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LOJ‹ HABERLER‹

Salyangozun K›vr›m›
Boﬂuna De¤il
‹çkulakta bulunan ve iﬂitmedeki anahtar
organ olan salyangoz (kohlea) neden sarmal
biçiminde? Yerden kazanmak için mi?
ﬁimdiye kadar nedenin bu oldu¤u
düﬂünüldüyse de ABD’deki Vanderbilt
Üniversitesi araﬂt›rmac›lar›na göre bu
biçimin nedeni, kula¤›n sese, özellikle de
düﬂük frekansl› bas seslere duyarl›l›¤›n›
art›rmak. Buna göre salyangozu oluﬂturan
k›vr›ml› ‘tüp’, ses dalgalar›n› sarmal›n d›ﬂ
kenar› boyunca odaklayarak, titreﬂime
duyarl› hücrelerin sesi alg›lamas›n›
kolaylaﬂt›r›yor.

E¤er araﬂt›rmac›lar hakl›ysa, kulak
sand›¤›m›zdan da karmaﬂ›k. Salyangoz,
kabaca içi s›v›yla dolu, uca do¤ru daralan
k›vr›ml› bir tüp. 20-20.000 hertz aras›
frekanstaki ses dalgalar›n› toplayarak
bunlar› frekans›na göre ay›rma yetisine
sahip. Farkl› frekanslar, tüpün farkl›
bölgelerinde yo¤unlaﬂ›yor. Yüksek
frekanslar›n (tiz ses) bölgesi, sarmal›n geniﬂ
a¤z›yken, düﬂük frekanslar›n toplanma yeri
uç k›sma yak›n. Tüp ayn› zamanda sarmal
içi s›v›n›n titreﬂimleriyle uyar›lan sinir
hücreleri de taﬂ›yor. Frekans ayr›m›n›n düz

Genomda Sakl›
Evrimsel ‹ﬂaretler
Görece yak›n geçmiﬂli evrime iﬂaret olabilecek
genetik de¤iﬂimlere (varyasyonlara) rastlamak
ümidiyle tüm insan genomunu tarayan bir
araﬂt›rma ekibi, arad›klar› ölçütlere uygun
700’ün üzerinde genetik de¤iﬂim saptad›klar›n›
ilan ediyorlar. Çal›ﬂmay› yürüten Chicago
Üniversitesi araﬂt›rmac›lar›na göre, bu de¤iﬂime
u¤ram›ﬂ genler, insan evriminin son 10 bin
y›ll›k dönemi içinde do¤al pozitif seçilimin
(yararl› bir mutasyonun s›kl›¤›n› art›r›c›
yöndeki seçilim) hedefi olmuﬂ olabilirler.
Seçilim izlerini aramak için yap›lan genom
taramas›, bu amaçla yap›lan en kapsaml›
taramalardan biri. Araﬂt›rmac›larsa, bu ‘yeni’
evrimsel iﬂaretlerin bolluk ve çeﬂitlili¤inin,
çal›ﬂt›klar› bütün populasyonlar için geçerli
oldu¤unu söylüyorlar.
Çal›ﬂmada kullan›lan ve birbiriyle akrabal›¤›
olmayan 89 do¤u Asyal›, 60 Avrupal› ve 60
Nijeryal›yla ilgili genetik veriler, Uluslararas›
HapMap Projesi verilerinden sa¤lanm›ﬂ. (Bu

projenin amac›, insan genomundaki ortak DNA
dizilim de¤iﬂimlerini ortaya ç›kararak, sonuçlar›
araﬂt›rmac›lar›n hizmetine sunmak.) Görülmüﬂ
ki pozitif seçilim izlerinin say›s›, bütün
gruplarda hemen hemen ayn›; ayr›ca her grup
da bu izlerin yaklaﬂ›k beﬂte birini, di¤er
gruplardan biri ya da her ikisiyle birden
paylaﬂ›yor. Araﬂt›rmac›lardan Jonathan
Pritchard, çal›ﬂman›n önemini ﬂöyle aç›kl›yor:
“Bu yaklaﬂ›m, ne tür biyolojik sistemlerin uyum
sürecinden geçti¤ini anlamam›z bak›m›ndan

bir tüpte de ayn› etkinlikle gerçekleﬂebilecek
olmas›, salyangozun bu biçiminin onu olsa
olsa daha kompakt hale getirebilece¤ini
düﬂündürüyordu. Ancak ekibin yapt›¤› ince
hesaplamalar, dalga enerjisinin tüp boyunca
eﬂit biçimde da¤›lmad›¤› ve d›ﬂ duvar
boyunca yo¤unlaﬂt›¤›n›, bu etkinin de uca
do¤ru artt›¤›n› gösteriyor. Bu durumda
sarmal›n, daha çok bas seslerin alg›land›¤›
uç k›s›mda daha duyarl› olabilece¤i
sonucu ç›k›yor.
Hesaplamalar, bu yükselmenin, sarmal›n
ucunda d›ﬂ yüzeye göre 20 desibellik bir
fazlal›kla sonuçlanabilece¤ini göstermekte.
Bu, normal bir konuﬂmadaki ses ﬂiddetiyle
bir elektrik süpürgesinin ç›kard›¤› sesin
ﬂiddeti aras›ndaki farka karﬂ›l›k geliyor.
Çal›ﬂman›n önemli bir di¤er sonucu, bu
etkinin yapay iﬂitme cihazlar›na da
uygulanabilmesi umudu.
Nature, 13 Mart 2006

bize oldukça geniﬂ bir bak›ﬂ aç›s› sa¤l›yor. Son
10 bin y›lda yeni say›labilecek birçok de¤iﬂim
geçirdik. Tar›m›n ortaya ç›k›ﬂ›, yeme
al›ﬂkanl›klar›nda de¤iﬂiklikler, yeni yaﬂama
ortamlar›, iklim de¤iﬂiklikleri... ‹ﬂte verilerimizi,
bu yeni uyum süreçlerinin iﬂaretlerini aramada
kullan›yoruz.”
Ortaya ç›kan 700’ün üzerindeki genetik iﬂaret
aras›nda, varl›¤› bilinen yeni uyum süreçlerine
ait olanlar› da var. Tuza duyarl› yüksek
tansiyon geni, ve en kuvvetli iﬂaret olarak
ortaya ç›kan laktaz geni gibi. Sütün sindirimini
yetiﬂkinler için de olas› k›lan laktaz mutasyonu,
ele al›nan Avrupal›lar›n % 90’›nda ortaya
ç›km›ﬂ. “Öyle san›yoruz ki,” diyor Pritchard,
“e¤er seçilim bask›s› ayn› güçle devam ederse,
bundan birkaç bin y›l sonra herkes bu
mutasyona sahip olacak.”
Güçlü bir seçilim bask›s› alt›nda olduklar›,
genetik iﬂaretlerle ortaya ç›kan di¤er iﬂlev ve
sistemler aras›nda koku duyusu, üremeye
iliﬂkin baz› süreçler, laktaz geninin de iﬂin içine
girdi¤i karbonhidrat metabolizmas›, beyin
geliﬂimi de bulunuyor.
Chicago Üniversitesi Bas›n Duyurusu, 6 Mart 2006
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