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Evrim

LOJ‹ HABERLER‹

Evrim Yar›fl›n›n
fiampiyonu fiempanze

süreciyle ay›klanarak populasyon içinde yay›lan türden. Araflt›rmac›lar›n pozitif seçilimle bask›n hale geldi¤ini bulduklar› gen
say›s›, insanlarda 154’ken, flempanzelerde
233 (insanlardakinden % 51 daha fazla).
Çeliflki gibi görünen bu durumu aç›klayabilecek en iyi
fleyse,

Hangisinin genomu daha fazla evrime u¤ram›fl; insan›n m› flempanzenin mi? fiempanzelerle yollar›m›z› ay›rd›¤›m›z yaklafl›k 6 milyon y›ldan bu yana neredeyse tüysüz hale gelmifl derimiz, büyük beyinlerimiz ve
bizi insan yapmakla gurur
duydu¤umuz birçok yetimizle, bu en yak›n akrabalar›m›z› genetik bak›mdan
geride b›rakm›fl oldu¤umuz
konusunda kuflku duymamakta haks›z say›lmay›z. Ancak bu görüfl, ABD’nin Michigan Üniversitesi araflt›rmac›lar›na
göre fazla insan-merkezli ve büyük
olas›l›kla da yanl›fl.
Genomlar› hemen hemen ayn› büyüklükte
olan insan ve flempanzede protein kodlayan 14.000 geni tarayan araflt›rmac›lar›n
peflinde olduklar› genetik kan›tlar, uyumsal
de¤iflimlere iflaret olabilecek mutasyonlar.
Bunlar, yaflamda kalma ve üreme aç›s›ndan
avantajlar içerdikleri için “pozitif seçilim”

araflt›rmac›lardan
Jianzhi Zhang’›n yorumuna göre, flempanze
populasyonunun geçmiflte daha büyük olmas›. Çünkü, daha güçlü bir seçilim bask›s›, büyük gruplarda daha fazla uyumsal genetik de¤iflime neden oluyor. ‹lginç olan›,

‹lk Maymun Genomu
da Ortaya Ç›kar›ld›
Elimizdeki genomlar listesi giderek
kabar›yor. Sonuncusu da bütün Asya
k›tas› boyunca yay›l›m gösteren resus
maymununa ait. Bu makak türünün ait
oldu¤u Eski Dünya maymunlar›n›n,
insanla sonlanan primat evrim
çizgisinden yaklafl›k 25 milyon y›l önce
ayr›ld›klar› düflünülüyor. Ancak yap›lan
ilk analizler, bu canl›larla DNA
aç›s›ndan benzerli¤imizin, yine de % 93
gibi büyük bir oran oldu¤unu ortaya
koymufl durumda. ‹nsan›nkilere yak›n
birçok özelli¤iyle bilinen makak
maymunuyla aram›zdaki benzerlik ve
farklar› genetik düzeyde bilmekse
özellikle iki aç›dan önemli. Oldukça
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insan-merkezli say›labilecek birincisi,
benzerlikleri nedeniyle baflta ilaç
denemeleri ve klinik deneylerde

insan ve flempanzelerde h›zl› evrim geçiren
genlerin, iki tür aras›ndaki bariz fiziksel
farklar› aç›klay›c› nitelikte olmamas›. Ancak, kendisinin de uyard›¤› gibi, yar›flta insan›nkini geçen flempanze genleri (flimdilik
incelendi¤i kadar›yla) daha çok protein metabolizmas›, gen yaz›l›m› ve stres tepkisiyle
ilgili olanlar›. “Tabii” diyor Zhang, “bir flempanzenin insan›nkinden daha güçlü bir
stres tepkisine sahip olup olmad›¤›n› da öyle hemen anlayamazs›n›z.” Çal›flma, insan›n, geçmiflinde di¤er primat ya da memelilerde oldu¤undan çok daha büyük
bir uyumsal de¤iflim patlamas› yaflad›¤›na iliflkin kurama önemli soru iflaretleri getirmekle birlikte, henüz öykünün tümünü gözler önüne sermifl
de¤il. Öyküyü bütünüyle okuyabilmek içinse, incelenen mekanizmalar›n say›s›n› art›rmak gerekti¤i düflünülüyor. Buna göre araflt›rman›n
odakland›¤› mekanizmalar›n (proteinlerdeki amino asit de¤iflimleri baflta olmak üzere) d›fl›na da ç›karak, gen ifadesi, gen kopyalanmas›, gen etkinleflmesi ya
da bask›lanmas› gibi mekanizmalar›n da ele
al›nmas› önemli. California Üniversitesi’nden (San Diego) Ajit Varki’nin yorumuysa flöyle: “Bakars›n›z, tek bir genin diziden ç›kmas› ya da ufac›k bir baz de¤iflimi,
çok say›da de¤iflime maruz kalan çok say›da genden daha önemli sonuçlara neden
olabilir.”
ScienceNow Daily News, 16 Nisan 2007

s›kl›kla kullan›lan bu canl›lar›n, bu
aç›dan insan› ne ölçüde temsil
edebilece¤iyle ilgili. ‹kincisiyse özellikle
evrimbilimcileri ilgilendiriyor: Makak
genomu, daha önce ortaya ç›kar›lan
flempanze genomuyla birlikte, insan
evrimini ayd›nlatmak için yap›lan
karfl›laflt›rmal› çal›flmalara önemli bir
referans noktas› daha sa¤l›yor.
Sözgelimi, insan ve flempanze
aras›ndaki herhangi bir genetik
farkl›l›k, makak genomundaki
karfl›l›¤›yla da k›yaslanarak, DNA’n›n
daha eski olan versiyonunu hangisinin
tafl›d›¤› saptanabilecek. Bu yöntemin
flebek, marmoset maymunu, orangutan
ve goril genomlar›n›n ortaya
ç›kar›lmas›yla daha da güçlü bir araç
olmas› bekleniyor.
Science, 13 Nisan 2007

