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Gen Pisi Pisi...

Tarç›n (Cinnamon) flu s›ralar çok

gururlu olsa gerek. Çünkü genomu

ortaya ç›kar›lan ilk kedi olarak, üyesi

bulundu¤u harikulade grubu baflar›yla

temsil etti. Dört yafl›nda bir Habefl kedisi

olan Tarç›n sayesinde kedi genomu da

flempanze, makak, fare, s›çan ve köpek

gibi memeli genomlar› aras›ndaki yerini

alm›fl oldu. Ortaya ç›kan, asl›nda

genomun ‘kabas›’. Genomun gen içeren

bölümlerinin % 65 kadar› belirlenebilmifl;

ki, bu da 20.300 kadar gene karfl›l›k

geliyor. 

ABD’deki Ulusal Kanser Enstitüsü

araflt›rmac›lar› taraf›ndan yap›lan

çal›flmadan flu ana kadar elde edilen

bulgular ›fl›¤›nda ilginç bir sonuç, kedi

genomunun, primat olmayan türler

aras›nda insan›nkine baz› aç›lardan en

çok benzeyen genom olmas›. Sözgelimi

köpek, fare ve s›çanlarda  kromozom

parçalar›n›n zaman içinde bir ka¤›t

destesindeki ka¤›tlar gibi yer de¤ifltirmifl

olmalar›na karfl›n, kedi ve insan

kromozomlar›n›n çok daha kararl›

olduklar› anlafl›l›yor. Bunun anlam›ysa

kedi genomunun, sözgelimi bir köpekle

k›yasland›¤›nda kedi, insan ve di¤er

birçok memelinin ortak atalar›yla çok

daha fazla ortakl›k tafl›mas›. Bir baflka

bulgu, insanda “retinitis pigmentosa”

ad›yla bilinen bir göz hastal›¤›n›n

genetik kayna¤›n›n yeni genomda da

ortaya ç›km›fl olmas›. Benzeri bulgular›n

zaman içinde artaca¤›na kesin gözüyle

bak›l›yor. Bu tür çal›flmalar, sonuçta en

çok evrim süreciyle ilgili ipuçlar›

vermeleri, ayr›ca kendi DNA’m›z›

anlamaya katk› sa¤lamalar› bak›m›ndan

önemli say›l›yor. Tabii bir de, insan

odakl› bak›fl aç›s›n› terkedip bambaflka

bir soruya yönelmek de mümkün olabilir

kimileri için: Genomlar› gizemlerini

çözmeye yetecek mi?

ScienceNow Daily News, 31 Ekim 2007

Erkeklerin diflilerden daha h›zl› evril-

dikleri, Darwin’in zaman›ndan beri göz-

lemlenen bir olgu. Birçok türde erkek-

lerin difliye göre daha cafcafl› özellikler

sergilemeleri, en iyi efli seçmek için bir-

birleriyle girdikleri ezeli ve ebedi reka-

betin bir gere¤i olarak görülüyor. Peki

ama diflilerle temelde ayn› genleri içe-

ren erkekler, evrimsel aç›dan neden da-

ha h›zl›lar? “Daha basit olduklar›ndan”

diyor ABD’deki Florida Üniversitesi Ge-

netik Enstitüsü araflt›rmac›lar›. “Erkek-

lerde kal›t›m biçimi, kad›nlardakine gö-

re çok daha basit bir genetik mimari

çerçevesinde gerçeklefliyor. Kad›nlarda

devreye giren genler aras› etkileflim,

çok daha fazla.”

Enstitü araflt›rmac›lar›n›n yapt›klar› ye-

ni çal›flmada, binlerce genin ayn› anda

izlenmesine olanak veren bir teknikle,

meyvesineklerinde gen ifadesinin iki

cins aras›nda ne tür farkl›l›klar göster-

di¤i incelenmifl. Genetik yap›lar› ayn›

olan sineklerde tek fark, t›pk› insanda

oldu¤u gibi diflilerin, hücrelerinde iki

X, erkeklerinse bir X, bir de Y kromo-

zomu içermeleri. Öyle anlafl›l›yor ki di-

flilerdeki bu fazladan X, do¤al seçilimin

ça¤r›s›na yan›t verme iflini biraz karma-

fl›k hale getiriyor; k›sacas› geciktiriyor. 

Difliler, bu “XX” kromozom yap›s›na

ba¤l› olarak, X kromozomunun içerdi¤i

genlerin iki versiyonuna sahipler. Bu

iki grup yaln›zca birbirleriyle de¤il, di-

¤er genlerle de etkileflim halinde. Er-

keklerdeki X kromozomunun tek olma-

s›ysa etkileflimin say›ca daha az ve kal›-

t›m›n daha dolays›z, sonuçta evrim sü-

reçlerine yan›t›n da daha h›zl› olmas›na

yol aç›yor. Y kromozomlar›ndaki genle-

rin de say›ca çok az olmas›, erkeklerin

iflini bu aç›dan iyice kolaylaflt›ran bir

etken. “Diflilerde X kromozomlar›ndan

biri (anneden gelen) üzerinde tafl›nan

bask›n bir gen, ayn› genin di¤er X kro-

mozomu (babadan gelen) üzerinde bu-

lunan çekinik tipinin varl›¤›n› gizleyebi-

lir” diye aç›kl›yor araflt›rmac›lardan

Lauren McIntyre. “Erkeklerdeyse yal-

n›zca anneden gelen tek bir X kromo-

zomu bulunmas›, mekanizmay› ister is-

temez basit hale getiriyor.” ABD’nin

Brown Üniversitesi’nde biyolog olan,

ancak araflt›rmada yer almayan David

Rand’in aç›klamas›ysa flöyle: “Erkekler

birer kartla oynuyor; ancak difliler bir

kartla oynarken birini de ellerinde

tutuyorlar. Erke¤in elindeki kart iyiyse,

yani yararl› bir özelli¤e sahipse teflvik

ediliyor; de¤ilse eleniyor. Diflilerdeyse,

var olabilecek kötü bir kart, iyisi tara-

f›ndan gizlenip koruma alt›na al›nabili-

yor. Bu, olumsuz özelliklerin, d›fla vu-

rulmasa da tafl›nabilmesi demek.” 

Buna benzer araflt›rmalar daha önce

de yap›ld›. Ancak bu çal›flmay› özellikle

önemli k›lan, meyvesine¤i genomunda-

ki genlerin ço¤unu içeren ve çok bü-

yük bir veri kümesiyle gerçeklefltirilmifl

olmas›. 

Florida University Bas›n Duyurusu, 14 Kas›m 2007
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