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Soru flu: Bir genom, ne kadar

küçülebilir? Ya da: Bir canl›, en

az kaç genle yaflamaya devam

edebilir? Arizona Üniversitesi

araflt›rmac›lar›n›n yapt›¤› ve

çok ilginç bulgular veren bir

çal›flmaya göre rekor, flimdilik

Carsonella ruddii ad› verilen

bir bakteriye ait. Besin

kaynaklar› bitki özsuyu olan

böceklerin s›rt›ndan geçinen

bu bakterinin protein üreten

gen say›s› yaln›zca 182; yani daha önce

bulunan en küçük genomlu canl›lardaki

say›n›n üçte biri kadar. Genleri oluflturan

baz çifti say›s›ysa 160 bin. (‹nsanda bu say›

3 milyar.) Bulgular›n hayret uyand›r›c› yan›,

bir hücrenin iflleyebilmesi için normalde

bundan daha fazla say›da gene gereksinim

olmas›. C. rudii’nin genleriyse bakteri

yaflam› için gerekli biyolojik süreçlerin ço¤u

için yetersiz. Araflt›rmac›lar›n tahminleri,

gerekli genlerin bir k›sm›n›n evrim süreci

içinde konakç› böce¤in genomuna transfer

edilmifl oldu¤u ve böce¤in de, bakterinin

ihtiyac› olan ürünlerin bir k›sm›n› bu

flekilde karfl›lad›¤› yolunda. Tabii bu iflte de

karfl›l›kl› ç›kar var.

Araflt›rmac›lar evrim sürecinde,

hücrelerimizin enerji üreteci konumundaki

mitokondrilerin bafl›ndan da

ayn› fleylerin geçti¤i

görüflündeler. Bu organellerin

de bir zamanlar, genlerinin

ço¤unu konakç› hücreye

aktararak özerkliklerini yitirmifl

oluflumlar olduklar›

düflünülüyor. Bu anlamda belki

de C. rudii’ye, ileride konakç›

hücreyle bütünleflmek üzere

özgürlü¤ünü feda etme

aflamas›nda tan›k olmaktay›z. 

Bu küçük genomlu canl›lar,

ünlü genetikçi Craig Venter

için oldu¤u gibi, baflka bir aç›dan da dikkat

oda¤› konumundalar. Yaflam› olas› k›lmak

için gerekli en küçük gen kümesinin

bilinmesi, ‘yapay’ bir canl› organizman›n

tasar›mlan›p ortaya ç›kar›lmas›n› da

mümkün k›labilecek mi? Venter’in

hedeflerinden biri, yenilenebilir

hammaddelerden hidrojen gibi yak›tlar

üretebilecek yapay bakteriler gelifltirmek.
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Meyvesine¤inin “bileflik” yap›daki gözünde

bulunan bir protein, California Üniversitesi

(San Diego) biyologlar›na göre görmenin ev-

rimindeki çok önemli bir dönüm noktas›na

damgas›n› vuruyor. Sine¤in 800 birimlik göz-

lerinde birbirinden ayr›lm›fl ›fl›k toplay›c› bi-

rimlerin oluflumu, araflt›rmac›lara göre bu

proteine ba¤l›. Ayr› birimlerin oluflturdu¤u

bu “aç›k sistem”se, böceklerde keskin görme

ve aç›sal duyarl›l›k yetisinde önemli bir s›çra-

maya neden olan

bir kilometretafl›.

Ar›lar, birçok k›n-

kanatl› ve sivrisi-

nek türündeyse

›fl›k toplay›c› bi-

rimler, bir “kapal›

sistem” olufltura-

cak biçimde kay-

naflm›fl durumda.

Araflt›rmac›lar,

“spacemaker”

ad›yla an›lan pro-

teinin yoklu¤un-

da, meyvesinekle-

rinde normalde

aç›k olan göz sisteminin kapal› sisteme dö-

nüfltü¤ünü gözlemifller. Tersine, proteinin ek-

lenmesi de kapal› sistemi aç›¤a dönüfltürmüfl.

Araflt›rmac›lardan Charles Zucker’e göre bu

durum, “tek bir yap›sal proteinin sahneye gi-

rifliyle özetlenebilecek küçücük bir ad›m›n,

yap› ve ifllevde oluflturabilece¤i büyük de¤i-

flikli¤e; evrimin güzelli¤i ve gücüne harika

bir örnek.”

Nature, 12 Ekim 2006 

Evrim ‹çin Küçük, 

Görme Yetisi ‹çin

Büyük Ad›m

Güney Çin’de içerdi¤i fosil zenginli¤iyle ünlü

Doushantuo Oluflumu, birkaç y›ld›r embriyo

fosilleriyle gündemde. Bu türden milyonlarca

fosil bar›nd›rd›¤› art›k bilinen bu alan›n son

sürprizlerini ortaya ç›karmaksa, befl ülkenin

bilimcilerinden oluflan 15 kiflilik bir ekibe na-

sip olmufl. Ekibin yaklafl›k 550 milyon yafl›n-

daki fosil embriyolar›nda bölünme, hücre fark-

l›laflmas› gibi olaylar›n gerçekleflti¤iyle ilgili

olarak sunduklar› kan›tlar, bizi yaflam›n en er-

ken evresinin bilinen en eski örneklerine gö-

türerek, içlerinde olup bitenlere, yar›m milyar

y›l sonra göz atma olana¤› sa¤l›yor.

162 embriyo fosilinde microCT (mikrofokus 

x-›fl›n› bilgisayarl› tomografi), taramal› ve geçi-

rimli elektron mikroskopi yöntemleriyle yap›-

lan incelemeler, biyolojik yap›lar›, di¤erlerin-

den rahatl›kla ay›rdedilebilir biçimde ortaya ç›-

karm›fl. Ekip, modelleri oluflturulan embriyo-

lardaki hücreleri, bilgisayar simülasyonuyla

tek tek ele alarak, içlerini ayr›nt›lar›yla incele-

mifl. Baz› hücrelerin içinde, çekirdek oldu¤u

izlenimini veren böbrek biçimli yap›lar var.

4-hücreli embriyolardan bir k›sm›nda da bun-

lardan iki tane bulunuyor; yani büyük olas›l›k-

la bölünme aflamas›ndalar. Di¤er hücre için

yap›lar›n bir k›sm› da çiftler halinde. ‹lginç bir

durum da, 4-hücreli embriyolarda eflzamanl›

olmayan ve hücre say›s›n›n tek olmas›yla so-

nuçlanan bölünmenin de gözlenmesi. Araflt›r-

mac›lar, bunu bir geliflimsel kontrol mekaniz-

mas›na ba¤l›yorlar. Bu, onlara göre farkl›lafl-

maya götürecek bölünmede devreye giren

geliflkin zamanlama mekanizmas›n›n, bu dö-

nemden daha önce evrimleflmifl oldu¤unun

göstergesi. Bulgular, embriyolar›n san›ld›¤› gi-

bi çift-yanl› simetrili canl›lara de¤il, daha “ba-

sit” canl›lara ait oldu¤unu da ima ediyor. Tüm

bu sonuçlar, araflt›rmac›lar için yaln›zca bir

bafllang›ç. Bu gencecik yafll›lar›n geçirdikleri

geliflimsel evrelerin ayr›nt›lar›, söylediklerine

göre onlar› bir süre daha u¤raflt›racak.

Virginia Tech Bas›n Duyurusu, 16 Ekim 2006
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