiubat 2007

do¤rulu¤una ikna olmufl durumdalar:
“Bulgular›m›z, bu kufllar›n tahmin
edilebilece¤inden çok daha karmafl›k
bir düflünce sistemine sahip olduklar›n›
düflündürüyor. Çünkü geçmifl, bugün
ve gelecek kavramlar›n› oldukça
sa¤lam bir biçimde kurmufl olduklar›
gibi, bunu planlama sürecinde de
uygulamaya koyuyorlar.”
University of Cambridge Bas›n Duyurusu, 21 fiubat 2007

